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لــاسـتـمــرار زمـنـيــا ،وللتعمق مــوضــوعـيــا من
زاوية التصنيع والعلم والتكنولوجيا.
وفـ ــي ك ـل ـمــات أخـ ـ ــرى ،ال ـي ـس ــار ي ـت ـجــه أســاســا
نـحــو تـحـقـيــق الـتـنـمـيــة ال ـشــام ـلــة ،مستخدمًا
أدوات املنهجية التخطيطية مــن دون إخــال
بمقتضيات السوق إن وجدت.
أما اليمني فوجهته األساسية إعطاء األولوية
ل ـت ـطــويــر م ـص ــال ــح األق ـل ـي ــة االج ـت ـم ــاع ـي ــة مــن
ال ـشــرائــح االجـتـمــاعـيــة ذات الـنـصـيــب األكـبــر
م ــن الـ ـث ــروة وال ــدخ ــل ،ف ــي مــواج ـهــة األغـلـبـيــة
الـ ـش ــاسـ ـع ــة امل ـم ـث ـل ــة ل ـن ـح ــو  %80مـ ــن أبـ ـن ــاء
املجتمع .وفي كلمات أخرى ،اليمني يتجه إلى
تعزيز األنشطة االقتصادية الهامشية نسبيًا،
مع االعتماد على إطالق قوى السوق ـ العرض
والطلب ـ من دون تدخل ّ
فعال من جهات الدولة،
وذلك سعيًا إلى تعظيم عوائد أصحاب امللكية
الخاصة الكبيرة والرأسمالية من رجال املال
واألعمال ،الكبار بصفة أساسية ،في مواجهة
العاملني واملنتجني املباشرين املجردين إلى
حــد كبير مــن تملك رأس امل ــال امل ــادي واملــالــي
واملعرفي.
بـعــد تـصـفـيــة الـتـجــربــة الـتـنـمــويــة امل ـصــريــة ـ
ب ـق ـيــادة ع ـبــد ال ـنــاصــر ـ ـ ـ وال ـت ــي اكـتـسـبــت في
مراحلها األخيرة ،أواسط الستينيات ،السمات
االشتراكية ،تبلورت منذ مطلع السبعينيات،
بــرعــايــة ال ـســادات ونـظــامــه االنـفـتــاحــي التابع
للرأسمالية الدولية ،نخبة جديدة.
تلك النخبة ،كانت تتعيش فئاتها املتنفذة من
واألع ـمــال الـجــدد» على األنشطة
«رج ــال املــال ّ
الـهــامـشـيــة ل ـت ـغــذي االن ـق ـســام الـطـبـقــي الـحــاد
للمجتمع بني أقلية مؤسرة وأغلبية معسرة
من جميع الوجوه ،خالل حقبة «االنفتاح» في
عقدي السبعينيات والثمانينيات ،ثــم تحت
ظــال ما ّ
سمي «اإلصــاح االقتصادي» ـ وفق
«وصـفــة صـنــدوق النقد الــدولــي» ـ ـ خــال عقد
التسعينيات.
من اجتماع «االنفتاح» و«اإلصالح» برزت في
العقد األول من القرن الحالي نخبة «الليبرالية
ال ـ ـجـ ــديـ ــدة» الـ ـت ــي آم ـ ــن أعـ ـض ــاؤه ــا ب ـقــدس ـيــة
األس ـ ـ ـ ــواق ،وب ــاق ـت ـص ــادي ــات الـ ـس ــوق ـ ـ آل ـي ــات
ال ـعــرض والـطـلــب (ال ـع ـم ـيــاء) ـ ـ كــآلـيــة مـنـفــردة
لـتـسـيـيــر ال ـح ـيــاة االق ـت ـصــاديــة وف ــق مـصــالــح
األقلية من املجتمع ،املشتغلة ـ كأولوية أولى
ـ ـ فــي األنشطة الهامشية ذات العائد السريع
ً
املرتفع ،ال سيما العقارات واالتـصــاالت ،بدال
من الزراعة والصناعة التحويلية والخدمات
العلمية ـ ـ التكنولوجية املتطورة.
