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ومواجهة الخطوة الواحدة!
القضايا والشخصيات التأريخية!؟
وهل يتبقى من العقيدة حتى بمقدار الصالة
على «اآلل» إن جعلنا «ضــرب بعض أدواتــه»
مالكا!؟ أم أننا «بحق» سوف نعذر أمــام الله
ع ــز وجـ ــل م ـتــى م ــا تـمـكـنــا م ــن إسـ ـق ــاط فـكــره
وعزله إلى أن يضمحل ويزول!؟
فإيجاد الذرائع وتوفيرها إلسقاطه كليًا أولى
بل أصوب من سحب الذرائع لضربه جزئيًا.
وأما ما جاء كعنوان دون مستند في الدعوى
الثالثة :توهني رمــوز الــوعــي والعقالنية في
الداخل الشيعي .فأقول :إن معايير وضوابط
الــوعــي والعقالنية تختلف وتتغير مــن فكر
إلى آخر ومن ثقافة إلى أخرى بحسب الزمان
ً
وامل ـكــان فـمــن ي ــراه شـخــص عــاقــا وواع ـيــا قد
ي ــراه شـخــص آخ ــر ظــاملــا وطــاغـيــا أو منحرفًا
ومبتدعًا إن ثبت له بالدليل أو كــان ذلــك من
الواضحات.
أض ــف إل ــى ذل ــك وك ـمــا ه ــو مـنـطــوق ومـفـهــوم
ال ـحــديــث آن ــف ال ــذك ــر« :إذا رأي ـتــم أه ــل الــريــب
وال ـ ـ ـبـ ـ ــدع »...أن م ــن ع ــوام ــل ت ـح ـقــق االرتـ ـق ــاء
وال ـت ـقــدم واالزده ـ ــار فــي األم ــة ديـنـيــا وفكريًا
أو م ـمــا ي ـســاهــم وي ـس ــاع ــد ف ــي ذلـ ــك ه ــو نقد
األف ـ ـكـ ــار وت ـن ـق ـي ـح ـهــا وت ـص ـح ـي ـح ـهــا وإبـ ـ ــراز
ال ـب ــدع واالن ـح ــراف ــات واألخـ ـط ــاء وتشخيص
أفرادها ومروجيها وإسقاطهم ،حتى تخلق
مسافة وحاجز بني الحق والباطل وبني العلم

والـجـهــل وب ــن الـسـنــة وال ـبــدعــة وب ــن التقدم
والتخلف.
عـلــى أن إط ــار ذل ــك كـلــه وحـ ــدوده هــو الـجــدال
وال ـن ـق ــاش ال ـف ـك ــري ،ف ــا ي ـت ـع ــداه إلـ ــى الـقـمــع
ُ
يعاقب أهل
والسجن والتنكيل الجسدي كما
الوعي والعقالنية مخالفيهم.

المسار األوحد للتشيع:
«املنهجية الشيرازية كنموذج»
م ــن امل ـهــم أن ت ـكــون ه ـنــاك ات ـجــاهــات ومـيــول
ف ــي الـ ــداخـ ــل ال ـش ـي ـع ــي ن ــات ـج ــة م ــن ق ـنــاعــات
وثقافات وعادات متعددة ومتنوعة ومختلفة
فتنعكس على أسـلــوب وطريقة وآلـيــة العمل
والتحرك ،لكن ما هو أهم من ذلك أن تنطلق
تلك االتـجــاهــات واملـيــول مــن كونها خاضعة
ملـعــايـيــر وض ــواب ــط الـتـشـيــع ،وأن ت ـكــون تلك
ال ـق ـنــاعــات وال ـث ـقــافــات وال ـ ـعـ ــادات نــاب ـعــة من
أص ـل ــه وأن ي ـك ــون األسـ ـل ــوب وال ـع ـم ــل ضمن
ع ـنــوانــه وإط ـ ــاره ال ـع ــام ،ف ــا يـحــق وال يصح
وال يـنـبـغــي مل ــن ي ــدع ــي الـتـشـيــع أن يـتـجــاوز
ويتخطى حدوده وإطاره.
وعـلـيــه ف ــإن الـكـثـيــر مــن ال ـحــركــات السياسية
واألحـ ـ ــزاب وال ـت ـي ــارات وح ـتــى األن ـظ ـمــة الـتــي
ظهرت وب ــرزت وحكمت باسم التشيع كانت
ق ــد ت ـخ ـطــت امل ـعــاي ـيــر والـ ـض ــواب ــط الـشـيـعـيــة
فــي طرحها ونظرياتها وأسلوبها وعملها،

