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ّ
«التشيع اللندني» بمنظور الفكر السياسي اإلقصائي
مهدي الوالئي *
ّ
ي ـ ـبـ ــدو أن م ـص ـط ـل ــح «الـ ـتـ ـش ـ ّـي ــع ال ـل ـن ــدن ــي»
صياغة جديدة لعبارات تقليدية كـ«املنافق»
ُ َ
و«املـ ـ ـ ــخـ ـ ـ ـ ِّـرب» ،الـ ـه ــدف م ـن ــه إث ـ ـ ــارة ال ـعــاط ـفــة
وإشـعــال الحماسة والـغـيــرة على الــديــن بعد
أن باتت تلك العبارات ال تحقق األثر املطلوب
منها.
ّ
ومـ ــن ال ــواض ــح أن هـ ــذا امل ـص ـط ـلــح ق ــد صيغ
ً
بــدهــاء ودق ــة حتى يـكــون شــامــا ملــراجــع دين
وعلماء بما لهم من امتداد داخلي وخارجي
في شتى أنحاء املعمورة.
ُ
وك ــون هــذا املصطلح قــد ط ـ ِـر َح مــن قبل أعلى
هـ ــرم ف ــإن ــه يـ ــدل ع ـلــى ال ـس ـيــاســة اإلق ـصــائ ـيــة
الفعلية التي ينتهجها النظام في إيران تجاه
مراجع الدين.
«لندنية التشيع األصيل»
ودعاوى الفكر اإلقصائي
ينطلق الـفـكــر اإلقـصــائــي وأتـبــاعــه مــن ثالثة
ّ
دعاوى ارتكازية تشكل مثلث إنشاء مصطلح
«التشيع اللندني».
ّ
التشيع بممارسات خرافية
األول ــى :طقسنة
إلحياء عاشوراء.
الثانية :الفتنة املذهبية بني السنة والشيعة.
الثالثة :توهني رمــوز الــوعــي والعقالنية في
الداخل الشيعي.
وبنظرة سريعة لتلك الدعاوى ومستنداتها،
نجد أن الدعوى األولى تستند إلى القول:
«أنها تقوم على سطحية التفكير الديني ،وأن
طقسنة التشيع تعني تفريغه من مضمونه
ال ـح ـضــاري الـعـقــانــي ال ـق ــادر عـلــى الـتــواصــل
ّ
ّ
التوصل
وإمكانية
والعبور إلــى الفكر اآلخــر
مــن خ ــال ذل ــك إل ــى ص ــوغ أرض مـشـتــركــة ،أو
ّ
ألي بــدعــةٍ طـقــوسـ ّـيــة يـمـكــن أن ت ـقــوم بـهــا أي
ّ
ذهنية مهما كانت ساذجة أو مسيئة».
أقول :إن كان هذا املستند بمجمله مما يصح
االح ـت ـج ــاج ب ــه ل ـب ـطــان ش ـع ـيــرة أو مـمــارســة
أو فعل ،فإنه يلزم اعتباره املــاك فــي مبادئ
الحكم الشرعي في مرحلة الثبوت،
ف ــإن اع ـت ـب ــرن ــاه ،ف ــإن ــه س ــوف يـشـمــل ع ـب ــادات
أخرى كالحج.
وبيان ذلك :أن أحكام الدين من عبادات سواء
كــانــت واج ـب ــة أو م ـنــدوبــة ه ــي مـجـمــوعــة من
مظاهر وأفعال تشكل عنوان الشعائر الدينية
التي أمرنا الله جل وعال بتعظيمها
وأن ظـ ــاهـ ــر بـ ـع ــض ه ـ ـ ــذه األفـ ـ ـع ـ ــال ال ي ــدل
بالضرورة بما هي أفعال على عمق فكري أو
معنوي ،فــإن جــاز وصــح نقض الشعائر بما
ذكر في مستند الدعوى؛ فإن النقض سيجرى
عـلــى كــافــة الـشـعــائــر الــديـنـيــة ال ــواج ــب منها
واملندوب وال ينحصر بشعيرة دون األخرى.
واملـ ـث ــال :إن ال ـحــج ب ـمــا يـتـضـمـنــه م ــن أع ـمــال
كـلـبــس اإلحـ ـ ــرام والـ ـط ــواف ورمـ ــي لـلـجـمــرات
واألضــاحــي ومــا شابه ال تــدل بظاهرها على
غاية وفكرة إنسانية يمكن ترويجها للغير
ب ـع ـن ــوان م ـضــامــن ح ـض ــاري ــة ع ـقــان ـيــة ،وال
يمكننا ال ـتــوصــل وال ـع ـبــور مـنـهــا إل ــى الفكر
اآلخ ــر وص ــوغ األرض مـشـتــركــة مــن خــالـهــا،

