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ه نموذجًا
ّ
التطور التنظيمي م��ن ه��ذا الجانب ل��م تتجاوز
ّ
�رد
م�س��أل��ة ال�ت��رك�ي��ز ع�ل��ى ال �ف��رد ،وم �ح��اول��ة ك��ل ف� ٍ
(وح��اش�ي�ت��ه ال��وف� ّ�ي��ة) س�ح��ب ال �ب �س��اط م��ن تحت
ّ
العامة.
«اآلخر» وجماعته ،وإن بعنوان املصلحة
ّ
«املرجعية املؤسسة» بدورها لم تكن لتلقى
فكرة
ّ
ّ
ن�ج��اح��ًا ف��ي ب�ي�ئ��ةٍ ن�م�ط��ي��ةٍ ح ��د ال�ف�ج�ي�ع��ة ك�ه��ذه.
ّ
ّ
العصري لم يكن بدوره ليجد
الحزبي
والتنظيم
ً
�دم ه�ه�ن��ا ،ف �ض�لا ع��ن أن ينطلق منها
م��وط��ئ ق � ٍ
ويبني مشروعه ضمنها.
ّ
غ�ي��ر ّأن ال�ق�ي�م��ة ال�ف�ك� ّ
�ري��ة ال �ف��ري��دة ال �ت��ي عشقها
ال �س �ي��دان ف�ض��ل ال �ل��ه وم�ح�م��د ب��اق��ر ال �ص��در ،مع
روح الفكرة الدينية ونصوصها ،كانت أقرب إلى
جديد كـ«حزب الدعوة».
مشروع
إطالق
ٍ
ّ ٍ
ٍ
بغض النظر عن واقع الحزب اليوم ،أو أشخاصه،
ّ
أو تدهور خطابه ،أو فقدانه الحالي للمتنورين
املفكرين الذين ال يقوم العمل الحزبي إال بهم ..إال
ّ
ّ
أن إطالق بادر ٍة
تنظيميةٍ حديثة كهذه في بيئةٍ

ّ
ّ
التنظيمية كتلكّ ،
ينم بالفعل عن
الرجعية
بالغة
ٍّ
ٍّ
نوعي بالواقع ّوحاجات املستقبل.
وعي
ال يمكن للمنصف أن��ى انتمى أن يتجاهل هذه
ّ
الفكرية_الدينية،
البادرة الخالقة في منطلقاتها
فمأسسة نشاط الجمهور «الشيعي» امللتزم في
ٌ
قالب سياسي معاصر خطوة غير مسبوقةٍ على
أقل توصيف.
ّ
وه��ي ب�ك��ل ت��أك�ي��د ال تشبه أخ��وات�ه��ا م��ن ح��االت
ّ
التنظيم ل��دى امل ��دارس املذهبية األخ ��رى ،ال في
منطلقات امل �ش��روع وال ش�ك�ل��ه وال ح�ت��ى بنيته
ّ
الداخلية ونظام انتقال القيادة فيه (ولذا يكون
ّ
ح ��االت ال�ت�ن�ظ�ي�م�ي��ة اإلس�لام��ي��ة
ال�ت�ش�ب�ي��ه ب�ي�ن ال � ً
بساطة في فهمها ال أكثر).
تبسيطًا أو ّ ٌ
أن ُت ِّ
ّ
ّ
ّ
حزبية،
تنظيمية
دينية حالة
مرجعية
قدم
ّ
راق من حيث املنطلقات
بل وتنظر لها
بمستوى ٍ
ً
والشعارات ...وصوال إلى الشكل التنظيمي ،هذا
ّ
يعني شيئًا واح� �دًا ،أن ه��ذه العقول استطاعت

ّ
أن تهضم امل �ش��روع ال��دي�ن��ي إل��ى درج ��ةٍ تمكنها
م��ن ق��ول�ب�ت��ه ف��ي أع �ق��د أط ��ر ال �ن �ش��اط وال�ت�ن�ظ�ي��م،
وت�ح��دي�دًا ف��ي اإلط ��ار ال�ح��زب��ي ال��ذي يحكم واق��ع
السياسة اليوم.

