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ت�سليح المعار�ضة ال�سورية وتذاكي الغرب
} حميدي العبدالله
أبلغت الحكومة البريطانية مجلس العموم أنها
استأنفت دع��م المعارضة «المعتدلة» بالسالح.
كانت بريطانيا قد أوقفت عملية توريد السالح
للمعارضة بعد قيام تنظيمات القاعدة بمهاجمة
مستودعات األسلحة في منطقة باب الهوى قرب
الحدود التركية قبل حوالي خمسة أشهر.
ت��زام��ن ق��رار بريطانيا م��ع البيان ال�ص��ادر عن
ال �خ��ارج �ي��ة األم �ي��رك �ي��ة ال���ذي ي �ت �ح��دث ع��ن خطر
اإلرهاب وتعاظم نفوذ التنظيمات اإلرهابية داخل
سورية.
بريطانيا مثل ال��والي��ات المتحدة تب ّرر دعمها
للجماعات المعارضة ،ب��أنّ هذا الدعم يذهب إلى
ال�ج�ه��ات المعتدلة ،وت �ح��دي��دا ًَ الفصائل المك ّونة
للجيش ال �ح � ّر وال �ت��ي ت��رت�ب��ط ب��ال��دول الغربية،
وتنسق خطواتها مع هذه الدول.
ّ
لكن واقع الحال ال يتطابق مع االدعاءات الغربية،
وال سيما االدع � ��اءات األم�ي��رك�ي��ة والبريطانية.
فجميع ال �ق��وى ال�م�ن�ض��وي��ة ت�ح��ت ل ��واء «الجيش
الحر» تتعاون علنا ً مع الجماعات المسلحة التي
تنتمي لتنظم القاعدة ،وال سيما «جبهة النصرة»
و«أح ��رار ال�ش��ام» ،وق��د ج��اه��رت التنظيمات التي
تصنّف من قبل الحكومات الغربية بأنها تنظيمات
معتدلة ب��وق��وف�ه��ا إل��ى ج��ان��ب تنظيمات القاعدة
ومعارضتها المواقف الغربية من هذه التنظيمات.
فعندما أدرجت الواليات المتحدة «جبهة النصرة»
على الئحة المنظمات اإلرهابية عارض االئتالف
الذي تدعمه الدول الغربية وتصنّفه بوصفه ممثل
المعارضة المعتدلة ،إدراج النصرة على قائمة
المنظمات اإلرهابية ،وادع��ى أنّ النصرة جزء ال
يتجزأ من «ق��وى ال �ث��ورة» .والحكومات الغربية
لديها اط�لاع واس��ع على حقيقة االرتباطات التي
تجمع التنظيمات المصنّفة تنظيمات معتدلة مع
تنظيمات القاعدة المصنفة م��ن قبل الحكومات
الغربية بأنها تنظيمات إرهابية ،بل أكثر من ذلك
أنّ مندوبي الحكومات الغربية ل��دى المعارضة

ال �س��وري��ة ش�ج�ع��وا دائ��م��ا ً ه ��ذه ال �م �ع��ارض��ة على
ال�ت�ع��اون م��ع التنظيمات اإلره��اب �ي��ة ،ع�ل��ى عكس
م��واق��ف حكوماتهم المعلنة .وق��د كشف النقاب
ع��ن ه��ذه الحقيقة ف��ي تصريحات أدل��ى بها أكثر
من مسؤول أميركي ،حيث دع��ت الناطقة باسم
ال �خ��ارج �ي��ة األم �ي��رك �ي��ة إل��ى ال �ح��وار م��ع الجبهة
اإلس�لام �ي��ة ،ع�ل�م�ا ً أنّ ال�ج�ب�ه��ة اإلس�لام �ي��ة تض ّم
«ك �ت��ائ��ب أح� ��رار ال �ش��ام» ال �ت��ي أس�س�ه��ا أب��و خالد
السوري الذي ُيعتبر ممثل أيمن الظواهري زعيم
تنظيم القاعدة الدولي في سورية .وف��ي مقابلة
أجرتها مؤخرا ً قناة «الميادين» معه أكد هيثم منّاع
أنّ السفير األم�ي��رك��ي المستقيل روب ��رت فورد
طلب منه االت�ص��ال بكتائب «أح��رار ال�ش��ام» ،فر ّد
عليه مناع قائالً :كيف تطلب مني االتصال بهذه
الجماعة وسبعة من كبار قادتها مدرجون على
لوائح اإلرهاب عندكم؟
إذن ،الحكومات الغربية على دراية بأنّ السالح
الذي تز ّود به المعارضة ،يذهب في قسم منه إلى
تنظيمات القاعدة ،وتتح ّمل الحكومات الغربية
المسؤولية عن وقوع هذا السالح بيد التنظيمات
اإلره��اب�ي��ة ،وبالتالي ف��إنّ إدع��اءات�ه��ا ب��أنّ تسليح
المعارضة المعتدلة هو لتقوية هذه المعارضة في
مواجهة تنظيمات القاعدة هو ادعاء غير صحيح،
وينطوي على تذاكي مفضوح ال يمكن أن ينطلي
على أحد ،فنتائج سياسة تسليح المعارضة حتى
وإنْ جرى تمويهها بالحديث عن دعم «المعارضة
يصب في واقع الحال في تقديم الدعم
المعتدلة»
ّ
ال�ع�س�ك��ري إل ��ى ال�ت�ن�ظ�ي�م��ات اإلره��اب �ي��ة وتزويد
ه ��ذه ال�ت�ن�ظ�ي�م��ات ب��أج �ه��زة م �ت �ط��ورة ،وال سيما
أجهزة االتصال التي تمكنها من تنسيق أعمالها
وهجماتها اإلرهابية ض ّد المنشآت والمواطنين
السوريين ،ولن يطول الوقت الذي تستخدم فيه
ه��ذه المعدات المتط ّورة في أماكن أخ��رى خارج
نطاق التوظيف الغربي ،ولعل ه��ذا م��ا ح��ذر منه
بيان الخارجية األميركية حول وج��ود تنظيمات
محلية م�ت�ف� ّرع��ة ع��ن ال �ق��اع��دة خ��ارج��ة ع��ن نطاق
السيطرة.

ال�صمت الإيراني �إلى متى؟!