بل على العكس من ذلك ُيتهم املسلمون بعدم
مــراعــاة حقوق الحيوان في الحج واإلســراف
والعبثية وما إلى ذلك من التهم.
فــإن قيل :أن الشعائر التوقيفية ال تدخل في
هذا العنوان ألنها محكومة بالنص!
نقول :يلزم من قولكم أن يكون للحكم الشرعي
ذي امل ــاك ال ــواح ــد ف ــي مــرحـلــة ال ـث ـبــوت أكـثــر
م ــن إرادة واع ـت ـب ــار ،وهـ ــذا م ــن قـبـيــل الـجـمــع
ب ــن امل ـت ـض ــادي ــن وه ـم ــا ال ــوج ــوب وال ـحــرمــة
وال ي ـم ـكــن ال ـج ـم ــع ب ــن امل ـت ـض ــادي ــن ألنـهـمــا
والنتيجة :ال طريق لصحة
أمــران وجوديان،
ُ
الدعوى واالستناد إلى ما ذكر في مستندها.
أضــف إلــى ذلــك أن حاكمية الـنــص تشمل كل
املصاديق إن كــان النص مفهومًا أو عنوانًا،
وأن االع ـت ـبــاريــة ال ـعــرف ـيــة لـعـمــل م ــا بـعـنــوان
«الـشـعـيــرة» فــي أكـثــر مــن دول ــة وبـمـمــارســات
جماعية كاف إلعطائها عنوان «الشعيرة» ،ال
سيما إن كانت تلك الشعيرة ُتـصـ ُ
ـور مشهدًا
حقيقيًا من مشاهد عاشوراء كخروج الدماء
من الرأس وسبي النساء وضرب األطفال وما
إلى ذلــك ،ألنها حينئذ تكون أشبه بالتمثيل
الحي ملشاهد واقعة عاشوراء األليمة.
أما مستند الدعوى الثانية:
«أنــه يقوم على املنطق التبريري ملا هو ٌ
قائم
ُ
ُ
ّ
وسيقوم ّ
التعصب
ألي ظاهرة ينتجها
ويقوم
ّ
ضد اآلخر املذهبي خصوصًا.
فأقول :إن املنطق التبريري ال يستند عادة إلى
دليل وبرهان إنما هو كالم مرسل وتحليالت
واستنتاجات ال واقع خارجيًا وحقيقيًا لها.
أمـ ــا ال ـب ـح ــث ف ــي م ـل ـف ــات الـ ـت ــأري ــخ وم ـعــاي ـنــة
أحــداثــه ووقــائ ـعــه وتـحــديــد املــوقــف الشرعي
مـنـهــا عـمـلـيــا ك ــان أو عـقــديــا ه ــو صـلــب عمل
ووظ ـي ـف ــة ال ـف ـق ـه ــاء وال ـع ـل ـم ــاء ،ألن ال ـت ــأري ــخ
ب ـم ـع ـنــاه األع ـ ــم ون ـع ـنــي ه ـنــا «ت ــأري ــخ الـنـبــي
صلى الله عليه وآلــه واألئمة األطهار عليهم
السالم من بعده» ،هو مجموعة من األحاديث
ّ
واألخبار والروايات التي تشكل في مجملها
مصادر مرتبطة إمــا بالتشريع أو بالعقيدة
ُ
أو بــاألخــاق والتربية وهــي تـ َـعـ ِّـبــر بنحو أو
بآخر عن قول وفعل وتقرير املعصوم إن ثبت
صدورها عنهم ،وعليه فإن تحديد املوقف من
قضية تأريخية بناء على استنتاج تأريخي
مـتـحـصــل ع ــن اج ـت ـه ــاد وت ـم ـح ـيــص ه ــو حق
شرعي وعرفي وإنساني قبل كل شيء.
أمــا الـقــول «باالنتقائية مــن رواي ــات التأريخ
التي تشمل الغث والسمني»،
ف ـ ــأق ـ ــول :ال شـ ــك أن ال ـ ـ ــرواي ـ ـ ــات ال ـت ــأري ـخ ـي ــة
تشمل الـغــث والسمني وإال ملــا لــزم التفحص
والتحقيق واالجتهاد ،لكن هل من اإلنصاف
إن ـكــار ال ـح ــوادث امل ـتــواتــرة الـتــي اتـفـقــت األمــة
عـلــى وقــوع ـهــا مـثــل ال ـغــديــر ،وم ــا ج ــرى على
فــاط ـمــة الـ ــزهـ ــراء ع ـل ـي ـهــا الـ ـس ــام ،واج ـت ـم ــاع
السقيفة ،وأحاديث كالثقلني ،ومن كنت مواله،
والسفينة وما شابه! وهل يحق لنا وصفها
«بالغث» ونكرانها وهي ثابتة بالتواتر!
وأمــا الـقــول «بتسخير تلك الــروايــات لضرب
العالقات األخوية بني املسلمني»،
فأقول :هذا فهم غير صائب لطبيعة الغرض