وكـ ــان أن دف ـع ــت نـخـبــة الـلـيـبــرالـيــة ال ـجــديــدة
ب ــوج ــوه رج ــال ـه ــا إلـ ــى س ـ ـ ّـدة ال ـس ـل ـطــة الـعـلـيــا
مـنــذ ع ــام  2004فيما سـ ّـمــي بـحـكــومــة «رج ــال
األعـ ـم ــال» ت ـحــت رع ــاي ــة «مـ ـش ــروع ال ـتــوريــث»
امل ـع ــروف ،وك ــان مــا ك ــان مــن ت ــزاوج «السلطة
وعــالــم األعـمــال» حتى واقـعــت الواقعة فــي 25
يناير .2011
ك ــان ــت س ـيــاســة «ال ـل ـي ـبــرال ـيــن الـ ـج ــدد» خــال
العشرية األولى من هذا القرن نموذجًا نمطيًا
لـلـسـيــاســة الــداع ـيــة إل ــى «ان ـف ـتــاح» االقـتـصــاد

الداخلي على العالم الخارجي دون ضوابط،
فأصبح اقتصادًا قائمًا على االستيراد بصفة
أساسية وشبه كلية ـ ســواء فى ذلك استيراد
ال ـس ـل ــع ال ـغ ــذائ ـي ــة وال ــدوائـ ـي ــة األس ــاسـ ـي ــة أو
اس ـت ـيــراد الـسـلــع اإلن ـتــاج ـيــة م ــن املـسـتـلــزمــات
واملدخالت الوسيطة (كالكيماويات واملعادن
األس ــاسـ ـي ــة) ،وم ــن اآلالت واملـ ـع ــدات وأدوات
الورش.
وك ــان ق ــد ق ــام عـلــى «م ــدم ــاك» االن ـف ـتــاح ال ــذي
بــدأ أواس ــط السبعينيات ـ ـ مــدمــاك آخــر ُس ّمي
مــن ط ــرف دعــاتــه بـ ــ«اإلص ــاح» وب ــدأ فــي أول
التسعينيات وفق سياسات موجهة نحو ما
أطـلــق عليه «الـتـثـبـيــت» أو «االس ـت ـق ــرار» عبر
اسـتـهــداف التضخم بواسطة خفض اإلنـفــاق
االجـتـمــاعــي عـلــى الــدعــم الـعـيـنــي وال ـخــدمــات
األساسية ،من أجل تقليل عجز املوازنة العامة
وم ــن ثــم اسـتـبـعــاد الـحــاجــة إل ــى ال ّـتــوســع في
ال ـت ـمــويــل الـتـضـخـمــي الـ ــذي ي ـض ــخ الـسـيــولــة
ال ـن ـق ــدي ــة ك ــرافـ ـع ــة ل ـص ـع ــود املـ ـسـ ـت ــوى ال ـع ــام
لألسعار.
ومل ـ ــا أضـ ـيـ ـف ــت إل ـ ــى سـ ـي ــاس ــات «ال ـت ـث ـب ـي ــت»
واستهداف التضخم ،سياسة للصرف هادفة
إلى خفض قيمة العملة املحلية Devaluation
مع إزالة الضوابط على حركة رؤوس األموال
نـحــو ال ـخ ــارج ( ،)Capital Controlsف ــإن ذلــك
ّأدى في نهاية األمــر ـ مع سياسة رفع أسعار
الـفــائــدة إلــى مستويات قياسية ـ ـ إلــى تثبيط
حركة االستثمارات املحلية مع ما يتبع ذلك
من ركود .هذا من جهة أولى .ومن جهة ثانية،
فـقــد انـتـقــل أثــر التضخم الــدولــى إلــى الــداخــل
ع ـبــر آل ـي ــات االس ـت ـي ــراد ال ـح ــر واق ـت ـصــاديــات
السوق الطليقة في الداخل.
وكان أن هزمت سياسة «اإلصالح» نفسها ،إذ
بدأت باستهداف التضخم فإذا بها تنتهى إلى
الوقوع في «جب الركود» ممتزجًا بالتضخم
امل ـس ـتــورد ،وه ــذه هــي حــالــة الـسـيــاســات التي
تهزم نفسها بنفسها . Self-defeating
وك ــان ه ــذا أوض ــح مــا يمكن فــي مطلع الـقــرن
الـحــادي والعشرين ،خــال فترة ،2003-2000
مع بروز سمات الكساد املقيم.