} ماجدي البسيوني
هل ُتقحم إي��ران في العديد من المقاالت والتقارير واألخبار
الصحافية المتناثرة هنا في الصحافة المصرية باعتبارها شريكا ً
متحالفا ً ومتضامنا ً مع ما يقوم به «اإلخوان» ومن يقف خلفهم من
عمليات إرهابية داخل الحدود المصرية؟
أم أن هذه المقاالت والتقارير واألخبار تتحدث عن معلومات
مؤكدة ووقائع ال ينال منها الباطل؟
متابع المقاالت والتقارير يفشل فى الحصول على واقعة مسندة
لكنه يجد نفسه أم��ام كالم مرسل غير مؤصل ،وسيكتشف بال
أدنى جهد أن المعلومات إ ّما هي منقولة حرفيا ً من مواقع ،أو من
صحف سعودية في األساس وبطريقة ال تمت إلى الفهم السياسي
لمجريات العالقات بين الدول واألنظمة بصلة ،فعلى سبيل المثال
ورد في صحيفة «العرب اللندنية» المعروفة بانتمائها السعودي
هذا الخبر« :كشفت مصادر أمنية أن السلطات المصرية تملك أدلة
على وجود دور تخريبي في سيناء لك ّل من قطر وإيران واإلخوان،
وأن ذلك يتم تحت أعين المسؤولين األميركيين ،مؤكدة أن قيادات
للتنظيمات المتشددة ،ممن تم اعتقالهم كشفوا أن سيناء تح ّولت
إلى بؤرة للتآمر على استقرار مصر ،وأن ذلك يتم فى سياق خطة
ثالثية يتم تنفيذها بواسطة حماس التي تحتضن المسلحين
الفارين من مصر ،وتتولى تدريبهم وتتلقى أمواال وأسلحة للقيام
بهذه المهمة» .وأش��ارت المصادر في تصريح لصحيفة «العرب
اللندنية» إلى وجود شبكات مالية وتسليحية ،ولقاءات سرية بين
األطراف المعنية في أكثر من مدينة لبلورة الخطة ،كاشفة أيضا ً أن
هناك  36ضابطا ً من قوات الحرس الثوري اإليراني موجودون على
الحدود بين مصر وغزة ،ويتسربون بحسب الضرورة داخل سيناء
من خالل األنفاق .وأوضحت أن اإليرانيين الموجودين في غزة،
خبراء في صناعة المفرقعات والمواد المتفجرة ،وأنهم يعملون على
إمداد الجماعات التكفيرية المسلحة في سيناء ،بكل ما تحتاج إليه.
وتنهي الجريدة اللندنية المم ّولة سعوديا ً على هذا النحو« :وقال
مراقبون إن هذه الحقائق تؤكد طبيعة تنظيم اإلخوان واندراجه
في خدمة أجندات أجنبية تبدو في الظاهر متناقضة» .أما حول
مصلحة إيران في دعم اإلرهابيين في سيناء ،فتزعم الصحيفة أن
طهران تسعى إلى تهديد «إسرائيل» كورقة ضغط ضد أميركا في
مفاوضاتها معها ،وأن استمرار الوضع بسيناء ذو تأثير في الوضع
السوري ،ويخفف الضغوط عن الرئيس بشار األسد.
«العرب» اللندنية تخصصت على ما يبدو في نشر أخبار وتقارير
كهذه تزج باسم إيران على نحو يدعو إلى السخرية ،فها هي تنشر
حديثا ً تقريرا ً تحت عنوان« :إيران تمول  3جماعات مسلحة في
مصر وتسعى إلى تنفيذ هجمات إرهابية لتهريب مرسى ،وفي نص
«التقرير»« :إن إيران تستخدم حركة حماس للقيام بأعمال بالوكالة

في قلب سيناء ،في الوقت الذي تصعد فيه الحركة العمليات بغرض
كسب ود إيران ،وعودة التمويل من جديد ،بعد مرور الفترة الماضية
التي وصفت بالفتور بين الحركة وإي��ران» .ويضيف التقرير «أن
قوات األمن ضبطت رسالة مشفرة مع عناصر حمساوية تم القبض
عليها في سيناء مؤخراً ،تضمنت تعليمات من قيادات حماس إلى
تكفيريين فى سيناء لتنفيذ عملية أطلقوا عليها «االنتصار العظيم»،
وتقوم العملية على استهداف أحد المقار العسكرية الكبرى في
إح��دى م��دن القناة» .وأوض��ح المصدر للصحيفة «أن الرسالة
شملت أيضا ً وعد قيادات حماس للجهاديين في سيناء بإرسال
مسلحين من غزة ،لدعمهم في استهداف قوات الجيش والشرطة،
ع�لاوة على مدهم بمبلغ مالي يقدر بحوالى  200ألف دوالر».
وأشار المصدر إلى أن الرسالة تضمنت «أن قيادات حماس ستدفع
عناصر إيرانية موجودة في غزة إلى سيناء خالل األيام المقبلة،
وأن هؤالء اإليرانيين متخصصون في تصنيع العبوات الناسفة
شديدة االنفجار» .وأكدت مصادر سيادية أخرى للصحيفة «أن
المخابرات اإليرانية تم ّول وتدعم ثالثة تنظيمات مسلحة في سيناء
وهي « التوحيد والجهاد ،والرايات السوداء ،وكتائب الفرقان»،
الفتة إلى أن هذه التنظيمات تلقت تدريبات خاصة على يد عناصر
من الحرس الثوري اإليراني .وأوضحت المصادر أن هناك مخططا ً
إيرانيا ً جديدا ً بالتعاون مع التنظيم الدولي لـ»اإلخوان» وحركة
حماس ،من خالل استخدام نفوذ فيلق القدس والحرس الثوري
اإليراني في السودان وتهريب بعض العناصر عبر درب األربعين
في الصحراء للمشاركة مع جماعة أنصار الشريعة وبيت المقدس،
في تصعيد العمليات اإلرهابية.
أكدت المصادر «أن هذه التنظيمات ستحاول استهداف سجن
ب��رج العرب ،أم�لاً في تهريب الرئيس المعزول محمد مرسي،
باإلضافة إلى الهجوم على عدد كبير من أقسام الشرطة وربما
المتحف المصري وبرج القاهرة وبعض األماكن الحيوية األخرى.
األغرب من ذلك أن بعض الصحف المصرية تنقل عن الصحيفة
اللندنية هذه التقارير حرفيا ً وتر ّوجها على أنها حقائق مؤكدة
سرعان ما يتم تداولها وبالتالي تنال التصديق لدى قطاعات من
الجمهور.
األغرب من ذلك كله أننا ال نجد الجانب اإليراني حاضرا ً في الرد
على مقاالت أو تقارير مماثلة ،كأن األمر ال يعنيه من قريب أو من
بعيد ،والموقف اإليراني الرسمي نفسه يدفع المتابع إلى أن يضرب
كفا ً بكف ويقف في قمة الحيرة من أمر السياسة اإليرانية حيال ما
يحدث في مصر التي تعني للمخطط اإليراني الكثير.
مشاهد القنوات الناطقة بالعربية والتابعة بطريقة أو أخرى
إلي��ران يشتم رائحة بين ثنايا التقارير أو حتى الضيوف التي
تستجلبهم ،مفادها أن ما يحدث اآلن في مصر ربما ال يريح
اإليرانيين أو ربما يترقبون القادم.
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المؤكد أن إيران تشاهد عن كثب الدور السعودي في مصر منذ
الساعات األولى لعزل مرسي وإلقاء الرئيس الموقت عدلي منصور
القسم ،ولم يرحها بالطبع أن تكون أول برقية لتهنئة الرئيس
الموقت من القصر الملكي السعودي .فهل هذا عيب وقعت فيه اإلدارة
الجديدة؟ أم أن العيب يكمن في صمت الدبلوماسية اإليرانية؟!
األكيد أن ايران تعي أن الجيش المصري الذي كان على قمته
المشير عبد الفتاح السيسي رف��ض رفضا ً قاطعا ً أثناء وجود
«اإلخ���وان» تلبية طلب مرسي حين دع��ا الجيش المصري إلى
االنخراط تحت مسمى الجيش العربي للذهاب والقتال في سورية.
