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الشيعية :فضل اللــه
ة
المرجعي
في
والفقه
الفكر
صراع
ّ
ّ
ُ
علي عباس*
ّ ً
ً
معرفية تثري القيمة
لطاملا كان «النقد» ظاهرة
ّ
ال �ع �ل �م� ّ�ي��ة وت �ض �ب��ط إي �ق ��اع �ه ��ا .غ �ي��ر أن ض �ي��اع
ّ
ّ
ّ
و«السردية
املعرفية»
«املنهجية
البوصلة ما بني
ٌ
ّ
ّ
عملية النقد؛ كفيل بإيصال البحث
املعرفية» في
ّ
إل��ى وج �ه��ةٍ خ��اط�ئ��ة .ك�م��ا أن االرت �ك��از إل��ى مبدأ
ّ
ّ
«املنهجية» يودي بنا إلى
«السردية» عوضًا عن
ّ
ّ
ّ
قيم علمية ومعرفيةٍ ارتكزت
ٍ
خلل جدي في فهم ٍ
ف��ي ج��وه��ره��ا إل ��ى م�ن�ه�ج� ّ�ي��ات ،ن�ح��اك�م�ه��ا بغير
املنطق املعرفي الذي اعتمدته في صناعة الفكرة
ودليلها.
ُ
الناقد
ومهما بلغت الجزئيات ال�ت��ي يستطيع
املتقصي ّ
ّ
تلمسها ،تصبح استحالة الرؤية في
ح� ّ�ال ك��ان��ت ه��ذه ال�ج��زئ�ي��ات امل�ع�ت�م��دة م�ح��دودة
ال��دق��ة أو منقوصة الفهم ،وي�ك��ون البناء عليها
ن �ق� ّ
�دي��ًا ض��رب��ًا م ��ن م��راه �ق��ة ال�ت�ح�ل�ي��ل أو ال ��ذوق
ّ
الشخصي ال غير.
ّ ٌ
ٌ
ّ
ّ
صحية ،ال
معرفية
خالصة األمر ،أن النقد ظاهرة
ّ
معرفية
شيء أبلغ في إفسادها من اعتماد آليات
ّ
�ات تجانب
غير م��وائ�م��ة ،أو االرت �ك��از إل��ى ج��زئ��ي� ٍ
ّ
الدقة والفهم الصحيح.
ٍّ
فكري
السيد محمد حسني فضل الله كنموذج
ّ
فقهي ع��اش مبدأ النقد ،م��ارس� ُ�ه تجاه الظاهرة
ّ
ونمطيتها امل�ف��رط��ة ،وم��ارس��ه اآلخ��رون
الدينية
ّ
_عرفي أكثر منه
ملوروث
عليه في الغالب انتقامًا
ٍ
ُ ُ
رأة نقده َ
قداسته.
دينيًا_ انتهكت ج
ِ

بني العلم و«ما يريده الجمهور»