والغاية ،إذ أن إبراز الحقائق التأريخية بغية
االس ـت ـفــادة مـنـهــا وفـحــص تــأثـيــراتـهــا ومــدى
انعكاساتها على الواقع املعرفي ومنبعه مع
إمـكــانـيــة تـغـ ُّـيــر املــؤثــر فـيــه واحـتـمــالـيــة تبدل
املواقف إزاء تلك الحقائق بما يخدم املعرفة
والعدالة ،له رجحان.
ويــزداد الرجحان مع التأكيد الضروري على
التعايش السلمي واألخوي بني املسلمني.
وأما القول« :تكريس ّ
ّ
السب
آليات الفصل عبر
واللعن والقذف لكثير من رموز ذلك التاريخ
وش ـخ ـصـ ّـيــاتــه» ،ف ــأق ــول :وأم ــا ال ـســب والـلـعــن
ُفهذه سنة إلهية وردت في القرآن الكريم ،فقد
ذكر اللعن في القرآن عشرات املرات نذكر منها
بهذه
َ ْ َ ِّ َ
اآليةَ ْ َ َ َ َ ُ ُ ْ َ :
َّ َّ َ
ـات
ِ{إ ْن ال ـ ِـذي ــن يــكـ ْـتــمــون مـ َّـا أنــزلـ َّـنــا ِم ــن الـ ْـبــيـ َـنـ ِ
َ َُ
َ َ َّ ُ
َ
اب
لن ُ ِ
اس َّ ِفي ُال ِك َت ِ
ُو َالهد َى َ ِم َن ُب ُع ُِد مّا ُ ب َي َن ْاه َ ِل ُ
ُ
أول ـ ـ ِـئــك يـلــعــنــهــم الــلــه ويــلــعــنــهــم الــا ِعــنــون} -
(البقرة .)159 :
وأما السب فهو حق املظلوم إذا ما أراد فضح
ال ـظ ــال ــم وإظـ ـه ــار ع ـيــوبــه وص ـف ــات ــه الــدنـيـئــة
وإسقاطه من أعني الناس كما يفعل املسلمون
تجاه املجرمني من الكيان الصهيوني،
وقــد ثبت بالدليل ج ــواز ســب الظاملني وأهــل
البدع والضالل.
وعال:
قال الله جل
َ َْ
َّ ُ ُّ َّ
َّ
الل ُه ْال َج ْه َر ب ُّ
وء ِمن الق ْو ِل ِإل َمن
{ل يحب
الس ِ
ِ
ُ َ َ ِ َ َ َّ
ُ
َ
ً
ً
َ
ظ ِلم ۚ وكان الله س ِميعا ع ِليما } (النساء.)148 :
وقــد جــاء فــي صحيحة داود بــن ســرحــان عن
اإلم ـ ــام الـ ـص ــادق (ع) قـ ــال« :قـ ــال رسـ ــول الـلــه
(ص) :إذا رأيتم أهل الريب والبدع من بعدي
فــأظ ـهــروا ال ـب ــراءة مـنـهــم وأك ـث ــروا مــن سبهم
وال ـق ــول فـيـهــم والــوق ـي ـعــة ،وبــاه ـتــوهــم ك ــي ال
يطمعوا فــي الـفـســاد فــي اإلس ــام ويـحــذرهــم
الـنــاس وال يتعلمون مــن بــدعـهــم ،يكتب الله
لكم بذلك الحسنات ويــرفــع لكم بــه الــدرجــات
في اآلخرة (الكافي .)375 :2
ّ
أما القول« :وهذا كله ليس عبارة عن مفردات
ّ
مـ ـح ــدودة وإن ـم ــا ع ـب ــارة ع ــن ذه ـنــيــة وثـقــافــة
ع ــاب ــرة لــأج ـيــال وامل ـج ـت ـم ـع ــات» ،ف ــأق ــول :إن
«الالوعي الجمعي» كان هو املتحكم واملسير
للعقلية اإلسالمية بصورة عامة والشيعية
بصورة خاصة حيث يوجه اعتقاداته ويقود
تـصــرفــاتــه وه ــذه «الـجـمـعـيــة» كــانــت تخضع
أحـ ـي ــان ــا ل ـل ـح ـك ــوم ــات واألنـ ـظـ ـم ــة وال ـع ـل ـم ــاء
املــرتـب ـطــن بـتـلــك ال ـح ـكــومــات واألن ـظ ـمــة كما
عـلـيــه املـجـتـمــع اإلس ــام ــي بـعـمــومــه وأخ ــرى
ك ــان ــت ت ـخ ـضــع لـ ـظ ــروف وأح ـ ـ ــوال غ ـيــر آمـنــة
أث ـ ـ ــرت فـ ــي م ـس ـت ــوى ودرجـ ـ ـ ــة ت ـع ـب ـي ــره ــا عــن
اعتقادها وأفكارها وحددت سلوكها وجمدت
شعائرها كما عليه املجتمع الشيعي ثقافيًا
وعقديًا ،وفي الحالتني نجد عنصرًا مشتركًا
يبرز للناظر املتجرد عن التعصب واالنحياز
ه ــو «إخـ ـف ــاء امل ـع ـل ــوم ــة» .ون ـع ـنــي بــاملـعـلــومــة
املـعـنــى ال ـع ــام لـهــا سـ ــواء كــانــت تــأريـخـيــة أو
م ـع ــاص ــرة أو ك ــان ــت م ـع ـلــومــة ص ـح ـي ـحــة أو
غـيــر صـحـيـحــة وسـ ــواء ك ــان الـجـمـيــع يعتقد
بصحتها وحقيقتها أو البعض ،و«املتحكم»
هــو ال ــذي يسير ثقافة املجتمع الـعــامــة كيفا