إال يعطي هذا للغيرانيين مساحة من اإلسراع بخطوات واثقة نحو
مصر الجديدة؟!
ألم يحرض مرسي وجماعة «اإلخوان» ما يزيد على ثالثة آالف
عنصر للذهاب إلى سورية التي تعني إليران مثلما تعني لنا أيضا ً
سويداء القلب؟ ألم يكن هؤالء ـ المرتزقة ـ في مواجهة الجيش
السوري ،وكذا جنود حزب الله بما لهما لدى االيراني من تحالفات
كونها حربا ً كونية تريد أيضا ً النيل من إيران.
مثلي ال يلتفت إلى أيّ تبريرات تأتيه مفادها كيف إليران أن تقف
ضد رغبة من يرفع شعار اإلسالم واإلسالم منه براء؟ فهم أنفسهم
الذين يرفعون شعار اإلسالم شقوا الصدور وأكلوا أكباد البشر
وحطموا مقامات أهل البيت وتحالفوا مع الشيطان األكبر وكانوا
أداة طيعة في أيادي العدو الصهيوني ومخططاته.
ال فرق على أرض الواقع ما بين الوهابية التي تمقتها إيران كما
نمقتها نحن القوميون الناصريون ،وبين «الخوان» الذين يدمرون
األخضر واليابس ويذبحون البشر على الهوية ،فهل «الخوان» في
سورية مغضوب عليهم من إي��ران و»الخوان» في مصر مرضي
عنهم؟! هكذا يردد أهل المحروسة «شيعيو الهوى ومحبو أهل
البيت» عن استحقاق ،وهذا ما أكد عليه الوفد الشعبي المصري
الذي طار منذ عدة أشهر إلى طهران لتوضيح حقيقة ما يحدث في
مصر ،فهل تحركت الدبلوماسية اإليرانية حتى اآلن؟ ال أعتقد.
األمر يحتاج إلى ضبط اإليقاع ،والظرف التاريخي اليوم سواء
في مصر أو في إيران ،خاصة مع انكشاف الدور التركي (أردوغان)
في المنطقة ،ف��اإلرادة المستقلة دفعت القيادة الجديدة في مصر
إلى م ّد يدها إلى روسيا بعد غياب طال ،وليس معنى ذلك أنها
ستقطع العالقات كافة بواشنطن التي ظلت متربعة طيلة العقود
األربعة السابقة ،وهذا نفسه ما تقوم به إيران راهناً ،فليس معنى
المباحثات اإليرانية ـ األميركية الدائرة اليوم أن إي��ران ستدير
قبلتها ،بل هي اإلرادة المستقلة .هذه االستقاللية تستوجب على
إيران قراءة المزاج الشعبي المصري وتعيد ما انقطع ،ليس حبا ً
في سواد عيون مصر ،بل لترسيخ قيم استقاللية في عالم انكشفت
وتع ّرت فيه القطبية المبنية على الخنوع.

ماذا وراء «�شيطنة» الت�ش ّيع؟
} الس ّيد جعفر فضل الله
للصراع ال��دائ��ر على مساحة العالم اإلس�لام��ي ،بل العالم،
حول التشيّع والشيعة وحركاتهم اإلسالميّة عموماً ،له جانبان:
الجانب السياسي والميداني ،والجانب الثقافي والفكري المرتبط
اإلسالمي العام الذي يض ّمه هو وسائر المذاهب
بموقعه من المجال
ّ
والحركات اإلسالميّة من جهة ،وبما يساهم به من بلورة الرؤية
اإلسالميّة الحضاريّة من جهة أخرى.
ما سنحاول معالجته في هذه المقالة ،هو ما يرتبط بالجانب
ال ّثاني؛ أل ّنني أعتقد أنّ الخلل في رؤية هذا الجانب ،هو الذي ع ّقد
يخص الجانب األ ّول.
المشهد العا ّم في ما
ّ
يبقى أن ُنشير إلى أنّ «الشيطنة» الواردة في العنوان هي نوعٌ
لموضوع ما على
من الصناعة التي يت ّم من خاللها صنعُ صو َر ٍة
ٍ
صورة «شيطان ،بما يختزنه معنى الشيطان من السلب والش ّر
المطلق ،مقدِّم ًة إليجاد مجا ٍل من ردود األفعال تجاهه ،كاالبتعاد
عنه واالستعاذة منه والرجم وما إلى ذلك.
وليس بالضرورة أن تكون الشيطن ُة فعالً خارج ّيًا ناش ًئا من
ّ
وخط ٍة ما يقوم بها فاعلون خارجون على مجال الموضوع،
مؤامر ٍة
بل يُمكن أن تكون الشيطنة ممارسة يقوم بها الذين ينتمون إلى
الموضوع ،بهدف تأكيد تلك الصورة الشيطانية ،من حيث يدرون
أو ال يدرون.
منذ منتصف القرن العشرين ،برزت إلى الواجهة حرك ٌة إسالميّة
تج ّمعت في قاعدتها عدّة عناصر ذات ق ّوة وتميُّز .هذه الحركة كانت
«حزب الدعوة اإلسالميّة» في العراق ،وعناص ُر التميّز كانت ثالثة:
األ ّول :ارتكا ُز الحزب المذكور على ق ّوة فكريّة تنظيريّة مستندة
إلى قواعد االجتهاد الفكري والفقهي على ح ّد سواء؛ األم ُر الذي أخرج
الحالة الثقافيّة في الحزب ،من دائرة التنظير للحزب بخصوصيّته،
إلى التنظير للحركة اإلسالميّة عموما ً التي تتح ّرك في أفق الحزب
الصراع الحضاري في العالم،
أو الدولة أو على مستوى حركة ّ
ّ
لينظر ضمن األفق
متجاوزا ً في الوقت نفسه خصوصيّته المذهبيّة
اإلسالمي العا ّم ،بحيث اكتسبت التجربة صف ًة تنظيريّة إسالميّة
قابلة للعبور إلى حركيّة إسالميّة أخرى تتح ّرك في المجال الس ّن ّي،
تماما ً مثلما كانت تجربة الحزب المذكور متأ ّثرة بالتنظير الحركي
لتلك التجارب ،كحركة «اإلخوان المسلمين» ،أو «حزب التحرير»
ُ
البعض ،بل هو تأكي ٌد
يطرح ُه
ونحوهما .وهذا التأ ّثر ليس عيباً ،كما
ُ
لطبيعة انفتاح اإلطار اإلسالمي العا ّم ،ووحدة مساره الحضاريّ ،
ليُعبّر عن نفسه عبر التجارب المتن ّوعة للحركة اإلسالميّة ،بمعزل
عن الخصوصيّات التي تميّز تجرب ًة عن أخرى.
على هذا األساس ،يُمكن النظر إلى التنظير للحركة اإلسالميّة
تراكمي للتنظير ا ّلذي بدأ في
الذي بدأ في المجال الشيعي ،على أ ّنه
ّ
المجال الس ّني ،ويُفترض أن يعود عليه بال ّتأثير ،كقانون طبيعي
في حركة العلم والمعرفة وتط ّور التجارب العمليّة.