ٌ
هذه املسألة َح ِرجة في أصل طرحها ،وأسلوبه،
ٌ
ّ
غ�ي��ر أن ال �ج��رأة ف��ي ت�ن��اول�ه��ا ض� ��رورة يفرضها
مبدأ النقد.
ّ
لعل أعقد ما يجده الفقيه من ّ
تحديات صناعة
الفقه ه��و ال��رأي الجماهيري السائد ف��ي البيئة
امللتزمة ،هذه البيئة تعاني انغالقًا قاسيًا ،وهي
ّ
الشيعية ت�ح��دي�دًا ت�ك��اد تفاخر (في
ف��ي ال�ح��ال��ة
ّ
القرنني املاضيني على األق��ل) بالنمطية الحادة
التي تعيشها.
النمطي يعيش هوسًا ج� ّ
ّ
�دي��ًا بتوجهات
الفقيه
ال � ��رأي ال �ع ��ام ل�ل�م�ج�ت�م��ع ،ال� ��ذي ي �ك��اد ف ��ي أغ�ل��ب
حاالته ال يعي من الدين أبعد من عاطفة الدين،
وه ��ذا نقيض االع�ت�ق��اد واالل �ت��زام ال ��ذي يؤسس
ع �ل��ى ق �ن ��اع ��ةٍ ُ
وي� �ن� �ت � ُ�ج س �ل��وك��ًا ن��اض �ج��ًا وف�ه�م��ًا
ّ
ّ
للتدين.
حقيقيًا
ُ
املجددون غرباء بالفعل في هذه البيئة ،بيئتهم
وج �م �ه� ُ
�وره��م ّ ه ��و ّأول م��ن ي�ل�ف�ظ�ه��م ،وه� ��ذه من
املفارقات املعقدة التي يتسم بها العقل الجمعي
العام (هذه
للطوائف ً
في مراحل انحطاط الوعي ٌ
ليست ُس� ّ�ب��ة اج�ت�م��اع� ّ�ي��ة ،إن�ه��ا ت��وص�ي��ف ص��رف
للمرحلة).
بطريقةٍ ما ،يصبح املجتمع هو من يقود الفقيه،
أو ه ��ذا م��ا ُي �خ� ّ�ي��ل ل �ل �ط��رف�ين ،وه ��و ت �ح� ٍّ�د ُي��ره��ق
ّ
ّ
ويضطره في
املعرفي لدى صانع الفقه،
املنهج
ُ ّ
ُ
�االت كثيرة العتماد «فقهٍ معلق»؛ يرجع فيه
ح� ٍ
ّ
تحديد م��واض�ي��ع األح �ك��ام إل��ى تقييم «امل�ك��ل��ف»

