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المقدمة

 ..لعله من دواعي التوفيق الإطاللة على عمالقة في العلم والمعرفة� ،أمثال :العالمة
الكبير ال�شيخ محمد جواد مغنية والعالم الفا�ضل اللغوي ال�شيخ عبد اهلل العاليلي،
والخو�ض في غمار ما �أنتجه هذان العالمان ،وما تركاه في العلوم المختلفة من الفقه
والتاريخ واللغة..
ولعل �أبرز ما لفتني في هاتين ال�شخ�صيتين :قدرتهما على مخاطبة جيليهما
والأجيال ال�صاعدة ب�أ�سلوب ع�صري وجذاب ،وخ�صو�ص ًا في ظ ّل غياب و�سائل �إعالمية
ُتعنى بال�ش�أن الديني والثقافي في تلك المرحلة ،فقد كان الكتاب الو�سيلة الوحيدة لنقل
الحقائق العلمية والأفكار المفيدة ،وهذا التطور بالأ�سلوب كان من�سجم ًا مع روح الن�ص
وجوهر الم�سائل العلمية.
وال�شيء الآخر ،القوا�سم الم�شتركة التي اجتمعت في هاتين ال�شخ�صيتين في مختلف
الميادين ،من الأ�سلوب الع�صري �إلى نمط التفكير ومعالجة الم�سائل ال�شائكة ،و�صو ًال �إلى
ال�سلوك ال�شخ�صي ،وما هو مرتبط بالت�أثر النف�سي بالغ�ضب والر�ضا ،و�إعالن الغ�ضب
على الواقع المرير� ،سواء ما هو مرتبط بالتربية والتعليم والطريقة المتخ ّلفة المتبعة
لدى المربين في تلك المراحل ،حتى كان الأهل ي�أتون بالطفل �إلى المعلم ويقولون له :لك
اللحم ولنا العظم ،وهناك يبد�أ التفنن بتعذيب هذا الطفل من قبل هذا المعلم المتوح�ش
والمع ّقد نف�سيا� .أو الغ�ضب على الم�سائل المرتبطة ب�سيا�سة الغرب الداعمة بالمطلق
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للإحتالل الإ�سرائيلي وعدم احترامهم م�شاعر الم�سلمين ،وبالخ�صو�ص ماهو متعلق بنهب
ثرواتهم ،من خالل الحكومات العميلة التي ُزرعت في بالد الم�سلمين لت�ضليل ال�شعوب
وكي يكونوا �ساتر ًا للجرائم التي يقوم بها الإ�ستعمار .ومع الأ�سف ،ف�إنّ قدرة اختباء هذه
الأنظمة خلف الإ�سالم والمذهبية يجعلها �أكثر ت�أثير ًا وح�ضور ًا من الإحتالل المبا�شر
الذي ُي�شكل وجودُه توحيد ًا للجهود ولوحدة الكلمة �ضده ،على عك�س الأنظمة الرخي�صة
التي ت�ستخدم الطائفية عندما ت�شعر بالقلق على وجودها �أو حتى عند الإعترا�ض على
�سيا�ستها ،وهنا نجد العالمتين مغنية والعاليلي يتحدثان بو�ضوح وبقلق بالغ عما يجري
في المنطقة ،كما ال يترددان بتحميل ال�شعوب والمظلومين م�س�ؤولية هذا الظلم الذي يقع
عليهم ،فهم �سكتوا ولم يردعوا الظالم ولهذا يقول ال�شيخ مغنيةّ �« :إن المظلوم �شريك
الظالم عندما ي�سكت ويخاف» وقال �أي�ض ًا (ر�ض)�« :أقول الحق و�أفعله».
ه ��ذا ال �م��وق��ف م��ن ال���ش�ي��خ م�غ�ن�ي��ة ُي �ع � ّب��ر ع��ن م���ص��داق�ي��ة ال �ع��ال��م ال �م �ل �ت��زم ،ف��ال�ت�ط��اب��ق
ب �ي��ن الأق � � ��وال والأف � �ع� ��ال م �ي��زة ع �ل �م��اء ال ��دي ��ن ،ف �ه��م ي �ح��ر� �ص��ون �أن ال ي �ق��ول��وا ن�صيحة
ل �ل �ن��ا���س ق �ب��ل �أن ي �ط �ب �ق��وه��ا ع �ل��ى �أن �ف �� �س �ه��م ،وي �� �ض �ع��ون ن �� �ص��ب �أع �ي �ن �ه��م ق ��ول ��ه ت �ع��ال��ى:
ﭽﮛﮜﮝﮞ ﮟﮠﮡﮢﮣﮤ ﮥﮦﮧﮨﮩﮪﮫﮬﭼ(((.
وهنا ال بد من �أن �ألفت نظر الأعزاء �إلى بع�ض حيثيات هاتين ال�شخ�صيتين من خالل
التعرف على �شيء من �سيرتيهما ال�شخ�صية:
بداية مع الشيخ محمد جواد مغنية
ً

ولد ال�شيخ مغنية �سنة 1904م ،قبل الحرب العالمية الأولى بع�شر �سنوات ،في قرية
(طيردبا) من جبل عامل ،وهي من القرى المتنورة القريبة من مدينة (�صور) والتي
خرج منها ع�شرات العلماء الكبار المعروفين ومجاهدون و�أدباء وفعاليات مختلفة.
عائلة مغنية :من العائالت العلمية القديمة في جبل عامل ،ولها �أيادي بي�ضاء
وم�ساهمات جليلة في الحياة العلمية �سواء ما هو متعلق بالنه�ضة العلمية الأولى التي
((( �سورة ال�صف ،الآيتان  2و .3
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� ّأ�س�سها ال�شهيد الأول ال�شيخ محمد بن مكي الجزيني الذي ا�ست�شهد في دم�شق على �أيدي
المماليك �سنة 786هـ� ،أو الم�شاركة في �إعادة الحياة العلمية الثانية �إلى جبل عامل التي
انطلقت بعد نهاية النكبة التي �أ�صابت جبل عامل على �أيدي العثمانيين من خالل واليهم
المجرم �أحمد با�شا الجزار ،حيث �أنهى العثمانيين الح�ضور العلمي بالكامل طيلة ربع
قرن من الزمن ،قبل �أن تعود من بوابة مدر�سة (كوثرية ال�سياد) التي � ّأ�س�سها المقد�س
ال�شيخ ح�سن قبي�سي {.
وينقل ال�شيخ محمد جواد عن معجم قرى جبل عامل لل�شيخ �سليمان ظاهر والذي
قمنا بطباعته في �سنة 2006م �أنّ (�آل مغنية) �أ�صلهم من (الجزائر) ،وقد هاجر الجد
الأعلى �إلى جبل عامل في القرن ال�ساد�س هجري الموافق للثاني ع�شر ميالدي.
و ُيقال� :أنّ �آل مغنية يعودون �إلى جدة العائلة ،التي كانت ثرية وغنية �أغنت ورثتها،
وهذا معروف عند الأ�سرة.
و ُيعلق ال�شيخ مغنية على ن�سب العائلة فيقول« :فمن �أبط�أ به عمله لم ُي�سرع به ن�سبه»،
إلي ُين�سب الرجال».
وقيل لأفالطون �إلى من تنت�سب؟ فقالّ �« :
والده هو ال�شيخ محمود مغنية ،ولد �سنة 1289هـ وتوفي �سنة 1334هـ عن ثالث
و�أربعين �سنة ،وكان عالم ًا فا�ض ًال و�أديب ًا كريم الأخالق ح�سن ال�سجايا ،هذا ما قاله عنه
ال�سيد الأمين في الأعيان ج � 14ص  ،445وقال عنه د .علي الخاقاني« :ال�شيخ محمود
عالم �أ�سمى وبعيد برائع بالغته وعذوبة تبيانه
مغنية ،ي�سمعنا ب�شعره �صوتاً من ٍ
ع�صر �أبي تمام والبحتري».
والدته من ال�سادة �آل �شرف الدين ،توفيت ولل�شيخ مغنية من العمر �أربع �سنوات،
وتوفي والده وله من العمر ع�شر �سنوات.
ُقدِّ ر لل�شيخ مغنية �أن يعي�ش يتيم الأبوين في �أ�صعب الظروف ،بداية الحرب العالمية
الأولى والتي كابد فيها المجتمع الأم ّرين ،فانتقل ال�شيخ محمد جواد مغنية مع �أخيه
الأ�صغر ال�شيخ �أحمد �إلى منزل �أخيهم الأكبر ال�شيخ عبد الكريم المتو ِّلد �سنة 1311هـ
والمتو ّفى في جبل عامل �سنة 1354هـ بعد عودته من النجف ب�سنتين وهو من كبار العلماء.
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ترك ال�شيخ عبد الكريم جبل عامل وذهب �إلى النجف الأ�شرف بعد �سنتين من وفاة
والده ،وترك �أخويه ال�شيخ محمد جواد و�أحمد بال م�أوى.
ولي لهما وال
و�أنا ال �أعرف ما الذي دفع ال�شيخ عبد الكريم �أن يترك �أخويه بال�شارع ال ّ
م�أوى ،فعا�شا المرارة التي الم�ست الجوع الحقيقي ،ويقول ال�شيخ مغنية« :بقيت ثالثة
�أيام لم �أذق فيها �شيئاً».
ويقف ال�شيخ مغنية حول تلك المحطة القا�سية من حياته والتي حولته �إلى ما ي�شبه
(المت�س ّول) في �شوارع بيروت ،فكان يبيع الحلوى والكعك والعلكة ،م�ضاف ًا �أنه عا�ش
الآثار الإجتماعية المدمرة للحرب العالمية الأولى �سنة 1914م.
كل هذا ،لم يجعل ال�شيخ مغنية م�ست�سلم ًا لهذا القدر ،فالإرث العلمي والعقلي
وتح ّمل الم�س�ؤولية جعله يفكر بالخروج �سريع ًا من هذا الواقع المدمر والمرير ،وراح
يفكر جدي ًا بالذهاب نحو النجف الأ�شرف حيث الحوزة العلمية والمرقد الطاهر لأمير
الم�ؤمنين  ،Qوهذا ما جعل عزيمته �أقوى و�إرادته �أ�ش ّد.
يتحدث ال�شيخ محمد جواد مغنية عن رحلته �إلى النجف الأ�شرف �سنة 1925م وعن
مجازفته ومعاناته حيث ال مال وال جواز �سفر ،وما القاه من م�شقة ي�ستحيل على �شاب
بهذا ال�سن ال معين له �إلاّ اهلل �أن يغادر وطنه ،لكن الإرادة والعزيمة والإيمان �أزاحت من
ال�صعاب وتم ّثل بقول ال�شاعر:
طريقه كل ِّ
ف �م��ا ان� �ق ��ادت الآم� � ��ال �إلاّ ل���ص��اب��ر

لأ�ست�سهل ��نّ ال�صع ��ب �أو �أدرك المن ��ى
وعلى قاعدة �إذا �أراد اهلل �أمر ًا هي�أ �أ�سبابه ،و�صل ال�شيخ مغنية �إلى النجف الأ�شرف،
فنزل في دار �أخيه ال�شيخ عبد الكريم و�شرع في الدر�س عليه وعلى العالمة المقد�س
محمد �سعيد ف�ضل اهلل ،الذي كان �أ�ستاذ الفقه والأ�صول� ،إلاّ �أنه احت�ضن ال�شيخ محمد
خ�صه بعنايته.
جواد ود ّر�سه المقدمات ّ
ووجهه ،وال ين�سى ال�شيخ مغنية ف�ضله عليه وكيف ّ
طريقة الدر�س والمطالعة عند ال�شيخ مغنية كانت تختلف عن كثير من الطالب،
حيث كان يرى �ضرورة التدوين وعدم الإ�ستعجال بكثرة الدرو�س ،كان ه ّمه فهم
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المطالب العلمية ولهذا كان ي�أخذ باليوم در�س ًا واحد ًا ،ويطالع �إلى جنبه الكثير من
الكتب كما يقول« :طالعت الآالف من الكتب والمجالت وال�صحف» ،فقر�أ تاريخ �إبن
الأثير ،والم�سعودي ،والأغاني ،و�إحياء العلوم للغزالي ،وكتب طه ح�سين ،والعقاد ،وكتب
جبران خليل جبران ،وكتب ملوك العرب للريحاني ،و�أ�شعار المهاجرين اللبنانيين ك�أبي
ما�ضي والقروي وفرحات ،كما قر�أ حا�ضر العالم الإ�سالمي ل�شكيب �إر�سالن ،وع�صر
الم�أمون ومقدمة �إبن خلدون ،ومجلة العرفان و...
لم ُيبدّل ال�شيخ مغنية من نمط حياته و�سلوكه في كل المراحل التي م ّر بها عندما
كان طالب ًا و�أ�صبح �أ�ستاذ ًا ،وعندما عاد �إلى جبل عامل� ،أو عندما �سكن قم المقد�سة ،في
ك ّل �أحواله كان له طريقة خا�صة من الزهد والتقوى وقلة الإختالط والإن�صراف الكامل
للدر�س والت�صنيف ،ولم يتوقف قلمه عن الكتابة حتى توقف قلبه عن الحياة.
كان �إذا جاءه �أحد من �أ�صدقائه ،ال يتر ّدد في �إعطائه ثمن ال�شاي لي�شربه بالمقهى،
�أو �أجرة الفندق ،فهو ال وقت لديه للجلو�س طوي ًال وال للم�سامرة ،فالت�صنيف �أحب على
قلبه من �أي �شيء �آخر.
قبل التعر�ض لآثاره العلمية ومنهجيته الفقهية ،ال ُب ّد من التعر�ض �إلى �أمرين
�أ�سا�سيين اهتم بهما كثير ًا ال�شيخ مغنية وهما :الإ�صالح والوحدة الإ�سالمية والتقريب
بين المذاهب.
�أ ّما الإ�صالح فهو على �أنواع :الإ�صالح الديني والإ�صالح ال�سيا�سي والإجتماعي.
الإ�صالح الديني :بالت�أكيد لي�س المق�صود به �إ�صالح الدين ،فهو ر�سالة �سماوية جاء
بها نبينا محمد  Pوهو ال ينطق عن الهوى ،و�أخذ اهلل تعالى على نف�سه حفظ الر�سالة
ال�سماوية وتح�صينها من الإنحراف ،و�إ ّنما المق�صود بالإ�صالح الديني هو �إ�صالح الم�ؤ�س�سة
الدينية  ،في�شمل الأفراد ،والأفكار والمناهج العلمية� ،أو �إدخال �أمور هي بحاجة �إليها.
الح�س الإ�صالحي لحظة و�صوله �إلى النجف الأ�شرف ،وكم كانت
عا�ش ال�شيخ مغنية ّ
�صدمته كبيرة عندما �شاهد في الحوزة العلمية عمالقة في عالم العلم والمعرفة ،ووجد
جامعة كبيرة لكنها تعي�ش عقلية خا�صة تقليدية تراثية ،ه ّمها المحافظة على تراثها
- 13 -