ف ــوق امل ــدم ــاك امل ـ ــزدوج لــانـفـتــاح واإلص ـ ــاح،
وجـ ــدت ال ـس ـيــاســة االق ـت ـصــاديــة نـفـسـهــا وقــد
انجرفت تلقائيًا إلى املزيد من خدمة مصالح
األقلية في وجــه مصلحة األغلبية تحت راية
«الـلـيـبــرالـيــة ال ـج ــدي ــدة» ،وف ــق مــا أشــرنــا إليه
آنفا ،مما ّ
مهد السبيل سالكًا إلى حدث الثورة
الـعـظـيــم فــي الـخــامــس والـعـشــريــن مــن كــانــون
الثاني /يناير .2011
ومـ ــن ع ـج ــائ ــب ال ــده ــر أن ف ـش ــل «ال ـل ـي ـبــرال ـيــة
الجديدة» ـ خالل فترة محاولة توريث السلطة
 )2010ـ لم يشكل رادعًا كافيًا للنخبة
( 2004ـ
ّ
املصرية املتنفذة بعد الثورة بما يحول دون
الـعــودة إلــى السياسات الفاشلة نفسها بعد
حــن .غير أن هــذا حديث آخــر ،نعود إليه في
مقالنا الـتــالــي ،لـلـســؤال عــن الـبــديــل مــن واقــع
بنات أفكار اليسار.
* أستاذ في معهد التخطيط القومي بالقاهرة

وسكنهم وعملهم كمجموعات ،لذلك ال بد من
اليقظة في هذا اإلطار .وتنطبق استراتيجية
«داعـ ـ ــش» حــال ـيــا ب ـعــد الـ ـع ــراق الـ ــذي انـتـصــر
عـلــى الـتـنـظـيــم اإلره ــاب ــي وق ـصــم ظـهــر دول ــة
الخالفة ،في اليمن وأفغانستان وبعض دول
الخليج وعـلــى رأسـهــا الـسـعــوديــة ،حيث من
وعمله
املـمـكــن أن يــوســع «داعـ ــش» انـتـشــاره ً
ف ــي ه ــذه ال ـب ـقــاع ال ـج ـغــراف ـيــة ،وخ ــاص ــة بني
ال ـس ـعــوديــة وال ـي ـمــن ع ـلــى أم ــل وص ــل رقـعـتــه
الجغرافية بــن البلدين .كما مــن املتوقع أن
ّ
يتحول «داع ــش» فــي سياقه العملياتي إلى
مـجـمــوعــات مـتـنــاثــرة ومتبعثرة تعمل وفــق
استراتيجية تنظيم القاعدة ورؤية مسؤوله
السابق أسامة بن الدن ،حيث تنتشر في عدد
من البلدان وتشكل مجموعات تخريبية تنفذ
مـخـطـطــات إرهــاب ـيــة ك ــرد انـتـقــامــي عـلــى من
يـحــارب التنظيم .وستزيد خـســارة التنظيم
في العراق وسوريا ،من تناحره مع جماعات
املعارضة السورية وكذلك مع جبهة النصرة،
من أجل السيطرة على مناطق جديدة ينقل
مسلحيه إليها.
لقد عمل التنظيم االرهــابــي على عــدة أهــداف
بدأت تسقط بالتوالي ،وهي:
 -1إنـ ـه ــاك «قـ ـ ــوات ال ـ ـعـ ــدو» امل ـف ـت ــرض ل ــدي ــه،

وتـشـتـيــت ج ـهــودهــا وال ـع ـمــل عـلــى جـعـلـهــا ال
تـسـتـطـيــع ال ـت ـق ــاط أن ـفــاس ـهــا ب ـع ـم ـل ـيــات وإن
كانت صغيرة الحجم أو األثر إال أن انتشارها
وتـصــاعــدهــا سـيـكــون لهما تــأثـيــر عـلــى املــدى
الطويل.
 -2ج ــذب ش ـبــاب ج ــدد لـلـعـمــل الـع ـس ـكــري عن
طريق القيام كل فترة زمنية مناسبة بعمليات
نوعية تلفت أنظار الناس.
 -3إخـ ـ ـ ــراج املـ ـن ــاط ــق املـ ـخـ ـت ــارة مـ ــن س ـي ـطــرة
األنـظـمــة ومــن ثــم العمل على إدارة التوحش
الذي سيحدث فيها.