وكما بتأثيره على «الالوعي الجمعي» حيث
يعطي ويفضي من الثقافة واملعلومة بقدر ما
يريد وكيفما مــا يـشــاء ،أمــا الـيــوم فــإن العقل
اإلس ــام ــي وال ـش ـي ـعــي بــالـتـحــديــد غ ــدا يتجه
بــان ـع ـطــاف ن ـحــو ال ـت ـح ــرر م ــن ت ـلــك امل ــؤث ــرات
وآثـ ــارهـ ــا فـ ـص ــار ي ـب ـحــث ع ــن ص ـح ــة ال ـف ـكــرة
واملـعـلــومــة الـتــي تـعــرض لــه بغية تحصيلها
واضـحــة مــن دون تغيير وتبديل وإخـفــاء بل
بتصريح وتثبيت وإجالء.
وأما الحديث عن:
«ال ـح ــاج ــة ال ـق ـصــوى ف ــي س ـحــب ال ــذرائ ــع من
أجــل محاولة وضــع حـ ّـد المتداد هـ ُـذا االتجاه
ّ
التكفيري في األجيال اآلتية؛ أقله لنعذر أمام
ّ
الـلــه تعالى فــي قيامنا بـكــل مــا نملك لضرب
بعض أدوات ــه التي يـسـ ّـوق مــن خاللها للفكر
ً
التفكيري جيال بعد جيل».
فأقول :إن ذرائع االتجاه التكفيري ال تقتصر
فـقــط عـلــى قـضـيــة تــأريـخـيــة ت ـنــال مــن رم ــوزه
وقــادتــه بــل تـجــري وتنسحب إل ــى اعـتـقــادات
شيعية أخــرى كزيارة املراقد املقدسة لألئمة
عليهم السالم وإحياء عاشوراء ،فهل يسعنا
ت ــرك تـلــك امل ـع ـت ـقــدات والـتـخـلــي عـنـهــا بحجة
«س ـح ــب الـ ــذرائـ ــع» كـ ــون االتـ ـج ــاه الـتـكـفـيــري
ُي َسوق من خاللها لفكره!
وه ــل ض ــرب ب ـعــض أدوات ال ـف ـكــر الـتـكـفـيــري
هــو «امل ــاك» فــي تحديد املــوقــف الشرعي من