وذوق��ه ال� ُ�ع��رف� ّ�ي (وينجو ف��ي اآلن ذات��ه م��ن ج��رأة
ً
ّ
جزئياته مباشرة).
مواجهة الواقع وتناول
معرفي ،وال ُينكرُ
ٍّ
ضعف
ال يخلو هذا األم� ُ�ر من
ٍ
ً
وج� � ��وده ف ��ي ب �ي �ئ��ة ال �ف �ق �ه��اء أص �ل��ا (ال� �ي ��وم كما
ّ
سابقًا) ،غير أن ط��رح ه��ذا امل��وض��وع لطاملا كان
م�ح�ظ��ورًا ّإم ��ا ب��ال�ت�ق��دي��س امل�ص�ط�ن��ع أو التنزيه
األف�ل�اط��ون��ي ل �ق��ادة ال�ف�ق��ه ع�ب��ر ت�ع��وي��م ال�ق��اع��دة
الشهيرة «من اجتهد فأخطأ؛ ُ
فله أجر».
فضل الله كان أحد القالئل الذين امتلكوا الجرأة
ع �ل��ى م�ج��اب�ه��ة ه ��ذا ال ��واق ��ع ،واإلص� � ��رار ع �ل��ى أن
يكون الفقيه قائدًا ّ
جديًا للمجتمع ،وهو ما دفع
ّ
ض��ري�ب�ت��ه ب��اه�ظ��ًا إن ف��ي أص ��ل ص�ف��ة امل��رج�ع��ي��ة،
ّ
للمرجعية
أو ف��ي ان�ح�ص��ار ال �ق��اع��دة ال�ش�ع�ب� ّ�ي��ة
بالطبقة املثقفة النهمة إلى لغة الحداثة ،واألكثر
ّ
النمطية القاسية التي تعيشها
تحررًا من عقد
الشريحة العريضة من جمهور االلتزام.
والالفت في األمر ...أنه كان يبتسمّ لضريبةٍ بهذا
الحجمُ ،
وي ّ
موضع أن� ُ�ه «لن يجامل
صر في غير
ٍ
الخرافيني والنمطيني» وغيرهم.
ّ
الداخلية أعنف مما
لربما كانت البيئة الشيعية
رسم الرجل مخططاته ملشروع الوعي الذي كان
ُ
يحسب له ذاك الثبات الفريد الذي
يهدف ،لكن
ُ
ُ
ب��ذل��ه ج ��اه� �دًا ح�ي�ن اس��ت �ه� ِ�ل��ك اس ��م ��ه وح �ض��وره
وحتى أصل انتمائه للدين أو املذهب على املنابر
قبل ألسن «عوام» الناس.
ّ
ك��ان فضل ال�ل��ه يعي تمامًا أن جمهور امل��ذاه��ب
ُ
ُ
يصدر
ويراقب ،ويستمع إلى ما
األخرى ينصت
مقوالت
عن «علماء» هذا املذهب «املنافس» ومن
ٍ
ّ
ات.
ونظري ٍ
ولذا انطلق في خطابه من لغةٍ هي بالفعل أقرب
إل��ى مشتركات ال�ط��وائ��ف اإلس�لام� ّ�ي��ة املتشظية؛
ّ
اليمينية التي تتحمس لها
منها إلى الشعارات
ّ
البيئة الشيعية (كغيرها من البيئات اإلسالمية؛
ّ
ّ
لخصوصياتها
بسطحيةٍ غريبة
التي تتحمس
ّ
املذهبية أكثر من حماسها لإلسالم نفسه ،وهذا
ٌ
ٌ
وجع آخر له مثار آخر).
من هنا كان فضل الله ملتزمًا لذاك الخطاب الذي
ي��أل�ف� ُ�ه الجميع ،ويفهمه الجميع ،وي�ك��اد يقبله
الجميع (عدا اليمينيينّ آنفي الذكر طبعًا).
هذا النمط من الخطاب املتوازن ال يروق مطلقًا
لصقور امل��ذاه��ب ،سذاجة الفكرة الدينية لديهم
أبعد ما تكون عن خطاب االعتدال ،ولنكن أكثر
هدفًا
وضوحًاّ ،سيكون صاحب الخطاب املعتدل ّ ً
سوقية
مباشرًا لكل أنواع االستهداف ،وأكثرها
َ
استلزم األمر.
إن
ّ
ب �ش �ك� ٍ�ل ش �ب��ه م ��ؤك ��د ،ي �ع��ي ال� �ع ��ال ��م امل �ت �ح��م��س
ّ
ّ
ل �ل �ت �ج��دي��د أن ب �ي �ئ �ت��ه االج �ت �م ��اع � ّ�ي ��ة امل �ت �خ��ل �ف��ة
ّ
واملرحلة الزمنية غير املواتية التي يجيء فيها،
ل��ن ت�ق� ّ�دم��ا ل� ُ�ه امل �ن��اخ امل�لائ��م ل�ج��رأت��ه ف��ي ت�ن��اول
«امل� �ق � ّ�دس» م��ن األف �ك��ار واأل ّش �خ��اص وال �ع��ادات
ُ
�وح
ال �ت��ي أل �ص �ق��ت ب��ال��دي��ن .ل �ك��ن��ه ي �ع��ي وب��وض� ٍ
لجيل أو أجيال
ت��ام ،أن مستقبل الفهم الديني
ٍ
ّ
ّ
سيقدر حتمًا قيمة الفكرة والخطاب ،وأن
الحقة
ُ
ضجيج مخالفيه سيسهم حكمًا ف��ي استدامة
حضور جديده املخالف.