وق ــد فـشـلــت ه ــذه األه ـ ــداف ع ـم ـل ـيــا ،وإن كــان
الـتـنـظـيــم ف ــرض سـيـطــرتــه مل ــدة ث ــاث سـنــوات
ل ـك ـن ـهــا ل ــم ت ـس ـت ـمــر وع ـ ــدم االسـ ـتـ ـم ــرار يـعـنــي
ال ـف ـشــل ،وق ــد حـصــد داعـ ــش اإلره ـ ــاب والـقـتــل
والـ ـت ــدمـ ـي ــر فـ ـق ــط .إذًا ،ي ـع ـت ـبــر ي ـ ــوم ال ـتــاس ــع
والـعـشــريــن مــن حــزيــران-يــون ـيــو  ،2017يومًا
مفصليًا ،سوف يؤرخ ملا بعد «داعش» والذي
يـتـطـلــب اس ـت ـك ـمــال ال ـق ـت ــال ح ـتــى ت ـحــريــر كل
املناطق من التنظيم اإلرهابي وإراحــة الناس
من وحشيتهم وإجرامهم ،كما ال بد من العمل
على تجفيف منابع اإلرهاب سواء الثقافية أو
املالية.
*باحث لبناني
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محمد عبدالله فضل الله *
الـحــديــث عــن الـكـبــار شــائـ ٌـك إذ الــوهـلــة تــدعــك في
َّ
وجــل أال تفيهم شيئًا من حقهم ،ولــدوا كبارًا في
حياة أرادوها كبيرة بال حواجز وفواصل تحجب
اإلنسان عن إبداعه وعن اآلخرين املختلفني عنه
لونًا أو فكرًا وعقيدة.
املــرجــع الــراحــل الـسـيــد محمد حـســن فـضــل الـلــه،
واح ـ ـ ـ ـ ٌـد مـ ــن ه ـ ـ ــؤالء الـ ـكـ ـب ــار ع ـل ــى م ـس ــاح ــة وط ــن
اإلنـســانـيــة الـشــاســع ،إسـهــامــاتــه وح ـضــوره تركا
بصمة مـمـيــزة فــي عـصــرنــا الـحــديــث .فـفــي ذك ــراه
ال ـس ــاب ـع ــة كـ ــأن ال ـس ـب ــع ال ـع ـج ــاف ب ـع ــد رح ـي ـل ــه ال
ت ــزال شــاهــدة عـلــى مـسـيــرة ت ـجــارب سـنــن وفـيــرة
ستستمر طويلة األثــر بما تحمل من ثقل وغنى
في وجوه متعددة.
تــرتــاح النفس إلـيــه عندما تـتــذوق خطابًا بعيدًا
عــن الـتـكـلــف والـصـنـعــة فــي ال ـكــام حـيــث تسمعه
مـ ـح ــاضـ ـرًا وواعـ ـ ـظ ـ ــا وخـ ـطـ ـيـ ـب ــا ،يـ ـح ــاك ــي ال ـق ـلــب
ويخترق شغافه شئت أم أبيت.
رجاحة عقله في وقت دفعه تصادم العقول فيه إلى
طرق ما هو ّ
محرم التطرق إليه من نصوص مغلقة
ورفـ ــض االسـ ـت ــزالم الـصـنـمــي ل ـهــا ،فـنـبــش ال ـتــراث
ً
خـبـيـرًا مــؤصــا للمفاهيم الـتــي اشـتــاقــت إل ــى من
ينفض عنها غبار التحجر واالنغالق .واتكل على
غ ــزارة الثقافة وموسوعية العلم ودق ــة االجتهاد
والتزام بالرأي بال تــردد ،وشجاعة في الطرح بال
مهادنة ،وصالبة في املوقف بال انكسار مستفيدًا
من تجارب الحياة منذ براعم الطفولة في النجف
األشرف ومحافله الدينية واألدبية إلى لبنان بلد
الغرائب والعجائب ومختبر التجارب والرجال.
ك ــام ــه ح ــول ق ـضــايــا ال ــدي ــن واإلنـ ـس ــان وال ـح ـيــاة

واجه السيد فضل الله
حمالت عنيفة اختلط فيها
السياسي مع الشخصي
لم يصبه اليباس ولــم تتسلل الـبــرودة يومًا إلى
خطاباته في زمن أصبح كل شيء فيه مستهلكًا
ومـ ـك ــررًا ،ب ــل جــاهــد ك ــي يـبـقــى ال ـخ ـطــاب مـســاوقــا
للمواجهة مع كل محاوالت الداخل والخارج من
أجل تدمير الــذات وإفراغها من لحظتها الزمنية
ال ـتــي تـتـحـســس بـهــا م ـســؤولـيــاتـهــا ،وع ـمــل على
إصالحها وتغذيتها روحيًا وفكريًا حتى تبقى
حية ومتناسبة مع لحظتها ووظيفتها.