دجتلاو حالصالا

القديم وعلى عاداتها ال�سابقة على قاعدة (القديم على قدمه) ،وفي نف�س الوقت هي
تعتز بقدراتها العلمية وبعلمائها الكبار ،فال تولي �أهمي ًة للحوزات العلمية الأخرى وال لأي
جامعة في العالم .كما ال تقيم وزن ًا لأي �شهادة علمية ،وفي نف�س الوقت ترف�ض ال�سيطرة
ال�سيا�سية عليها من �أي جهة كانت ودائم ًا تن�شد الإ�ستقالل وتفتخر به.
ال�شيخ مغنية احترم هذه الحوزة وكان يعتز بانتمائه لها وب�أدمغة علمائها� ،إال �أنه رف�ض
هذا الإنطواء وهذه الذهنية التي تميل للعزلة وللتم�سك بالقديم ،وك�أنها من كوكب خا�ص،
ولهذا كان يقول « :Mلو كنت المرجع الأعلى في النجف الأ�شرف لأن�ش�أت محطة
تلفزيونية لها و�إذاعة ودور ن�شر وال�ستقدمت ذوي اخت�صا�ص بالتربية والتعليم،
والنفتحنا على العالم الإ�سالمي وتع ّرفنا على �أو�ضاع الم�سلمين ولتحدثنا �إليهم.»...
هذه الذهنية تجدها عند الكثير من علماء جبل عامل ،فهذه الأدمغة العلمية �إن لم
تفكر بم�شروع ثقافي وتربوي و�إ�صالحي �سيا�سي واجتماعي ،ماذا �سي�ستفيد النا�س منها؟
وفي نف�س الوقت ،كان يرى { �ضرورة انفتاح الحوزات العلمية على الجامعات
و�إيجاد �إطار للتعاون في مجاالت �شتى من الثقافة والتربية �إلى بع�ض العلوم كالفل�سفة
وعلم الكالم و ،...و�إذا ما ذهبنا بعيد ًا في بناء مجتمعنا الإ�سالمي ،دولة �إ�سالمية ،حركة
�سيا�سية مقاومة ،فهذا ال يمكن �أن ينه�ض من دون اجتماع عنا�صر ثالثة :الحوزة العلمية
والجامعة والبازار ،وهذا الثالوث هو �أ�سا�س �أي تغيير �أو نه�ضة �سيا�سية واجتماعية.
كما عالج { تعاطي رجل الدين مع مجتمعه ،فكان يرف�ض الحواجز الم�صطنعة
بينهم وبين جمهورهم ،واعتر�ض على طريقة التبليغ الديني ومهمة رجل الدين ،فرف�ض
الحالة الإنطوائية والتق ّيد بق�ضايا تجعل حواجز نف�سية بينه وبين النا�س ،لهذا نجد كيف
�أنّ ال�شيخ مغنية قد التزم اتجاه ًا خا�ص ًا بمخاطبة الأجيال ال�صاعدة ب�أ�سلوب ع�صري
وطريقة معا�صرة ،وهذا ما �شاهدناه في كتبه ومقاالته التي عالجت الكثير من الم�شاكل
التي تعني المجتمع الإ�سالمي ،من الفقه �إلى الفل�سفة وعلم الكالم والتاريخ والعقائد �إلى
التف�سير ونهج البالغة والأدعية ،كما عالج الكثير من الأفكار كدور العقل في الت�شريع
ومواجهة العلمنة ومعالجة الت�ص ّوف.
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كما ت�ص ّدى (ر�ض) للم�س�ؤولية الملقاة على عاتق رجل الدين ،فكان يكره �أن يرى رجل
زي وطقو�س ال يغني وال ي�سمن من جوع .وهناك المثل المعروف في �أيام احتالل
الدين مج ّرد ّ
البريطانيين للعراق :كان �أحد �ضباطهم ي�شاهد جماعة كبيرة تقام ب�إمامة �أحد العلماء،
فخاف منها و�س�أل« :ماذا يفعل ه�ؤالء؟ فقالوا له :ه�ؤالء ُي�صلون جماعة ويذهبون �إلى
بيوتهم وال يح ّركون �ساكناً ،فر ّد ال�ضابط عليهم (خليهم ي�صلوا تي�شبعوا)».
وفي �سنة 1962م ،حكم الق�ضاء في المملكة ال�سعودية على �أحد ال�شباب الف�ضالء
بال�سجن �ستة �أ�شهر قابلة للزيادة ،مع جلد ثمانين جلدة و�إحراق كتابه �أمام عينيه
وت�أليف كتاب مناق�ض له ،وكتابه كان (�إيمان �أبو طالب) والد الإمام علي  Qمن
� 440صفحة ،يثبت بالأدلة عدم �شرك �أبي طالب على الإطالق.
هنا ت�ص ّدى ال�شيخ محمد جواد مغنية مع ث ّلة من العلماء لتح ّمل هذه الم�س�ؤولية
ومواجهة هذا الحكم الق�ضائي الظالم ،ولم يهملوا بحجة �أنها بعيدة عنهم وال تعنيهم،
فاجتمع م�ضاف ًا لل�شيخ مغنية ،الإمام ال�سيد مو�سى ال�صدر وال�شيخ ر�ضا فرحات وال�سيد
ها�شم معروف الح�سني وال�شيخ عبد الكريم �شم�س الدين و�آخرون .وبعد التداول قرروا
�إر�سال برقية م�ستعجلة �إلى الملك ال�سعودي عبر ال�سفارة في بيروت ،ومما جاء فيها:
ح�ضرة �صاحب الجاللة الملك ال�سعودي المعظم� ..إنّ علماء جبل عامل يرغبون �إلى
جاللتكم �أن تنظروا بعين العناية والإهتمام لق�ضية ال�شاب الفا�ضل ال�شيخ فالن،...
يم�س نظام
الذي اعتقل من �أجل كتاب (�أبو طالب) ،في حين �أ ّنه لم يتع ّر�ض ل�شيء ّ
عم
الحكم في البالد وال لأية جهة �سيا�سية� ،أ ّما مج ّرد �إبداء ر�أيه ب�إ�سالم �أبي طالب ّ
الر�سول الأعظم  Pفال ي�ستوجب الم�آخذة وال العقاب ،لذلك ننا�شدكم با�سم العدالة
الإن�سانية �إطالق �سراحه ّ
وتف�ضلوا بقبول الإحترام).
�أما الإ�صالح ال�سيا�سي عند ال�شيخ محمد جواد مغنية ،فقد كان من الأ�صوات القليلة
التي تح ّملت م�س�ؤولية عامة ،فعمل على مواجهة الف�ساد ال�سيا�سي والإعالمي والفكري
والإجتماعي و�أي�ض ًا الف�ساد الق�ضائي المهترئ والذي ال زال.
الإ�صالح ال�سيا�سي عند ال�شيخ مغنية له عالقة بطبيعة فهم ال�شيخ { للإ�ستعمار
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وطموحه في المنطقة ،ولمواجهته للإ�سالم باعتباره الجهة الوحيدة القادرة على و�ضع
ح ّد لغطر�سته وطموحه وانحرافه ،م�ضاف ًا لدرا�سة نقاط ال�ضعف التي ت�شكل مدخ ًال
لأطماع العدو مثل :الطائفية البغي�ضة والحكام الظلمة والجهل وعدم وجود الم�ؤ�س�سات
الرافعة .لقد فهم ال�شيخ مغنية �أطماع الإحتالالت المختلفة ،وهو الذي �شاهد الآثار
المدمرة للحرب العالمية وتداعيات نهاية الحكم العثماني واالحتاللين الفرن�سي
واال�سرائيلي.
عم
في مواجهة الفا�سد ال�سيا�سي يقول�« :إنّ الثورة على الخائن والظالم فر�ض و�إال ّ
الف�ساد في الأر�ض ،و�أنّ جريمة المظلوم للقادر على دفع الظلم عن نف�سه ،ال تقل عن
جريمة الظالم من حيث �أنّ ُك ًال منهما يم ّهد لإ�شاعة الظلم والف�ساد».
وهنا نجد ال�شيخ مغنية ،كما يح ّمل الم�س�ؤولية للظالم �سواء كان محت ًال �أو مح ّلي ًا �أو
في �أي منحى كان ،ف�إنّ المظلوم القادر على و�ضع ح ّد له �إن لم يفعل فهو �شريك للظالم
وهو جزء من هذا الظلم ،وبهذا يح ّر�ض ال�شيخ مغنية المجتمع على رف�ض الظلم وعدم
الإن�صياع ،وعلى المجتمع �أن يدرك المخاطر الكبرى التي �سيخ ّلفها هذا الإ�ستعمار مع
عمالئه ال�صغار.
ويتحدث ال�شيخ مغنية عن و�ضع النا�س في العهدين التركي والفرن�سي ،فيقول:
«كان النا�س �أ�شبه ب� ّأن الرع ّية كانت في ذمة الراعي ،ف�إذا كان الراعي للقطيع هو
تم�سك
الذئب فكيف �سيكون حا ُلها ،و� ّأن �سبب معاداة الإ�ستعمار للإ�سالم هو نتيجة ّ
الم�سلمين بحقوقهم ومواجهة الظلم والف�ساد ،فالإ�سالم دعا �إلى الحرية والدفاع
عنها حتى الإ�ست�شهاد .فقال« :ال تكن عب َد غيرك وقد ولدتك �أمك حراً»
كما اعتبر ال�شيخ مغنية �أنّ الحكام الفا�سدين غالب ًا ما يت�ستّروا خلف الطائفية
البغي�ضة ،في الوقت الذي لم يرف�ض ال�شيخ مغنية الت ّنوع المذهبي بل اعتبرها قو ًة
للم�سلمين ،معتبر ًا �أنّ التع�صب الأعمى هو القاتل لهذا التنوع الذي يحاول الم�صطادون
بالماء العكر من �أ�صحاب النفو�س ال�ضعيفة والخبيثة الإ�ستفادة من هذه الع�صبية� ،إذ
�ست�ش ّكل غطا ًء لكل كيدهم ونفاقهم .ومن لطائف هذا المو�ضوع �أنّ الذين يتحدثون
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بالطائفية من الحكام ال يعرفون ال�صالة وال ال�صوم و�آخر اهتماماتهم هو الإ�سالم .ثم
يقول ال�شيخ مغنيةّ �« :إن الف�ساد الإداري والمالي وال�سيا�سي والأخالقي والإجتماعي
هو �أ�سا�س التت ّر�س خلف الطائفية».
و لع ّل قوة ال�شيخ مغنية وامتالكه جر�أة المواجهة هو زهده وعدم طموحه ع ّما في
�أيديهم ،فلهذا كانت لهجته قا�سية ولم يخ�ش �أحد ًاغير اهلل تعالى.
�أما موقفه من ال�سيا�سة الأمريكية ،فقد و�صفها ب�أنها �أطغى دولة في الكرة الأر�ضية و�أكثرها
خائن لأمته ووطنه �إال و يجد في �أح�ضانها مقام ًا كريم ًا وعرينا �أمين ًا.
ف�ساد ًا واعتدا ًء ،وما من ٍ
ويقول « :في �سنة  1953م زارني في المنزل في بيروت القائم ب�أعمال �سفارة �أمريكا
ودعاني با�سم ال�سفير �إلى لقاء على ظهر حامالت الطائرات الأمريكية الرا�سية في
مياه بيروت ،فطردته ورف�ضت طلبه ،وقال لي مدير عام في الدولة �آنذاك� :سوف
تدفع الثمن غالياً ،ف�أجبته �أعرف ذلك جيداً».
�أ ّما موقفه من �إ�سرائيل ومن الق�ضية الفل�سطينية ،يقول« :لقد عمد هذا الإ�ستعمار
�إلى زرع �إ�سرائيل و�سط الأمة العربية ،فاختار فل�سطين بحكم موقعها الإ�ستراتيجي
الهام بين الدول العربية الأ�سيوية والدول العربية الأفريقية ،لي�أمن بذلك تباعد
العرب وعدم �إمكانية توحيد طاقاتهم وجمع �صفوفهم ،وراحت �إ�سرائيل تمار�س
دورها العدائي وبم�ؤازرة القوى الإ�ستعمارية فلم تتوقف �أطماعها عند فل�سطين� ،أو
ك�ضم �أجزاء من م�صر و�سوريا ولبنان والأردن �إلى م�شروع �إذاللي لجميع العرب،
والعمل على تحقيق م�شروعها الأطماعي� ،سواء في �إطار م�شروع النفط �أو الإ�ستيالء
على ال�سوق العربية الإ�ستهالكية».
لهذا كانت الق�ضية الفل�سطينية في �ضمير وعقل وقلب ال�شيخ مغنية ،فكان يدافع
عنها بكل قوة ،حتى �أنه انتقد �أحد رجال الدين عندما انتقد العمل الفدائي قائ ًال له:
«الفدائيون مخ ّربون� ،أما �أنت يا محترم (�إ�سرائيل م�صلحون) ،ولماذا الفدائيون
متم�سكون بحقهم وفي �سبيله َيقتلون و ُيقتلون ،وهل �أنت في قولك
مخ ّربون ومنهم ّ
هذا تكون مطيعاً هلل ور�سوله ومجاهداً ت�ؤدي واجباً دينياً ووطنياً ،و�إ�سرائيل تق�صف
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قرانا و�شعبنا وتعمل على تفريغ المنطقة من العرب كما جاء في م�ؤتمر بال في
�سوي�سرا ،حيث قرر ال�صهاينة في القرن التا�سع ع�شر طرد العرب من فل�سطين و
�إحالل اليهود مح ّلهم ،وما قولك في مذبحة (دير يا�سين) والمذابح التي قام بها
اليهود �ض ّد المدنيين من ال�سكان».
من خالل هذا الرد الوا�ضح على رجل الدين هذا ،يك�شف عن مدى وجود الق�ضية
الفل�سطينية في قلب وعقل ال�شيخ مغنية واعتقاده و�إيمانه بالعمل الم�س ّلح و�أ ّنه وحده
القادر على و�ضع ح ّد لكل هذا الطغيان والأطماع.
الأمر الثاني الذي عالجه ال�شيخ مغنية واهتم به كثير ًا ،الوحدة الإ�سالمية بين
الم�سلمين ،والتقريب بين المذاهب الإ�سالمية.
لم يطرح ال�شيخ مغنية م�شروع الوحدة والتقريب على �أ�سا�س المجامالت ،و�إنما
�ضمن منهجية علمية ي�صبح معها تع ّدد المذاهب هو م�شروع ح ّل لم�شاكل الم�سلمين،
والإبتعاد عنها وخ�صو�ص ًا عن مبادئها �سوف ُينتج التكفير والكراهية وي�سود المجتمعات
الجهل ويتحكم برقابهم الم�شايخ الذين ال علم لهم وال دين وهم مرتبطون بالأنظمة
ي�صب في �صالح الم�سلمين.
ب�شكل رخي�ص ،وهذا حتم ًا ال ّ
هنا �أي�ض ًا نجد �أن ال�شيخ مغنية وال�سيد جمال الدين الأفغاني وغيرهما من
رجاالت الإ�صالح ،ال يترددون في �إرجاع الخالف في �أكثر الأحيان بين المذاهب �أو
افتعال من رجال ال�سيا�سة ومن التجار في بع�ض الأحيان .وهناك
بين الم�سلمين �إلى
ٍ
ق�صة يرويها ال�سيد جمال الدين الأفغاني في كتابه (تتمة البيان في تاريخ الأفغان)
يقول :يوجد في بالد الأفغان قبيلة تدعى التركمان يعي�شون من ال�سلب والنهب،
فيغيرون على بالد �إيران ،ي�أ�سرون الرجال والن�ساء ويبيعونهم با�سم العبيد والإماء
و�أنّ �أ�سراهم ه�ؤالء من (ال�شيعة) ،وكانوا كثير ًا ما ي�أ�سرون من (ال�سنة) ويجبروهم
�أن يعترفوا تحت ال�ضرب �أن يعترفوا �أمام النا�س ب�أنهم من ال�شيعة ،كي ي�شتريهم
�أتقياء (بخارى) ،واتفق �أن �أ�سروا في بع�ض الأيام عالم ًا �سني ًا فكبلوه بال�سال�سل،
ولكن كان �إذا جاء وقت ال�صالة يف ّكون القيد من يديه لي�صلي بهم جماعة ،وعندما
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اعتر�ض عليهم هذا العالم كيف تبيعوني و�أنا عالم �سني ،فردوا عليه� :أنت ل�ست
ب�أ�شرف من القر�آن الكريم ،فكما يجوز هبته� ،أنت �أي�ض ًا تجوز هبتك �أما البيع فحا�شا
هلل.
�أما منهجيته الفقهية ،فال�شيخ مغنية يعتبر �أن الإجتهاد يجب �أن ي�أخذ بالإعتبار
م�صلحة النا�س وتطور المجتمع ،وهذا نالحظه من خالل تعاطي المولى عز وجل مع
المجتمع في مرحلة الت�شريع.
فال يحق لأي �إن�سان �أن ُي َ�ش ِّرع قوانين ًا و�أحكام ًا ،ففي الأمور العبادية اهلل تعالى وحده
الذي �شرعها ،وال يحق لأحد مهما بل ْغ من التدخل والتعديل �أو الت�شريع في قبالها على
الإطالق� ،أما ما يخ�ص المعامالت من بيع و�إجازة وغيرهما ،فما هو �صحيح عند
العرف �صحيح عند ال�شرع ،ما لم يخالف المبادئ العامة ،فال يحرم حال ًال وال يح ّلل
حرام ًا .فقال المولى (النا�س م�سلطون على �أموالهم) ،لكن منعهم من الإحتكار لأنه
ي�ضر بم�صلحة الم�سلمين ،وح ّرم �إجارة المنزل للدعارة ،لأنها محرمة لذاتها� .إذ ًا ،كل
معاملة عند العرف �صحيحة هي �أي�ض ًا �صحيحة في الإ�سالم ما لم تتنافى مع المبادئ
العامة من تحريم الحالل وتحليل الحرام.
�إذ ًا ،الفقه يقوم على �أ�سا�س تطور المجتمع وم�صلحة النا�س ،و�أنّ الأنظمة الإقت�صادية
التي و�ضعت في �صدر الإ�سالم ال يمكن اعتمادها اليوم بعد اكت�شاف النفط وحدوث هذا
التطور الهائل في ال ُبنية الإجتماعية ،ولو بقي نف�س النظام ل�شكل حالة عدم ان�سجام بين
الحكم المو�ضوع.
ويقول ال�شيخ النائيني في هذا المو�ضوع ،المعامالت ثابتة عند عامة النا�س قبل
ال�شرع وال�شريعة ،وعليها يدور نظامهم ومعا�شهم ،وال�شارع قد �أم�ضاها كمثل� :أحل اهلل
البيع ،و�أوفوا بالعقود ،فالملكية المن�ش�أة بالبيع والزوجية المن�ش�أة بالنكاح ،والت�سامح
المن�ش�أ بال�صلح ،هذه لي�ست من مخترعات ال�شرع ،فهي متداولة عند النا�س وعند من
لم يلتزم ب�شرع وال �شريعة.
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�آثاره العلمية:
لقد ترك لنا ال�شيخ مغنية �أكثر من �ستين عنوان ًا ،فكتب و�ص ّنف:
 .1في الفقه ،لي�س بالفقه الجعفري فقط و�إنما كتب بالفقه المقارن �أي�ض ًا.
 .2في التف�سير ،وكتابه الذي ا�شتهر (الكا�شف في تف�سير القر�آن من �سبع مج ّلدات،
خال من التعقيد اللفظي و�شامل للحيثيات المختلفة الم�شمولة بهذه
وهذا التف�سير ٍ
الألفاظ الكريمة).
 .3في العقائد ،فكتب في الإمامة وعن الإمام علي .Q
 .4في الفل�سفة ب�أ�سلوب ع�صري غير مع ّقد.
 .5في الأ�صول (كتابه علم �أ�صول الفقه في ثوبه الجديد).
 .6في علم الكالم.
 .7في نهج البالغة ،حيث �شرح نهج البالغة في �أربع مج ّلدات.
 .8في المجال�س الح�سينية.
� .9شرح حول ال�صحيفة ال�سجادية ،وغيرها من الكتب الكثيرة والمتف ّرقة يعالج فيها
موا�ضيع مختلفة كالوهابية والعلمانية �إلخ..
خال
ولع ّل ميزة ال�شيخ مغنية في الت�صنيف والمقاالت �أو الخطاب المبا�شر ،هو �أ ّنه ٍ
من التعقيدات اللفظية ،ومن�سجم مع المرحلة التي يعي�شها النا�س وبالتالي هو �إبن
مرحلته ،ولهذا وجد تجاوب ًا كبير ًا من جيل ال�شباب في �سبعينات القرن الما�ضي.
عاد �إلى جبل عامل �سنة 1936م ،كي يكون �إمام ًا لقرية (معركة) مكان �أخيه المرحوم
ال�شيخ عبد الكريم ،لكن �شاءت الألطاف الإلهية �أن ال يغرق ال�شيخ محمد جواد مغنية في العمل
التبليغي التقليدي ،و�إن كان من وجهة نظري ال ي�صلح ال�شيخ محمد جواد لمهمة �إمامة البلدة،
فطبعه وطريقة تعاطيه ونمط تفكيره ال ي�سمح له بالتعاي�ش مع النا�س بكل تفا�صيل حياتهم،
ولهذا نرى �أنّ ال�شيخ مغنية لم ينجح ب�شكل كامل �سوى بالت�صنيف والت�أليف ،والإعترا�ضات
على المنهجيات الخا�صة �سواء ما هو متعلق بالإ�صالح الديني �أو ال�سيا�سي �أو الإجتماعي.
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�أما المهام الأخرى التي مار�سها في حياته ،فكانت مرهقة له ولم ين�سجم معها ،فهو
ت�صدى لكل الأمور والمهام وكان حري�ص ًا على نجاحها ،لكن الم�شكلة في طبعه وطريقة
تعاطيه ،ولهذا على �صعيد التنظير وتقديم الأفكار ،ال نقا�ش في قدرته وتم ّكنه منها.
من هنا ،نحن مدينون لأمثال العالمة ال�شيخ محمد جواد مغنية ،وله في �أعناقنا
ونترحم عليه.
دين� ،أقله �أن ن�ستفيد من �أفكاره ونحيي تجاربه ونتذكره ّ
وفاته:
في  11كانون الأول من �سنة 1979م الموافق لـ  22محرم من �سنة 1400هـ� ،إنطلق
موكب الت�شييع المهيب من مطار بيروت �إلى العراق ورافق النع�ش كبار علماء الطائفة
ال�شيعية في لبنان ،وبعد �أن تو ّقف الموكب لزيارة الإمام مو�سى الكاظم وحفيده الإمام
محمد الجواد� Qإنطلق �إلى كربالء لزيارة �سيد ال�شهداء الح�سين ،Qوكان
ال�شيخ مغنية قبل وفاته بع�شرة �أيام يتمنى زيارة الإمام الح�سين .Q
وفي اليوم التالي 12كانون الأول من �سنة 1979مّ ،
عطلت الحوزة العلمية درو�سها
و�أقفلت النجف الأ�شرف حداد ًا وا�ستعداد ًا للت�شييع ،وبالفعل ُ�س ّجي الجثمان الطاهر في
الم�سجد وخلفه العلماء والطلبة ،وانطلق موكب الت�شييع عند العا�شرة �صباح ًا �إلى مقام
الإمام علي  Qحيث تق ّدم المرجع الأعلى ال�سيد �أبو القا�سم الخوئي وخلفه العلماء
لل�صالة عليه ثم دفن في �إحدى الغرف في �صحن الدار عند الإمام �أمير الم�ؤمنين
علي  ،Qوفي الليلة الأولى بعد الدفن �أقام ال�سيد �أبو القا�سم الخوئي مجل�س فاتحة
للمغفور له وتوالت مجال�س العزاء والفاتحة في العراق ولبنان.
وفي لبنان �أقام المجل�س الإ�سالمي ال�شيعي الأعلى مهرجان ًا تكريمي ًا في ذكرى
الأربعين وذلك في 1980/1/21م في ق�صر الأوني�سكو ،ح�ضر الإحتفال علماء الدين
وممثل رئي�س الجمهورية الوزير علي الخليل وعدد من الوزراء �إ�ضافة �إلى ح�شد كبير من
�أ�صحاب الفكر وال�صحافة .تحدث في المهرجان مفتي الجمهورية المرحوم �سماحة
ال�شيخ ح�سن خالد ،كما تحدث رئي�س الجامعة اللبنانية الدكتور بطر�س ديب ،كما تحدث
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نقيب ال�صحافة الأ�ستاذ ريا�ض طه ،و �ألقى الدكتور ح�سن عوا�ضة كلمة �أ�صدقاء الفقيه،
كما تحدث الدكتور عمر فروخ عن دار الماليين وكلمة الختام كانت لرئي�س المجل�س
الإ�سالمي ال�شيعي الأعلى العالمة ال�شيخ محمد مهدي �شم�س الدين .بطبيعة الحال
�أثنت الكلمات على فكر ال�شيخ مغنية وعلى مواقفه و�صالبته.
أما العالمة الشيخ عبد الله العاليلي:

فهو من العلماء الذين كان لهم دورهم وح�ضورهم في القرن الع�شرين ،وميزة هذا
الدور �أنه لم ينته برحيله كما حدث مع كثير من العلماء والمفكرين ورجاالت الإ�صالح،
الذين انح�صر دورهم بحياتهم ،بينما هناك القلة من العلماء والمفكرين �أ�ضافوا على
ما خ ّلفة الآخرون من �آثار في في مختلف الفنون الكثير من العناوين والأفكار والر�ؤى،
وكانوا �أكثر �إ�شعاع ًا وح�ضور ًا وفائدة ،ولعلهم هم حجر الزاوية الذي يقوم عليه البناء
وي�ستمر.
من هذه القلة ال�شيخ عبد اهلل العاليلي الذي لم ي�سمح لنف�سه �أن يكون على هام�ش
الحياة ،كما لم ي�ؤمن كالعالمة مغنية بالتغيير الجزئي ،بل كان يدعو للإ�صالح الجذري
والعام ،ونالحظ من خالل العناوين التي طرحها العاليلي كيف عالجها ب�شكل جذري
وتف�صيلي ،وكيف كان يدخل �إلى عمق الم�سائل �سواء ما هو متعلق (باللغة) �أو بالفهم
التاريخي ،ولم يكن مجام ًال بل كان واقعي ًا ُيعالج الأمور ب�شفافية ومهنية وعقالنية،
متم�سك ًا ب�أمرين :العقل وم�صلحة النا�س.
ولع ّل الذي �ساهم في �صقل �شخ�صية العاليلي هو ت�أثره ب�شخ�صيات �ضليعة باللغة
العربية كانوا من رجاالت النه�ضة بالقرن التا�سع ع�شر ميالدي ،منهم :ال�شيخ نا�صيف
اليازجي المتوفى �سنة 1871م ،وال�شيخ يو�سف الأ�سير المتوفى �سنة 1889م ،و�آخرين
ال�سير الذاتية والتحقيق اللغوي وو�صف البلدان و�أخبارها،
كان لهم باع في اللغة وكتابة ّ
وبع�ضهم كان له باع في الأدب وعلم الإجتماع ،وجاء بعد هذا الجيل جيل �آخر �أمثال:
جبران خليل جبران المتوفى �سنة 1931م و�أمين الريحاني المتوفى �سنة 1940م.
�أ�صل عائلة العاليلي كما يقول هو  :Mالأ�صل هي عائلة تركية وفدت �إلى م�صر،
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والعائلة يعود ن�سبها �إلى الإمام علي بن �أبي طالب  ،Qكما يذكر �أن جدته العليا
هي من �أ�شراف حلب ومن (�آل ال�سراج)� ،أما وجود العائلة في لبنان فيعود �إلى القرن
الحادي ع�شر هجري الموافق لل�سابع ع�شر ميالدي ،لأغرا�ض تجارية.
ولد ال�شيخ عبد اهلل العاليلي في بيروت �سنة 1914م ،وهي ال�سنة التي ن�شبت فيها
الحرب العالمية الأولى ،ولع ّل �أكثر ما لفت نظر العاليلي في تلك الفترة من �أيام طفولته،
و�صقل �شخ�صيته وجعل منه رج ًال م�صلح ًا ومن�صف ًا� ،أمران:
الأول :المعاناة الإن�سانية التي نتجت عن الحرب العالمية ،فكان الفقر والجوع والأمرا�ض
ح�س الم�س�ؤولية والعطف والروح الإن�سانية.
ب�شكل ال يتحمله عقل ،فنمت عنده ّ
الثاني :التعليم الهمجي ،والذي كان فيه الأ�ساتذة �أ�شبه ما يكون بالذئب �إذا �ش ّد في
قطيع من غنم ،فكان التعليم يفتقر �إلى الح�س الإن�ساني والتربوي ،والأهل بطيبتهم
لم يكونوا يعتر�ضون على ت�صرف هذا المعلم ،ويتركون هذا المربي الهمجي يت�صرف
مع ه�ؤالء الأطفال بطريقة وح�شية ال نظير لها.
در�س ال�شيخ العاليلي في القاهرة من �سنة 1924م �إلى �سنة 1940م ،وهناك تبلورت
�شخ�صيته العلمية والفكرية والأدبية وال�سيا�سية ،وكان �أحد طالب الأزهر ال�شريف،
كما كانت له م�شاركات في الحياة ال�سيا�سية ،فقد برزت في تلك الفترة ثالث تيارات:
النزعة الإ�سالمية ،النزعة الم�صرية الفرعونية ،والرابطة العربية.
�شارك ال�شيخ العاليلي في �إ�صالح الأزهر ال�شريف الذي ُيع ّد �أحد �أبرز الم�ؤ�س�سات
الإ�سالمية المت�صدية ل�ش�ؤون الم�سلمين ،على �أثر انعقاد م�ؤتمره العام في القاهرة �سنة
1936م ،حيث بحث الم�ؤتمرون �أو�ضاع الم�سلمين بعد الحرب العالمية الأولى ،وكان
الأزهر ال�شريف مركز ًا �أ�سا�سي ًا.
وفي �سنة 1940م ،عاد ال�شيخ العاليلي �إلى بيروت ،ومنها بد�أ رحلته في الت�صنيف
والإ�صالح والوحدة بين المذاهب.
اهتم ال�شيخ العاليلي بعناوين �أ�سا�سية كت�صنيفه في (اللغة) حتى ُع ّد �أحد �أهم
مراجع اللغة في الفقه الذي اعتبر فيه مجدد ًا ،وله �آراء م�ستحدثة ،وقابلة للنقا�ش،
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كما في ق�ضية (المعامالت البنكية) ،فكان  Mيرى البنك و�سيط ًا بين المتعاملين،
وبالتالي المعاملة لي�ست ربوية ،كما كان له �آراء متقدمة في الزواج والأحوال ال�شخ�صية.
كذلك في التاريخ الذي برز فيه واعتبر مجدد ًا ،حيث كان في كتاباته منطقي ًا في فهم
الح�س الإن�ساني والعدالة.
الحيثيات التاريخية ،وكانت منطلقاته من ّ
عا�ش العاليلي حياته وه ّمه الإ�صالح والوحدة بين الم�سلمين ،محفز ًا وداعي ًا ومعتر�ض ًا.
فكانت هناك قوا�سم م�شتركة كثيرة تجمعه مع ال�شيخ محمد جواد مغنية في الح�س
الإن�ساني ،والإن�صاف وفهم الن�ص والتجديد ودور العقل �إلخ.
ومن �أبرز م�صنفاته:
�	.1أ�شعة من حياة الح�سن.
 .2الإمام الح�سين.
�	.3إني �أتهم( :الجزء الأول) :من الم�س�ؤول.
�	.4أين �أتهم( :الجزء الثاني) :الحياة ت�صور و�إرادة.
�	.5أين الخط�أ.
 .6تاريخ الح�سين.
�	.7أيام الح�سين.
 .8د�ستور العرب القومي.
 .9العرب في المفترق الخطر.
 .10خديجة مثلهن الأعلى.
 .11المرجع.
 .12المعجم.
 .13المعري ذلك المجهول.
 .14مقدمة لدر�س لغة العرب.
 .15من �أجل لبنان.
- 24 -