الثاني :استنادُه إلى الق ّوة المعنويّة للحوزة العلميّة ،في
التصاق المرجعيّة بالجماهير ،وتفاعلهما معا ًفي حركة الواقع؛ ذلك
أنّ تأسيس الحزب ت ّم على يدي السيّد محمد باقر الصدر مع أقرانٍ
َ
نفسه مرجعا ً دين ّياً ،ما أعطى
له؛
وسرعان ما طرح السيّد ّ
الصدر َ
اإلسالمي العا ّم،
نفسه شرعيّة وبُعدا ً مرجع ّيا ً في الواقع
الحزبَ
َ
ّ
الحزب نفسه .وهذا األمر ربّما يش ّكل نقطة تميّز بالنسبة
وليس في
ِ
إلى الحركة اإلسالميّة الناشئة في المجال الشيعي؛ بخالف ما هو
حاص ٌل في المجال الس ّني ،الذي تح ّركت فيه الحركات اإلسالميّة
المؤسسة الدينيّة العليا.
بعيدا ً عن
ّ
الثالث :التن ّوع الجغرافي للمنتمين إلى الحزب ،أو المث ّقفين في
مجاله الثقافي ،والذي أ ّمن مساحة انتشا ٍر واسعة للثقافة الحركيّة
اإلسالميّة ،قائمة على أساس امتالك الح ّد المقبول من المعايير
التي تستطيع أن تف ّكر وتحلّل وتستنتج الموقف الشرعي؛ األمر
الذي جعل أيّ حال ٍة تقليديّة في المرجعيّة الدينية التقليدية ،غير
ذات تأثير كبير في التجربة الحزبيّة وشرعيّة الحركة ،سوى في
حاالت قصوى واستثنائيّة.
وعلى سبيل المثال ،كان كثي ٌر من المنتمين إلى هذا الحزب ،من
الذين يرجعون في الفتاوى الفقهيّة إلى مرجعيّة السيد أبي القاسم
الحركي ،فلم
الخوئي (ت ،)1991وبال ّرغم من عدم تصدّيه للعمل
ّ
يكن الرجوع إليها بالتقليد عائ ًقا أمام الحركيّين اإلسالميّين في
عمليّة تحقيق االنسجام بين الفتوى الشرعيّة والموقف والسلوك
الحركي؛ ألنّ القاعدة العا ّمة يحدّدها المرجعُ ،ولك َّن ُه ُ
يترك تطبيقاتها
للمكلّفين؛ بل ليس من صالحيّاته إلزام المكلّفين بالتطبيقات من
ُ
حيث هو مرجعٌ ،وإ ّنما له إلزامهم من حيثيّات أخرى ،ككونه حاكمًا
أو خبي ًرا مور ًثا رأيه لالطمئنانِ  .ولذلك كان العلماء القياديّون
الصاعدة ،يمألون المساحة الفارغة من الفكر
للحركة اإلسالميّة ّ
التطبيقي.
المستوى
والفقه اإلسالمي على
ّ
()2
في العام  ،1980اس ُتشهد السيد محمد باقر الصدر على يد
النظام الصدّامي ،وكان الستشهاده وقع الصدمة ال ُكبرى في نفوس
العاملين؛ إذ كانت التجربة تمتلك كثي ًرا من عناصر الغنى والتطوير
لتجربة الحركة اإلسالميّة ،وال سيّما مع وجود تجربة إسالميّة
أخرى ناشئة ،تعبّر عن نفسها في إطار الدولة والحكم ،وهي الثورة
اإلسالميّة في إيران.
من هنا ،يُمكن لكثيرين أن ينظروا إلى تجربة الحركة اإلسالميّة
تؤسس ألرضيّة تالقي الفكر الحركي الذي
في العراق على أ ّنها ّ
تأسس في «الدعوة» ،مع الدولة اإلسالميّة الوليدة في إيران،
ّ
والمستندة إلى الق ّوة المعنويّة والفكريّة والمرجعيّة للحوزة

الخميني ،مع احتفاظ الدولة
العلميّة ،والمتم ّثلة بشخص السيّد
ّ
اإليرانيّة بخصوصيّتها الجغرافيّة في واقع االنتماء الطبيعي.
بل إنّ فكر «الدعوة» الحركي كان ممكنا ً أن يش ّكل الحلقة الفكريّة
التنظيريّة الوسيطة بين التجربة الحركية اإليرانيّة في تأكيد مبدأ
بناء الدولة على قاعدة الفكر السياسي والشرعي اإلسالمي ،وبين
العالم العربي ال ُمهيّأ الحتضان تجارب مماثلة ،ح ّتى في المجال
الس ّني (بخصوصيّته الس ّنية ،ال على قاعدة تشييع الس ّنة كما
ُي��ر ّوج لها)؛ ألنّ للتجربة اإليرانية خصوصيّتها الفارسية ذات
الحساسيّة التاريخية مع الخصوصيّة العربيّة ،كما أنّ طبيعة
الدولة وآليّات الحكم وطبيعة المجتمع اإليراني ،قد تزيدان من تلك
الخصوصيّة إذا ما قاربنا المسألة من ناحية سوسيولوجيّة.
على هذا األس��اس ،لم تكن طبيعة الخصوصيّات التي تطبع
التجربتين ،لتجعل الحركة اإلسالميّة في المجال العربي تنزع
نحو استنساخ التجربة اإليرانية بخصوصيّتها ،وإ ّنما تستفيد
من وهجها ،لمراكمة التجربة ودفعها إلى مديات أوسع ،لتش ّكل
الحركة اإلسالميّة العربيّة واإليرانيّة الناشئة في المجال الفقهي
اإلسالمي الشيعي ،القاعدة التنظيريّة إلخراج الحركة اإلسالميّة
من خصوصيّتها الشيعية ،لتكون نموذجً ا قابالً للتط ّور من خالل
الفكر والتجربة وغنى الخصوصيّات األخرى.
()3
اندلعت الحرب العراقيّة ـ اإليرانيّة ،التي كانت الجزء الثاني
ـ بعد استشهاد الصدر ـ من عمليّة احتواء امتدادات روح التجربة
الحركيّة اإلسالميّة ،والتي ُحكما ً لن تكون فارسيّة ،لعوامل عديدة
ُ
مجال استعراضها ،وكانت
تاريخية واجتماعيّة وثقافيّة ليس هنا
تلك التجربة ج��زءا ً من مسلسل «شيطنة» التشيّع ،عبر ربطه
بالتنافر العرقي الفارسي العربي ،بل بشيطنته دين ّياً ،عبر ربط
التشيّع الفارسي بالمجوسيّة في ذهنيّة الجماهير ،أو بالصفويّة
التاريخيّة ،ما سيسمح الحقا ً باستعادة صراعات تاريخيّة ،تم ّثلت
بصراع عثماني ـ صفوي ،وإسقاطه على الواقع المعاصر ،دونما
مراعاة لك ّل التغيّرات والتط ّورات الحاصلة في المجال الفارسي،
والذي هو ـ ضمن حركة الثورة والدولة اإلسالميّتين ـ مسا ٌر لتجربة
مختلفة ،ح ّتى لو حملت في طيّاتها بعض العناصر بسبب تأ ّثرها
ُ
تعيش فيه.