وقفات على مفارق ركام بيوتنا
سعيد نفاع *
الوقفة األولى :فاتحة
دعونا بداية وقبل الغوص في وحل مفارق
ركـ ـ ــام ب ـي ــوت ـن ــا ،وهـ ــي ال شـ ـ ّـك م ــوح ـل ــة ه ــذه
ال ـس ـن ــة ،ل ـيــس ف ـقــط ب ـس ـبــب واب ـ ــل األمـ ـط ــار،
وهــذا خير ،بل بفعل وابــل الهدم ،وهــذا ّ
شر.
دعونا نحاول أن ندرك ،وبالتالي ّ
نذوت ،أن
ّ
الـقـضــايــا الـحـيــاتـ ّـيــة الـتــي تــواجـهـنــا كأقلية
ّ
عربية في بالدنا من وجهة نظر املؤسسة،
ّ
ه ــي ت ـلــك ال ـت ــي ل ـهــا أبـ ـع ــاد «وطـ ـن ــي ــة» على
املؤسسة ،وتلك التي ّال أبعاد لها كهذه .ففي
ّ
نتصدى بوسائل
األولى يحتاج األمر منا أن
ّ
تقليدية ،بينما في األخــرى يمكن
عمل غير
أن نكتفي بالتقليدي من الوسائل وباألدوات
املتوافرة ،وفي ّ
ّ
البلدية.
مقدمتها املجالس
التخطيط والبناء في بلداتنا من القضايا
التي تــراهــا املؤسسة ذات أبـعـ ّـاد «وطـنـ ّـيــة»،
ذات اإلس ـ ـقـ ــاطـ ــات ع ـل ــى ال ـ ـحـ ــق الـ ـيـ ـه ـ ّ
ـودي،

ّ
يتحسس البعض فالصهيوني،
وحـتــى ال
ع ـلــى ك ــام ــل أرض إس ــرائ ـي ــل امل ـم ـنــوحــة لهم
ّ
ّ
ّ
الخاصة
امللكية
يتعدى
بصك إلـهـ ّـي ،وهــذا
(الطابو) ،فهذه ال تقف أمــام وفــي وجــه هذا
ّ
«الـحــق اإللـهــي» ،وكـهــذا يجب أن تبقى هذه
ّ
األراضــي احتياطيًا للمصادرات لـ«الصالح
ال ـعــام» حــن ي ــؤون ّاألوان ،والـصــالــح الـعــام
يختزل من ذلك الحق وفي هذه الدولة التي
ّ
هي تجسيد لهذا الحق ،فهو مطاط كعلكة
ّ
«البزوكا» ،هل تتذكرونها؟!