إن ذرائع
االتجاه
التكفيري ال
تقتصر فقط
على قضية
تأريخية تنال
من رموزه

هل من اإلنصاف إنكار الحوادث المتواترة التي ّاتفقت ّ
األمة على وقوعها؟ (هيثم الموسوي)

القادرة ،وحتى تكون قادرة يجب أن تتحلى
باإلقدام.
أك ـي ــد س ـي ــذه ــب ال ـب ـع ــض إلـ ــى أن هـ ــذا ك ــام
رومــانـسـ ّـي ،يمحوه الــواقــع املــوضــوعـ ّـي كما
كــام الليل تمحوه األصـبـ ُـح .ومــا دام الحكم
ف ــي ه ــذا ه ــو ال ــواق ــع ،فـلـنـطــرح األم ـ ــور على
«بـ ـس ــاط أح ـ ـمـ ــدي» دون ح ـ ــرج وب ــوض ــوح:
ه ـن ــال ــك ق ـط ــاع ــات ف ــي ش ـع ـب ـنــا ح ـ ّـول ــت غـيــر
ّ
ّ
تقليدي.
التقليدي هذا إلى
ف ــي ع ــام  1971أق ــدم ــت املــؤس ـســة عـلــى هــدم
بيت ملواطن من بيت جن عامل ميناء فقير
يعيل عــدة أنـفــار صـغــار ،أقــامــه على أطــراف
البلدة ،قريبًا من مدخلها ،وقامت بفعلتها
في ساعات ما قبل طلوع النهار ،وخرجت
الـقــافـلــة ولـكــنُ «ذنـبـهــا ع ـلــق» ،ول ــوال أن الله
ّ
سـ ـت ــر ،لـ ـك ــان قـ ــطـ ــع ت ـق ـط ـي ـعــا ،ول ـك ـن ــه خ ــرج
ْ
«م َد ْر َدك» حتى الثمالة.
في الغداة كانت تتشابك كل األيادي من كل
ّ
الغالبية تبني
الـحــارات ومــن كل العائالت،
واألق ـلـ ّـيــة تـحــرس ال ـشــارع الــرئـيـســي معيدة

سيارات الشرطة على أعقابها وقد تهشمت
تهشيمًا .وإن ك ــان صــاحــب ال ــدار قــد وصــل
ف ــي ال ـب ـنــاء إل ــى م ــا قـبــل ال ـس ـطــح ،فـقــد ُص ـ ّـب
كذلك السطح .حاولت املؤسسة اإلقدام على
فعلتها لـبـيــوت أخ ــرى مـ ـ ّـرات ع ــدة ،غـيــر أن
الجدار البشري املتأهب كان يسبق ،لتضع
ال ـ ـقـ ــوات امل ـت ــأه ـب ــة ع ـل ــى أط ـ ـ ــراف كــرمـيـئـيــل،
الذيول بني األرجل قافلة من حيث أتت.
وهـ ــذا م ــا ك ــان ي ـحــدث ّ
ردًا عـلــى ك ــل اع ـت ــداء،
ّ
ولعل معركة أرض الزابود عام  1987كانت
ّ
الـقـ ّـمــة فــي ال ــرد غـيــر التقليدي املـطـلــوب في
وجه هذه السياسة ،ومهما غال الثمن وكان
ً
الثمن غاليًا ،دفعه أهل البلد اعتقاال وملفات
وفصل من العمل إلــخ ،ولكنهم حموا الدور
ومــا بقي مــن أرض ومــا زال ــوا ،وإل ــى جهنم
ّ
الهيكلية ما دامت
وبئس املصير الخرائط
امل ــؤس ـس ــة م ـق ــدم ــة ع ـل ــى غ ـ ّـي ـه ــا ،ولـيـبـلــوهــا
ويـشــربــوا مــاء هــا .إذًا ،األم ــر واق ـعـ ّـي عندما
ّ
ّ
واقعيًا وواقعًا!
نقرر أن يصير