بالمجال ا ّلذي
الطبيعي أن تتوافر لهذه ّ
«الشيطنة» آليّات داخليّة ،تنخرط
من
ّ
فيها شخص ّياتٌ ثقافيّة ودينيّة من هنا وهناك ،تعيش التقليديّة
اإلسالمي المستغرق
الحركي ،وضيق األفق
البعيدة عن المنطق
ّ
ّ
في خصوصيّات االنتماء إلى المجال المذهبي ،والذي يمذهب ك ّل
اإلسالمي العا ّم ،كعناصر تو ّفر المادّة
شيء بعيدا ً عن االنتماء
ّ
الخا ّم لتأكيد الدعاية اإلعالميّة حول ضدّية إيران للعالم العربي
الطبيعي أالّ نستبعد إمكان انطالق مواقف أو
واإلسالمي .ومن
ّ
شعارات خاطئة من قبل بعض أرباب الثورة أنفسهم ،قد تكون
ساهمت في إيجاد المب ّررات أليّ ّ
خطة للشيطنة تجاه التشيّع
وتجربته الوليدة.
المذهبي الضيّق األفق،
ما نشهده اليوم هو استثمار الفكر
ّ
الخاصة إلى فضاء العالم ،من خالل تط ّور وسائل
العابر للمجاالت
ّ
اال ّتصال الحديثة ،والتي جعلت الشخص الجالس في قب ٍو فكريّ
والتحجر االنفعالي،
مظلم ،يعيش أش ّد حاالت الضيق النفسي
ّ
قادرا ً على مخاطبة العالم ،on» «lineمخترقا ً الحدود الجغرافيّة
لقا ّرات األرض؛ األمر الذي يجع ُل عمليّات الفرز ،أو التر ّوي في
إصدار األحكام ،لدى الجماهير ا ّلتي تش ّكلت ذهنيّتها على وقع
الصراع المذهبي التاريخي ،أمرا ً بالغ التعقيد والصعوبة.
إذن ،أُنضجت «الشيطنة» اإلقليمية للتشيّع على نار الحرب
العراقيّة ـ اإليرانيّة ،وباتت التهمة جاهزة العناصر ،مكتملة
الحق تحتاج إليه مراحل «الشيطنة»
المشاعر الكامنة ،أليّ استثما ٍر
ٍ
المتعاقبة.
()4
في ذلك الوقت ،وعلى أثر االحتالل «اإلسرائيلي» لجنوب لبنان
منتصف 1982م ،كانت ُتستو َلد حرك ُة مقاوم ٍة إسالم ّي ٍة متأ ّثرة
بحركة المقاومة الفلسطينيّة ،وحركة أمل وحزب الدعوة اإلسالميّة
الذي انخرطت نخبه اللبنانيّة عفو ّيا ً في الموقف اإلسالمي ال ّرافض
لالحتالل.
إسالمي،
حزب
بإنشاء
تشي
الوقت
ذلك
في
المرحلة
تكن
لم
ربّما
ّ
بل كانت حركة مقاوم ٍة شعب ّي ٍة حاولت أن تستند إلى الموقف
اإلسالمي الشرعي في حركتها ،وهنا برز دور السيّد محمد حسين
فضل الله ،الذي واكب تجربة الحركة اإلسالميّة في العراق ،اهتماما ً
وتنظيراً ،إلى جانب الشهيد الصدر ،ليمتلك زمام القيادة التثقيفيّة
لحركة المقاومة الشعبيّة ،والتي كان ميدا َنها المسجدُ ،وقاعد َتها
الخطاب المتش ّكل آنذاك خطابا ً إسالم ّيا ً
كتاب الله وس ّنة نبيّه ،وكان
ُ
ُ
يكتسب من خصوصيّة االنفتاح
ّقة،
ي
الض
بعيدا ً عن األطر المذهبيّة
ُ
االجتهادي الشيعي زخما ً حيو ّيا ً في مواكبة التجربة ،وينفتح
على المجال الس ّني بالكثير من عناصر الغنى الثقافيّة التي يُمكن
مراكمتها في تطوير تجربة الحركة اإلسالميّة في ذلك المجال.
خطاب القيادات الميدانيّة للمقاومة يتح ّرك بشيء
آنذاك ،كان
ُ
يخص األه��داف اإلسالميّة ،متأ ّثرا ً بانتصار
من الحماسة في ما
ّ
الثورة اإلسالميّة في إي��ران ،ولذلك كانت أه��داف من قبيل طرح
إقامة الجمهوريّة اإلسالميّة في لبنان ،ال تنطلق من دراسة الواقع
اللبناني بخصوصيّاته ،بل ترتكز على حالة الفوضى التي توهم
اإلنسان بإمكان س ّد الفراغ عبر ذاك النوع من الطروحات ،في حين
واقعي
كان خطاب السيّد فضل الله يتحدّث بوضوح عن عدم إمكان
ّ
لهذا النوع من الطروحات ،نظرا ًإلى الخصوصيّة اللبنانيّة ،من دون

كطموح
أن يعني ذلك بطالن المشروع الفكري للدولة اإلسالميّة
ٍ
ومشروع فكريٍّ أصيل.
ورؤية
ٍ
كان السيّد فضل الله ،وبسرع ٍة فائق ٍة ،يتب ّوأ موقع الصدارة في
ضبط إيقاع الخطاب الفكري للحركة اإلٍسالميّة الفاعلة في المنطقة،
والتي يُفترض أن تكون فاعل ًة على مستوى التأثير في مجاالت
أوسع من المنطقة ،وكان جاهزا ً لملء الفراغ ،مش ّكالً القيادة الفكريّة
والتنظيريّة والشرعيّة الحركيّة التي حمت تجارب الحركات
اإلسالميّة من الجمود الذي يمكن أن تفرضه تقليديّة المرجعيّة
الدينيّة من جهة ،أو االستغراق في خصوصيّات عمل الدولة
اإلسالميّة الصاعدة من جهة أخرى؛ األم ُر الذي أ ّمن االستمراريّة في
تغذية الفكر الحركي اإلسالمي في التجربة الجديدة.
كانت المقاومة اإلسالميّة تم ّثل االهتمام الكبير في فكر السيّد
الذي واكبها من موقع المجتهد المف ّكر والمستشرف لتحدّيات
المستقبل ،انطالقا ً من فلسفته التي أخذها شعارا ً «إ ّن��ي مو ّك ٌل
باإلسالم أتبعُ هُ» ،فكان ُمنفتحاً ،بل مواكبا ً على ك ّل تجربة حركيّة،
بعيدا ً عن خصوصيّات االنتماء المذهبي أو العرقي أو الجغرافي
ألفرادها ـ ولذلك انفتحت على فكره الحركة اإلسالميّة في فلسطين،
والحركة اإلسالميّة التركية التي ترجمت بعض كتبه ـ ،وكان ـ في
الوقت ذاته ـ يعمل على حماية التجارب من نقاط ضعفها؛ ألنّ
التجربة الحركية اإلسالميّة الكلّية ـ أي كتجرب ٍة نموذج ـ تفترض
تجميع نقاط الق ّوة التي تكتشف معها ك ّل تجرب ٍة في مجالها نقاط
الضعف ،وتعم ُل على اإلفادة من التجارب األخرى لتحويلها إلى
عناصر ق ّوة.