الوقفة ّ
الثانية :ما بين التقليدي من
الوسائل وغير التقليدي

ّ
ُ
كتب الكثير وقيل األكـثــر فــي كــل مــا يتعلق
ب ـق ـضــايــا ال ـت ـخ ـط ـيــط والـ ـبـ ـن ــاء وال ـ ـهـ ــدم فــي
ب ـل ــدات ـن ــاّ ،
ورب س ــائ ــل :م ــا ال ـ ــذي ي ـم ـكــن أن
يجدده املرء في املوضوع؟
ال ـت ـظــاهــرة ال ـك ـبــرى ف ــي قـلـنـســوة أم ــر جـ ّـيــد،
واملــؤت ـمــر امل ـنــوي ع ـقــده جـ ّـيــد ،وع ـمــل لجنة
ّ
الشعبية
املتابعة ولجنة الرؤساء واللجان

لـلــدفــاع عــن األرض واملـسـكــن جـ ّـيــد ،ولـكــن ال
جــديــد ف ـيــه ،فـهــو نـسـخــة طـبــق األصـ ــل عـ ّـمــا
اع ـتــدنــا أن نـفـعـلــه عـلــى م ــدار ال ـس ـنــوات من
دون أن نستطيع أن نوقف الهدم .وحتى ال
يحسب أحــد أنــي نسيت أعـضــاء الكنيست،
فها أنــا أشهد كمن كنت منهم فترة ليست
وأتابع نشاطهم :أن أكثر
بقصيرة ،وتابعت
ّ
الكثير الذي ُيقال في حقهم في هذا السياق
هــو ظـلــم ،فــأكـثــر الكثير مــن مـجـهــودهــم في
ّ
ينصب في هذا املجال.
أروقة الكنيست
ولكن َ
ّ
األم َّر من ذلك ،وجيد أن نذكر ذلك ،أننا
بتنا ن ـ ّ
ّ
ـردد ،أو على األصــح نجتر مــن حيث
يــدري بعضنا ،ومــن حيث ال يــدري البعض
اآلخر ،املقوالت التي ّ
سجلها على اسميهما
ّ
مسجلة» ّ
(طيبا الذكر والعمل) فؤاد
«ماركة
ّ
بــن إلـيـعــزر (قــتــال األس ــرى املـصــريــن فــي ال ـ
 56وزي ـ ــر الـ ــدفـ ــاع) وج ــدع ــون ع ـ ــزرا (نــائــب
رئيس الشاباك) ولسخرية األقدار ،سجالها
ع ـلــى طـ ـ ــاوالت ال ــوالئ ــم ال ــدس ـم ــة ف ــي ق ــران ــا:
«م ــاذا يفعل لكم أعـضــاء الكنيست الـعــرب؟

ال يفعلون لكم شيئًا ويتلهون بالسياسة
والـقـضـ ّـيــة الـفـلـسـطـيـنـ ّـيــة!» ،وال ـلــه سـتــر ولــم
يتهماهم بأنهم وراء هدم البيوت كذلك.
ومع هذا ،كل ما فعل هؤالء وفعلنا وراءهم
هــو فعل تـقـلـيـ ّ
ـدي ،أثـبــت الـهــدم فــي قلنسوة
على األقــل (وقبل أن أنهي وقفاتي لحقتها
أم الحيران) ،أن هــذا الفعل االحتجاجي «ال
قطع شــريــانــا وال سـ ّـيــل دمــا وال حتى م ـ ً
ـاء».
َ
ّ
ول ــذا لــم يـبــق لـنــا إال أن نـسـتــل الـســاح غير
الـتـقـلـيـ ّ
ـدي ،أن «نحمي بيوتنا الـتــي بنينا،
من الهدم ،وإن لم نستطع وبغض النظر عن
السبب ،فعلينا أن نعيد بناءها إن فاتنا أن
ّ
التقليدي املطلوب!
نحميها» ،وهذا غير

ّ
واقعية األمر
الوقفة الثالثة :مع

ّ
ّ
ّ
شعبيًا
التقليدي هذا يتطلب استعدادًا
غير
ّ
ّ
وتعبئة شعبية ،أمــا االستعداد فال أظنني
أن ـ ــه غ ــائ ــب ،وإن ك ـ ــان ك ــذل ــك ف ــأع ـت ـق ــد أن ـنــا
نـسـتــأهــل م ــا ي ـج ــري ل ـن ــا ،وم ــا يـنـقــص هــذا
االستعداد هو التعبئة ،وهــذه على القيادة