ةمدقملا

هذا ناهيك عن مئات الأبحاث التي ُن�شرت في ع�شرات المجالت وال�صحف
والمقدمات التي كتبها للعديد من الكتب.
كانت وفاته في بيروت عند المغيب من يوم الأحد  3كانون الأول من �سنة 1996م
الموافق لـ  23رجب �سنة 1417هـ.
وكما هو معلوم ومتعارف عليه ،قد ُيبدع الإن�سان في علم واحد �أو �أكثر ،و ُيق ّدم
نظريات متطورة ت� ّؤ�س�س لم�سار علمي تظهر نتائجه الحق ًا ،لكن �أن ُيبدع في كثير من
العلوم والفنون وينجح فيها جميع ًا ،وي� ّؤ�س�س لم�سارات مختلفة يمكن البناء عليها فهذا
غاية في التقدم والنمو الفكري كما هو عليه ال�شيخ مغنية وال�شيخ العاليلي ،م�ضاف ًا �إلى
المنهج الفكري والفقهي الذي تمايزا به مغنية والعاليلي ،والذي كان منطلق ًا من �أمرين
كثير من العناية والتوفيق ،وهو
هما :م�صلحة النا�س وتطور المجتمع ،وهذا يحتاج �إلى ٍ
ما ظهر في �آثارهما العلمية.
لذلك كانت نظرة الإجتهاد على �سبيل المثال عند هذين العلمين نظرة واقعية،
ومتق ّومه بهذين ال�شرطين :الم�صلحة العامة وتطور المجتمع ،فالأحاديث ال�شريفة التي
وردت عن ر�سول اهلل  Pوالعترة الأطهار ،Rال تكفي (الفقيه) وحدها في الإجابة
على كل ت�سا�ؤالت الأمة وح ّل م�شاكلها ،بل ال ب ّد من الإ�ستعانة بعلوم �أخرى وبقوالب
الم�س بجوهر الأحاديث ،ومن دون �أن تكون
عديدة ،ت�ضاف �إلى مناطات الن�ص ،من دون ّ
الم�ستحدثات معار�ضة لها ،بل ال ُب ّد من الإن�سجام مع روح الن�ص والجوهر.
وفي مو�ضوع التقريب بين المذاهب الإ�سالمية ،لم ينطلقا من روح المجاملة
ال�سيا�سية والإجتماعية ،و�إنما كانت الدعوة �إلى التقريبُ ،منطلق ًة من الم�س�ؤولية
ال�شرعية والتكليف الإلهي ،ولهذا كانت دعوة الم�سلمين للإلتزام بروح الدين والإ�سالم،
بعيد ًا عن المذهبية والطائفية ،و�أنّ المذاهب الإ�سالمية بجوهرها هي التي تدعو �إلى
الدين ،والعقل ُي�ؤيدها في ذلك ،وبالتالي العقل ال يدعو �إلى اتباع مذهب بعينه ،نعم
المكلف �إذا اقتنع بمذهب محدد ،فيجب عليه اتباع ذلك المذهب .وهذا المنهج هو
الذي التزمه و�سار عليه علماء المذاهب ك�شيخ الأزهر ال�شيخ �شلتوت ،وال�شيخ محمد
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جواد مغنية وال�شيخ عبد اهلل العاليلي وغيرهم ،ف�أفتوا بجواز التعبد ب�أي مذهب من
المذاهب الإ�سالمية الخم�سة ،وهذا هو المق�صود من دعوتهم الم�سلمين للإلتزام
بالدين ،وعدم الدعوة ابتدا ًء �إلى مذهب بعينه.
ولعم
ولو التزم الم�سلمون وعلماء المذاهب جميع ًا بهذه الم�س�ألة ،لتخل�صوا من التكفيرّ ،
الخير والعدل المنطقة ب�أ�سرها ،ولم تعد هناك نافذة للغرب �أوال�شرق ينفذ منه �إلى عالمنا
الإ�سالمي ،ليخترق �صفوفنا وي�شتت �أمرنا وي�سفك دمنا ويهتك �أعرا�ضنا وينهب ثرواتنا،
ولكن مع الأ�سف ،ف�إنّ الجهل والتع�صب هو الذي �أو�صل الأمور �إلى ما و�صلنا �إليه اليوم.
وفي نف�س الوقت لم تكن هذه الدعوة �سبب ًا في �إلغاء الإختالف الفقهي وبع�ض الأمور
العقائدية وال�سيا�سية ،و�إنما هو تنظيم للخالف ،كالإختالف الواقع داخل المذهب
الواحد ،فهذا ال ُيف�سد في الو ّد ق�ضية.
وفي مو�ضوع فهم الن�ص والتاريخ ،لم تكن النظرة جامد ًة ومن زوايا �ضيقة ،بل كانت
القراءة مبنية على فهم روح الن�ص والحيثيات التاريخية التي تن�سجم مع ما دعا �إليه
الإ�سالم ،وقامت عليه الفطرة الإن�سانية ال�صحيحة ودعا �إليه (العقل).
وهنا نالحظ �أن هناك م�ساحة كبيرة في هذا الفهم لهذين العالمين في مو�ضوع
الفطرة والعقل� ،إذ ال يمكن ف�صل العقل عن الدين.
ولهذا تجد قراءة التاريخ عندهما ،بنظرة واقعية بعيدة عن التع�صب والمذهبية ،فعندما
يتحدث ال�شيخ العاليلي عن الإمام الح�سين  ،Qيراه رمز ًا للعدالة والحرية والمظلومية،
و�أن الح�سين Qلم يخالف القواعد ال�صحيحة في ت�صديه ( للخالفة) ،ويزيد بن معاوية
هو رمز الف�سق والفجور ،لذلك كان ال�شيخ العاليلي يقارب الم�سائل التاريخية ويعالجها
بواقعية ،وبما ين�سجم مع م�صلحة الم�سلمين .وعندما يعالج م�س�ألة الخالفة ،كان يعتبر �أنّ
الأف�ضل للم�سلمين ولم�صلحة قري�ش بالتحديد �أن يكون الخليفة من بني ها�شم ،لأن ذلك
كان �أف�ضل لم�صلحة العرب في ذلك الزمن ،و�إذا كان الدين لأجل م�صلحة الإن�سان ،فمن
الطبيعي �أن يكون خليفة ر�سول اهلل  Pالراعي لتطبيق هذا الدين وال�ساهر على م�صالح
العباد� ،أن يكون �شخ�ص ًا له مميزاته الخا�صة المن�سجمة مع هذه الم�س�ؤولية.
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هكذا يعالج العاليلي بع�ض الم�سائل بعيد ًا عن التع�صب المذهبي ،وقراءة التاريخ
من زوايا �ضيقة ،و�إنما من خالل الم�صالح والمفا�سد التي تحكم الب�شرية.
�أما في ق�ضية اللغة والأدب ،فحدِّ ث وال حرج ،و�إن كان ال�شيخ العاليلي تميز وامتاز
بالم�سار اللغوي وبرز كعالم لغوي� ،إلاّ �أن ال�شيخ مغنية و�إن لم يكتب في اللغة �إال �أنه كان
عالم ًا بكل هذه الفنون وممار�س ًا لها ،وله امتيازاته الخا�صة في بع�ض العلوم.
هذا الكتاب الذي بين �أيدينا حول هذين العالمين الجليلين :ال�شيخ محمد جواد
مغنية وال�شيخ عبد اهلل العاليلي ،هو نتاج ثمرة وجهود علماء ومفكرين من عالمنا
الإ�سالمي ،بمنا�سبة انعقاد الم�ؤتمر الفكري والعلمي حول هاتين ال�شخ�صيتين مغنية
والعاليلي ،وبرعاية كريمة لدولة رئي�س مجل�س النواب الأ�ستاذ نبيه بري ،وم�شاركة
الأمين العام للمجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الإ�سالمية �آية اهلل ال�شيخ محمد
علي الت�سخيري ،والأمين العام للمجمع العالمي لأهل البيت حجة الإ�سالم والم�سلمين
ال�شيخ محمد ح�سن الأختري ،ونائب �أمين عام حزب اهلل �سماحة ال�شيخ نعيم قا�سم،
والمرجعيات الدينية لكل من نائب رئي�س المجل�س الإ�سالمي ال�شيعي الأعلى ال�شيخ عبد
الأمير قبالن ،ومفتي الجمهورية اللبنانية �سماحة ال�شيخ ر�شيد قباني ،وجانب دولة
الرئي�س تمام �سالم ،م�ضاف ًا ل�سعادة �سفير الجمهورية الإ�سالمية الإيرانية ال�سيد محمد
ر�ضا �شيباني والم�ست�شار الثقافي للجمهورية الإ�سالمية ال�سيد محمد ح�سين رئي�س زاده،
ورئي�س مجل�س الأمناء في تجمع العلماء الم�سلمين ال�شيخ �أحمد الزين.
وبطبيعة الحال ،ف�إنّ هذا الم�ؤتمر هو بدعوة كريمة من جمعية الإمام ال�صادق Q
لإحياء التراث العلمائي و بالتعاون مع الم�ست�شارية الثقافية للجمهورية الإ�سالمية في
بيروت ،والمجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الإ�سالمية والمجمع العالمي لأهل
البيت  Rوتجمع علماء الم�سلمين في لبنان.
وهذا الم�ؤتمر الذي �سلط ال�ضوء ب�شكل �أ�سا�سي على الوحدة الإ�سالمية والتقريب بين
واحد منهما ي�صلح
المذاهب ،و�إن لم يكن المحتفى بهما من مذهب واحد� ،إلاّ �أن كل ٍ
�أن يكون عنوان ًا جامع ًا لوحدة الم�سملين ،والحمد اهلل فقد تمكنا وال�سادة الباحثين من
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أهم المباحث العلمية والفكرية التي �أنجزها ال�شيخ مغنية وال�شيخ
ت�سليط ال�ضوء على � ّ
العاليلي في المجاالت الفقهية والتقريب والتاريخ واللغة والإ�صالح وغيرها.
الخال�صة:
�أهم �إنجازات هذا الم�ؤتمر:
�أو ًال� :أعاد هذا الم�ؤتمر التذكير بهذين العالمين الكبيرين ،وك�أنهما ال زاال في �ساحة
جهادهم التي لم يبتعدوا عنها ،فكان من ال�ضروري تذكير الجيل الذي لم يراهما.
ثانياً� :أظهر هذا الم�ؤتمر عدم الخالف الجوهري بين علماء المذاهب الإ�سالمية،
و�أن الخالف ال يتعدى ال�شكل الطبيعي الذي يكون عليه داخل المذهب الواحد.
ثالثاً� :أعاد هذا الم�ؤتمر التذكير بالمنهج الفقهي لهذين العالمين ،فيما يخ�ص
تطوير الإجتهاد المالحظ فيه تطور المجتمع وم�صلحة النا�س .مما ي�ستدعي �أن ت�شكل
لجنة طوارئ من فقهاء الم�سلمين حفظهم اهلل لأجل بحث ومناق�شة الم�سائل ذات
ال�صلة بم�صلحة الم�سلمين ،لجمع كلمتهم وم�شاعرهم و�أحا�سي�سهم ،كم�س�ألة الهالل
على �سبيل المثال.
رابعاً :ا�ستطعنا وبعون اهلل تعالى �أن ن�ضع هذا الم�ؤتمر في �سياق الوحدة الإ�سالمية،
وخ�صو�ص ًا �أن انعقاده كان بمنا�سبة (�أ�سبوع الوحدة الإ�سالمية) التي �أرادها الإمام
الخميني { �أن تكون �إحدى المحطات الكبرى التي يجب �أن يلتفت �إليها الم�سلمون
في حياتهم.
خام�ساً :كان �أقل الواجب �أن نقيم هذا الم�ؤتمر ،ونبحث فيه من خالل الجل�سات
العلمية �أهم الأفكار والر�ؤى التي قدمها هذان العالمان الجليالن ،والتي ذكرناها
مف�صل من هذا الكتاب ،فال نحتاج �إلى التكرار ،وكنا قد وعدنا الباحثين
فهر�س
في
ٍ
ِ
والم�شاركين ب�أن نجمع هذه الأبحاث بكتاب ي�صدر عن جمعية الإمام ال�صادق Q
بعد نهاية الم�ؤتمر ،وقد وفينا بهذا الوعد و�إن جاء مت�أخر ًا ،على قاعدة (لي�س كل ما
ُيعلم ُيقال).
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و�أنا هنا ال ب ّد من �أن �أنوه� ،أو ًال :بالدور الكبير الذي تقوم به جمعية الإمام
ال�صادق  Qلإحياء التراث العلمائي من �إقامة الم�ؤتمرات العلمية والندوات الفكرية،
و�إعادة �إظهار ما تركه ال�سلف ال�صالح ،بطريقة مختلفة عما ت�صدى �إليه �أهل التراجم
من قبل ،الذين بذلوا جهود ًا جبارة في جمع وت�صحيح وطباعة هذا التراث.
و�أي�ض ًا ،ال ب ّد من توجيه ال�شكر للم�ؤ�س�سات الفكرية والثقافية في الجمهورية
الإ�سالمية ،على دورها المركزي في رعاية ودعم وا�ستنها�ض القوى الفاعلة في عالمنا
الإ�سالمي ،لأجل الت�صدي لن�شر العلم والمعرفة.
فالمجمع العالمي للتقريب بين المذاهب وب�شخ�ص رئي�سه �آية اهلل ال�شيخ محمد
علي الت�سخيري ،لم يترك فر�صة �إلاّ وبذلها في �سبيل التقريب بين المذاهب والوحدة
بين الم�سلمين ،كذلك فعل المجمع العالمي لأهل البيت  Rب�شخ�ص �أمينه العام
حجة الإ�سالم والم�سلمين ال�شيخ محمد ح�سن الأختري ،حيث عمل من دون كلل وال
ملل.
وال�شكر مو�صول بالم�ست�شارية الثقافية للجمهورية الإ�سالمية ،التي تبذل جهود ًا في
�سبيل �إيجاد قوا�سم م�شتركة في الفكر والثقافة بين الجمهورية الإ�سالمية ولبنان على
مختلف م�شاربه وانتماءاته.
وال�شكر الخا�ص لراعي هذا الم�ؤتمر دولة رئي�س المجل�س النيابي اللبناني الأ�ستاذ
نبيه بري على رعايته وح�ضوره في هذا الم�ؤتمر ،وهذا من �صميم م�س�ؤولياته التي ح ّمل
نف�سه �إياها.
وال �أريد �أن �أن�سى �سماحة رئي�س المجل�س التنفيذي في حزب اهلل �سماحة ال�سيد
ها�شم �صفي الدين على رعايته لنا في جمعية الإمام ال�صادق  Qلإحياء التراث
العلمائي ،من �أجل تفعيل هذا الدور ،وبذل م�ساحة من الجهد في �سبيل التقدم والنجاح.
مالحظة:
تر�أ�س جل�سات هذا الم�ؤتمر الأمين العام للمجمع العالمي للتقريب بين المذاهب �آية
- 29 -

دجتلاو حالصالا

اهلل ال�شيخ محمد علي الت�سخيري ،والأمين العام للمجمع العالمي لأهل البيت
حجة الإ�سالم والم�سلمين ال�شيخ محمد ح�سن الأختري ،والوكيل العام للإمام ال�سيد
الخامنئي} �سماحة العالمة ال�شيخ محمد يزبك ،و�سماحة العالمة ال�شيخ ح�سن
مو�سى ال�صفار من علماء ال�سعودية ،و�سماحة الفا�ضل ال�شيخ ماهر حمود �إمام م�سجد
القد�س.

R

ال�شيخ ح�سن بغدادي
م�س�ؤول �إحياء التراث العلمائي
في حزب اهلل
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أ .نبيه بري

(((

كنت �س�أ�سلك طريق الجواب على �س�ؤال� :أين الخط�أ؟ ولكن ر�أيتني م�شدود ًا �إلى
عنواني المنا�سبة ال�شيخين الجليلين العالمة واللغوي ال�شيخ عبد اهلل العاليلي والعالمة
المعرفي ال�شيخ محمد جواد مغنية ،في ا�ستنباط �أجوب ٍة على �س�ؤال �أين ال�صواب في
الكثير من الم�سائل الدينية والدنيوية.
علي الأبواب بعد ان�صراف
وهكذا ر�أيتني �أت�سلل من جراح الوقت وال�ضغوط و�أغلق ّ
الم�ساءات والنا�س ،و�أفتح مكتبي على �أنهر العناوين الكثيرة في مكتب ال�شيخين ،ف�أراني
�أ�سكن �إلى حديقة الأمل ،و�أرى لغات البكاء التي �أحاطت ب�أيامي تنجلي وتردم عتمها
ويه ّل من �أحداقها النور ،و�أرى المفردات ت�ستفيق على عذوبة المعنى و�أبعاده العقلية.
يوم �صرت �أرى اهلل معرف ًة وحق ًا ولم�ست كيف ي�ستحيل االن�سان في كلية
يوم ًا بعد ٍ
الإيمان �إلى �شجر ٍة متقدم ٍة في العوا�صف ،و�صرت �أرى الحرية مزدهر ًة والعدالة تزهر
بال�ضوء كعين ال�شم�س.
((( دولة رئي�س مجل�س النواب.
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يوم وجدتني وقد �أخذتني �سال�سة الن�ص والمعاني والبالغة الأنيقة المتوارية
يوم ًا بعد ٍ
وباب ،قد ت�شبعت بما ذهب �إليه ال�شيخ العاليلي من حب الحكمة والمعرفة
باب ٍ
خلف �ألف ٍ
والعبور �إلى النور ،وما ذهب �إليه ال�شيخ مغنية في بحثه عن الحياة التي توفر الخ�صب
والأمان والعلم.
لل�شيخ العاليلي ج�سر الحداثة والتجديد القائم بين الأم�س واليوم والغد ،وهو يعالج
بنظرات �شرعي ٍة جديد ٍة بع�ض
في �إبداء ما يعد قديم ًا ب�أنه الجديد الجديد ،وهو يعالج
ٍ
تحديات ع�صري ٍة.
متفرقات من
ٍ
ٍ
لبيروت بيت ومكتبة و�صومعة وري�شة ومحبرة وكتاب ال�شيخ عبد اهلل العاليلي،
لبيروت المدينة ميناء ال�شرق ومجتمع �أهل العلم والأدب والفكر ،والتي هي�أت لنه�ضة
ال�شيخ م�صطفى الغالييني وال�شيخ عبد الرحمن �سالم،
ولبيروت �صومعة الإمام الأوزاعي.
لل�شيخ محمد جواد مغنية الذي كان كالوقت ال ينع�س وال ي�ستريح ،مم�سك ًا لوحات
الكتب ب�أ�صابع عينيه� ،أو مم�سك ًا ري�شته وهو ينحت مخطوطاته محتكم ًا في كل كلم ٍة �إلى
العقل واال�سالم والقر�آن الكريم.
ل�شيخ عاملة الذي ق�سى عليه الزمن كما على ال�شيخ العاليلي ،ف�سكنهما الألم والك�آبة
في بيروت التي كانت محكوم ًة للقلق والغمو�ض ،كما في جيل ال�صبر الجائع العط�شان
الم�ضطهد من الأعداء والمهمل من الم�س�ؤولين.
أوراق ثبوتي ٍة ،ودون ما ي�س ّد به الرمق
ل�شيخ عاملة الذي حمل نف�سه على نف�سه دون � ٍ
�إلى النجف الأ�شرف ،كما حمل �شيخ بيروت نف�سه �إلى قاهرة المعز.
لل�شيخين ولكم وللجمهورية الإ�سالمية في �إيران �ألف تحي ٍة وبعد،
ف�إني بداي ًة �أتوجه بال�شكر الخال�ص �إلى اللجنة المنظمة لأ�سبوع الوحدة الإ�سالمية
على تكريمي برعاية هذا الم�ؤتمر الدولي في فكر رائدي التغيير والإ�صالح والوحدة
العالمين الكبيرين ال�شيخ عبد اهلل العاليلي وال�شيخ محمد جواد مغنية.
- 34 -