لم يقتصر ذلك على الحركات اإلسالميّة ،بل تعامل السيّد ضمن
الصاعدة في إي��ران ،فواكبها
المنهج ذاته مع الدّولة اإلسالميّة ّ
تنظيراً ،وكانت أفكاره وطروحاته ولقاءاته بعيد ًة عن المجامالت،
وأقرب إلى الخطوط العمليّة التي تواكب التجربة كما لو كانت
جزءا ً من قيادتها الفعليّة .إ ّنها إسالميّة التجربة التي تفرض عليك
أن تف ّكر معها ولها ،ح ّتى لو كنت خارجها على المستوى التنظيمي
والهيكلي.
كان األفق التنظيريّ ا ّلذي أ ّمنه المجال الجغرافي لعمل السيّد
فضل الله ،وهو لبنان ،والخصوصيّة العربيّة التي يعيش لغتها
اإلسالمي العابر
العالمي للفكر
ومجالها المجتمعي ،والبُعد
ّ
ّ

�أُن�ضجت «ال�شيطنة» الإقليمية
للت�شيّع على نار الحرب العراقيّة
ـ الإيرانيّة وباتت التهمة جاهزة
العنا�صر مكتملة الم�شاعر الكامنة
الحق تحتاج �إليه
ا�ستثمار
ل ّأي
ٍ
ٍ
مراحل «ال�شيطنة» المتعاقبة
للحدود والخصوصيّات ،يدفع في اتجاه رسم الفكر اإلسالمي
للمرحلة المقبلة؛ ليجد (السيّد) نفسه معن ّيا ً بوضع قواعد اإلسالم
الحركي ،في عالقته بالفكر وتأصيله ،وتخليصه من الشوائب التي
علقت به في مدى التاريخ ،وابتعاده عن حاالت الترف والتجريد
الحركي
إلى حالة العمليّة والواقعيّة ،مرورا ً بانفتاح هذا اإلسالم
ّ
على الداخل اإلسالمي ،بعيدا ً عن االنقسامات المذهبية الطارئة
على اإلس�لام ،واالنطالق بالخصوصيّة المذهبيّة والجغرافيّة
غنى للتجربة اإلسالميّة الكلّية الجامعة ،وصوال ً
لجعلها مصدر ً
إلى نحت القواعد التأصيلية للحوار واللقاء الديني ،وال سيّما
بين اإلس�لام والمسيحية ،والتأسيس للحوار اإلنساني العا ّم،
كما للتالقي القومي ،على قاعدة البحث عن الصورة الحقيقية
التي تستثم ُر معها القوميّات غناها الحتضان الصورة؛ وعند
هذه النقطة ،تلتقي الخصوصيّات كلّها على المشروع التحريري
المشترك ،ومركزيّته فلسطين ،والمشاريع التح ّرريّة الداخليّة
التي ال ب ّد من أن تتح ّرك بوصفها طريقا ً لتفعيل العمل المشترك في
سبيل التحرير الكبير لفلسطين ،والتح ّرر من الهيمنة االستعماريّة
واالستكباريّة ...أضف إلى ذلك ،االنفتاح االجتهادي الذي يعم ُل
والنصي
على جسر اله ّوة ـ من داخل النسق االجتهادي الفقهي
ّ
ـ بين الدين والعلم ،وبالتالي بين اإلسالم والحياة ،إضاف ًة إلى
المذهبي حيال كثير من القضايا التي
تضييق مساحات الخالف
ّ
راكمتها حاالت العصبيّة عبر التاريخ ...بما رأى فيه الكثيرون
حقيقي ،إذ ش ّكل قاعد ًة للحركة السياسية والجهاديّة،
نهوض
فك َر
ٍ
ّ
سواء تح ّركت عبر العمل الحزبي ،أو عبر الدولة ،أو عبر أيّ من
األطر المشتركة والمشاريع الجامعة ،فإ ّنها قد تم ّثل قفز ًة تختص ُر
ال ّزمن في عمليّة النهوض الحضاري في مقابل الحضارات األخرى؛
إنساني ـ يكتسب المشروعيّة الشرعية أيضا ً ـ بين
عقالني
في جم ٍع
ّ
ّ
النص والواقع ،وبين الدين والعلم ،وبين الفرد والمجتمع ،وبين
ّ
الطقس العبادي والفاعليّة الحركية في ميادين الحياة...
�دح؛ فالزمن كفي ٌل بإظها ِر هذه
لسنا هنا في مقام تبجي ٍل وم� ٍ
األبعاد كلّها في فكر السيد فضل الله النهضوي ،وال��ذي هضم
التجارب الماضية وأعاد إنتاجها ضمن تحدّيات القرن العشرين
وما بعدَه ...إالّ أنّ ما نرمي إليه في الحقيقة ،هو أنّ فكر السيّد فضل
نفسه خضع لمنطق «الشيطنة» ،عبر إع��ادة شحن الواقع
الله َ
الجماهيري بالركام المذهبي المنغلق؛ ليغدو أيّ فك ٍر نهضويّ

منفتح ،فكرا ً «شيطان ّياً» في المجال الفكري
حركي اجتهاديّ
ٍ
ّ
المتح ّرك ،أعني به التشيّع.
ما نقصده بحركيّة المجال الفكري للتشيّع ،ببساطة ،هو انفتاح
باب االجتهاد العقيدي والفقهي والفكري؛ األمر الذي يُكسب التشيّع
نفس ُه حال ًة ديناميّة غير نهائيّة التش ّكل ،وقادرة ـ في الوقت نفسه
َ
ـ على التأقلم مع مستجدات الحياة ،وتحدّيات الفكر المضادّ ،ال
اإلسالمي لمصلحة الواقع،
النص
ليمارس عمليّة إسقاطات على
ّ
ّ
النص ،تبعا ً للتراكم المعرفي
بل اجتهاد قائ ٍم على استنطاق
ّ
والثقافي المستجدّ ،والذي يفتح أفق الفهم بما قد ال يتوافر في
اجتهادات الماضين.
هذه الحركيّة الفكريّة للتشيّع ،تفتح إمكانات التطوير في الفكر
اإلسالمي عموماً ،وتضيّق اله ّوة ـ إذا ما أتيح فتح باب االجتهاد
اإلسالمي لدى سائر المذاهب ـ بين التن ّوعات المذهبيّة والفكريّة
ّ
اإلسالميّة؛ انطالقا ً من الخبرة الحياتيّة التي تراكمت لدى الجميع،
ويجري كب ُتها لمصلحة ادّعاء نهائيّة الفكر ال ُمن َتج تاريخيا ً تحت
مس َّميات «السلف» و»المشهور» وما إلى ذل��ك ،بما يُفضي في
النهاية إلى خلل في التركيبة الذهنيّة للعقل الديني عموماً ،بين
النص إمكانات
تحدّيات الواقع وأسئلته المستجدّة ،وبين إفقاد
ّ
المواكبة واإلجابة لذلك الواقع وتلك األسئلة ،بما يدفعُ االنتماء
اإلٍسالمي ـ لتحقيق التجانس ـ إلى إحدى حالتين :إ ّما االستقالة
من الواقع والدخول في حالة سلفيّة إلغائيّة ،وإ ّما حالة استقالة
من االنتماء نفسه نحو حالة علمانيّة ،تحت ضغط عدم إمكانات
المواءمة بين االنتماء والحياة الواقعيّة .هذا فضالً عن أنّ اختيار
البقاء في حال ٍة متأرجح ٍة ،يُفضي إلى تراكم فجوات نفسيّة على
الفرد والمجتمع ،تجعل الحال متذبذبا ً بين االنتماء والواقع ،بما
يُفقده ذاته ،ويجعله ـ بمنطق التبرير ـ تج ّمعا ً لذوات متعدّدة.