ال ـك ـب ــار م ــن ط ـ ــراز ال ـس ـيــد ف ـضــل ال ـل ــه وأم ـث ــال ــه ال
يـعـيـشــون ألنـفـسـهــم ،فـمــا دامـ ــوا أح ـي ــاء ال فــرصــة
أمــام ـهــم س ــوى املــواج ـهــة والـتـضـحـيــة إذ همتهم
ونظرتهم الثاقبة تثقل صدورهم وتضعهم أمام
مسؤوليات فهموا حجمها ونتائجها فكانوا خير
من حمل األمانة.
ل ــم يـكــن الـسـيــد فـضــل ال ـلــه م ــن صـنــف املجتهدين
التقليديني ،فتحسسه بمسؤولياته واستشرافه
ملا يحاك ويدور من أحداث محلية ودولية ّ
حركت
لــديــه مــزي ـدًا مــن االنــدفــاعــة نـحــو إح ـيــاء االجـتـهــاد
بما يـخــدم اإلن ـســان وت ـحــرره العقلي مــن الجمود
واملألوف الذي ال يلبي التطلعات وال يصنع إنسانًا
متمتعًا بعقل منفتح على اللحظة التاريخية التي
تناديه الستثمارها بغية تأكيد الهوية اإلنسانية
الشاخصة عبر الحضور املميز واملتعدد الجوانب،
وم ـنــه ال ـجــانــب الـغـيـبــي ال ــذي يـجــب أن يـطــل على
م ـش ــاك ــل األرض وت ـح ــدي ــات ـه ــا ب ـم ــا يـ ـب ــرز أص ــال ــة
التفكير في مقاربته لقضايا الوجود.
ّ
أسلوبه الدعوي شكل عالمة فارقة على مستوى
ال ـش ـك ــل واملـ ـضـ ـم ــون ب ـم ــا ج ـع ـلــه م ــوض ــع ت ـقــديــر
واهتمام ،هذا األسلوب الذي أضاء على األساس
الـتــوحـيــدي لــإســام وال ــرس ــاالت الـسـمــاويــة بما
يحفز عـلــى اقـتـنــاص الـلـحـظــات الـتــاريـخـيــة التي
تجربة
المرجعية
لديه
ليست بحثًا
عن مجد
شخصي أو
ترف
ملء ٍ
ذهني عابر
(هيثم
الموسوي)

تؤسس لقيم فكرية أصيلة باعثة على النهوض
بغية إحداث التوازن املطلوب على الساحة.
واجه السيد فضل الله وال يزال كغيره من الكبار
م ــوج ــات قــاس ـيــة وح ـم ــات عـنـيـفــة اخ ـت ـلــط فيها
السياسي مع الشخصي بغية إضعافه وإلغائه
ب ـم ــا ع ـ ّـب ــر ويـ ـع ـ ِّـب ــر عـ ــن ع ـق ــل ج ـم ـع ــي مـ ـف ــرط فــي
انشداده للتقاليد والطقوس والتأويالت املرتدية
ل ـب ــوس الـ ـق ــداس ــة .ه ــو ع ـقــل رضـ ــي أن ي ـق ـعــد عن
مهمته في الحوار والتغيير والتفاعل اإليجابي
مــع كــل ال ـطــروحــات بـمــا يـ ّ
ـوســع مــن دائـ ــرة تمثله
لإلسهامات الفكرية والثقافية ،فقام بمهمة تنوير
الناس وتحريكهم نحو مسؤولياتهم وتنبيههم
لضرورة فهم املاضي بما يحمل من تراث متنوع
حتى يقرؤا الحاضر جيدًا ويحسنوا التعامل مع
ً
القضايا بما يستجد مستقبال .فالسيد فضل الله
يريد مخاطبة إنسان ال يعرف الخنوع والخضوع
واالنـ ـ ــزواء فــي وق ــت كــانــت الـ ــروح االن ـعــزال ـيــة عن
الواقع هي املسيطرة وال تزال.