ّ
املرجعية
النموذج الحزبي في تجربة

ُ
شاء املنتمون للمجتمعات الدينية أم أبوا ،نحن
ن�ع�ي��ش ف��ي ب�ي�ئ��ة ي �ق��وده��ا ال��دي��ن .وش�ئ�ن��ا نحن
الديني قاصرًا
جميعًا أم أبينا ،ال يزال الخطاب ّ ُ
ليست ترفًا
�ة
ع��ن امل��رح�ل��ة .و ال�ف�ج��وة ال�ح� ٌض��اري� ّ ٌ
ّ
تتجسد
حقيقية
ف��ي التنظير ب��ل ه��ي م �ف��ردات
ّ
في كل زوايا تفكيرنا وخطابنا ،وحتى تفاصيل
ال �ح �ي��اة ال �ي��وم� ّ�ي��ة وال� �ظ ��روف امل �ع �ي �ش� ّ�ي��ة .وع ��دم
ُإدراك �ن��ا امل�س�ت��دي��م ل�هّ��ا ل�ي��س أك�ث��ر م��ن اعتيادنا
ّ
ً
املخجل على كل التأخر الحضاري ،وصوال إلى
تصالحنا مع هذا الواقع املعيب!
االجتماعي
التنظيم
من هنا يكون الحديث عن
ً
ّ
ّ
ّ
جدية،
حداثية قيمة
فكرية
امل��ؤس��س على ُبنى
ُ
م �ه �م��ا ب �ل��غ م �ن �س��وب ال �ن �ج��اح ،إال أن �ه��ا ت ��درس
ّ
م ��وض ��وع � ّ�ي ��ًا ع �ل��ى أق � ��ل ت �ق ��دي ��ر .ول �ط ��امل ��ا ك��ان��ت
َ
ّ
الشيعية أم �ي��ل إل��ى ن �م��وذج ال�ق�ي��ادة،
امل��رج�ع� ّ�ي��ة
اإلمام القائد ،الفقيه القائد.

ٌ
ٌ
ّ
ل�ع��ل�ه��ا َم�ل�ك� ّ�ي��ة دي �ن� ّ�ي��ة ب�ط��ري�ق��ة م ��ا ،ه �ك��ذا ي��راه� ً�ا
ّ
البعض على األق��ل ،وق��د ت�ك��ون ض��رورة قيادية
ّ
لبيئةٍ هي أقل بكثير من القدرة على دمج القيادة
ّ
ال��دي�ن�ي��ة وف� ��رادة ال�ب�ي�ئ��ات االج�ت�م��اع��ي��ة ك��ل على
حدة.
ّ
ُ
يستطيع «مفكر دي�ن� ّ�ي» ناضج أن يتعامى
وال
ع��ن ض� ��رورة ق��ول�ب��ة امل �ش��ارك��ة دي�ن�ي��ة ف��ي ق�ي��ادة
ّ
شكل جديد (لعل
مجتمع ال�ي��وم املتعدد ضمن
ٍ
ال �ح��ال��ة ال�ح��زب�ي��ة ق��ال� ٌ�ب ال م �ف� ّ�ر م�ن�ه��ا ف��ي األم��د
املنظور على األقل).
ّ
غير أن التنظيم الحزبي (بمعناه الحقيقي) أبعد
ّ
ما يكون عن أصل البنية املعرفية املوروثة تحت
ّ
مسمى الدين (وإن كانت أقرب إلى أذواق الفقهاء
ّ
منها إلى الدين فعليًا).
ّ
حرفية النصوص ال تشي أبدًا بما ّ
يمس التنظيم
التركيبي أو الحزبي ،ب��ل حتى حالة التعددية
ً
االج�ت�ه� ّ
�ادي��ة ال�ت��ي ينبغي أن ت�ك��ون ن��اف��ذة على

كان فضل الله
يعي تمامًا
ّ
أن جمهور
املذاهب
األخرى يستمع
ُ
يصدر
إلى ما
عن «علماء»
هذا املذهب
«املنافس»
(مروان
طحطح)