لكنها روجته وسوقته بعالمة شيعية!
فـتـجــاهـلــت وت ـنــاســت ب ــل أن ـك ــرت الـكـثـيــر من
الشيعية «التي بها وعليها
الثوابت والقيم ُ
تــأســس الـتـشـيــع وش ـي ــد ب ـن ـيــانــه» ،ب ـم ـبــررات
وحـ ـج ــج مـ ـث ــل :ع ـ ــدم اسـ ـتـ ـف ــزاز ال ـغ ـي ــر وه ــدم
الحواجز وطي املسافة والوصول لآلخر وما
إل ــى ذل ــك ،ث ــم أع ـطــت تـلــك املـ ـب ــررات والـحـجــج
عناوين عقالنية تتحرك في منطقة الالوعي
الـجـمـعــي «ك ــال ــوح ــدة اإلس ــام ـي ــة» و«اإلخـ ــوة
اإلسالمية» وما شابه.
وما يجدر بنا السير والتحرك وفقه وترويجه
كـ ــإطـ ــار وع ـ ـنـ ــوان ع ـ ــام ح ــاك ــم ع ـل ــى مـخـتـلــف
األصعدة والجوانب ،هو ما يحتويه التشيع
م ــن واق ـ ــع وطـ ـم ــوح وق ـ ــوة وش ـج ــاع ــة ورؤيـ ــة
عــامل ـيــة ب ـع ـيــدة امل ـ ــدى لـلـحـكــم اآلم ـ ــن وال ـع ــدل
اإللهي والسلم الشامل الــذي يتمتع ويسعد
به العالم أجمع ،حيث أن الحضارة اإلسالمية
تنطلق مــن وب ـهــذا امل ـف ـهــوم ال ـبــارز
الـشـيـعـيــة َ
الــذي ُيـ َـعــد املظهر العملي «لإلمامة اإللهية»
بإقامة العدل ودحض الباطل.
وإن «اإلمـ ــامـ ــة» ال ـت ــي تـمـثــل م ـف ـهــوم ال ـعــدالــة
والحكم اإللـهــي هــي مدخل التشيع ،وعنوان
«ال ـت ــول ــي والـ ـتـ ـب ــري» ه ـمــا امل ــوق ــف ال ـشــرعــي
العملي الكامل والتام تجاه «اإلمامة» ألنهما
بــاخ ـت ـصــار ع ـب ــارة ع ــن ت ـحــديــد م ــوق ــف ممن
اختاره الله ليحكم بالعدل عمن اختار نفسه
ليحكم بالظلم ،فيحدد الفرد الشيعي موقفه
بتولي من اختاره الله تعالى ويبرأ إليه ممن
اختار نفسه ،واملوقف بمنزلة «العهد» مع الله
عز وجل .ويستمر الشيعي بتجديد وتعزيز
ذلك العهد مع ربه دائمًا كي ال ينسى وال يغفل
وال يسهو.
مــن هــذا املنطلق وه ــذا املـســار يمكننا القول
ّ
إن بــوابــة الحكم ال ـعــادل للمعصومني وعلى
رأسهم النبي األعظم محمد صلى الله عليه
وآله ووصيه أمير املؤمنني عليه السالم برؤية
إسالمية شيعية هي املدخل األصلح واألجدر
واألهم لترويج وتسويق الحضارة اإلسالمية
الشيعية ،ألن العدل هو أساس امللك وإن توفر
ُ
العدل واتصف به الحاكم وط ِبق في املجتمع
فسينتهي كل مشكل وسيقضى على كل آفة.
وه ـ ــذا م ــا ت ـن ـب ـهــت ل ــه امل ــرج ـع ـي ــة ال ـش ـي ــرازي ــة
وت ـب ـن ـتــه م ـم ـث ـلــة ب ــامل ــرج ــع ال ــدي ـن ــي آي ـ ــة ال ـلــه
العظمى السيد محمد الحسيني الشيرازي
قــدس ســره مــن خــال مــا طــرحــه فــي مؤلفاته
وكـتـبــه ،وتجلى ذلــك فــي موسوعته الفقهية
الشاملة الـتــي تقع فــي أكـثــر مــن مــائــة مجلد،
ومن ضمن ما شملت :فقه السياسة واملجتمع
والبيئة واملــرور والعوملة والطب واالقتصاد
وال ـف ـضــاء واملـسـتـقـبــل «ب ــرؤي ــة اسـتـشــرافـيــة»
والزراعة والتربية والتعليم وغيرها.
واحـ ـت ــذى م ــن ب ـع ــده آي ــة ال ـل ــه امل ــرج ــع الـسـيــد
ص ـ ـ ــادق ال ـ َـش ـ ـيـ ــرازي دام ظ ـل ــه بـ ـه ــذا امل ـن ـهــج
ّ
ً
مستقال ،فنظر في ثقافة االختالف والتعايش
وف ــي س ـمــات الـحــاكــم ال ـع ــادل وم ــا ينبغي أن
يـكــون عليه وأث ــره كحاكم عــادل فــي املجتمع
وسبل الــوصــول إلــى الشعوب املحرومة عبر
ن ـشــر ت ـلــك ال ـس ـي ــرة ال ـســاط ـعــة لـلـنـبــي محمد