لن نستغرق كثيرا ً في تحليل هذه النقطة ،بقدر ما نريد اإلشارة
إلى أه ّمية انفتاح باب االجتهاد في اإلسالم عموماً ،للخروج من
هذه المشاكل ،نريد بالقدر نفسه اإلشارة إلى ما يُمكن أن يم ّثله
تب ّني المنهج الفكري الذي واكب الحركة اإلسالميّة ،وال سيّما فكر
السيّد فضل الله ،من عمليّة اختصار لل ّزمن في اللحظة المأزومة،
في محاولة للخروج من عقال الشيطنة الثانية.
خيالي
رافي أو
ّ
على أساس ما قدّمناه ،يُصبح بديه ّيا ً أنّ أيّ فك ٍر ُخ ّ
أو مغا ٍل ـ بحسب االصطالح ـ ،وهو الفكر المستغ َرب المفتقر إلى
النص،
الدليل والبُرهان بمنطق العلم والعقل ،وضمن آليّات إثبات
ّ
يم ّثل حالة «شيطنة» للفكر ،تدفعُ إلى االبتعاد عنه باسم العقالنيّة
والواقعيّة واالبتعاد عن الخرافة ...كما يش ّكل األرضيّة الخصبة
لنفاذ الجهات الخارجيّة للعبث بالواقع اإلٍسالمي الشعبي ،الذي
ال يملك الوقت واآلليّات الكافية للتدقيق في ك ّل ما يُعرض عليه...
كما يش ّكل السلّم الذي يصعد عليه الكثير من المنتفعين أو الجهلة
أو المشبوهين ،أو من الشخصيّات والجهات الداخليّة المأزومة،
لتوجيه الرأي العا ّم نحو االرتباط بال ّزيف والعصبيّة ،وبعيدا ً عن
العقل والمنطق ومعايير اإلثبات العلمي.
ليس المنطق الديني ض ّد الغيبيّات ،ففي القرآن عصا موسى(ع)
الخشبيّة تتح ّول إلى ثعبانٍ  ،والناق ُة تخرج بقدرة الله من الجبل،
والميت يقوم من الموت بإذن الله على يد عيسى(ع) ،وما إلى ذلك؛
وهي تم ّثل حقائق ّ
دل الدّليل على ح ّقانيّتها ،انطالقا ً من اإلثبات
لصحة صدور القرآن الكريم عن الله؛ ولذلك يبقى منطق
القطعي
ّ
الغيب محكوما ً بقواعد العقل في اإلثبات ،وال يم ّر اإليمان بالغيب إالّ
من خالل العقل الذي يملك اإلثبات والنفي تبعا ً للدّليل هنا وهناك،
أو يملك التشكيك ـ الذي يعني النفي عمل ّيا ً ـ تبعا ً لفقدان الدّليل على
األمرين...
ال نريد الخوض هنا في هذه المفردة ،فمجالها عل ُم الكالم
وفلسفة العقيدة ،ولك ّننا نريد التأكيد أنّ «تخريف» التشيّع هو
أح ُد أبواب «شيطنته» ،والذي ال يجوز ـ أبدا ً ـ أن يُستسهل ،ألنّ
فرق أخرى أو أديانٍ أخرى ،مع احترامنا
«التخريف» موجو ٌد لدى ٍ
إليمان أيّ فردٍ ،فضالً عن الجماعات الدينيّة.
بالطبع ،ال يُمكن أن نعفي أجهزة االستخبارات المستندة إلى
مراكز الدراسات واألبحاث الغربيّة ،التي نشطت منذ صعود
نجم التشيّع ،فكر ّيا ً وسياس ّيا ً وجهاد ّياً ،مع مرونته االنفتاحيّة
واإلنساني ،من دراس��ة نقاط
على الواقع اإلسالمي والدّيني
ّ
ّ
والضعف كلّها ،منذ مطلع الثمانينات خصوصاً ،والعمل
الق ّوة
على النفاذ من خالل ما يُمكن لضرب اإلمكانات الواقعيّة لتالقي
التجارب اإلسالميّة ،والتقريب بين المذاهب ،عبر تفعيل المشاريع
المشتركة ،وتب ّني القضايا ال ُكبرى ،وفي مقدّمها فلسطين ومقاومة
االحتالل ،واالستقالليّة الذاتيّة بعيدا ً عن هيمنة السياسات
الخارجيّة...
ال ننطلق هنا بذهنيّة المؤامرة ،لك ّننا ال نريد أن نعيش السذاجة
التي ترى نفسها معزول ًة في جزيرة بمنأى عن ك ّل حركة التخطيط
االستراتيجي في العالم تجاه منطقتنا على وجه الخصوص.
خضع هذا الفك ُر لشيطن ٍة ضمن المجال اإلسالمي الضيّق نفسه؛
فانخرطت ضدّه قياداتٌ في المجال الشيعي ،كانت قاصر ًة عن
المستقبلي الذي كان يتح ّرك فيه ،ولم تستثمر قياداتٌ
فهم األفق
ّ
ّ
اإلسالمي ،فتعام َل كثيرون معه على
ُعد
ب
ال
ي
ن
الس
المجال
في
ّ
أساس استغالل ما يُطرح لالستمرار في طريقة تسجيل النقاط ض ّد
العقالني المنفتح على الحوار ح ّتى
الشيعة ...كما خضع ذلك الفك ُر
ّ
في عمق الحرب اللبنانيّة (أ ّلف السيّد فضل الله كتاب «الحوار في
القرآن» على ضوء الشموع وأصوات القذائف في الحرب الداخلية
اللّبنان ّية) ،لشيطنة الغرب ،حين وضعته الواليات المتحدة
األميركية على الئحة اإلرهاب ،وتوفى وهو ال ُ
يزال على الئحتها،

كدليل على أنّ السياسات االستكباريّة تخشى من تأثير القيادات
الفكريّة والوحدويّة اإلسالميّة ،والقادرة على دفع التجارب إلى
غربي على مستوى الشعوب،
شرقي
مديات أوسع؛ بل إلى تقارب
ّ
ّ
يحرج كثيرا ً من سياسات الحكومات.
()5
هذا األمر يدفعنا نحو الحديث عن حركة «الشيطنة» الثالثة،
المتأجج أوارها على أثر االنتصارات التي
وهي الفتنة المذهبيّة،
ّ
ح ّققتها المقاومة في لبنان في العامين  2000و2006م على وجه
الخصوص ،والتي ش ّكلت نموذج أم ٍل للمقاومة الفلسطينيّة ،في
العامين  2008و2012م؛ المقاومة الفلسطينيّة التي كانت في
تعكس انفتاح
األصل مصدر إلها ٍم للمقاومة في لبنان ،في تبادليّة
ُ
الحدود أمام التجربة والفكر الجهادي ،مقدّم ًة النفتاح العقل أمام
اإلسالمي الذي ينه ُل من معين القرآن والس ّن ِة والعقل وتراكم
الفكر
ّ
التجارب...