ّ
تحدي الخطاب الحداثي

م َن الصعوبة البالغة أن يجمع عالم ّ
ّ
الدينية
املادة
ِ
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ٌ
حداثة اللغة إلى تخصصه املعرفي ،هذه حقيقة
ُ
تنكسر تدريجيًا في العقود األخيرة فقط
بدأت
الدينية.
املعرفة
من
َ
َمن ُيقارب املعرفة الدينية في مواردها األصيلة،
ُي � ��درك ت �م��ام��ًا ص �ع��وب��ة ال� �خ ��روج م ��ن ت�ع�ق�ي��ده��ا
ً
ش�ك�لا وم�ض�م��ون��ًا .وق��د وص��ل األ ّم ��ر ف��ي مرحلةٍ
ّ
من امل��راح��ل إل��ى التفاخر ب��أن املثقف (حتى ذاك
امللتزم) ال يمكن ُله فهم نصوص املعرفة الدينية
ّ
ما لم يتخصص بها تعلمًا .ما يجعل «العبارة

َت ّأك َد ّأن الحاجة
الحقيقية لقيادة بيئة
ّ
الحداثة ليست نظام
الفقاهة التقليدي
ّ
امل�ق�ف�ل��ة» ح �ك �رًا ع�ل��ى ط�ب�ق��ة امل�ت�ع��ل�م�ين ،وتصبح
ً
ّ
ال �ع��ودة إل��ى «امل�خ�ت�ص�ين» ض� ��رورة ُم �ل��زم��ةٍ لكل
الجمهور في الصغيرة قبل الكبيرة.
هذا املشهد على بساطته ُيناقض جوهر الدعوة
ّ
حاجاتهم
الدينية في تمكني جميع امللتزمني من ً
ّ
العلمية ،وخالف ذلك ال يعدو كونه خيانة لهذا
املقصد الديني السامي.
ّ
ولعل الصعوبة األبلغ في مشروع تعميم املعرفة
هي أن تحفظ للمادة الدينية العميقة غناها في
ُ ّ
تحد ال
ذات اآلن الذي تبسط لها قالبها فيه؛ هذا ٍ
هوادة فيه بالفعل.
ّ
ّ
ن � �ح� ��ن ه � �ن� ��ا ال ن� �ت� �ك ��ل ��م ع � ��ن ض � � � � � �ّ�رورات ت �ع ��ل ��م
إغالق
مصطلحات العلوم وامل�ع��ارف ،وإنما عن
ٍ
م �ق �ص��ود ُ
وم� �ح� �ك � ٍ�م ألب� � ��واب امل �ع��رف��ة ال��دي �ن �ي��ة...
ٍ
وت��دري �ج� ّ�ي��ًا ف�ص�ل��ه ع��ن واق ��ع ال �ن��اس وتفاصيل
حياتهم امل�س�ت�ج��دة ،ب��ل وت�ط� ّ�رق��ه أح�ي��ان��ًا لباقةٍ
ّ
النمطية ال�ت��ي ان�ق��رض��ت وان�ق��رض
م��ن امل�س��ائ��ل
م��ن يعنيهم أم��ره��ا (ع �ل��ى س�ب�ي��ل امل �ث��ال م��ا زال
الكثير من حلقات التعليم الديني العالي يتناول
فقه العبيد واإلم ��اء ف��ي أح�ك��ام ال ��زواج والطالق
ّ
والتملك ...وغيرها من األبواب!).
والشهادات
ٌ
ٌ
ه��ذه تهمة غ��اي��ة ف��ي ال�خ�ط��ورة ملنظومة تهدف
ل�ق�ي��ادة ال�ح�ي��اة وامل�ج�ت�م�ع��ات ف��ي زم��ن ال�ح��داث��ة،
ّ
وينبغي أن ُت َ
تستحق.
بالجدية التي
درس
ً
ُيمكن أن ّ
ّ
معرفية،
نعد مثل هذه الظاهرة جريمة
ّ
وبطريقةٍ أخرى يمكن أن نسميها «ربطًا للناس
بالعلماء وطلبة العلم» ،وأي��ًا يكن التوصيف ال