يرب هيبن .أ

كما �أتوجه بال�شكر ثاني ًا �إلى جمعية االمام ال�صادق Qوالم�ست�شارية الثقافية
للجمهورية الإ�سالمية الإيرانية في لبنان ،والمجمع العالمي للتقريب بين المذاهب
الإ�سالمية وتجمع العلماء الم�سلمين ل�سببين:
ال�سبب االول� :إحياء الآثار الفكرية لل�شيخين
ال�سبب الثاني :اندفاعي ال�شخ�صي �إلى قراء ٍة معمق ٍة لهذه الآثار وهو الأمر الذي
�أك�سبني معرف ًة �أكثر باهلل وبالإ�سالم وبالإن�سان وبالوطن وبالعروبة وخا�ص ًة القد�س.
الح�ضور الكريم:
كثيرة الأ�سماء التي انطف�أت في التراب و�أ�سدل عليها الموت �ستار العتمة� ،إال �أن
الأ�سماء التي تبقى هي تلك التي ت�ستيقظ في عقولنا وقلوبنا ،وتتوا�صل فينا خط ًا ونهج ًا
ومبادئ ترتكز على عوامل التقريب ،وعلى �صناعة وبناء الوحدة الإ�سالمية بمواجهة
الوقائع الراهنة والتحديات الم�ستقبلية ،وهو ما د�أب عليه ال�شيخان ،حيث �أكدا �أن
الوحدة وحتى تكون نهج حيا ٍة م�ستمر ٍة يجب �أن ت�صنع وتبنى على مبادئ القر�آن الكريم
وال�سنة وال�شريعة والأهداف الم�شتركة.
�إن الإنتباه الآن وفي هذه اللحظة ال�سيا�سية لعقد هذا الم�ؤتمر على ا�سم �شيخين
توحيديين لهما �سير ٌة علمي ٌة �إ�صالحي ٌة م�شرف ٌة� ،أم ٌر ي�ستدعي ال�شكر والتنويه بمواجهة
ا�ستراتيجية الفو�ضى البناءة ،الم�ستمرة في بث التوترات الطائفية والمذهبية والتي
تحاول الوقيعة بين �أ�صحاب الديانات ال�سماوية ومذاهبها وبين الدين الواحد.
�إننا نتعلم من ال�شيخين الجليلين ومن مدر�سة الوحدة والتقريب التي �أ�س�ساها على
م�ساحة الجغرافيا والنا�س من الأزهر �إلى النجف �إلى قم ومن بيروت �إلى جبل عامل،
كما ونتعلم من الإمام الذي حمل راية الأمل و�سلك طريق �أمل الأمل والخط نف�سه
و�أق�صد �سماحة الإمام ال�سيد مو�سى ال�صدر ،نتعلم �أن القر�آن ي�ؤكد على وحدة الأديان
بل ويجزم بذلك ،و�أن اهلل واح ٌد لدى جميع الأديان و�أن مفهوم اهلل عند الإ�سالم هو
واحد.
ونبي ٍ
وكتاب ٍ
نبع ٍ
واحد ٍ
واحد ٍّ
التطور وال�شمولية .و�أن الت�شييع والت�سنن هما من ٍ
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كما نتعلم في نف�س المدر�سة �أن االن�سان خليفة اهلل ،وقد خلقه حر ًا ليتمكن من العلم
والمعرفة ،ونتعلم من ال�شيخ العاليلي �أن الإ�سالم يحترم الإن�سان بذاته �أي من حيث
كونه �إن�سان ًا ،ونتعلم من ال�شيخ مغنية �أن ال�صراع في لبنان هو بين ال�صهيونية والوطنية
ٌ
و�سلوك يتجاوز
ال بين الإ�سالم والم�سيحية ،ونتعلم من الإمام ال�صدر �أن الت�شيع هو ر�ؤي ٌة
في �أبعاده الإجتهادات الفقهية �أو الآراء الكالمية �أو المواقف ال�سيا�سية ،و�أن الت�شيع هو
التزا ٌم بالخط الإ�سالمي العام ،و�أنه ال يمكن �أن تفوح من ال�شيعة رائحة الفئوية المذهبية
والإنف�صال عن الأمة بل �إن ال�شيعة يمتلكون ر�ؤية الطليعة المنا�ضلة في الأمة ،و�أنهم بذلك
احتالل.
ظالم وكل ا�ستعما ٍر وكل
موقف
ين�سجمون مع كل ٍ
ٍ
ٍ
حكم ٍ
�صريح �ضد الظلم وكل ٍ
تلكم هي مدر�سة ال�شيخين ومن �سلك طريق ت�صحيح المفاهيم والتجديد ،ومن
تعبير في معجز التنزيل:
باب
ٍ
تحرك في �أثرهما لزحزحة ٍ
مو�صد ،ومن تم�سك ب�أكرم ٍ
ﭽ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅﮆ ﮇ ﮈﭼ(((.
وبعد وبعد
يكفي �شيخ اللغة �شيخ بيروت والقاهرة �أنه انتبه �إلى خداع الألفاظ و�إلى الأوهام في
الأحكام ،و�أنه تجر�أ على محاولة ر�سم الحدود الجزائية ،و�أنه تجر�أ قبلنا على �س�ؤال
�أهال ٌل هو �أم طل�س ٌم الباب المر�صود؟ وها نحن يا �شيخنا ال زلنا متح ّيرين متى ن�صوم
ومتى نفطر ،والقمر كما قلت �أبجدي ٌة فلكي ٌة وقد بات ح�سبانه مع التقدم العلمي �أب�سط
من حرف في «�ألف باء» ،وما ظنك بمن غدا يح�سب في ك�سر ح�ساب الجزء من مليون
جزءٍ من الثانية؟ ونظل بعد ذلك عند عتبة البحث البدائي هل رئي �أم ال؟ وهل ثبتت
بداية ال�شهر �أم لم تثبت .وهل نع ّيد مع ًا �أم ال نع ّيد.
ثم ها نحن �أيها ال�شيخان لن نترك �أمركما �إلى ا�ستراح ٍة ،حيث ال زلنا لم نقطع
الم�سافة الطويلة بين ال�صبر المرير و�سراب الماء وال زال «�سمو المعنى في �سمو
((( �سورة يو�سف الآية.108 :
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التراث»� ،أو «�أ�شع ٌة من حياة الح�سين» -ال تزال -وك�أنه مهدو ٌر في عالم يتناه�شه نظام
أنماط لها �أو ٌل ولي�س لها �آخر من �أنواع ال�سلطات التي
أحادي ،وفي عالمنا الم�سكون ب� ٍ
� ٌّ
امتحان من الجنوب �إلى غزة �إلى العراق وغد ًا ال �أدري؟ من
ال تنفك ت�سقط في كل
ٍ
يدري ماذا يحمل من الغد غير �شبهة الدولة المنزوعة ال�سيادة في فل�سطين ،و�شبهة
الديمقراطية وحلم الدولة في لبنان ،وحروب الإ�ستتباع والجهات التي تفتك بال�سودان،
والدولة المفخخة في العراق....؟
حدود ...عند الال�صق الأخير فيما بيننا عند اللغة..
ثم ها نحن نقف عند �آخر ٍ
قب�س
ها نحن نحمل نع�شها ونم�شي في جنازتها وقد قتلناها تمام ًا� ،إال �أنها ال زال بها ٌ
روح تحفظه لغة القر�آن العربية.
من ٍ
وها �أنتما �أيها ال�شيخان منتبهان تمام ًا �إلى �آخر ن�سمة لغ ٍة متروك ٍة على حدود �أوطاننا
لناحية فل�سطين ،وعلى حدود مجتمعاتنا حيث تنزل النا�س تحت خط الفقر.
ها �أنتما وقد �أ�س�ستما لثور ٍة في الت�شريع الإ�سالمي.
وها �أنتما وقد �أ�س�ستما لمدر�سة التجديد في الفقه على �ضوء فهم الن�ص بما ين�سجم
مع المرحلة.
عقلي لفهم التاريخ ومعالجة ق�ضايا التاريخ بما
ها �أنتما وقد فتحتما الباب
لمنهج ٍّ
ٍ
ين�سجم مع واقع النا�س.
ها �أنتما منده�شان لحالنا وما نحن فيه ،حيث لم ننتبه �إلى دور الزمان �أو المكان
في الإجتهاد عندكما ،ف�أ�صبحنا وكادت الجغرافيا �أن ت�ضيع وكاد الوقت �أن يهدر ،لوال
اجتهاد في معجمه الكبير حيث تقيمان الدليل على الم�شاركة
�أن ك ًال منكما ي�شير �إلى
ٍ
والإ�شتراك.
انتخابي نريده
ا�ستحقاق
يوم من
ٍ
ٍّ
يبقى �أيها ال�شيخان �أننا في لبنان نقترب يوم ًا بعد ٍ
عظم ،ولبنان ال يحتمل
�أن يع ّبر عن نهج حيا ٍة ،ويريده البع�ض �أن يع ّبر عن عملية ك�سر ٍ
ّلي االذرع وال التطاحن.
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ها نحن ن�ستدعي ح�ضوركما في هذه اللحظة الوطنية من �أجل الوحدة ومن �أجل
�أن نكون �شركاء في الوطن ،ومن �أجل بناء الحياة التي توفر الخ�صب والأمان والعلم
والحرية والعدالة والم�ساواة.
وها نحن ن�ؤكد على ما ذهبتما �إليه من �أجل �إعالء �ش�أن الم�سلمين ارتكاز ًا على قاعدة:
تخطيط بدء ًا بالتخطيط لعالقة الفرد بربه �إلى عالقة الفرد بمجتمعه
ال نجاح بال
ٍ
وتجاه عدوه وردع العدوان ،وللحكم العادل وللتربية والثقافة ثقافة تب ّني المقاومة.
ويبقى �أن تلتزم القاعدة التي هي موجود ٌة ب�صور ٍة علني ٍة وفي ثنايا كل الكالم ،وهي
اتحاد.
القاعدة التي نتجر�أ بها على غدنا من �أن ال حياة للحق بال قو ٍة وال قوة من غير ٍ
وها نحن ن�ستدعي ح�ضوركما من �أجل تر�سيخ عالقات الثقة العربية – العربية،
�سائلين اهلل ان تكون قمة الريا�ض مقدمة لقمة ت�أ�سي�سية في قطر تعيد �إلى الأمة
ح�ضورها في نظامها العالمي وت�ؤكد للعالم انه ال يمكن ك�سر الإجماع العربي على ان
ق�ضية العرب المركزية هي ق�ضية فل�سطين ،وانه ال يمكن ان�شاء خطوط تما�س بين
العرب وبين جوارهم الإقليمي الإ�سالمي خا�صة الجمهورية الإ�سالمية في �إيران وتركيا
لح�ساب �أحد ،وتكرار انموذج حرب العراق الأولى التي ا�ستهلكت موارد المنطقة.
اننا ومن �أجل حفظ التراث الكبير لل�شيخين ،ولأننا نحتاج �إلى تعميم الثقافة
الإ�سالمية حول الموا�ضيع التي عالجاها� ،سواء التي تناولت وحدة الأديان وم�س�ألة
الإيمان والعبادة والعبودية وق�صة العلم والمقاومة والإ�ستنها�ض وفي �سبيل الحق �أ�ؤكد
على �ضرورة ان بناء �إعادة عالقة التكنولوجيا بالمجتمع وبن�شر تلك المعارف على
االنترنت ،وو�ضعها بت�صرف الجيل ال�صالح.
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(((

ب�سم اهلل الرحمن الرحيم ،والحمد هلل رب العالمين ،وال�صالة وال�سالم على �أ�شرف
الخلق و�أعز المر�سلين موالنا محمد وعلى �آل بيته الطيبين الطاهرين و�صحبه الأبرار
المنتجبين ،وعلى جميع الأنبياء وال�صالحين �إلى قيام يوم الدين ،ال�سالم عليكم راعي
الإحتفال� ،أيها ال�سادة العلماء� ،أيها الأخوة والأخوات ورحمة اهلل وبركاته.
�إذا �أردن ��ا �أن نتح ��دث ع ��ن مجم ��وع الكت ��ب الت ��ي �أُ ِّلف ��ت ،وتحدثن ��ا ع ��ن المواق ��ف
جليل ق� � َّدم لهذه
لعالم ٍ
الت ��ي �أُطلق ��ت ،وتحدثنا ع ��ن الأداء العملي ف ��ي الحياة اليومي ��ة ٍ
الم�سي ��رة ،لم ��ا ا�ستطعن ��ا �أن نم ِّيز �إن كن ��ا نتحدث ع ��ن �سماحة ال�شي ��خ العاليلي �أو عن
�سماح ��ة ال�شيخ مغني ��ة� ،إ َّال �إذا دخلنا في التفا�صيل لنتب َّين ه ��ذا الخيط الفا�صل بينهما
ف ��ي مواقعهم ��ا المختلف ��ة ،والملف ��ت �أن ِكال العا ِلمي ��ن قد ُولد ف ��ي �أوائل الق ��رن ورحل
ف ��ي الرب ��ع الأخير م ��ن القرن الع�شري ��ن ،وكالهم ��ا تيتَّم من وال ��ده في �س ��ن العا�شرة،
وكالهم ��ا �أعط ��ى الكثير الكثي ��ر لم�صلحة الإ�سالم ،وبم ��ا �أن الوقت ق�صي ��ر� ،س�أتحدث
((( نائب الأمين العام لحزب اهلل.
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ع ��ن �أب ��رز م ��ا لفتني ب�أنهم ��ا ر ّكزا عل ��ى ثالث ��ة �أمو ٍر من بي ��ن �أم ��و ٍر كثيرة تحدث ��ا بها:
الأمر الأول :ركزا على الوحدة الإ�سالمية و ُك ٌّل من موقعه ،وها نحن ن�سمع ال�شيخ مغنية
تع�صب ل�صاحب المذهب بالذات ال
تع�صب للفرد،
 Mيقول« :التع�صب لمذهبٍ هو
ٌ
ٌ
تع�صب للإ�سالم ،وال مبد�أ من مبادئه ،و�إذا كان ال ب َّد لنا من التع�صب فلنتع�صب
للدين ،للإ�سالم ،ال لمذهبٍ من مذاهبه ،على �أن يكون معنى متع�صبٍ للإ�سالم هو
الحر�ص على تعاليمه ،واحترام �شعائره ،والدعوة �إليه بالحكمة والموعظة الح�سنة،
التع�صب للإ�سالم يبث روح الألفة والت�آخي بين الم�سلمين جميعاً»((( .هذا هو
ُّ
التع�صب في فهم �سماحة ال�شيخ مغنية .M
وواقعي في حديثه عن
عملي
�أ َّما ال�شيخ العاليلي Mفقد دخل مدخ ًال له تعبي ٌر ٌ
ٌّ
كتب ،وهو الذي قال عن الإمام الح�سين:Q
الإمام الح�سين Qفي �أكثر من ثالثة ٍ
«فهو ملتقى عظماتٍ ومجمع �أفذاذٍ»((( .وهو الذي قال �أي�ض ًا« :فكما �أن النبي الجد
حارب الوثنية في الفكر ودح�ضها ،فالح�سين ال�سبط حارب الوثنية في المجتمع (((،
ليوجد �صل ًة مع الما�ضي تجعله يرى هذا الما�ضي من �ضمن ر�ؤي ٍة واحد ٍة هي الر�ؤية
الإ�سالمية» ﭽﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶﭷ ﭼ((( .هذه الر�ؤية الوحدوية
للإ�سالم تو�صل �إلى الوحدة الوطنية وهو الأمر الثاني.
يقول ال�شيخ مغنية�« :ستكون وحدتنا نحن طريقاً لإلغاء الطائفية في لبنان»(((،
ويقول ال�شيخ العاليلي Mبعد ت�أكيده على �إلغاء الطائفية« :ال بحكم الوطنية فقط،
بل بحكم الإن�سانية �أي�ضاً ،وكل تلك�ؤٍ معناه خ�سران الوطنية والإن�سانية جمعاء»(((.
هكذا يرى كل منهما الوحدة الإ�سالمية طريق ًا �إلى الوحدة الوطنية.
((( تجارب مغنية� ،ص.214 :
((( �سمو المعنى في �سمو الذات� ،ص.98 :
((( تاريخ الح�سين� ،Qص.225 :
((( �سورة �آل عمران ،من الآية.103 :
((( الإ�سالم مع الحياة� ،ص.63 :
((( جبر جميل ،لبنان في روائع �أقالمه� ،ص.324 :
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�أ َّما العنوان الثالث ،وربما �سي�ستغرب البع�ض ،عندما يرى �أن ر�ؤية ال�شيخين هي ر�ؤي ٌة
واحد ٌة ترى �أن فل�سطين هي الق�ضية المركزية ،وهي الأ�سا�س ،كيف نحررها؟ نحررها
بالمقاومة وبالقوة ،يقول ال�شيخ مغنية »:من ف�ضول القول� ...أن نعلن ب�أن �أحوج ما
نحتاج �إليه اليوم هو التعاون والتعا�ضد ،والوقوف �صف ًا واحد ًا في وجه العدو الم�شترك:
الإ�ستعمار وربيبته �إ�سرائيل»((( .ثم يقول« :ال ح َّق في الأمم المتحدة ،وال في مجل�س
الأمن �إ َّال بالقوة».
ثم يقول ال�شيخ العاليلي« :Mما تمتحن به فل�سطين ،وبالأحرى ما نمتحن به
ٌ
امتحان يراد به محونا ،وما ال تمحوه ف�إ َّنه ال ب َّد �أن يمحوك ،فمعركتنا
في فل�سطين،
في م�ضمار معركة البقاء �ضد الفناء ،ودفاعنا في غماره دفع الحياة في �صدر
الموت»(((.
هكذا نرى �أن ال�شيخ مغنية وال�شيخ العاليلي (رحمهما اهلل تعالى) �إنما �أ ّكدا على
هذه المعاني وهما بعيدان ع ّنا لع�شرات ال�سنين ،ما يعني �أن �أزماتنا هي واحد ٌة ،ال زالت
كما هي ،م�شكلتنا في التع�صب المذهبي ،وم�شكلتنا في الطائفية البغي�ضة ،وم�شكلتنا
في �إ�سرائيل التي تتربع في هذه المنطقة ،ولذا كان ال ب َّد لنا �أن نبحث عن الحل ،وهنا
ن�ستح�ضر ما قام به �إمامنا الخميني{ عندما ركز �أ�سبوع ًا للوحدة ليتجاوز ال�شكل
�إلى الم�ضمون ،ف�إذا كان ال�س َّنة ي�ؤرخون للثاني ع�شر من ربيع الأول ،و�إذا كان ال�شيعة
يوم
ي�ؤرخون لل�سابع ع�شر من ربيع الأول ،فبدل �أن نحتفل بوالدة ر�سول اهلل Pفي ٍ
أ�سبوع من الثاني ع�شر �إلى ال�سابع ع�شر ،وبالتالي نجتمع مع ًا ك ٌل على
ٍ
واحد فلنحتفل به ل ٍ
طريقته لتركيز الوحدة الإ�سالمية.
على هذا الأ�سا�س يمكننا �أن نطل من خالل هذين العالمين العزيزين الكريمين
المبجلين لنطرح �أربعة �أمور:
َّ
((( تجارب مغنية� ،ص.458 :
((( معركة القومية ،العدد.57 :
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�أو ًال :نحن فتحنا عيوننا على �أزمة معقدة ا�سمها احتالل فل�سطين ،ورغم كل الت�آمر
والإجرام الدوليين لم تتمكن �إ�سرائيل من تر�سيم حدودها ووجودها ،وواجبنا في �أي
موقع من المواقع �سوا ًء كنا في لبنان �أو �إيران �أو تركيا �أو �أفغان�ستان �أو �أي دول ٍة عربي ٍة
ٍ
�أو �إ�سالمي ٍة ،واجبنا �أن نكون مع الحق الفل�سطيني لنح�صل على حقوقنا في �أر�ضنا
ومياهنا وكرامتنا ،فالخطر علينا جميع ًا ولي�س على الفل�سطينيين فقط ،وبالتالي ف�إنَّ
ق�ضية فل�سطين لي�ست ق�ضي ًة فل�سطينية ،هي ق�ضي ٌة عربي ٌة و�إ�سالمي ٌة و�إن�ساني ٌة ،هي
ق�ضية الوحدة ،من خالل فل�سطين نتوحد عملي ًا ،ومن خالل فل�سطين تجتمع قوانا ،ومن
خالل فل�سطين نح ِّقق العزة ،وها هي تجربتنا كيف اتَّحدت مقاومة لبنان مع مقاومة
غزة ،لينتج ك ٌّل منهما ما يعطي الآخر دفع ًا وعز ًة وكرام ًة .لم ن َر في لبنان �شيع ًة يقاتلون،
ولم ن َر في فل�سطين �س َّن ًة يقاتلون ،و�إنما ر�أينا �أبطا ًال يوحدون اهلل تعالى ويعملون لدحر
العدو ،وقد نجحوا بحمد اهلل تعالى.
ثاني ًا :علينا الإ�ستفادة من التحوالت في العالم والتي كانت ببركات المقاومة
والممانعة ،كنا نرى تباكي مجل�س الأمن ،وكنا نرى ت�آمر الدول الكبرى ،ولم ن َر �أمامنا
م�س ِّبب ًا لهذه التحوالت �إ َّال المقاومة والممانعة وال�صمود والت�صدي والت�ضحيات الكثيرة
التي ق ّدمها �شعبنا .كم نعتونا بالإرهاب و�أخط�أوا بحقنا ،وكم احتلوا دو ًال ،في العراق
وفل�سطين و�أفغان�ستان ولبنان و�سوريا والأردن و�أخط�أوا بحقهم ،وحا�صروا �إيران و�سوريا
وحركات المقاومة في المنطقة و�أخط�أوا بحقهم ،الآن يطلقون نداءات الحوار نتيجة
ثباتنا وت�ضحياتنا وانت�صاراتنا بحمد اهلل تعالى ،هو �إعالن التراجع عن خطوات
الما�ضي ،نحن نتقبل �إعالن التراجع عن الأخطاء ولكننا ننتظر الأعمال ،فال نريد �أن
حال نحن على �أهبة الإ�ستعداد لأي
يكون الطرح تكتيك ًا لمرحل ٍة من الزمن ،وعلى كل ٍ
طارئ يمكن �أن يطر�أ.
ٍ
ثالث ًا� :سوريا �شقي ٌق مجاو ٌر ن�شترك معه بالآمال والمخاطر ،و�إيران بل ٌد فاع ٌل وم�ؤث ٌر
يقف �إلى جانب ق�ضايانا �ضد الإ�ستكبار وال�صهيونية ،والبالد العربية هي الح�ضن
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الطبيعي لق�ضايانا ،والبالد الإ�سالمية هي الأفق الرحب الذي نحتاج �أن نكون معه
ويكون معنا ،دعونا ال نلعب لعبة الإ�صطفاف والمحاور ،بل �أن نكون عام ًال م�ساعد ًا
للتعاون العربي العربي ،والعربي الإ�سالمي فهذا من م�صلحة لبنان وهذا من م�صلحة
الم�سلمين ،وهذا من م�صلحة الم�سيحيين ،نحن اليوم �أمام فر�ص ٍة ذهبي ٍة يجب �أن
ن�ستفيد منها لننتقل في لبنان من حالته �إلى الحال الأف�ضل.
رابع ًا و�أخير ًا :بكل �صراح ٍة يحمينا توافقنا وال تحمينا ال الدول الكبرى وال النظريات
ال�سيا�سية المختلفة ،تحمينا وحدتنا الإ�سالمية وتجعلنا نعبر �إلى الوحدة الوطنية لت�شكل
الوحدة الإ�سالمية الوطنية حماي ًة لنا ،وال يكفي �أن نتحدث عن الوحدة والحماية بعيد ًا
عن العمل ،علينا �أن نعمل للم�صلحة الوطنية ال للطائفية �أو المذهبية.
�أ َّما الإنتخابات القادمة ف�إذا كان البع�ض يعتقد �أنها �ستغ ِّير الم�سار ،و�أنها �ستقلب
ٌ
طويل،
الميمنة على المي�سرة فهو
مخطئ ،الإنتخابات القادمة خطو ٌة على طريق م�سا ٍر ٍ
�ست�ساهم في تثبيت مراكز قوى وتعديل �أخرى ،لكنها لن تقلب الموازين ولن تغير
المعادالت ،ولن تعدِّ ل الم�سار ال�سيا�سي الذي و�صلنا �إليه في رف�ض الو�صاية الأجنبية
وحماية لبنان وا�ستقالله.
فلن�أخذ من العالمين الجليلين درو�س الوحدة والوطنية والدفاع عن فل�سطين لن�صنع
م�ستقبلنا ،ونمنع الأجانب من �أن يلعبوا ب�ساحتنا ،علينا �أن نجعل �ساحتنا منطلق ًا ال مكان ًا
للعب الآخرين ،ومعكم �أيها ال�شرفاء ومع المقاومة يمكننا �أن نكون كذلك ،و�سننت�صر
ب�إذن اهلل ﭽﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﭼ((( .وال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.