ت ـح ـســس م ــن خـ ــال ف ـك ــره الـ ــوحـ ــدوي اإلس ــام ــي
ّ
وال ــذي نــظــر لــه وعـمــل لـعـشــرات الـسـنــن ض ــرورة
تــأسـيــس ذهـنـيــة مــؤمـنــة بــالــوحــدة ف ــي مــواجـهــة
مشاريع التفتيت ،تفتيت ثقافة األمة وتعليبها في
علب املذهبية والتطرف وإشغال األنا بأنانياتها
الضيقة وحبس الذات بعيدًا عن النظر إلى خارج
حدود أهوائها.
ت ـجــربــة املــرج ـع ـيــة ل ــدي ــه ل ـي ـســت ب ـح ـثــا ع ــن مجد
ترف ذهني عابر بل هي مشروع
شخصي أو ملء ٍ
ي ـم ـتــد ع ـلــى م ـســاحــة اإلن ـس ــان ـي ــة ول ــدي ــه غــايــاتــه
اإلص ــاح ـي ــة وال ـن ـف ـع ـيــة ع ـلــى امل ـس ـت ــوي ــات كــافــة.
فاملرجعية ليست لقبًا دينيًا كما يحلو للبعض،
بــل إنـهــا مرتبة يـفــرغ مــن خاللها الفقيه عصارة
لحظاته العابقة بالجهد واملشقة والصبر بغية
تـصـحـيــح م ـس ـيــرة الـ ـن ــاس وس ـي ــره ــم ن ـحــو روح
اجتماعية واحدة جديرة بتطلعاتهم.
ك ـل ـمــا ك ــان ــت امل ــرج ـع ـي ــة ح ــاض ــرة مل ـم ــارس ــة فـعــل
األنبياء كانت ملتصقة أكثر بدورها ومتحسسة
ً
بشكل أعمق ملسؤولياتها التي تترجم عمال دؤوبًا
ومخلصًا لـخــدمــة ال ـنــاس وال ـح ـيــاة ،فليست هي
مرتبة ملوكية تسلطية منعزلة عن هموم الناس
ومتفرغة لنفسها وما يحيط بها من حاشية.
س ـيــرة املــرجــع فـضــل ال ـلــه تختصر ج ـه ـدًا حثيثًا
ألم ـث ــال ال ـك ـبــار لـلـنـهــوض بــواقـعـهــم ال ــذي مزقته
العصبيات والحسابات األرضية ،فكان ال بد من
الـنـهــوض وبـعــث ال ــروح فــي جـســد األم ــة املــريــض
ً
عبر إحـيــاء قلب اإلن ـســان بالكلم الطيب وصــوال
إلى تحريك عقله.
الفقيه اإلنـســان الــذي عــاش إنسانيته مــع الناس
م ــرب ـي ــا ل ـه ــم ع ـل ــى م ـش ــاع ــر امل ـح ـب ــة الـ ـت ــي تـعـكــس
إصرارًا على تأكيد الكرامة للجميع في وقت باتت
الكرامات مهدورة.
ما يلفت لألسف تعمد كثيرين اإلســاءة لكبارهم
وحرمان واقعهم بالتالي من اإلفادة من تجاربهم،
وك ـ ــأن ن ـص ـيــب ال ـك ـب ــار أن ي ـت ـح ـم ـلــوا ال ـغ ــرب ــة في
حياتهم وبعد رحيلهم ،ترى ملاذا كل هذا التخلف
ورمــي أعـمــال الكبار وتجاربهم بحجارة الجهل
واالك ـت ـفــاء بــالـقـشــور والـتـسـطـيــح وال ـخ ـنــوع بــدل
حفظهم واإلفادة منهم؟
القضية ليست شخصية بل ترمز إلى وضع مرير،
فــاملـجـتـمــع الـ ــذي ي ــرض ــى بــالـشـكـلـيــات وامل ـظــاهــر
وال ـخ ـطــابــات ال ـفــارغــة وه ـج ــران تــاري ـخــه املـشــرق
والغني بالتجارب الناجحة هو مجتمع منحدر
تخلى عــن ج ــذوره وقـعــد عــن مـهــامــه فــي مواكبة
الــزمــن ولغته وأدم ــن السقوط واعـتــاد االنحطاط
وهذا بحد ذاته خطر كبير ال بد من التنبه آلثاره
الوخيمة.
ً
نحتاج اليوم فعال إلى أمثال املرجع السيد محمد
ح ـســن ف ـضــل ال ـل ــه وكـ ــل ال ـك ـب ــار ال ــذي ــن يـثـبـتــون
واقعنا املهزوز ويرفدونه بحكمتهم التي غلت في
زمن التصحر.
* أكاديمي وحوزوي