ّ ّ
خالف على أن أقل ضريبةٍ لهذا الخطأ هي فصل
ّ
أولويات العلم عن أولويات املرحلة الحضارية
التي يعيشها الناس.
ه� ��ذه ال �ت �ق��دي��م ال ي �ه��دف س� ��وى ل�ل�إض ��اءة على
صعوبة تحديث املعرفة الدينية والفكر الديني،
ضمن بيئةٍ ع��اش��ت ه��ذا ال�ح� ّ�د م��ن االن �غ�لاق في
بعض مراحلها ،القريبة.
ّ
ت�م��ك��ن ال�س�ي��د ف�ض��ل ال�ل��ه (وه ��و اب��ن ه��ذا البيئة
ّ
ُ
ق �ه �رًا) أن ي �ق��دم ل��ون��ًا ح��دي�ث��ًا م��ن ال�ل�غ��ة الدينية؛
ّ
االجتماعية
خطابًا يمزج قيمة الفقه إلى القيمة
لحياة الناس.
ُيقارب واقع اإلنسان املعاصر في لغته ،ويحكي
ه �م ��وم ��ه ف� ��ي ت �ع��اط �ي��ه م� ��ع ال� �ح� �ي ��اة ال �ح��دي �ث��ة،
ت�ح��دي��ات�ه��ا ،م �ف��ردات �ه��ا ،م�س�ت�ل��زم��ات ان�ف�ت��اح�ه��ا
ال �ع �ص� ّ
�ري ع�ل��ى ال�ب�ي�ئ��ات وال �ح �ض��ارات األخ ��رى،
ّ
وكل ما ّ
يمس إنسان القرن الواحد والعشرين...
امللتزم.
ه��ذا ل�ي��س ض��رب��ًا م��ن امل ��دح ل�ل��رج��ل وإن استلزم
ذلك ،هو أقرب ما يكون إلى درس ّ
تحديات البيئة
املعاصرة وض��رورات�ه��ا ،وقيمة التغيير الفعليّ
فيها.
ّإن ح��داث��ة ال �خ �ط��اب ال��دي �ن��ي ه��ي ت �م��ام��ًا ض� ٌ
�رب
ّ
م��ن ال�س�ه��ل ال��دي �ن� ّ�ي امل�م�ت�ن�ع�ـ م��ث�ل�ه��ا ف�ض��ل ال�ل��ه
وأن �س �ب��اؤه م�م��ن ح�م�ل��وا ف �ك��رة ال�ت�ج��دي��د ِلشكل
ّ
الدينية ،على ندرتهم طبعًا.
ومضمون املعرفة
ّ
مفردة «االنفتاح» التي مارسها ونظر لها باتت
ّ
الحداثي
منهجًا متناميًاُ ،يقارب ما بني اإلنسان
وفكرته ال��دي�ن� ّ�ي��ة ،تمامًا كما ُي�ق��ارب ب�ين الفكرة
الدينية واألفكار األخ��رى التي تهدف إلى قيادة
ّ
اإلنسانية على هذا الكوكب
الحياة والحضارة
امل�ث�ق��ل بمنظومات التنظير وم�ش��اري��ع ال�ق�ي��ادة
ّ
ال�ح�ض� ّ
ّ
استمرت
�اري��ة .ول�ع��ل م�لام��ح ه��ذا املنهج
ّ
بالتكامل حتى بعد رحيل «السيد» عن ساحته.
َ ّ ّ
ّ
الحقيقية لقيادة بيئة
من هنا تأك َد أن الحاجة
ال�ح��داث��ة ليس نظام الفقاهة التقليدي ،وب��رزت
ّ
ّ
الفقهية
الفكرية قبل
ضرورة إطالق نظام القيادة
لجمهور املعاصرة واالنفتاح على الفكر املتعدد.
ّ
الجدي بني قيادة الفكر وقيادة
لقد بدأ الصراع
ّ
ال�ف�ق��ه ،وه��و م��ا سيتجلى ب�ق�س��و ٍة ووض �ّ�وح في
الساحة اإلسالمية ،وربما أقرب مما نتوقع.
م��ن امل �ه��م م�ع��رف� ّ�ي��ًا ت �ن��اول ال�ش�خ�ص�ي��ات ال��رائ��دة
ّ
وتفاصيل تجربتها بالنقد الهادف ،غير أن األهم
ه��و ق��راء ت �ه��ا ض�م��ن س�ي��اق�ه��ا ال��زم �ن��ي وامل��رح�ل��ة
التاريخية ،والبناء املوضوعي على إيجابيات
ٍّ
حضاري
تراكم
التجربة في سبيل الوصول إلى
ٍ
ّ
اإلنسانية
ق��اب� ٍ�ل للمنافسة ف��ي س��وق الحضارة
امل��زدح�م��ة .ألن البيئة ال�ت��ي ال تنتج م�ج��ددًا (أو
ً
م �ج��ددي� ُ�ن) ال ت�م�ل��ك م�س�ت�ق�ب�لاّ ،أم ��ا ال�ب�ي�ئ��ة التي
ت�س�ت�ن��زف م�ج��ددي�ه��ا ،ف�ه��ي ال تستحق واق�ع�ه��ا
ً
فضال عن جدارة حمل ماض عريق.
ّ
السيد محمد حسني فضل ٍالله ،كنموذج فكريٍّ
ٍ
ً
ّ َ ّ
ف�ق�ه��ي ،م��ث��ل ع�لام��ة ف��ارق��ة ف��ي م �ش��روع ال�ح��داث��ة
والتجديد ،وهو بالفعل ال يزال أبعد من خطاب
املعرفة الدينية الذي نعيش.
* باحث ومدرس حوزوي