((( �سورة الروم ،من الآية.47 :
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(((

ب�سم اهلل الرحمن الرحيم وال�صالة وال�سالم على محمد و�آله الطاهرين و�أ�صحابه
المنتجبين قال اهلل تعالى في محكم كتابه الكريم :ﭽﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ
ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛﯜ ﯝ

ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧﯨﭼ((( قبل كل
�شيء َلي ال�شرف �أن �أح�ضر �إلى هذا البلد بلد الجمال ومن الجمال جمال المقاومة
و�أت�ش ّرف بلقياكم �سادتي و�سيداتي.
�أود �أن �أ�ؤ ّكد �أن من �أهم خ�صائ�ص هذه الأمة الوحدة ،وبدون الوحدة في المواقف
العملية ال يمكن �أن ت َّدعي هذه الأمة �أنها تمتلك خ�صائ�ص القر�آنية والوحدة ا�ستطيع
�أن �أقول لم يترك القر�آن �سبي ًال ي�ؤدي �إليها �إلاّ و�سلكه ومن هذه ال�سبل �أن يذكر هذه
الأمة بوحدة �أعدائها عليها ،فهم رغم قلوبهم المتنافرة امتلكوا والية عامة فيما بينهم
لي�ضربوا هذه الأمة ومن هنا �أن�ش�أ المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الإ�سالمية
((( م�ست�شار قائد الثورة الإ�سالمية الإيرانية ورئي�س المجل�س االعلى للتقريب بين المذاهب الإ�سالمية.
((( �سورة �آل عمران الآية.106 -105 :
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ليوا�صل الطريق الذي ابتد�أه القادة في �أربعينات القرن الع�شرين المرحوم ال�شيخ
�شلتوت والإمام البروجردي والمدني والباقوري والب ّنا وغيرهم كثير..
هذا المجمع له برامجه الكثيرة.
�أيها ال�سادة و�أيتها ال�سيدات :ال �أريد �أن �أطيل الدقائق الخم�س التي ر�سمت لي
�شجع في م�سيرته �أن تعقد مجال�س لتكريم
ولكني �أ�شير فقط �إلى هذا المجمع الذي َّ
علماء من ال�سنة وال�شيعة ،وكان �أول مجل�س �أو م�ؤتمر عقد في طهران لتكريم الإمام
ي�شجع كل محاولة من هذا القبيل،
البروجردي والإمام �شلتوت و�أنتج نتائج طيبة وهو ّ
وهنا كان ال�شرف �أن ن�ساهم في عقد هذا الم�ؤتمر �إلى جانب جمعيات مهمة كبيرة،
�أ�س�أل اهلل تعالى �أن يو ّفقنا لت�شجيع مثل هذه اللقاءات لتكريم الأعالم ،وال يفوتني �أن
�أ�شير �إلى �أن هذين العلمين الجليلين ك ًال منهما بحر في ر�أ�سه كنت �أريد �أن �أذكر �صورة
عن كتب ال�شيخ مغنية ف�إذا بي �أغرق في �أول كتاب من كتبه وهو [الفقه على المذاهب
الخم�سة] و�أردت �أن �أفعل ذلك مع كتب ال�شيخ العاليلي ف�إذا بي �أغرق في كتاب من
كتبه وهو كتاب «�سمو المعنى في �سمو الذات» فلنترك الحديث عن هذين الكتابين �إلى
جل�سات العمل� ،أرجو لكم كل الموفقية و�أ�شكر كل الذين �ساهموا في �إقامة هذا الم�ؤتمر
�أو الذين ح�ضروا ،وخ�صو�ص ًا �أ�شكر دولة الرئي�س على ح�ضوره ورعايته ،لكم مني كل
الحب والتقدير وال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.
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(((

ó

ﭽﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ

ﯳ ﯴﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ

ﰂ ﰃﰄﰅﰆﭼ

(((

المالحظ في الآية المباركة �أن �سبحانه وتعالى قال (الم�صلحون) ولم يقل
(�صالحون) فهناك فرق بين ال�صالح والم�صلح ،لأن ال�صالح بال �إ�صالح هالك بخالف
الم�صلح الذي ب�إ�صالحه يدفع الهلكة ،لأن ب�إ�صالحه ين ّبه ويحذر وي�أمر بالمعروف
وينهى عن المنكر ،فدور الم�صلح محوري و�أ�سا�سي ،وعا�شوراء م ّثلت بنية فقهية
وفكرية عظيمة ،انطالق ًا من �أ�س�س فهم ال�شرعية المت�صلة بكل مناحي الإجتماع العام،
ال�سيا�سي ،والحكمي ،والعالقة بين الحاكم والمحكوم ،مما دفع علماء الإ�سالم للإقرار
بما لهذه الثورة من �ضرورة �إ�صالحية ،وكا�شفة عما يجب �أن يكون عليه الحكم ال�شرعي،
وهذا ما دفع الفقهاء من العامة والخا�صة كي يتوجهوا في تحقيق ما �صدر من طوائف
الحديث النبوي ال�شريف.
((( ممث ًال نائب رئي�س المجل�س الإ�سالمي ال�شيعي الأعلى ال�شيخ عبد الأمير قبالن.
((( �سورة هود الآية.117-116 :

- 47 -

يحاتتفالا

قال « :Pح�سين مني و�أنا من ح�سين» ،وهو حديث م�شهور برواية �أهل العامة
المنية (مني) هل هي منية �صفوة وت�شريع
والخا�صة ،وال�س�ؤال الذي يطرح �أن هذه ِ
وحجة؟ �أم �أخ�ص من ذلك؟ والجواب كما �أجابوا عنه ب�أن القانون الل�ساني اال�ستعمالي
ي�ؤكد الإرادة النبوية العامة في �إطالق العناوين من خالل الحديث .ف�أجمعوا �أن قول
النبي Pفي الح�سين Qيعني ال�سعة المق�صودة في الحجة والإ�صطفاء والت�شريع.
وت�شهد لهذا القول �أخبار «وحدة ال�شجرة» و»الطينة» وما �إليها من �أخبار تواترت بل�سان
الم�شيخيتين الخا�صة والعامة ،وهذا ما حاول الأ�ستاذ ال�شيخ العاليلي تثبيته ،حيث قال:
«جاء في �أخبار الح�سين �أنه كان �صورة احتبكت ظاللها من �أ�شكال جدّه العظيم،
ف�أفا�ض النبي Pعليه �إ�شعاعة غامرة من ح ّبه� ،أ�شياء من نف�سه ،ليتم له �أي�ضاً من
وراء ال�صورة معناها ،فتكون حقيقة من بعد ،كما كانت من قبل �إن�سانية ارتقت �إلى
نب ّوة فقال  :Pو�أنا من ح�سين ،ونب ّوة هبطت �إلى �إن�سانية فقال ح�سين مني ،ثم
قال« :ف�سالم عليه يوم ولد».
وهو بذلك ي�ؤ ّكد هذا المعنى من االجتباء في الإرادة النبوية وهي نباهة فكرية فقهية
عظيمة ،ما دفع ال�شيخ محمد جواد مغنية Mلأن يثني على كتاب �سيرة الح�سين ال�سبط
لل�شيخ العاليلي �إلى حد �أنه قال« :عندما قر�أت هذا الكتاب وجدت نف�سي وك�أني �أقر�أ عن
�شخ�صية ال عهد لي بها وال علم ،رغم تتبعي لأكثر ال�سير الم�ؤلفة ورغم مالزمتي
لمجال�س التعزية ،فقد ك�شف العاليلي عن �أ�سرار ما زالت مجهولة حتى على الأعالم
من العلماء والأ�ساتذة المخت�صين بدر�س تاريخ الح�سين وحياته ،وقد �أثبت �أموراً
�أنكرها بع�ض المعاندين ،و�إذا قر�أت ما كتبه عن حياة الح�سين Qاعتقدت �أن
الح�سين روح �إلهية في طبيعة ب�شرية ،ومعنى غيبي في حروف من �أ�شباح الوجود».
وبهذا المعنى الذي تتبعه ال�شيخ العاليلي تجده يلتقي مع تحقيقات الإمام ال�سيد مو�سى
ال�صدر الق ّيمة جد ًا ،والذي كان ي�سرد جملة من عناوين ثورة الإمام الح�سينQ
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ك�صيغة ت�شريعية ونموذج �إ�صالحي جامع للأمة الإ�سالمية ،ف�أكد �أن الحكم بنف�سه ال
يو�صف ب�شرعية �أو غيرها ،و�أن الميزان الوحيد لتحديد ال�شرعية من عدمها يظل موقوف ًا
على جملة المبادئ التي ترعى �صورة ال�سلطة والحاكم والرعية ،و�أ�شكال الإجتماع العام
كافة ،ف�إذا تحققت هذه ال�صفات في الحاكم �ضبط ًا على ال�شرع كانت له الحقانية في
�سلطانه ،وعلينا وجوب طاعته ،وهي [�أي هذه ال�صفات ال�شرعية في الحاكم والمحكوم
وال�سلطة] �شروط ابتدائية وا�ستمرارية؛ بمعنى �أن فقدان هذه ال�شروط ،وذلك ك�شرط
لحفظ الم�صالح التي �أرادها ال�شارع وق ّدمها على غيرها .فالأ ّمة �أمام االنحراف قد
تكون في �سكرتها و�سباتها �إلى درجة �أن الإ�سالم قد يكون مهدد ًا وهذا ما تم ّثل بحكومة
يزيد بن معاوية الذي تابع الم�شروع الأموي بطم�س تعاليم الإ�سالم ،ورغم �أن ميزان
القوة كان في �صالح يزيد بن معاوية ف�إن الإمام الح�سين Qلم يجد لحفظ الدين
ك�شرع ونظام وقيم و�أ ّمة� ،إال نحره ال�شريف بما يعنيه من معنى قيمي كبير .حيث تواتر
قول النبي الأكرم Pعند �أهل الإ�سالم كافة �أن الح�سين �سيد �شباب �أهل الجنة و�سبط
النبي وريحانته من الدنيا ،و�أن الح�سين منه Pوهو من الح�سين ،ما يعني �أنه المنبع
في بيان ال�شرع وتوجيه الأ ّمة وك�شف المعالم والهداية ،ف�إذا به مع تلك القيمة الإلهية
يق ّدم نف�سه و�أهل بيته وكافة �أ�صحابه قربان ًا لإثبات حق اهلل في دينه وك�شف ال�ضاللة
وهدم الأ�سطورة الأموية ،ما يعني �أن دوره ومقا�صد ثورته �ش ّكلت ر�أ�س الحاجة و�أق�صى
ال�ضرورة في الفكر قبل الفقه ،وفي مدركات ال�سيا�سة قبل مطلوبات الرئا�سة .وبها
نفهم مق�صود ال�شيخ العاليلي ،حيث �أ ّكد �أن دم النبي Pولحمه خالط دم الح�سين
ولحمه ،و�أنهما من �شجرة واحدة ا�صطفاها اهلل لخا�صة فارقة فيهما ،وزادها الإمام
ال�صدر ب�أن قيمة هذه المن ّية بين النبي والح�سين �أنها تحكي مرجعية ال�شرع والميزان
في الموقف يوم القيامة ،ليخل�ص �إلى �أن نه�ضة الح�سين� Qش ّكلت محراب الأمم
وجدول العطا�شى الذي طالما ك�سروا قيد العبودية ليتحرروا وفق مداليل هداية ثورة
الح�سين.Q
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فع ًال �إنه �سمو المعنى في �سمو الذات ،و�سمو الهدف رغم وعورة الم�سلك وق ّلة
ال�سالكين ،ولكن في �سبيل اهلل كل �شيء يهون ،وهذا ما اندفع �إليه الإمام الح�سينQ
حينما �شعر �أن الحق ال يعمل به و�أن الباطل ال يتناهى عنه.
وهنا يت�ساءل الإمام ال�سيد ال�صدر في �إحدى محا�ضراته العا�شورائية عن الإفادة من
المجال�س الح�سينية يقول :ماذا ك�سبنا في يوم عا�شوراء؟ ماذا ا�ستفدنا على ال�صعيد
العام؟ وماذا ا�ستفدنا على ال�صعيد الخا�ص؟ من �أي فئة نحن؟ هل نحن من الفئة التي
تبكي وتقتل الح�سين؟ ف�إذا نحن بكينا وحاولنا �إ�ضعاف �أهداف الإمام الح�سين� ،إذا
بكينا وكنا مع الباطل� ،إذا بكينا و�شهدنا �شهادة الزور� ،إذا بكينا و�ساعدنا عدونا� ،إذا
بكينا و�أكثرنا في الخالف وال�شقاق في مجتمعاتنا� ،إذا بكينا وزدنا في المعا�صي ،في
الحقيقة �إننا نبكي على الح�سين ونق�ضي على الح�سين ،الح�سين Qهذا الذي ه ّز
بثورته �ضمير الإن�سانية وح ّرك روح التحدي لدى المظلومين والمقهورين والمغلوب على
�أمرهم ،ليع ّلمنا كيف ن�صرخ ونقول «ال» في وجه كل باطل وطغيان.
إن�ساني الم�ؤمن،
من هذه المدر�سة الح�سينية ،من مدر�سة هذا الإمام العظيم ،وهذا ال ّ
والم�ضحي في �سبيل اهلل ،والملتزم بال�صراط ال�سوي ،والقدوة لكل م�سلم قر�آني،
من هذه المدر�سة نطل على واقع �أمتنا الذي ال نح�سد عليه ،وعلى وحدتها المك�شوفة
والمهددة با�ستمرار والتي تنذر ب�أفدح الأخطار والمهاوي �إذا ما ا�ستمرت بهذه الوتيرة
من الفو�ضى والتفلت وعدم االلتزام بدينها وبتراثها وبقيمها و�إذا لم يبادر الغيارى
والحر�صاء على هذ الأمة وم�ستقبلها �إلى �إعالن حالة الوارئ لوقف هذا النزيف الحاد
في �شرا ّيين الأ ّمة و�إنقاذ ما يمكن �إنقاذه من براثن الحكام الم�ستبدين والم�ست�أثرين
بالفيء� ،إن الحاجة ل�شديدة ِل َل ّم �شعث الم�سلمين وتوحيد كلمتهم وو�صل حبل ال�شمل،
وتجاوز كل �ضغائن و�أحقاد الما�ضي والحا�ضر ،والتهي�ؤ لمالقاة الم�ستقبل بروح �إيمانية
را�سخة ،و�أخوة �إ�سالمية ال انف�صام وال انف�صال بعدها (�إنما الم�سلمون �إخوة) التي
هي من �أوجب واجبات كل م�سلم وم�سلمة وذلك على قاعدة�« :أن يحب �أحدنا لأخيه ما
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يحب لنف�سه ،ويكره له ما يكره لها» ،ندعو الم�سلمين �إلى التواد ،ندعوهم للت�صافي
والتالقي ،ندعوهم لالنطالق مع ًا في كل دولهم وبقاعهم لإحداث التغيير الجذري
ولإعزاز دورهم الريادي في تثبيت المفاهيم الإيمانية والإن�سانية والأخالقية التي على
�أ�سا�سها تقوم المجتمعات وتتكامل في ما بينها.
في نظرة �سريعة لواقعنا العربي والإ�سالمي ماذا نرى؟ نرى التخ ّلف والجهل ،نرى
الفو�ضى والتفلت ،نرى الجوع والفقر والت�سلط ،نرى الحكام يتقاتلون على الدنيا ويتهالكون
على الخ�سائ�س والعدو على �أبوابهم ،فهذه فل�سطين وهذه العراق ،وهذه ال�سودان ،وهذه
تون�س ،وهذه وهذه حتى ي�صل العد �إلى كل دولة �إ�سالمية وعربية ،ماذا نجد؟ ال�صورة
قائمة والم�ستقبل مجهول والرزايا قد حطت بكل �أثقالها و�أعبائها على كاهل هذه الأمة.
�أمير الم�ؤمنين Qيقولَ « :فلَ ْي َ�ستْ َت ْ�ص ُل ُح ال َّرعِ َّي ُة �إال ِب َ�صال ِح ال ُوال ِة وال َت ْ�ص ُل ُح
ال ُوال ُة �إال با�ست َقا َم ِة ال َّر َع َّي ِة َف�إ ّذا �أ َّدتْ ال َّرعِ َّي ُة �إلى الوالي ح َّق ُه و�أدَّى ال َوالِي �إليها َح َّقهَا
وج َرتْ َعلَى �أَ ْذال ِلهَا
ِّين ْ
واع َت َد َلتْ َم َعا ِل ُم ال ُعدْلِ َ
الح ُّق َب ْي َن ُه ْم وقا َمتْ َم َناهِ ُج الد ِ
َع َّز َ
َف َ�صلَ َح ِب َذل َِك ال َّز َم ُان ُ
وطمِ َع في َب َقا ِء ال َّد ْو َل ِة و َيئ ٍَ�ستْ َم َطامِ ُع الأَعدَاءِ».
�أيها الإخوة :ال يمكننا �أن نتحدث عن الوحدة وعن الإ�صالح وال نتطرق �إلى واقعنا
اللبناني� ،إلى هذا الواقع المت�أزم �إلى درجة الإنفجار �إلى هذه الحالة التي نعي�شها منذ
�سنوات عديدة ونحن نحلم ون�أمل ب�أن الفرج قريب والمخرج من الم�أزق الذي نحن فيه
بات متي�سر ًا ولكن فج�أة تنقلب الأمور وتعود بنا �إلى مرتبة ال�صغر لتبد�أ الرواية من
جديد �سيادة وا�ستقالل ووحدة وعي�ش م�شترك وحقيقة وا�ستقرار وعدالة وتوازن طائفي
وم�شاركة وميثاق وكل هذه الهمروجة من العناوين والمعزوفة من ال�شعارات التي كادت
�أن تتحول �إلى لكمات مبتذلة لم تعد تعني المواطن ب�شيء ،فهي لن تقدم ولن ت� ّؤخر في
م�سار وم�سيرة هذا البلد �إذا لم نخرج جميع ًا من هذا النفاق ،وهذا التكاذب وكل هذه
ال�سيا�سات التلفيقية والتحايلية والإف�سادية التي تمار�س ب�شكل فا�ضح ووا�ضح وعلى كل
الم�ستويات والنا�س عنها لي�سوا بغافلين.
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لقد بتنا جميع ًا ندرك ب�أن البلد في مهب الريح ،فوحدته في خطر ،و�أمنه في خطر،
وا�ستقراره في خطر ،واقت�صاده في خطر ،وكيانه في خطر� ،إذا لم ي�سلم الجميع ال�سيما
الذين يراهنون على المحكمة الدولية وعدالتها المزعومة ب�أنها فتنة حقيقية يراد من
خاللها �أخذ البلد �إلى الف�صل الأخير من ف�صول الم�ؤامرة لي�س على لبنان فح�سب ،بل
على كل دولة عربية و�إ�سالمية ،ال نقول هذا من باب التهويل بل من باب التحذير ورفع
ال�صوت عالي ًا نقول هذا لننبه الجميع ونلفت نظر اللبنان ّيين الم�ضللين والم�سترهنين
للإمالءات الأمريكية وبالأخ�ص الرئي�س �سعد الحريري لعله ي�ستدرك قبل فوات الأوان
فيعود �إلى حيث يجب �أن يكون بين �أح�ضان �أهله و�شعبه و�أمته ،وا�ضع ًا حد ًا لهذه الم�سرحية
التي �أ�سماها المحكمة الدولية متحرر ًا من كل االبتزازات وال�ضغوطات الأجنبية ومعلن ًا
ب�صدق و�إخال�ص وثبات عن انطالقة م�سيرة وطنية فعلية ال طائفية وال مذهبية يتالقى
فيها الجميع ويت�شاركون في حمل الم�س�ؤوليات الكبرى التي تح�صن البلد وتعيد الأمل
�إلى اللبنان ّيين ب�إعادة بناء دولتهم القوية القادرة على حمايتهم وحفظ حقوقهم و�صون
�سيادتهم والذود عن ا�ستقاللهم ،هذه الدولة ال تقوم ولن تقوم �إال وفق معادلة واحدة
ووحيدة « الجي�ش وال�شعب والمقاومة».
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(((