الغرب و«القرعة» التركية ــ القطرية :طربوش «الدولـــة
أكثم سليمان *
ت�س�ي� ُ�ر س��اع��ات اإلع�ل�ام وال�س�ي��اس��ة ف��ي ال�غ��رب
ب��دق��ةٍ وتناغم ن��ادري��ن منذ بضعة أسابيع في
م ��ا ي �خ � ّ�ص امل �ل ��ف ال � �س� ��وري .ف �م �ق��ال ص�ح�ي�ف��ة
«واشنطن بوست» األميركية على سبيل املثال
وال ��ذي استشهد ب��ه وزي��ر الخارجية ال�س��وري
ول �ي ��د امل �ع �ل��م ف ��ي م��ؤت �م��ره ال �ص �ح��اف��ي أخ �ي �رًا
ليثبت تورط تركيا في دعم «داع��ش» هو ،وإن
ً
ك��ان م�ق��اال صحافيًا ف��ي نهاية امل�ط��اف ،إال أنه
ً
يعكس أج� ��واء س�ي��اس�ي��ة م�ت�غ�ي��رة ف��ي ع��واص��م
ٌ
وزير
القرار العاملي ،جعلت من املمكن أن يجد
مقال في صحيفة أميركية
س��وري ضالته في
ٍ
ل�ت��وج�ي��ه االت �ه��ام��ات إل ��ى أن �ق��رة ب��ال�ت�غ��اض��ي -
ع�ل��ى األق ��ل – ع��ن أن�ش�ط��ة ت�ن�ظ�ي��م «داع � � ُ�ش» أو
«الدولة اإلسالمية» فوق أراضيها .بل نقل عن
مصادر مقربة من مراكز القرار التحريري في
ّ
الصحيفة املذكورة أن املقال كان جاهزًا للطبع
قبل عشرين يومًا على األق��ل من تاريخ نشره
الفعلي في الثاني عشر من أغسطس /آب ،لكن
النشر ل��م يجر ف��ي ت�م��وز /يوليو «الع�ت�ب��ارات
ت�ح��ري��ري��ة ،ك�ط�غ�ي��ان ال �ح��رب ف��ي غ��زة وح��ادث��ة

سقوط الطائرة املاليزية ف��وق ش��رق أوكرانيا
على عناوين األخبار في مختلف أنحاء العالم».
ولكن تبقى محاولة البحث عما هو ربما أبعد
ً
من مجرد «قرار تحريري» وصوال إلى تأويالت
سياسية محتملة ملوعد النشر أمرًا مغريًا ،وإن
بقيت في إطار التكهنات عن «تناغم» العنصر
اإلع �ل��ام � ��ي م� ��ع ذاك ال� �س� �ي ��اس ��ي ف� ��ي األج � � ��واء
الجديدة .فمن جهة جاء نشر املقال بعد يومني
من ظهور نتائج االنتخابات الرئاسية التركية
وفوز رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان فيها،
ً
بحيث ال ي�ب��دو امل �ق��ال ت��دخ�لا ف��ي االن�ت�خ��اب��ات
ضد أردوغ��ان بهدف اإلس��اءة إل��ى ف��رص فوزه
ل��و ت� ّ�م نشره قبل موعد التصويت .وم��ن جهة
أخ��رى ج��اء نشر امل�ق��ال قبل ي��وم�ين م��ن ص��دور
قرار مجلس األمن الدولي  2170القاضي بمنع
دع��م وتمويل تنظيمي «ال��دول��ة» و«ال�ن�ص��رة»،
ب�ح�ي��ث ال ت��وح��ي ال�ت�ف��اص�ي��ل ال � ��واردة ف�ي��ه عن
نشاطات التنظيمات املذكورة  -لو جاء موعد
النشر بعد ص��دور ال�ق��رار  -بعدم ال�ت��زام تركيا
ب �ق��رار ص� ��ادر ع��ن أع �ل��ى ه�ي�ئ��ة دول� �ي ��ة .ليبقى
املقال في توقيته الفعلي أشبه بتنبيه هادئ
ألنقرة بأن م��دارات إعالمية وسياسية جديدة