ة اإلسالمية» يبحث عن رأس
بني قطر وتنظيم «الدولة» من ناحية التمويل
(يوم األربعاء العشرين من أغسطس /آب) .في
األثناء كانت األنباء تأكدت أن «تنظيم الدولة»
أعدم الصحافي األميركي جيمس فولي ذبحًا،
كما أظهر شريط فيديو بثته م��واق��ع جهادية
م�س��اء ال�ث�لاث��اء التاسع عشر م��ن أغسسطس/
آب .وهكذا ظهر تصريح الوزير األملاني كما لو
كان تعبيرًا عن الغضب ملقتل الرهينة األميركي
وت� �ع� �ب� �ي� �رًا ع � ��ن م� �ع� �ل ��وم ��ات رس� �م� �ي ��ة أو ش �ب��ه
رسمية بخصوص تمويل «ال��دول��ة» يتداولها
املسؤولون األملان على خلفية ما كشفته مراقبة
األتراك.
ليست ث�م��ة أن �غ��ام أمل��ان�ي��ة خ��ال�ص��ة بخصوص
الشرق األوس��ط س��واء بوجود مراقبة لألتراك
أو م��ن دون �ه��ا ،وس� ��واء أش ��ار ب�ع��ض امل��راق�ب�ين
إلى االستثمارات القطرية الكبيرة في شركات
وم ��ؤس � �س ��ات أمل ��ان� �ي ��ة م� �ث ��ل «دوي � �ت � �ش ��ه ب �ن��ك»
«ف��ول�ك��س ف��اغ��ن» و«ه ��وخ ت�ي��ف» و«سيمنس»
أو ل��م يفعلوا .ف��األن�غ��ام األمل��ان�ي��ة تبقى أص��داء
لعزف بعيد مصدره الضفة الغربية للمحيط
األط� �ل� �س ��ي .ه � ��ذا م ��ا ح ��اول ��ت «دي� � ��ر ش �ب �ي �غ��ل»
توضيحه في شرحها عن الخالفات األميركية

ــ األميركية حول سوريا ومحاربة «الدولة» في
ال�ث��ان��ي وال�ع�ش��ري��ن م��ن أغ�س�ط��س /آب (ي��وم��ان
ً
ب�ع��د ت�ص��ري�ح��ات ال��وزي��ر األمل��ان��ي) م�م�ي��زة بني
خ ��ط ي�م�ث�ل��ه آخ� ��ر س �ف �ي��ر أم �ي��رك��ي ف ��ي س��وري��ا
روب � ��رت ف � ��ورد ،وف� �ح ��واه أن ��ه ي �ت��وج��ب تسليح
«املعارضة السورية املعتدلة» ملحاربة «الدولة
اإلس�لام�ي��ة» وال �ق��وات الحكومية ال�س��وري��ة في
�ط آخ��ر يمثله أول سفير أميركي
آن م�ع��ًا ،وخ � ٍ
في دمشق في عهد الرئيس بشار األس��د ريان
ك ��روك ��ر ،وف� �ح ��واه أن ��ه ورغ� ��م م �س ��اوئ ال�ن�ظ��ام
ال � �س� ��وري ب��ال �ن �س �ب��ة ل ��واش �ن �ط ��ن ف � ��إن ت�ن�ظ�ي��م
«ال ��دول ��ة» ي�ب�ق��ى ال�ت�ه��دي��د األك �ب��ر .وم � ّ�ر ي��وم��ان
آخ ��ران .كتب بعدها وزي��ر ال�خ��ارج�ي��ة القطري
ً
خ��ال��د ب��ن م�ح�م��د ال�ع�ط�ي��ة م �ق��اال ف��ي صحيفة
«هاندلز بالت» االقتصادية األملانية في عددها
ليوم االثنني الخامس والعشرين من أغسطس/
آب ،يدافع فيه عن بالده وينفي عنها تهم دعم
اإلره� � ��اب م �ع �ي �دًا أس �ب��اب ان �ت �ش��ار األخ �ي��ر إل��ى
سياسات خاطئة في سوريا والعراقّ .
رد نائب
رئيس الحزب الديمقراطي املسيحي الحاكم،
توماس شتروبل ،في اليوم التالي (الثالثاء 26
أغسطس /آب) وف��ي الصحيفة نفسها« :إنها