الحمد هلل الذي جعل النجوم عالمات الهداية في ال�سماء ...وجعل عالماتها في
الأر�ض العلماء...
وال�صالة وال�سالم على �سيدنا محمد محب العلم و�أهله ...الداعي �إليه والحاث على
طالبه ،وعلى �آله و�صحبه �أجمعين.
�أما بعد� ...أيها الح�ضور الكرام �أهل العلم والتكريم .ال�سالم عليكم ورحمة اهلل
وبركاته.
ف�إنها لفتة كريمة مباركة من الم�ست�شارية الثقافية للجمهورية الإ�سالمية الإيرانية في
لبنان ومن المجمع العالمي بين المذاهب الإ�سالمية وكذلك من تجمع العلماء الم�سلمين
وجمعية الإمام ال�صادق ر�ضي اهلل عنه للبحوث لدعوتهم الوحدوية الح�ضارية هذه ب�إقامة
م�ؤتمر دولي لتكريم عالمين علمين كبيرين من علماء العالم اال�سالمي وهما �سماحة
ال�شيخ عبد اهلل عثمان عاليلي ،Mو�سماحة العالمة ال�شخ محمد جواد مغنية .M
ونحن في دار الفتوى وبا�سم ال�سماحة مفتي الجمهورية اللبنانية �سماحة ال�شيخ
((( كلمة مفتي الجمهورية اللبنانية �سماحة الدكتور ال�شيخ محمد ر�شيد قباني.
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الدكتور محمد ر�شيد راغب قباني الذي �ش ّرفني وك ّلفني بتمثيله بينكم ب�إلقاء كلم ٍة في
هذه المنا�سبة التاريخية المهمة التي لم ي�سبق لها مثيل ،نحيي القائمين على هذا العمل
العلمي ال َوحدوي التوحيدي والذي نرى �أن ب�إنعقاده يحقق الإيجابيات التالية:
�أو ًال :تكريم لمن ي�ستحق ذلك والذين هم محل تكريم من اهلل تعالى ور�سوله �صلى اهلل
(((
عليه و�سلم ،قال اهلل تعالى :ﭽ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ﰏ ﰐﰑﭼ
وقال ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم« :ف�ضل العالم على العابد كف�ضلي على �أدناكم».
ثانياً :ت�أكيد عملي على ن�شر ثقافة الوحدة والتالقي بين الم�سلمين ،خا�صة ونحن
في �أجواء �أ�سبوع الوحدة الإ�سالمية والتي ير�سخ مفهومها ال�صحيح ،ويعمل العلماء على
�صونها وحمايتها ،وذلك على نقي�ض �أهل الجهل والأهواء الذين ال ينطقون وال يعملون �إال
بالتفرقة والتجزئة والتع�صب.
ثالثاً :هذا الم�ؤتمر ي�ضفي �أجوا ًء من اال�ستقرار والطم�أنينة لدى العامة والخا�صة من
الم�سلمين وينزع فتائل الع�صبية والتع�صب وذلك عندما يجمع في تكريمه بين عالمين
ع َل َمين من �أعالم ال�سنة وال�شيعة في �إطا ٍر ح�ضاري متطور منفتح على �أ�س�س من الفكر
الم�ستنير والثقافة الوا�سعة والعلم ال�شرعي الو�سطي والحداثة العالمية.
مجدد ًا وبا�سم �صاحب ال�سماحة مفتي الجمهورية اللبنانية نتمنى لم�ؤتمركم التوفيق
خير ل�شحذ الهمم وتحريك الإرادة
وتحقيق الأهداف المرادة منه ،و�أن يكون باكورة ٍ
لدى المعنيين للإهتمام بعلماء الأمة وتكريمهم وخا�صة تلكم النخبة من العلماء
الحقيقيين الذين �سمتهم �سعة الأفق و�سهولة ا�ستيعاب الواقع والأ�شخا�ص والظروف،
والذين يتحركون �ضمن بوتقه واحدية الأمة و�شمولية العلم والمعرفة ويرتكزون على
محور التالقي والتقارب.
رحم اهلل العالمة ال�شيخ عبد اهلل عثمان العاليلي ابن العائلة الكريمة التي �أخرجت
((( �سورة المجادلة الآية.11 :
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للأمة علماء كبار �أمثال �شقيقه �أمين الفتوى ال�سابق في الجمهورية اللبنانية عنيت به
الإمام العالمة ال�شيخ مختار عثمان العاليلي.M
ورحم اهلل العالمة ال�شيخ محمد جواد مغنية �سليل �آل مغنية الكرام الذين توارثوا
العلم واحت�ضنوه.
�شكر ًا لكم جميع ًا ،وال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.
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(((

�أ�صحاب المعالي وال�سعادة
�أ�صحاب ال�سماحة والف�ضيلة العلماء
�أ ّيها الحفل الكريم ي�سعدني وي�ش ّرفني تمثيل معالي وزير الثقافة اال�ستاذ ت ّمام �سالم
في الم�ؤتمر الدولي لمناق�شة فكر العالمين الكبيرين ال�شيخ عبداهلل العاليلي وال�شيخ
محمد جواد مغنية.
�إن التغيير والإ�صالح والوحدة وهي عناوين الم�ؤتمر ،مفاهيم �أ�سا�س ّية في الأديان
ال�سماو ّية .فالتغييرهو الذي رافق الدعوات الدين ّية للإنتقال من الجهل �إلى المعرفة،
ومن نظم الإنفالت المجتمعي �إلى نظام البناء المجتمعي القائم على العدل والم�ساواة
تتج�سد بالداعين
والتكافل والوحدة .هكذا كانت المفاهيم تاريخ ّي ًا ...وهكذا هي اليوم ّ
للوحدة بين الأديان والمذاهب ،والداعين للتجديد والإ�صالح وفهم الدين في �أطره
المعا�صرة.
((( مدير عام وزارة الثقافة ممث ًال دولة الرئي�س تمام �سالم.
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�إ ّننا نواجه اليوم مخاطر كبيرة تجنح بالإيمان والدين ب�صورة عا ّمة نحو �ضحالة الفكر
الإ�ستهالكي الذي بات من �أخطر �أهداف العولمة ونتائجها ال�سلب ّية على المجتمعات ،كما
بات من �أخطر �أ�سباب التف ّكك في ال�شعوب والمجتمعات بال تمييز بالدين �أو المذاهب.
�إن اختيار هذين المفكرين الكبيرين هو اختيا ُر معالجة المو�ضوع في �إطار فكري
نه�ضوي عقالني ،ب�سبب ما تم ّيز به ال�شيخ عبداهلل العاليلي وال�شيخ محمد جواد مغنية
من كتابات ونقا�ش هو ق ّمة الحوار العاقل القادر على �إنتاج مفاهيم قادرة على تجاوز
مخاوف ال�صدام مع الحداثة في عالم �سريع التغ ّير في ك ّل الإتجاهات.
فال�شكر جزي ٌل للذين دعوا ال�سبوع الوحدة الإ�سالمية ...والم�ؤتمر الدولي في فكر
العالمين الكبيرين ال�شيخ عبداهلل العاليلي وال�شيخ محمد جواد مغنية .وال�شكر لهم
جميع ًا على هذه الإ�ضاءة على �آثارهم الفكرية والعلمية المم ّيزة في مرحلة يبدو فيها
العالم ك ّله بحاجة �إلى التجديد والتغيير والإ�صالح والوحدة.
لقد كان هذان المفكران يغ ّردان خارج �إطار الع�صر الذي كان يتراجع بوتيرة
مت�سارعة مف�سح ًا المجال لتق ّدم العولمة بكل فكرها وم�آربها .فع�صر الفكر والثقافة
الدين ّية والتربية المجتمع ّية الذي ينطلق منه العالمان الكبيران لم يكن قادر ًا على الوقوف
في وجه ت ّيارات الحداثة وما بعد الحداثة .ولذلك فقد جاءت �أفكارهما التجديد ّية خارج
الم�ألوف ...يتخ ّوف منها المنغلقون في الع�صب ّيات العقائد ّية ،ويرف�ضها الجاهلون لأنّ
فيها دعو ٌة للربط بين الدين والمعا�صرة ،في تجان�س فكري يت�ص ّدى للذين ا�ست�سهلوا
الإن�سياق الأعمى لم ّد العولمة الجارف.
لقد فهم هذان المف ّكران الرائدان �أن الثقافة الدين ّية من هذا المنطلق تبدو �أكثر
فاعلية في اتجاه التجديد ،فهي تعيد النظر �إلى الدين انطالقا من عالقته بالثقافة ،على
اعتبار �أنها منظومة من القيم والمفاهيم والأعراف ال�سلوكية واللغوية والنف�سية التي
تربط بمجتمع ما في �سيرورته التاريخية� .أن التجديد وثيق ال�صلة بالمفهوم الثقافي
بالقدر الذي هو وثيق ال�صلة بالمفهوم الديني� .أن ما هو ثقافي في المجتمع هو عامل
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متغير في الفهم والت�صورات للقيم والأعراف التي ارتبطت تاريخيا وتطورت من خالل
تطور المجتمع نف�سه .بينما ما هو ثابت هو الدين باعتباره منظومة القيم العقائدية
والأخالقية التي ت�أ�س�س عليها في بداية مراحلة الأولى .ان الحديث عن التجديد الثقافي
والفكري في الف�ضاء المعرفي ال يعني العمل على ا�ستحداث قيم جديدة ال �أ�صول لها
�أو ال تناغم فيها مع الأ�صول الفكرية والعقائدية ،الن التجديد الثقافي يعني تجديد
الفهم للدين بثوابته ومغيراته .فالتجديد هنا ال يتجه �إلى الدين كمنظومة من العقائد
والأخالق و�إنما يتجه النا�س �إلى الدين .ولعل هذا الفهم هو �أبرز ما كان م�شترك ًا بين
ال�شيخ عبداهلل العاليلي وال�شيخ محمد جواد مغنية ،منطلقين من �ضرورة الحوار ون�شر
ثقافة التجديد منهجا للتفاهم والتعاون وتداول الآراء والأفكار ،وم�ؤكدين على �أهمية
معاي�شة الع�صر من خالل ن�شر ثقافة التجديد والوحدة التي كانت هاج�س ًا م�شترك ًا.
�إنّ ثقافة التجديد والوحدة هي التجديد لمعاني الدين ...والتجديد في االرادة
الواحدة والفعل الواحد والعمل والواحد ،والتجديد لمفهوم العالقة بين مقت�ضيات الدين
ومتطلبات الع�صر .كان الرجالن الكبيران منحازين الى التقدم والتجديد ،عازمين عليه
عزما ال يعتريه تردد ،فم ّيزهما ذلك عن العديد من المفكرين المج ّددين ،ولعل ّهما في
يج�سدان وحدة الفكر الذي كانا ي�سعيان �إليه في الدين الواحد بعيد ًا عن فروقات
ذلك ّ
المذاهب و�أغرا�ض ال�سيا�سة التي طبعت عقود ًا طويلة في العالم العربي والإ�سالمي.
ح�سن ًا يفعل منظمو هذا الم�ؤتمر في اختيار المو�ضوع والمفكرين اللذين يعبران
فع ًال عن �أهم الأهداف الم�شتركة التي تخدم الحركة التقريبية المعا�صرة بين الأديان
والمذاهب من خالل الثقافة والفهم العقىالني للجذور ومعا�صرتها للحا�ضر والم�ستقبل.
نتمنى التوفيق لأعمالكم وال�سالم عليكم...
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(((

الحمد هلل رب العالمين وال�صالة وال�سالم على �أ�شرف الخلق و�أعز المر�سلين �سيدنا
ونبينا محمد وعلى �آله و�صحبه الأخيار المنتجبين وعلى جميع الأنبياء والمر�سلين منذ
�آدم �إلى قيام يوم الدين.
دولة الرئي�س� ،أيها الحفل الكريم
ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته
يقول اهلل تعالى في محكم كتابه المجيد:
ب�سم اهلل الرحم الرحيم ﭽﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶﭷ ﭸ ﭹ ﭺ
ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄﭼ(((.
�إن الدعوة الإلهية التي �صدح بها جميع الأنبياء والمر�سلين ال �سيما النبي الم�صطفى
محمد  Pكانت دعوة توحيدية لعبادة اهلل الواحد والتوحد حوله وعلى هديه وهداه في
مختلف نواحي الحياة �صغيرها وكبيرها ليكون اهلل تعالى محور الحب واللقاء وااللهام
((( �سفير الجمهورية الإ�سالمية الإيرانية في لبنان.
((( �سورة �آل عمران الآية.103 :
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وال�سعادة والرقي والكمال ولي�شكل الإعت�صام بحبل اهلل تعالى �سبي ًال لنجاة الأمة من
الفرقة والخالف وطريق ًا لقوتها وعزتها ومنعتها.
وعلى هذا المنوال د�أب ال�سلف ال�صالح من الأنبياء والأئمة وال�صحابة والأولياء على
تر�سيخ الدعوة الإلهية بين النا�س وحدة في تنوع واختالف دون خالف وتنازع و�شقاق
ليتكامل النا�س جميع ًا بعربهم وعجمهم ومختلف �أجنا�سهم و�أعراقهم في عبوديتهم هلل
الواحد ولينعموا بال�سالم والهناء وال�سعادة...
ومن وحي الإلتزام بالنهج الإلهي والتعاليم ال�سماوية الداعية للمحبة وال�سالم
والأخوة والوحدة كان هذا اللقاء المبارك لدولة رئي�س مجل�س النواب الأ�ستاذ نبيه
بري الذي ينعقد تحت ا�سم الم�ؤتمر الدولي في فكر العالمين الكبيرين ال�شيخ عبد اهلل
العاليلي وال�شيخ محمد جواد مغنية رائدي التجديد والوحدة الإ�سالمية...
هاذان العالمان الكبيران اللذان ج�سدا في جهادهما وم�سيرة حياتهما الفكر
الإ�سالمي الأ�صيل ودعوة ال�سماء جمعاء بالدعوة �إلى �أ�صالة الفكر وينبوع الطهر الإلهي
ليغرف النا�س من معينه ما به خيرهم وفالحهم....
�أيها ال�سادة...
�إن �إحياء م�سيرة جهاد وذكرى هذين العالمين الجليلين وغيرهم من العلماء الكبار
االفذاذ في تاريخ �أمتنا المجيد ما هو �إال نداء وا�ضح و�صريح �إلتزمته الثورة الإ�سالمية
في �إيران منذ قيامها ﭽ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﭼ((( بالعودة �إليه نهج ًا
والتزام ًا و�سلوك ًا وحياة ...لذلك كانت ر�سالة الثورة الإ�سالمية في �إيران وقائدها و�إمامها
االمام روح اهلل المو�سوي الخميني ر�ضوان اهلل تعالى عليه الدعوة لوحدة الم�ست�ضعفين
ولوحدة الم�سلمين النّ الوحدة هي ال�سبيل الأوحد لرفع الظلم والقهر والإ�ستعباد
بمختلف �أ�شكاله الذي يمار�سه الم�ستكبرون وطغاة العالم دعاة التفرقة والخالف...
((( �سورة �سب�أ الآية.46 :
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يقول الإمام ر�ضوان اهلل تعالى عليه:
الوحدة واجب على جميع الم�سلمين ...والفرقة من ال�شيطان والإتحاد ووحدة الكلمة
من الرحمن...
وقال لو �أنّ ال�شعوب الم�سلمة والتي تفوق المليار ن�سمة �إتحدت مع بع�ضها وت�آخت
لتعذر على �أعدائها ال�ضرر بها ...ولو كانوا يد ًا واحدة لما تم ّكن �أحد من مواجهتهم.
و�أكد �إمامنا العزيز ب�أنّ القر�آن الكريم يحكم ب�أنّ جميع الم�ؤمنين في العالم هم
�إخوة والأخوة متكافئون و�أن ال �أهمية للعن�صر واللغة والقومية والإقليم في الإ�سالم،
فجميع الم�سلمين �س ّنة كانوا �أم �شيعة هم �أخوة متكافئون مت�ساوون في المزايا والحقوق
الإ�سالمية ...م�ؤكد ًا ر�ضوان اهلل تعالى عليه ب�أنّ الوحدة �س ّر الإنت�صار ،وعلى هدى هذا
الإمام العظيم والتزام ًا بنهجه تم�ضي اليوم الجمهورية الإ�سالمية الإيرانية وال�شعب
الإيراني في ظل القيادة الحكيمة للولي القائد الإمام ال�سيد علي الخامنئي (دام ظله)
وحكومة فخامة الرئي�س الدكتور محمود �أحمدي نجاد باعتماد �سيا�سة الحوار والدعوة
الى الموقف بين ال�شعوب العربية والإ�سالمية في مواجهة التحديات الخارجية والتوحد
حول ق�ضاياها الكبرى والم�صيرية وفي طليعتها ق�ضية ال�شعب الفل�سطيني و�ضرورة
توحد الأمة حول هذه الق�ضية المركزية ال �سيما وحدة كافة القوى والأحزاب والحركات
الفل�سطينية ،داعمين خياره في المقاومة والجهاد �ضد العدو ال�صهيوني.
�إنّ �سيا�سة اليد المفتوحة والقلوب المفتوحة هي ايمان وعقيدة را�سخة في مفهومنا
الإ�سالمي وال�سيا�سي مع كل �شعوب العالم وم�ست�ضعفيه على قاعدة الإحترام وال�سيادة
والتكامل في خدمة الإن�سان ورق ّيه.
ختام ًا �أتمنى لل�سادة الم�شاركين في �أعمال هذا الم�ؤتمر التوفيق والنجاح لإعالء راية
الوحدة والتوحيد .وال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته
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(((

ó

ﭽﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ﰏ ﰐﰑ ﭼ((( �صدق اهلل العلي العظيم.
ويقول �صلى اهلل عليه وعلى �آله و �صحبه في ف�ضل العالم� »:إن العالم لي�ستغفر له من
في ال�سموات ومن في الأر�ض حتى الحيتان في الماء وف�ضل العالم على العابد كف�ضل
القمر على �سائر الكواكب و�إن العلماء ورثة الأنبياء ،و�إن الأنبياء لم يورثوا دينار ًا وال
وافر» وهكذا نرى �أن اهلل تبارك و تعالى قد
درهم ًا �إنما ورثوا العلم فمن �أخذه �أخذ ٍ
بحظ ٍ
درجات بين النا�س قبل �أن يكرمهم النا�س.
�أكرم العلماء ورفع منهم
ٍ
ونرى ر�سول اهلل Pقد ب ّين لنا �أنّ وظيفة العلماء هي ا�ستمرا ٌر لوظيفة الأنبياء،
وذلك حينما قال العلماء ورثة الأنبياء.
�أما وظيفة الأنبياء فتنح�صر بالدعوة لعبادة اهلل وحده والإلتزام بالقيم الإن�سانية
والأخالقية التي جاءت بها الكتب ال�سماوية و�آخرها القر�آن الكريم ومنها الإلتزام
بالأخوة الإن�سانية وتجاوز الع�صبيات القبلية والعرقية وكذلك المذهبية والطائفية
وكذلك الإلتزام بال�صدق والأمانة والمقاومة والتراحم بين جميع النا�س.
((( رئي�س مجل�س الأمناء في تجمع العلماء الم�سلمين.
((( �سورة المجادلة الآية.11 :
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وي�أتي بعد الأنبياء العلماء ليحملوا على عواتقهم هذا الإرث جي ًال بعد جيل.
و�إن اهلل تعالى قد ك ّرم الإن�سان حيث قال «ولقد كرمنا بني �آدم « ،ورفع اهلل مكانته
بين جميع الخالئق وجعله خليف ًة على هذه الأر�ض َّ
و�سخر له ال�سموات والأر�ض لكي
ي�ستمر عليها و يعمرها وي�شارك الكون بالحمد هلل و ال�شكر والت�سبيح ﭽ ﮒ ﮓ ﮔ
ﮕ ﮖ ﮗ ﮘﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣﮤ ﭼ(((.
و�إنّ لقاءنا هذا هو من �أجل تكريم عالمين جليلين هما ال�شيخ عبد اهلل العاليلي
وال�شيخ محمد جواد مغنية رحمهما اهلل تعالى ،و�إنني لن �آتي على ذكر العدد الكبير من
الكتب التي تركها لنا هذان ال�شيخان و�س�أكتفي بذكر كتاب المعجم الكبير الذي طبع
ٌ
و�سيط وكتاب مقدمة لدر�س لغة
في �أربع ٍة و ع�شرين مجلد ًا وكتاب المرجع وهو معج ٌم
العرب ،جميعها تبرز اهتمام وجهود ال�شيخ عبد اهلل في خدمة اللغة العربية.
وال نن�سى كتاب ًا بعنوان �أ�شعة �سر حياة الح�سين و �آخر بعنوان تاريخ الح�سين.
ي�ؤكد �سماحته من خاللهما �إيمانه بعظمة الإمام الح�سين عليه ال�سالم وتتبعه الحثيث
لأقواله ،وقد تجاوز ال�شيخ في ذلك الع�صبية المذهبية وبخا�ص ٍة حين نرى تلك العالقة
الحميمة وال�صداقة المتينة بينه و بين المرجع الكبير �سماحة ال�سيد عبد الح�سين
�شرف الدين.
ون�أتي ل�سماحة القا�ضي و رئي�س المحكمة الجعفرية في كتابه الفقه على المذاهب
الخم�سة الجعفري والحنفي والمالكي وال�شافعي والحنبلي ،لنرى هذا الكتاب مرجع ًا
كثير من
في الفقه لجميع العلماء من جميع المذاهب و كيف تلتقي هذه المذاهب في ٍ
الأحكام ال�شرعية والفرعية و�أنّ الإختالف هذا في الإجتهاد قد يح�صل بين العلماء في
المذهب الواحد.
وقد دعا �سماحته �إلى نبذ الع�صبية المذهبية ،ويقول في مقدمة كتابه �إن الذي
((( �سورة الإ�سراء الآية.44 :
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مذهب هو �أ�سو�أ من الجاهل وذلك لأنه لم يتع�صب للدين �أو الإ�سالم
لمذهب �أي
يتع�صب
ٍ
ٍ
و�إنما تع�صب ل�صاحب المذهب وكلنا يعلم �أنه لم يكن في ال�صدر الأول مذاهب وفرق
وكان الإ�سالم �صف ّي ًا من كل �شائبة و كان الم�سلمون في طليعة الأمم و كانت زيارة �سماحة
ال�شيخ محمد جواد مغنية للقاهرة واجتماعه بالعالم الكبير �شيخ الأزهر �سماحة ال�شيخ
محمد �شلتوت تتويج ًا للوحدة الإ�سالمية و رف�ض ًا للع�صبية المذهبية و بخا�ص ٍة بين ال�سنة
و ال�شيعة ،وهكذا يجتمع العالمان الجليالن على نبذ الع�صبية و الدعوة للوحدة بين
الم�سلمين �سن ًة و �شيع ًة و�صو ًال �إلى الوحدة الوطنية بين الم�سلمين و الم�سيحيين.
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(((