ق��د ب��دأت تتبلور باتجاه خ��ط أميركي ودول��ي
ع�ن��وان��ه م �ج��ددًا «م�ك��اف�ح��ة اإلره � ��اب» ،وال� ُ�ح�ك��م
ع �ل��ى س �ل��وك ال �ع��اص �م��ة ال �ت��رك �ي��ة وغ �ي��ره��ا في
امل �س �ت �ق �ب��ل س �ي �ك��ون ب �م ��دى ال �ت��زام �ه��ا ب��ال�خ��ط
ال�ج��دي��د للحليفة واش�ن�ط��ن» .وه��و م��ا التقطه
الوزير السوري ليعلن رغبة بالده في «محاربة
اإلره ��اب» ،س��واء ف��ي إط��ار جبهة إقليمية (مع
تركيا) أو دولية (مع لندن وواشنطن) أو غير
ذل��ك (م��ن خ�ل�ال ت�ح��ال�ف��ات س��وري��ة داخ�ل�ي��ة ب��دأ
الحديث عنها).
ُ
«ف��رك��ة أذن» ذات م �غ��زى ل�ع�ض��و ح�ل��ف ش�م��ال
األط�ل�س��ي ت��رك�ي��ا ،ل��م تسلم منها ق�ط��ر ،حليفة
الوحيدة في العالم العربي ،خاصة وأن
أنقرة
ً
«للفركة» عالقة بإعادة حسابات دولية ال مكان
فيها ملشاغبني إقليميني ،ال األص��دق��اء منهم
وال األعداء .فجأة ومن دون سابق إنذار كشفت
مجلة «دير شبيغل» األملانية العريقة في عددها
ي ��وم االث �ن�ي�ن ف��ي ال �ث��ام��ن ع�ش��ر م��ن أغ�س�ط��س/
آب ع��ن م��راق�ب��ة ج �ه��از االس �ت �خ �ب��ارات األمل��ان�ي��ة
الخارجية «ب��ي إن دي» للحليف التركي منذ
ع��ام  .2009وبعيدًا من الجدل السياسي حول
«شرعية» مراقبة الحلفاء (تباكى األملان كثيرًا

ف��ي األش �ه��ر امل��اض�ي��ة ع�ل��ى م��راق�ب��ة األميركيني
لهم) وع��ن ال�خ�ط��وات الدبلوماسية التقليدية
كاستدعاء السفير األملاني في أنقرة إلى وزارة
ال �خ��ارج �ي��ة ل�لاح �ت �ج��اج ،ف ��إن ث�م��ة آث� ��ارًا أمنية
لألمر :من راقب األت��راك قد ال يموت ّ
همًا ،لكنه
سيلتقط بكل تأكيد هنا أو هناك في املنطقة
امل�م�ت��دة ع�ل��ى ط��ول ال �ح��دود ال�ت��رك�ي��ة ال�س��وري��ة
(أك � �ث ��ر م ��ن ث �م��ان �م �ئ��ة ك �ي �ل��وم �ت��ر) إح� � ��دى ت�ل��ك
الحقائب اآلتية من الخليج واملليئة باألموال
وال�ت��ي تنتقل منذ ان � ُ�دالع األزم ��ة ال�س��وري��ة ّمن
فيصل بعضها إلى هدفه ،ويتبخر
يد إلى يد،
ِ
بعضها اآلخر في حرارة اللقاءات بني املانحني
وامل�م�ن��وح�ين (ك �ش��ف رئ �ي��س امل�ج�ل��س ال��وط�ن��ي
االن�ت�ق��ال��ي ال�ل�ي�ب��ي مصطفى ع�ب��د ال�ج�ل�ي��ل في
تصريح قبل عامني أن «الثورة الليبية» كلفت
قطر أكثر من ملياري دوالر .وبالنظر إلى طول
املدة وحجم البالد والسكان يمكن افتراض أن
«املصروفات التشغيلية» للمجموعات املسلحة
املقبلة من تركيا إلى سوريا هي أضعاف هذا
�ض إال ي��وم��ان حتى ك��ان وزي��ر
امل�ب�ل��غ) .ول��م ي�م� ِ
التنمية األملاني غيرد موللر يربط في برنامج
تلفزيوني على املحطة الثانية «زي دي إف»