ملشكلة ك�ب�ي��رة أن ي�ق��وم أول �ئ��ك ال��ذي��ن يملكون
أسهمًا في الشركات األملانية بدعم اإلره��اب».
وب �ي �ن �م��ا اخ � �ت ��ار األت� � � ��راك «ال� �س� �م ��ع وال �ص �م��ت
وال�ط��اع��ة» و«ت��رت�ي��ب البيت ال��داخ �ل��ي» ،واص��ل
القطريون حملة عالقات عامة منقطعة النظير
وأعلنوا فجأة نجاح مساعيهم في إطالق سراح

ليست ثمة أنغام
ألمانية خالصة بخصوص
الشرق األوسط
األميركي بيتر ثيو كيرتس الذي كان محتجزًا
ل��دى «جبهة النصرة» في سوريا منذ عامني،
مع اإلشارة إلى جهود قطرية مستمرة لإلفراج
ع��ن أرب �ع��ة أم�ي��رك�ي�ين آخ��ري��ن م�ح�ت�ج��زي��ن ل��دى
ّ
«ف�ص��ائ��ل» مختلفة ف��ي س��وري��ا .ول�ع��ل السبب
أن قطر تورطت أكثر من تركيا في اللعب على
اخ�ت�لاف��ات امل�ع�س�ك��رات داخ ��ل واش�ن�ط��ن :فقطر

تعتبر نفسها ج��زءًا م��ن املعسكر ال��ذي يمثله
روبيرت فورد (مع الشيطان ضد األسد) والذي
خسر املعركة مبدئيًا مع املعسكر ال��ذي يمثله
ريان كروكر (مع األسد ضد الشيطان).
ك��ان��ت آخ��ر ال��ذخ��ائ��ر ال�ت��ي استخدمها معسكر
روبرت فورد من دون أن تلقى صدى ذا بال هو
دبلوماسي س��وري س��اب��ق ف��ي واش�ن�ط��ن ح��اول
في مقال له في نهاية يوليو /تموز املاضي على
صفحة االنترنت الخاصة بـ«مؤسسة أتالنتيك
كونسيل» ( )Atlanticcouncil.orgاملثيرة للجدل
أن يثبت  -باستخدام ما اعتبره خبرته وتاريخه
الدبلوماسيني  -مرة أخرى أن داعش أو «الدولة»
ال يمكن إال أن تكون «اختراعًا» آلل األسد الذين
«ال ي�ت��رك��ون شيئًا ل�ل�ص��دف��ة» .ل�ك��ن س�ب��ق سيف
ً
دولة داعش العذل ،معمال القتل في اإليزيديني
واملسيحيني والشيعة والسنة والعرب واألكراد،
ّ
بينما ينقل األم�ي��رك��ي نظراته ذات امل�غ��زى بني
ط��رب��وش «ال��دول��ة اإلس�لام�ي��ة» و«ق��رع��ةٍ » تركية
ـ�ـ ق�ط��ري��ة ،ت�ب��دو مناسبة ك��ي يستقر الطربوش
ع�ل�ي�ه��ا ،إي ��ذان ��ًا ب��ان�ت�ه��اء م��رح�ل��ة ف��ي س�ي��اس��ات
البيت األبيض الشرق أوسطية ...وبدء أخرى.
* صحافي سوري ـ برلني