نلتقي في هذه الأيام المباركة على �صراط الوحدة والإلفة والتواد .ولنجدد عهد ًا
�أطلقه الإمام الخميني الراحل(ر�ض) قبل ثالثين عام ًا تحت عنوان �أ�سبوع الوحدة
الإ�سالمية.
وعقلي ذو مبادئ
ديني
ٌّ
�إن الوحدة بين �أبناء الأمة الإ�سالمية هي في حقيقتها �أم ٌر ٌّ
رئي�سي ٍة في ال�شريعة المحمدية .Pمن منطلق الآيات القر�آنية و الروايات ال�صادرة
عن الر�سول الأعظم Pوالأئمة Rوبحكم العقل ال�سليم قام العلماء والمفكرون
الملتزمون بالقيم الإ�سالمية والحري�صون على م�صير �أبناء الأمة الإ�سالمية ب�إنجاز هذه
المهمة على مدى التاريخ .هذه الحركة هي من نتاج العلماء الم�سلمين من ال�سنة و ال�شيعة
الذين وجدوا كيف �سعى �أعداء الدين �إلى �أن ي�شعلوا نار الخالف و العداوة بين مذاهب
الأمة وذلك لأن الوحدة هي انت�صار الأمة على عدوها تحت كل الظروف والمعايير.
�إن الجمهورية الإ�سالمية الإيرانية «التي بنت �أركان و �أ�س�س حكومتها على الأ�صول
حاكم على جميع �سيا�ساتها
رئي�سي
أ�صل
والقيم الإ�سالمية» تنظر �إلى الوحدة ك� ٍ
ٍّ
ٍ
((( الم�ست�شار الثقافي للجمهورية الإ�سالمية الإيرانية في لبنان.
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وقراراتها «وفي �ضوء ذلك �صارت الوحدة الإ�سالمية هي �إحدى �أ�سمى القيم التي
نادت بها الثورة الإ�سالمية في �إيران» وقامت بتحقيق هذا الهدف المهم والرئي�سي في
�ساحتي العمل والنظر.
«�إن واقع الأمة اال�سالمية و�شعوبها يحتاج اليوم و�أكثر من �أي يو ٍم م�ضى �إلى
التوحد على الكلمة ال�سواء بعيداً من الع�صبيات وثقافة الفتنة».
ُّ
والحق يقال �إن المراد الجوهري من الوحدة كما قال ال�سيد القائد �آية اهلل العظمى
الإمام الخامنئي} هو التعامل بين �أبناء الأمة الإ�سالمية على �صراط الموعظة
الح�سنة وعلى �أ�سا�س المنطق وال�سالم والتراحم .وهو ما يراد منه �أي�ض ًا ال�صمود في
وجه العدو الم�شترك الذي ا�ستهدف وحدة الإ�سالم والم�سلمين كاف ًة؛ وبالتالي فال
تناق�ض على الإطالق بين الوحدة الإ�سالمية والوحدة الوطنية.
االخوة والأخوات:
�إننا �إذ نفتتح م�ؤتمرنا الدولي هذا �إحيا ًء لفكر وفقه العالمين الكبيرين ال�شيخ
العاليلي وال�شيخ مغنية ن�س�أل المولى تعالى �أن يحفظ وحدة لبنان ال�شقيق بجناحيه
الم�سلم والم�سيحي و�أن ي�صون وحدة الم�سلمين لإنجاز تقدمهم ونه�ضتهم المق ِبلة .وفي
الختام �أرحب بكم مر ًة �أخرى و�أ�شكر ح�ضوركم.
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(((

راعي م�ؤتمرنا دولة رئي�س المجل�س النيابي الأ�ستاذ نبيه بري..
�أيها الحفل الكريم..
�إنّ مدة الكلمات التي ق ّيدنا �أنف�سنا بها ال ت�سمح لنا با�ستعرا�ض تفا�صيل الحيثيات
العلمية والفكرية التي تمتع بها العالمتان ال�شيخ محمد جواد مغنية وال�شيخ عبد اهلل
العاليلي ،تاركين هذه التفا�صيل لل�سادة الباحثين ،دون �أن ُنعفي �أنف�سنا من الإطاللة
على بع�ض حيثيات هذه الأفكار والر�ؤىّ .ثم �إنّ �أق ّل الواجب �أن نحيي ذكرى ه�ؤالء الأعالم
ونناق�ش �أفكارهم ون�ستعر�ض �سيرتهم ،لما فيها من غنى على ال�صعيد العلمي والفكري
وال�سيا�سي والإجتماعي ،كي ن�سير على ذات الخطى والنهج.
�إنّ المباحث العلمية والفكرية عند هذين العلمين تقع �ضمن �إطار التطوير والحداثة
الم�س بجوهر هذه الأفكار ،ال �إلغا ًء وال تعدي ًال.
التي يجب تتبعها دُون ّ
انّ المنهج الفقهي الذي اعتمده هذان العالمان ُيظهر قيمة الفقيه القادر على �إنتاج
يم�س
الفقه من منبعه الأ�صلي ،بما اليتعار�ض مع المبادئ العامة لقواعد الفقه ،وال ّ
((( ع�ضو المجل�س المركزي في حزب اهلل والم�شرف على �أعمال الم�ؤتمر.
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جوهر الن�صو�ص ال�صحيحة الواردة عن ر�سول اهلل  Pوالأئمة الأطهار.R
هذا الم�ؤتمرُ ،يعالج عناوين كثيرة تط ّرق �إليها العالمتان الجليالن مغنية والعاليلي
في م�صنفاتهما الق ّيمة ،فبع�ضها متعلق بالفقه وتطوير الإجتهاد ،وبع�ضها الآخر بالتاريخ
وفهم حيثياته وقراءته قراء ًة بعيد ًة عن التع�صب والإنتماء المذهبي ،و�آخر ما هو متعلق
عمل
(باللغة) والمحافظة عليها ،والعمل على ن�شرها وتطبيقها ،وخ�صو�ص ًا في ظل ٍ
مدرو�س لت�شويه اللغة و�إدخال مفردات غريبة عليها ،كي يبتعد مجتمعنا بالتدريج عن
ثقافته العربية والإ�سالمية ،خ�صو�ص ًا �إذا ما ترافق ذلك مع م�شروع فكري وم�ساعدات
تربوية واجتماعية.
كما عمد مغنية والعاليلي �إلى ا�ستخدام �أ�سلوب ع�صري يتما�شى وتطور المجتمع،
وبطريقة تن�سجم مع الواقع المعا�ش في ع�صرهما ،م ّما ي�ساعد على فهم الأفكار
والر�ؤى الإ�سالمية التي ُت�شكل الإطار ال�صحيح للمحافظة على (الهوية) .هذا ناهيك
عن الإ�صالح الإجتماعي وال�سيا�سي والم�ؤ�س�سات الدينية ،والعمل الجاد على الوحدة
بين الم�سلمين والتقريب بين المذاهب الإ�سالمية .وهنا يجب �أن نف ّرق بين :الوحدة
بين الم�سلمين التي لها طرقها الخا�صة ،وبين المنهج التقريبي .فالوحدة لها �شعاراتها
الناظرة �إلى ِّلم ّ
ال�شمل وجمع الم�شاعر ،ومن م�صاديقها :العمل الجهادي ،وتوحيد
الجهود الم�شتركة ،كالإلتزام بخيار المقاومة ،والدفاع عن الأوطان ،وتحرير فل�سطين،
وهذا ما ُيحتّم على العلماء والمفكرين والم�صلحين �أن يبحثوا عن الآليات التي ُتو�صل
ولم �شملهم ،فق�ضية العيد وما تحتويه �سواء ما هو متعلق
�إلى جمع م�شاعر الم�سلمين ّ
ب�شهر رم�ضان المبارك� ،أو ما له عالقة بالوقوف بعرفات والمبيت بمنى والرجم والحلق
يوم العيد ،هذه الأمور ال يمكن �أن يختلف الم�سلمون حولها ،خ�صو�ص ًا في منا�سك الحج،
بل يجب �أن ن�صل �إلى حدود الإجماع حولها ،كي تكون مظهر ًا من مظاهر قوة الم�سلمين
وعزّة الإ�سالم.
�أ ّما التقريب بين المذاهب الإ�سالمية ،فله �آلياته الآخرى ،من توحيد الفقه والفقه
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المقارن ،والبحث في القوا�سم الم�شتركة ،والإبقاء على الم�سائل الخالفية التي ال تف�سد
في الو ّد ق�ضية ،وهي موجودة �أ�ص ًال داخل المذهب الواحد.
�أيها ال�سادة:
م�ؤتمرنا هذا ينعقد في �أ�سبوع الوحدة الإ�سالمية ،التي �أرادها الإمام ال�سيد روح اهلل
ال�سنة ،كي يلتفتوا فيها �إلى
الخميني {� ،إحدى المحطات الأ�سا�سية للم�سلمين في َّ
الم�سائل الأ�سا�سية ذات ال�صلة بوجودهم وب�ضرورة تح�صين �ساحاتهم من الإختراق
والت�شتت ،حتى ال ي�ستفيد الأعداء من هذا (الوهن) ويت�س ّللوا �إلى �صفوفنا  -كما يحدث
اليوم  -مع من ي�س ّمون �أنف�سهم بالوهابية ،ون�سميهم نحن بالمنهج التكفيري.
�سن�ضع هذا الم�ؤتمر في �سياق الوحدة الإ�سالمية والمنهج التقريبي بين المذاهب
الإ�سالمية ،و�إن ك ّنا نتحدث عن عالمين مختلفين من حيث الإنتماء المذهبي� ،إال �أنهما
متحدان بالمحتوى والأ�سلوب ،وتكاد ال تم ّيز بينهما ،لما لهما من �آراء متقدمة ومتطابقة
في �شتى الميادين والعلوم والأفكار ،وبالأخ�ص ق�ضية التقريب بين المذاهب الإ�سالمية،
من دون �أن نلغي خ�صو�صية ك ّل واحد منهما ،وطريقته الخا�صة في الو�صول �إلى تحقيق
م�شروع الوحدة والتقريب بين المذاهب .و�إلى اليوم ،قد ُط ِرحت العديد من المناهج
والأفكار التقريبية ،من �شخ�صيات علمائية ومفكرين ،كتوحيد الفقه والفقه المقارن،
وت�شييد جامعة �إ�سالمية� ،أو �إقامة الدولة الإ�سالمية �أو جمع الأحاديث الم�شتركة الواردة
عن ر�سول اهلل  Pمن طرف ال�س ّنة وال�شيعة ،وهذا ما قام به دار التقريب في القاهرة
في ثالثينيات القرن الما�ضي ،و ُك ّلف بهذه الم ّهمة �آنذاك �آية اهلل ال�سيد �صدر الدين
ال�صدر والد الإمام ال�سيد مو�سى ال�صدر� ..إلخ.
العناوين التي طرحت ،قطع ًا بع�ضها ي�ص ُلح في كل المراحل ،وخ�صو�ص ًا فيما يتعلق
بالفقه وجمع الأحاديث� ،إلاّ �أنني �أجد �أنّ الأكثر �إلحاح ًا هي العناوين المرتبطة بوحدة
الم�سلمين ،من ّلم �شملهم وجمع م�شاعرهم ،وهذا يتطلب �أن يجتمع علماء الم�سلمين
- 73 -

يحاتتفالا

ويبحثوا في �آليات جديدة ،ت�صلح �أن تتما�شى مع ع�صرنا الحا�ضر ،والعمل على �إيجاد
م�ساحة عاطفية ي�شترك فيها الم�سلمون بالأحا�سي�س والم�شاعر ،ولهذا نجد القر�آن
الكريم الذي يحث الم�سلمين على الوحدة والمحبة� ،إنطالق ًا من قوله تعالى :ﭽ ﭿ
ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄﭼ((( ،ولم يقل �أ ّلف بين عقولكم ،فمخاطبة العقول
و�إقناع الآخرين له طرقه وظروفه الخا�صة ،فجم ُع النا�س على الأمور العقلية �أمر في
غاية ال�صعوبة ،ومن باب النكتة �أقول( :هذا �إذا كان هناك عقول عند الكثيرين).
اليوم ،عملية جهادية �ضد ال�صهاينة تق ّرب م�سافات كبيرة بين الم�سلمين ،وتح ّثهم
على الجهاد وتجمعهم على حب (فل�سطين)� ،أكثر من ع�شرات المجلدات ومئات الخطب
ما�سة �إلى البحث عن �آليات
الرنانة الداعية للوحدة والمحبة .فاليوم نحن بحاجة ّ
جديدة تجمع م�شاعر الأمة ،وتجعلها ّ
تلتف على نف�سها ،كي نقف في وجه الإ�ستعمار
والمت�آمرين ،و ُنخرج المنافقين من �صفوفنا ،والذين هم �أدوات في �أيدي الغرب ،للنيل
من وحدة الم�سلمين ،وكي ال ُتتاح لهم فر�صة ت�شويه الإ�سالم ونهب ثروات الم�سملين،
خ�صو�ص ًا �أنّ هناك بع�ض الأنظمة الرخي�صة جاهزة من �أجل نزواتها لتدمير البالد
ح�س الم�س�ؤولية وفهم
والعباد ،وا�ستخدام الوهابية لأجل �شقّ ع�صا الم�سلمين .ولع ّل ّ
الدين ال�صحيح و�إدراك المخاطر ،هو الذي جمع (مغنية والعاليلي) وق ّرب بينهما
الم�سافة ،فكانت الإبداعات الفكرية والم�سار العلمي ،ولعل �أبرز المواقف التي �شددا
عليها ،كان الأ�سا�س فيها المعاناة التي عا�شاها في الحرب العالمية الأولى ،وما حدث
من تداعيات بعد نهاية الحكم العثماني �إلى قيام الإنتداب الفرن�سي ،والنكبة التي م ّرت
على فل�سطين ،كل هذه الق�ضايا جعلت من العالمتين الجليلين (مغنية والعاليلي)
يعي�شان م�س�ؤولية كبيرة تجاه الأمة وق�ضاياها.

((( �سورة �آل عمران ،الآية.103 :
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ويمكن تلخي�ص بع�ض الم�شتركات التي اجتمعت في �شخ�صيتها وهي على ال�شكل التالي:
1.1نظرتهما �إلى الإن�سان الذي له ميزته وتميزه عن بقية المخلوقات.
2.2الطريقة العلمية والمنهج الفكري ،حيث الحظا فيهما م�صلحة الإن�سان وتطور
المجتمع.
�3.3إطالق العنان للحركة الإ�صالحية والثورة على الظلم والف�ساد ،حيث لم ُيو ّفرا
�أحد ًا من النقد الب ّناء والمو�ضوعي لأجل الإ�صالح ،وهذا ما �شمل حتى الم�ؤ�س�سة
الدينية في النجف الأ�شرف والأزهر ال�شريف.
4.4الوحدة الإ�سالمية والعمل على جمع الم�سلمين ،والتقريب بين المذاهب
الإ�سالمية ،والدعوة �إلى الخروج من الع�صب ّيات المذهبية ،من خالل الدعوة
للإنتماء �إلى الدين ،ولي�س �إلى المذهب مبا�شر ًة ،فالم�سلمون �أحرار فيما يقتنعون
به من الإلتزام ب�أي مذهب يو�صلهم �إلى هذا الدين.
5.5تطوير الإجتهاد وفتح الباب على م�صراعيه ،كي ُتقط ْع الطريق على الم�صطادين بالماء
د�س م�شايخ عمالء وج ّهال في
العكر ،ويمنع ت�سلل الجهلة و�أجهزة المخابرات من خالل ّ
�صفوفنا ،وما �أجمل �أن ي�أتي ذلك اليوم الذي يخرج فيه المنافقون من �صفوفنا.
في ذكرى العالمتين (مغنية والعاليلي) ،ما �أحوجنا �أن نعود اليوم �إلى تلك المدر�سة
والذهنية ،و�إلى تلك المرتكزات من الإ�صالح والوحدة والتقريب والتطور الفقهي،
من دون الإكتفاء بهذه العناوين التي طرحها ال�سلف ال�صالح رغم �أهميتها و�ضرورة
الإ�ستمرار بها� ،إال �أنه يجب البحث في �آليات جديدة تن�سجم مع مرحلتنا.
في الختام:

�أ�شكر ال�سادة العلماء والباحثين من مختلف البالد الإ�سالمية على جهودهم التي
بذلوها في �سبيل الإ�ضاءة على النتاج العلمي والفكري لهذين العالمين الجليلين اللذين
�ص ّنفا في الفقه والتف�سير والتاريخ واللغة ،وكانت لهما �آراء متطورة تتما�شى مع م�صلحة
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الم�سلمين ،بحيث لم يتوقف قلمهما عن الإعترا�ض على الف�ساد وال�سيا�سات الخاطئة،
ولم يتوقفا عن الدعوة والتقريب بين المذاهب حتى النف�س الأخير من حياتهما.
كما ال بد من �شكر خا�ص لراعي هذا الم�ؤتمر دولة رئي�س المجل�س النيابي الأ�ستاذ
نبيه بري ،وال�شكر مو�صول بال�سادة :نائب الأمين العام لحزب اهلل �سماحة ال�شيخ نعيم
قا�سم ،و�آية اهلل ال�شيخ محمد علي الت�سخيري الأمين العام للمجمع العالمي للتقريب
بين المذاهب الإ�سالمية ،وحجة الإ�سالم والم�سلمين ال�شيخ محمد ح�سن �أختري �أمين
عام المجمع العالمي لأهل البيت  ،Rوال�سيد محمد ح�سين رئي�س زاده الم�ست�شار
الثقافي للجمهورية الإ�سالمية الإيرانية في بيروت ،و�سماحة ال�شيخ �أحمد الزين رئي�س
مجل�س الأمناء في تجمع علماء الم�سلمين ،كجهات م�شاركة في �إقامة هذا الم�ؤتمر،
كما ال بد من �شكر نائب رئي�س المجل�س الإ�سالمي ال�شيعي الأعلى العالمة ال�شيخ عبد
الأمير قبالن ،ومفتي الجمهورية اللبنانية �سماحة الدكتور ال�شيخ محمد ر�شيد قباني،
ودولة الرئي�س تمام �سالم ،و�سعادة �سفير الجمهورية الإ�سالمية الإيرانية في بيروت
ال�سيد محمد ر�ضا �شيباني ،وال�سادة الوزراء والنواب والفعاليات ال�سيا�سية والإجتماعية
والثقافية وقيادتي حزب اهلل وحركة �أمل ،والإعالميين والأخوة والأخوات.
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الوحدة اإلسالمية
والمنهج التقريبي
األبحاث:
•التقريب بين الأديان الأب د .انطوان �ضو.
•الدور التقريبي عند العلمين مغنية والعاليلي ال�شيخ د .محمد مهدي الت�سخيري.
•دور الإعالم في التقريب بين المذاهب �أ .عبد اهلل ق�صير.
•التقريب بين الأديان د .ريا�ض جرجور.
•الوحدة الإ�سالمية والتقريب ال�شيخ ح�سين غبري�س.
•التقريب «نظرة واقعية» ال�شيخ د .خالد المال.