الوقفة الرابعة :مع األسباب

ّ
هي
ة
القضي
ّ
شعبي
قرار
باالستعداد
للمواجهة
حماية للبيوت

ّ
رب قائل يقول في الغرف املغلقة والجلسات
ّ
ّ
ّ
الـ ـخ ــاص ــة« :يـ ــا ع ــم ــي أهـ ــل ب ـي ــت جـ ــن دروز
يخدموا فــي الجيش والـلــي يطلع فــي يدهم
ّ
ما يطلع في يدنا» ،وال نطمرن رؤوسنا في
الرمال ،فاألمر مقول ويقال كلما حدث صدام.
غير أن الحقيقة ليست هنا بتاتًا ،إذ إنه فقط
قبل أيام خرج من السجن ضابط برتبة مقدم
ّ
املالية
احتياط ،ألنه رفض أن يدفع الغرامة
على بـنــاء بيت البـنــه ،فلم تشفع لــه خدمته
الطويلة وال رتبته العالية ،ولكن على األقل
ق ـضــى أي ـ ــام ال ـس ـجــن وهـ ــو م ـط ـمـئــن إلـ ــى أن
هنالك من سيحمي بيته من الهدم».
وإذا أردت ب ـ ّـي ـن ــة أخـ ـ ــرى دعـ ـم ــا ل ـن ـفــي ه ــذا
ُ
االدع ـ ــاء ،فـقــد ه ــدم أخ ـي ـرًا بـيــت فــي حرفيش
وأهـلـهــا يـخــدمــون فــي الـجـيــش ،ول ــم يفعلوا
ّ
هي
كـمــا فـعــل أ ّهــالــي بـيــت ج ــن .إذًا الـقـضــيــة ً
قــرار شعبي باالستعداد للمواجهة حماية
للبيوت ،والرسائل هذه وصلت إلى املؤسسة

صـلــى ال ـلــه عـلـيــه وآل ــه وأم ـيــر املــؤم ـنــن عليه
السالم منقحة من الشوائب التأريخية املزيفة
ومقارنتها بغيرهم من الحكام.
َ َّ َ
فشكلت ورسمت تلك املنهجية معالم الدولة
الحضارية الحديثة التي وإن لم ولن تضاهي
دولة اإلمامة اإللهية لكنها من املؤكد تخطو
فــي نـفــس املـسـيــر واالت ـجــاه وب ــذات املنهجية
والعنوان ،وهو «العدالة».
وال بــد لنا مــن اإلش ــارة فــي هــذا املـقــام أنــه من
اإلجحاف وصف غير قناة املرجعية واملكاتب
الرسمية بأنها «ناطقة باسم املرجعية» ،وقد
تــم الـتـصــريــح بــذلــك غـيــر م ــرة وبـشـكــل ظاهر
وعلني .وحتى إن كانت هناك قنوات فضائية
لها تبعية روحية ودينية للمرجعية فهذا ال
يعني البتة أنها تمثلها وتنطق بلسانها أو
تعبر عن رأيها.