م ّما ال ّ
شك فيه ،أ ّنه دُفع بـ «شيطنة» المقاومة اإلسالميّة في
ُ
تغتال
لبنان ،لتغدو مقاوم ًة «شيعيّة» بالمعنى الضيّق للمذهبيّة،
رموز «الس ّنة» ،كما ت ّم تصوير األمر في اغتيال الرئيس الحريري
العام 2005م ،وتقتحم مواقع «الس ّنة» ،كما في حوادث أيّار العام
2008م ،وتدافع عن النظام «ال ُّنصيري» في سورية في مواجهة
المعارضة «الس ّنيّة» ،مح َّمالً بشيطانيّة االنتماء الفارسي للدّولة
ّ
بغض النظر عن مناقشة األسباب
«الصفويّة»! أو «المجوسيّة»!،
السياسية والميدانية التي أوصلت إلى تعقيد هذا الموقف ،والتي
كان كثي ٌر منها يتح ّرك لـ»شيطنة» أخرى عُ مل عليها في المجال
الس ّني ،والتي استثمرت كثيرا ً من نقاط الضعف الذاتيّة إلدخال
وإسالمي ،في
الحركة اإلسالميّة الس ّنيّة ،في أكثر من بل ٍد عربي
ّ
إبراز عناصر تفجيرها الذاتي ،ما ح ّول كثيرا ً منها إلى حاالت بطش
موجه نحو الداخل اإلسالمي والعربي ،بدال ً من
وإجرام و»إرهاب» ّ
أن يتالقى مع الحركة اإلسالميّة الناشئة في المجال الشيعي ،ض ّد
هيوني (وهذا في ح ّد ذاته موضوعٌ على حدة) .ومهما
الص
العد ّو ّ
ّ
كان األم ُر ،أدّى ذلك كلّه إلى إحراج المقاومة اإلسالميّة في فلسطين،
التي أصبحت توازنُ بين انتمائها إلى بيئتها المذهبيّة الحاضنة،
وبين أن ُتضبط متلبّسة باالقتراب من «الشيطان» الشيعي ،ح ّتى
لو كان ذلك يخدم القضيّة المركزيّة ...إضاف ًة إلى «شيطنة» تجربة
الحركة اإلسالميّة في العراق ،سواء عبر رميها بالعمالة لالحتالل
ّ
الخط المذهبي أو الفساد السياسي أو
األميركي ،أو باالنغماس في
ما إلى ذلك...
ال ّ
شك في أنّ منطق األمور ،وبعد التجربة اللبنانيّة المتراكمة
للحركة اإلسالميّة في لبنان ،أو في العراق ،أو إي��ران ،يجعلها
أقرب إلى تب ّني كثير من الطروحات الفكريّة التي ّ
نظر لها السيّد
فضل الله ،وإن لم تنس ْبها له صراح ًة ،سواء على مستوى االنفتاح
المذهبي أو الديني أو اإلنساني ،أو الجمع بين ثبات القضايا الكبرى
لأل ّمة والواقعيّة السياسيّة ،وال سيّما بعدما ابتعدت الحساسيّات
التي أفرزتها الحركة االستخباريّة عن طريق استغالل أفكار السيّد
فضل الله التجديديّة والجريئة وطروحاته ،لضرب موقعه الفكري
والمرجعي القويّ والتقريبي والثابت في مواقع القضايا ال ُكبرى؛ إالّ
أنّ الفتنة المذهبيّة أعادت شحن العصبيّات الجماهيريّة ض ّد هذا
االستراتيجي كما نظنُّ .
اآلني ،ال في المدى
ّ
المسار في المدى ّ
()6
يكا ُد القل ُم يُفرغ ك ّل قطر ٍة من الحبر ونحن نستغرق في تحليل
تلك المرحلة البالغة التعقيد ،وفي رصد الواقع المليء بالتحدّيات،
ولكن حسبُنا أ ّننا أحصينا ع��ددا ً من عوامل «شيطنة» التجربة
اإلسالميّة الشيعية في أبعادها الفكريّة والحركية والجهادية
والسياسية ،وبالتالي ما ينبغي التنبّه إليه إذا ما أُريد التفكير جدّيا ً
في حلو ٍل واقعيّة وعمليّة ،نختصره في ا ّتجاهين:
«شيطنة» الفكر اإلس�لام��ي الشيعي العقيدي ،عبر تكفيره
ٍ
موقف
إلباس ك ّل
وزندقته ،عبر الفتنة المذهبيّة التي يجري فيها
ُ
شيعي من أيّ قضيّة سياسيّة لبوس كثير من المصطلحات المح ّملة
تاريخيا ً بالكثير من السلبيّات التي عفا عليها الزمن ،كتأليه أهل
البيت(ع) ،أو الرفض والموقف من صحابة ال��رس��ول(ص) ،أو
انعكاس لالستغراق في
التقيّة والمتعة وما إلى ذلك ...ذلك كلّه في
ٍ
الحالة التاريخيّة في المجال اإلسالمي ،تربو ّيا ً وثقاف ّياً ،بما يُشبه
االستقالة من الحاضر كلّيا ً أو جزئ ّيا ً بنح ٍو كبي ٍر...
«شيطنة» التشيّع عبر «تأطيره» في حدود الجماعة الشيعيّة
ال الفكر المنفتح ،بما يعني س ّد أحد أه ّم منابع التجدّد الفكري،
والتقريب اإلسالمي ،وهو «االجتهاد» ،وعبر «تخريفه» بالكثير
من الخرافات واألساطير التي لم تجعل المجال الشيعي عرض ًة
للمخ ّرفين الذين ي ّتخذون الخرافة وسيلة الستغالل طهارة الناس
وعفويّة إيمانهم ،للمحافظة على مواقع السلطة التاريخية للحالة
التقليدية ،أو الذين تح ّركهم األجهزة المشبوهة تنفيذا ً ألكثر من
ّ
مخطط خبيثٍ .
إل��ى هنا ،نعتقد أنّ ال��ج��واب عن ال��س��ؤال ح��ول الهدف من
«شيطنة» التشيّع يُصبح واضحً ا؛ ألنّ «شيطنة» التشيّع ال
اإلسالمي والوحدة اإلسالميّة،
تضرب فحسب أساس االجتماع
ّ
وال تضيّع القضايا الكبرى المركزيّة في أتون العصبيّات واألحقاد
التي أنتجها الماضي ح ّتى قدّسناها فحسب ،إ ّنما تش ّل الحركيّة
والدّيناميّة التجديدية لإلسالم نفسه الذي هيّأت له روح العصر
الحديث الكثير من قواعده وآليّاته ،وأه ّمها الح ّرية الفكريّة ومنطق
العل ِم والدليل ...ومن هنا نعتقد أنّ طبيعة المسؤوليّة الملقاة على
مذهب أو قوميّة أو جهة انتمينا ،أصبحت
عاتقنا جميعاً ،إلى أيّ
ٍ
واضحة.