المواجهة في خطوة واحدة
مــواجـهــة الـفـكــر اإلق ـصــائــي املـمـنـهــج بــأدواتــه
وإعــامــه الـنــافــذ املـتـعــدد وبـمــا لــه مــن صبغة
دينية ال تكمن في املعاملة باملثل وال تحتاج
إلى قدرات مماثلة كالتي يمتلكها هو ،وإنما
تكمن املواجهة املؤثرة والناتجة في الحيلولة
دون نـ ـف ــوذ وت ـس ـل ــل ذل ـ ــك اإلعـ ـ ـ ــام املـ ـخ ــادع
ال ــزائ ــف إل ــى ع ـق ــول ون ـف ــوس أف ـ ــراد املـجـتـمــع
وهذا بطبيعة الحال يحتاج إلى إرادة جدية
وموقف ُم َّب َرز من الفئة «القيادية والنخبوية»
بالتحديد التي تمثل الشارع الشيعي العام
أي األغ ـل ـب ـي ــة وال ـ ـتـ ــي ت ـق ــف م ــوق ــف ال ـح ـي ــاد
ويعتريها الصمت وحالة السكون وهي ترى
املــراجــع يهانون ويتهمون ويضطهدون من
قبل الفكر اإلقصائي!
هذه الفئة رغم استقامتها وثباتها وحرصها
ك ـم ــا ي ـب ــدو ع ـل ــى ال ـت ـش ـيــع ت ـع ــان ــي م ــن حــالــة
«ال ـج ـم ــودي ــة» ال ـف ـكــريــة ك ـمــا ه ــو واض ـ ــح وال
تتفاعل عــادة بالشكل املناسب واملطلوب مع
مــا يـجــري خ ــارج نـطــاق حــدودهــا الجغرافي
رغــم تأثيرها الــواضــح وامللموس خــارج ذلك
النطاق.

المصالحة الحقيقية في خطوتين
إن كانت ثمة مبادرة للمصالحة يقدم عليها
الـفـكــر اإلق ـصــائــي ف ــا ب ــد أن ت ـكــون مسبوقة
بخطوتني ،األولــى :اإلفــراج عن العقل السليم
بإتاحة الفرصة للمراجع واملفكرين وأصحاب
الرأي والكتاب بالتعبير عن آرائهم.
ال ـث ــان ـي ــة :ال ـت ـخ ـلــي ع ــن االنـ ـح ــراف ــات وال ـب ــدع
الدخيلة على الدين اإلسالمي والتشيع وعدم
إنـكــار القيم والـثــوابــت املجمع عليها ،وعــدم
اعتبار ظلمة أهل البيت عليهم السالم رموزًا
ي ـجــب اح ـت ــرام ـه ــم ال إضـ ـم ــارًا وال تـصــريـحــا
وإعالنًا .وسوى ذلك ال أظن أن ثمة مصالحة
تجدي وتنفع.
ّ
«التشيع اللندني»
(ردًا على مـقــال :مواجهة
وال ـخ ـطــوة األول ـ ــى امل ـط ـلــوبــة! لـلـكــاتــب جعفر
محمد حسني فضل الله ،نشر في العدد ،٣٠٧٦
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ّ
وقائعيًا عند كــل اعـتــداء أو محاولة اعتداء
على البيوت أو على األراضي ،فغدت تحسب
لألمر ألــف حـســاب ،ومــا زالــت مئات البيوت
امل ـب ـن ـ ّـي ــة مـ ــن دون ت ــرخ ـي ــص فـ ــي ب ـي ــت جــن
ّ
محمية.

الوقفة الخامسة :مع طارق بن زياد
مــا أحوجنا فــي هــذه األي ــام للمعنى الكامن
في مقولة ابن زياد املشهورة ،وبعدما أحرق
ال ـس ـفــن ف ــي طــري ـقــه إل ــى األن ــدل ــس« :الـبـحــر
وراء ك ــم والـعــدو أمامكم» .ال أدعــو إلــى حرق
وســائ ـل ـنــا ال ـت ـق ـل ـيـ ّ
ـديــة ،ول ـكــن ب ـمــا أن ال ـهــدم
وراءنا والهدم أمامنا والهدم فوقنا والهدم
تحتنا ،فما بقي لنا إال أن نجعل وسائلنا
ّ
التقليدية ظـهـيـرًا ،ليس إال ،وليكن قــرارنــا:
ّ
سـنـحـمــي بـيــوتـنــا (ك ــل ـن ــا) وإن ل ــم نستطع
فسنعيد بناءها ونحميها (كلنا) ،حينها
وفـ ـق ــط ح ـي ـن ـهــا س ـن ـص ـنــع ألن ـف ـس ـن ــا هـيـبــة
يحسب حسابها القريب والبعيد.
* سياسي فلسطيني