التقريب بين األديان

األب د .انطوان ضو

(((

الإ�سالم دينٌ من الأديان ال�سماوية ﭽ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ

ﭭﭮﭯﭰﭱﭲﭳﭴﭵﭶﭷﭸﭹﭺ

ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﭼ (((.
بح�ضارات
ل�شعوب متعدد ٍة وح�ضار ٌة
الإ�سالم دينُّ واح ٌد بمذاهب متنوع ٍة و�أم ُة واحد ُة
ٍ
ٍ
أمم كثير ٍة يت�ساوى �أفرادها في الكرامة الإن�سانية والحقوق
وثقاف ٌة
ٍ
بثقافات وعل ٌم بعوالم و� ٍ
والواجبات الوطنية.
المذاهب في الإ�سالم هي مذاهب �شقيق ٌة ومدار�س فكري ٌة وفقهي ٌة واجتهادي ٌة وتن ّو ٌع في
وجديد بالإ�سالم تهدف �إلى �إغناء الفكر الإ�سالمي
أ�صيل
ٍ
وعي � ٍ
الأفكار والآراء ،وحركة ٍ
وتجديده وتق ّدمه وتطوره في خدمة الإ�سالم والم�سلمين والعالم كله.
أر�ض واحد ٍة �أحيان ًا ،بيئ ٌة واحد ٌة ق�ضاياها
تراث
ٍ
�إن المذاهب ذات ٍ
م�شترك تعي�ش على � ٍ
((( �أمين عام اللجنة الأ�سقفية للحوار الم�سيحي الإ�سالمي.
((( �سورة البقرة ،الآية .136
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وهمومها ور�سالتها وم�صيرها واح ٌد.
الم�سيحيون ي�ؤمنون بكني�س ٍة واحد ٍة جامع ٍة مقد�س ٍة ر�سولي ٍة ،وهم منق�سمون كنائ�س
وجماعات م�سيحي ًة عديد ًة والحركة الم�سكونية هي حوا ٌر جام ٌع من �أجل تحقيق ال�شراكة
ٍ
والوحدة في التنوع.
التقريب بين المذاهب هو فقه الإ�صالح والتجديد والوعي النقدي وال�شجاعة الأدبية.
�إنه فكر التف�سير والت�أويل والإجتهاد والت�أمين من �أجل �أن تبقى كلمة اهلل حية ال�ضمائر
ومكان.
زمان
ٍ
والقلوب وم�شرق ًة وفاعل ًة ومخل�ص ًة في كل ٍ
التقريب يقوم على الت�أكيد على الم�شتركات و�ضرورة توحيد الم�سلمين وتعاونهم
وعدم تناحرهم وتوحيدهم .واللجوء �إلى الجدال بالتي هي �أح�سن ،و�ضرورة اتخاذ
المواقف الحكمية العقالنية والتمييز بين الم�سائل الأ�صولية المتفق عليها والفروع
والإختالفات الفرعية.
�إن الإحتجاج يكون بالدليل .والتكفير والتناحر والتقاطع والتخالف والتباغ�ض
والتنابز والت�سرع والإ�شاعات والإتهامات الباطلة و�سوء الفهم والجهل والخالفات
والتفرقة والإنق�سام كلها �أمو ٌر خارج ٌة عن الإ�سالم �إنها �آراء ومواقف �شخ�صي ٍة وا�ستغال ٌل
للإ�سالم من �أجل م�صالح خا�ص ٍة وفئوي ٍة و�سيا�سي ٍة.
أحد رمي
�إن ما جمع اهلل عليه القلوب و�ألف بين الم�سلمين يجب احترامه .وال يجوز ل ٍ
الآخر بالكفر لأن ال�سيد الم�سيح يقول «ال تدينوا لئال تدانوا».
�إن التقريب هو حرك ٌة �إ�سالمي ٌة �أ�صيل ٌة ونه�ضوي ٌة �إ�صالحي ٌة من �أجل التغيير نحو
الأف�ضل وبناء الم�ستقبل ال�سعيد وتحقيق دعوة الإ�سالم.
علينا الإلتزام الحقيقي ال�شجاع وال�صادق بفكر التقريب والم�سكونية والوحدة
والإنفتاح على المذاهب والطوائف ال �سيما على الم�سيحين والم�سلمين لأننا ل�سنا في
واحترام وحتى ل�سنا في تحالف �إنما نحن ن�ؤمن باهلل
تحالف
�صراع وعداءٍ بل نحن في
ٍ
ٍ
ٍ
واح ٌد �إخوا ٌن و�أ�صدقا ٌء و�شركا ٌء و�شريعتنا هي محبة كل �إن�سان في هذا الكون.
علينا �أن نثق ب�أنف�سنا ،ونحمل هموم بع�ضنا و�أن نكون متنبهين يقظين متكلين على
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ال ّرب الذي ينير عقول الجميع ويرعانا �أجمعين.
علينا عدم الإنف�صال وتخفيف التوتّرات المتزايدة بين المذاهب والطوائف.
علينا فهم الما�ضي على حقيقته وتوقع الم�ستقبل الذي نحلم به.
الحوار بين األديان

بدعم من الالهوتيين والعلماء
الحوار بين الأديان يخطو
ٍ
خطوات متق ّدم ًة جد ًا ٍ
والفقهاء و�أهل الفكر والإجتهاد والثقافة وال�سيا�سة وحتى من كبار الحكام الم�سلمين
والدول الإ�سالمية.
�إن تفعيل فكر الحوار الديني وتعميقه هو تف�صي ٌل لفكر الإنفتاح والإعتدال والو�سطية
والت�سامح والتعاون ،وبناء ح�ضارة العدالة وال�سالم والمحبة.
أ�سا�س بالن�سبة لنا رغم احترامنا ل�سائر
�إن الحوار الم�سيحي الإ�سالمي هو �أولوي ٌة و� ٌ
الديانات الأخرى .لذلك علينا �أن نولي هذا المو�ضوع الحيوي �أهمي ًة ق�صوى رغم رف�ض
البع�ض لهذا الم�شروع الح�ضاري لخلطهم بين الدين وال�سيا�سة والإنغالق والتخلف
والجهل والتع�صب.
�إن الحوار الم�سيحي الإ�سالمي يفتر�ض �أو ًال حوار ًا جاد ًا بين الكنائ�س والجماعات
انق�سامات حاد ٍة وم�شاكل عد ٍة كما نحن بحاج ٍة ما�س ٍة �إلى حوا ٍر
الم�سيحية التي تعاني من
ٍ
إ�سالمي يعمل على التقارب والتقريب والوحدة بين الم�سلمين الذين يعانون من
إ�سالمي �
�
ٍّ
ٍّ
الخالفات المذهبية التي كانت وال تزال جرح ًا كبير ًا في الج�سم الإ�سالمي وفي حياة الأمة.
باحترام ومود ٍة
عندما يقبل الم�سيحيون بع�ضهم بع�ض ًا والم�سلمون بع�ضهم بع�ض ًا
ٍ
عقد وح�سا�سي ٍة كثير ٍة ورثوها من الما�ضي ويعيدون �إنتاجها
ولطف
وتوا�ضع يتحررون من ٍ
ٍ
ٍ
في الحا�ضر� ،إخال�ص ًا �إلى الحوار الم�سيحي الإ�سالمي لت�صبح العالقات بين الم�سيحين
والم�سلمين الذين ي�شكلون �أكثر من ن�صف الب�شر ويحملون ر�سال ًة كبرى عند ذاك ي�صبح
الحوار م�شرو ٌع وفي خدمة الب�شر جمعاء علينا �أن ننمي الثقة بين الم�سيحين والم�سلمين
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و�أن نتعاطف ونتفاهم ونتعاون ونت�ضامن ونحب بع�ضنا بع�ض ًا كما �أحبنا ويحبنا اهلل
تعالى فنلعب دور ًا �إيجابي ًا في بنيان العدل وال�سالم وملكوت اهلل على الأر�ض ونحقق
التنمية الب�شرية الم�ستدامة مقرن ًة بروح المحبة والتراحم.
ثقافة الحوار

الحوار هو عل ٌم وثقاف ٌة وفنٌ وتربي ٌة وحيا ٌة �إنه �ضرور ٌة �إن�ساني ٌة جيد ٌة ودعو ٌة �إلى التعقل
والمرونة واحترام التنوع و�إزالة �سوء الفهم وتعزيز التربية الدينية المت�سامحة والمدنية
الحقة وتن�شيط التقارب وتعزيز الوحدة.
بلطف وهدوءٍ ومرون ٍة
كلمة الحوار تعني التالقي والتخاطب في ق�ضايا الإختالف ٍ
وبرهان.
وعقالني ٍة وكلم ٍة
ٍ
الحوار �صور ٌة متقدم ٌة من التعارف الذي يدعو �إليه القر�آن الكريم ﭽ ﭵ ﭶ ﭷ
ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅﮆ ﭼ (((.
الحوار بحاج ٍة �إلى العقل ،والعقل الذي يميز ﭽ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ
ﯺﯻﭼ (((.
دائم.
إن�ساني
حوار
ٍّ
ثقافي ٍّ
ح�ضاري ٍّ
م�شروع � ٍّ
ٍ
روحي ٍ
�إن ثقافة الحوار تبد�أ مع الذات ومع الآخر في العائلة والمدر�سة والمجتمع المدني
والم�ؤ�س�سات والدولة وبين الأديان والح�ضارات وال�شعوب والدول.
الحوار يقوم على الإعتراف بالآخر المختلف ومعرفته كما هو و�ضرورته لنا واحترامه
و�سالم ومحب ٍة.
وتفاعل و�شراك ٍة ووحد ٍة
وتعاون
بتفاهم
والعي�ش معه
ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
الحوار يقوم �أي�ض ًا على احترام الحرية ،حرية المعتقد والر�أي والفكر وكرامة وحقوق
الإن�سان والمواطنية والعدالة والم�ساوة والت�سامح والم�صالحة والإخوة.
الحوار الجاد الفاعل عليه �أن يقودنا �إلى المعرفة الحقيقية والإنفتاح على الأديان
((( �سورة الحجرات ،الآية .13
((( �سورة الزمر ،الآية .9
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حركتها الداخلية ومع الخارج ويو�صلنا �إلى العمل مع ًا من �أجل الخير العام واكت�شاف
وتحقيق ر�سالة التفاهم والوفاق والم�صالحة وال�سالم والت�سامح والمحبة بين الأفراد
والجماعات وال�شعوب والأديان.
�إن حديث الحوار وتنميته وتقدمه هو م�س�ؤولية الجميع.
ودينامية الحوار تقوم على ت�أهيل وتجديد وتطوير الفكر الحواري من �أجل اللجوء
�إلى الحوار والو�سائل ال�سلمية في التعامل مع ال�صعوبات والخالفات والتوترات.
فكر الحوار هو فك ٌر ٌ
مو�ضوعي وا�س ٌع يتحمل الإختالف والنقا�ش والنقد العلمي.
هادئ
ٌّ
إجماع.
فكر الحوار هو فك ٌر جام ٌع ولينٌ وفكر � ٍ
على �أ�صحاب ر�سالة الحوار �أن ي�ستوعبوا كل �أ�سباب الخالف والإنق�سام و�أن ي�ؤمنوا
ب�أن الحوار وحده هو الذي يعالج الإختالف والخالف والإنق�سام ويقدم �أف�ضل الحلول
الإن�سانية المعا�صرة.
بمبادرات فقهي ٍة والهوتي ٍة تقريبي ٍة وم�سكوني ٍة جدي ٍة
فقه الحوار :علينا �أن نقوم
ٍ
إرادات �صالح ٍة
واعتذارات �صادق ٍة
ومراجع ٍة نقدي ٍة متبادل ٍة
حي ون َّي ٍات ط ِّيب ٍة و� ٍ
ٍ
ٍ
ب�ضمير ٍّ
تغيرات في الذهنيات والفكر وال�سيا�سات وتر�سيخ الم�صالحة والتعاون
من �أجل �إحداث
ٍ
أمل ورجاءٍ .
وال�شراكة بين المذاهب والطوائف والنظر للم�ستقبل بم�س�ؤولي ٍة و� ٍ
وقلب نحن مت�أثرون
عقل ٍ
ؤوب و�إراد ٌة �صادق ٌة وانفتاح ٍ
الحوار هو خيا ٌر �شجا ٌع وعم ٌل د� ٌ
بفكر ال�صدام بين العقل والقلب ،بين الروح والمادة ،بين الدولة والدين ،بين الفكر
العلماني الملحد وبين الم�ؤمنين بين الم�شرق والمغرب ،بين الأديان والثقافات
والح�ضارات....
علينا تجديد الخطاب الديني وفقه الحوار ومواجهة التحديات الجديدة الح�ضارية
والفكرية وال�سيا�سية التي باتت تفر�ضها العولمة والتطور ال�سريع والتقدم العلمي والإنتقال
من لغة الإنف�صال �إلى لغة المحبة ،من �أجواء الت�شنج وردود الفعل �إلى عمق التفكير
�سيا�سات جيد ٍة وبرامج خالق ٍة.
والإنفتاح والتوا�صل والتعاون والإيجابية والثقة خالل
ٍ
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«مغنیة والعالیلي»

الشيخ د .محمد مهدي التسخيري

(((

ﭽﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ

ﭶﭼ

(((

مقدمة:

�إن دور العلماء الم�صلحین في مجتمعاتهم وت�أثيرهم الإيجابي في تغییر الأمة نحو
الأف�ضل یبقی معلم ًا خالد ًا في تاریخ ال�شعوب والأمم علی مر التاریخ ،فه�ؤالء القادة
المفكرون الذین تحملوا ال�صدمات والمتاعب والعناء والم�صائب لمقاومة الجهل والظلم
والإ�ضطهاد من �أجل هدایة الب�شریة التي قد التب�س علیها كثی ٌر من الأمور و�أ�صبحت
تم�سكوا بها
الأعمال ال�سلبیة والمنحرفة عادة ً لدیهم وعرف ًا ،ومتی دُعوا �إلى التغییرّ ،
علم وب�صیر ٍة وك�أنهم ی�ساقون نحوالأ�سوء من العذاب في حیاتهم المادیة الدینوية.
دون ٍ
((( رئي�س وكالة �أنباء التقريب.
((( �سورة �آل عمران ،الآية .18
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ﭽﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗ ﭘﭙﭚ ﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢ

ﭣﭤﭥﭼ

(((

ﭽ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯﭰ ﭱ ﭲ ﭳ

ﭴ ﭵ ﭶ ﭼ (((.
فئات محدود ٍة �أو
�إنّ الم�صلحین العظام لم یقودوا حمالتهم النه�ضویة �ضمن ٍ
جماعات قلیل ٍة لیدرجها الم�ضطلعون في خانة الم�ساعي اله ّینة ،بل كانت دعوات بع�ضهم
ٍ
ت�شمل �أطراف الأمة الكبیرة التي یبلغ تعداد نفو�سها �أكثر من ملیار ن�سمة! هذا �إذا
�أ�ضفنا �إلى ذلك الجماعات والجهات المخالفة التي لم ت� ِأن في ا�ستخدام ك ّل ما لدیها
من الحیل لنزع فتیل حملتهم ،وا�ستحالل �ساحتهم ولو الت�صفیة الج�سدیة!
وهذا ما دعا التاريخ �إلى حفظ �أ�سماء ه�ؤالء الث ّلة الرائعة بعد ما رفعها عالي ًا بمثابة
�شمو�س م�ضيئ ٍة �أ�شرقت بنورها علی النا�س ،الذین لم ی�ألوا جهد ًا في ت�سجیل مواقفهم
و�إبراز احتراماتهم تجاههم.
جدید تعد من المهام
�إن دعوة الأمة الإ�سالمية �إلى التالحم والوحدة والت�آلف من ٍ
ال�صعبة في عالمنا المعا�صر مع كثرة الأعداء وقلة النا�صر وتطور الأ�ساليب الإ�ستغاللية
ونفاق
�شقاق ٍ
الحدیثة و�إطباق الجهل المركب خا�صة ً بعد ما �آلت �إليه �أو�ضاع الأمة من ٍ
وافتراق� ،س ّهل للعدو الإختراق والتحایل علی مجموعة وال�ضحك علی �أذقان �أخری.
ٍ
في هذه الأجواء ال�ضبابية وهذا الكم الهائل من تراث الإختالف المقیت ،برز دعاة
جدید للأخذ بید �أبناء الأمة و�إنقاذها من ظلمات الفرقة والعداء العائلي
التقریب من ٍ
�إلى نور الأخوة والمحبة بف�ضل الرحمة االله ّیة.
إجتماعي والتقريب بین المذاهب
و�إن و�صول ه�ؤالء الرجال في میدان الإ�صالح ال
ّ
الإ�سالمية �إلى هذا الم�ستوى من الرقي والعالمیة �إ ّنما كان مبنی ًا علی ا�ستراتیجیة
ثابت ٍة منتقا ٍة من الفكروالثقافة القر�آنیة والأدب النبوي ال�شریف وتربیة �أهل بیت النب ّوة
((( �سورة الزخرف ،الآية .23
((( �سورة الزخرف ،الآية .24
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خبط ع�شواء� ،أو
الطاهرین وال�سیرة التي تابع ال�صحابة علیها ب� ٍ
إح�سان ،ولم تكن حركة ٍ
�س�س �شخ�صی ٍة وم�صلحی ٍة فردی ٍة �أو ُا�سری ٍة.
حاطب ٍ
لیل ،و�أی�ض ًا لم تكن علی ُا ٍ
سیین وم�س�ؤولي
ففي الوقت الذي یجوب بع�ضهم العالم ب�أ�سره للقاء الزعماء ال�سیا� ّ
الدول ،یطوف بع�ضهم الآخر البلدان والقری ،قاطع ًا الم�سافات البعیدة من �أجل بثّ
ّ
ال�صف ،ومحاولة �إقناع النخب بتمكین فكرة التقریب ،والحوار
فكرة التقریب ووحدة
الهادئ ،احترام الغیر في نفو�س م�ؤ ّیدیهم .ولعل العلمین الجلیلین الذین اجتمعنا هنا
الملحة
لتكریمهما هما من �أبرز ه�ؤالء الذین بذلوا جهد ًا كبیر ًا من �أجل معالجة الق�ضایا ّ
التي تحتاجها حركة التقریب بین �أبناء الأمة الإ�سالمية.
الشيخ العاليلي في سطور:

ولد ال�شيخ عبد اهلل العاليلي في  20ت�شرين الثاني �سنة 1914م ،في محلة الثكنات
من مدينة بيروت العتيقة.
و�أ�سرة العاليلي قديمة العهد ببيروت ،فهي ترقى �إلى القرن الحادي ع�شر الهجري.
وقد �أخذت ا�سمها من ن�سبة �أجدادها �إلى بلدة عاليا الكائنة بالأنا�ضول في تركيا
والمعروف �أن الأتراك ي�ضيفون �إلى �آخر ا�سم البلد المقطع «لي» للن�سبة �إليه ،و�آل
العاليلي من الأ�سر القديمة والعريقة في بيروت لها ح ّي ٌز مرمو ٌق في الأو�ساط التجار ّية،
وقد �ساهم بع�ض �أفرادها في عمارة الم�ساجد.
ولل�شيخ مختار العاليلي �شقيق ال�شيخ عبد اهلل مكان ٌة دين ّي ٌة محترم ٌة وكان � Mأمين ًا
للإفتاء في لبنان حتى �آخر عمره.
بد�أ ال�شيخ عبد اهلل العاليلي ن�ش�أته الأولى في مدار�س كانت �أ�شبه بالكتاتيب.
وفي �سنة 1920م التحق بمدر�سة الحرج الإبتدائية التابعة لجمعية المقا�صد الخير ّية
الإ�سالمية وفي �سنة 1924م توجه �إلى الجامع الأزهر ال�شريف في القاهرة برفقة �شقيقه
ال�شيخ مختار ّ
وظل يتابع الدرا�سة في هذا الجامع حتى �سنة 1935م و�أخذ عن الج َّلة من ال�شيوخ
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و�سف الدجوي ،و�س ّيد علي المر�صفي،
�أمثال :الد�سوقي العربي ،ومحمد نجيب المطيعي ،و ُي ُ
وال�سملوطي ،و�أحمد عي�سى ال�شرقاوي ،ومحمد العربي ،وعفيف عثمان ،وعلي محفوظ.
وفي �سنة 1952م انتدبته جامعة الدول العرب ّية كم�ست�شا ٍر عند طرح مو�ضوع «الزكاة
في اال�سالم» .وقد ُع ّين ال�شيخ عبد اهلل العاليلي ع�ضو ًا في اتحاد مجامع اللغة العرب ّية
الذي انعقد في دم�شق.
ال�سنّ عن الإم�ساك بعنان الكتابة،
وال�شيخ عبد اهلل العاليلي Mلم يقعده تق ّدم ِّ
بمزيد من
فكان يم ّد ال�صحف والمجالت التي تتلقى ح�صاد قلمه وع�صارة زبدة فكره
ٍ
العناية والإهتمام .وتحل �أبحاثه ومقاالته محل ال�صدارة في �صفحاتها الأولى.
و�إن غزارة ال�شيخ عبد اهلل العاليلي وكثافة درا�ساته المن�شورة جعلته م�صدر ًا ح ًّيا ال
ي�ستغني عنه الباحثون والمحققون في ذلك الزمن.
ومن �أف�ضل ما �شهد به العلماء المعا�صرون على �أهمية ال�شيخ عبد اهلل العاليلي
وت�أثيره في �إحياء اللغة العرب ّية ما ذكره الأ�ستاذ رمزي البعلبكي حیث قال :من منن
اهلل على العرب ّية �أنه �سبحانه وتعالى ،ال يفت�أ يبعث من يحيي هذه اللغة ال�شريفة في
نفو�س �أبنائها ،وينه�ض بها لت�ستقيم في معترك البقاء على نقاو ٍة في الت�شذيب ولدان ٍة في
واندفاع في الوثب ،وال جديد في القول �إن ال�شيخ العاليلي هو محيي العرب ّية على
التخ ّير
ٍ
ر�أ�س هذه المائة ،فهو المقدمة وهو المرجع ومنه الفكر والنظر والإقتراح والبرهان.
كانت وفاة ال�شيخ عبد اهلل العاليلي Mو�أ�سكنه ف�سيح جناته في الرابع من �شهر
كانون الأول �سنة 1996م.
الدور التقریبي للعالیلي� :إنه لمن ال�صعب �أن یتحدث المف�ضول عن الفا�ضل
رائد في العلم والف�ضیلة والفقه
علم مبتد ٍ�أ عن ٍ
والألكن عن الأدیب الأف�صح وطالب ٍ
والأدب ،هوكذلك ،حدیثي عن العلمين ال�شامخین والنجمین الالمعین في �سماء الأدب
والفقه والف�ضیلة قد التطاوعني الألفاظ في بیان ما �أرید �إما لأني غیر قاد ٍر علی تلیینها
لأداء الغر�ض �أو �إن الألفاظ بح ّد ذاتها قد تكون عاجزة ً عن و�صف �شمو�س العلم والمعرفة
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ون�أمل �أن الترد ب�ضاعتنا المزجاة و�أن تقبل كقبول �سلیمان Qلق�شة نمل ٍة مهدا ٍة.
فالمتتبع لكتب العالمة العالیلي و�آثاره العلمية في مختلف �ش�ؤون الحیاة الإن�سانية
والمباني الإعتقادية والتاریخیة یالحظ الحرقة التي تنبع من �صمیم وجوده من �أجل
الدفاع عن الأمة الإ�سالمية و�سالمة مجتمعها والدعوة �إلى العودة نحو المجتمع الإ�سالمي
الأول الذي بني علی ید ر�سول اهلل بالعطف والمحبة والرحمة ،والحنین �إلى الأيام الخالدة
التي الزالت م�شرق ًة في �سماء الإن�سانية و�ستبقی منار ًا لكل الأجیال علی مرالتاریخ.
عندما یتكلم العالیلي عن المیزة البارزة في �إ�سالمنا الحبیب یقول:
ومیزة الإ�سالم �أنه جعل الرحمة دعامته وقام علیها ،ولع ّله ال ّدین الوحید الذي ته ّدی
بها �إلى فهم الوجود ،وقیام الأخالق ،وتركیز القانون والإجتماع ،وجعلها نظریة فل�سفته
الأولی .فقد �س ّمی الإ�سالم اهلل �أحیان ًا رحیم ًا و�أحیان ًا رحمان ًا ،وحین تح ّدث عن الكون
(((
مقام �آخر قال :ﭽ ﭫ ﭬ
مقام ﭽﭥﭦﭧ ﭨﭩﭼ  .وفي ٍ
قال في ٍ
ﭭ ﭮ ﭯﭼ ((( .وحین تح ّدث عن المجتمع العا ّم قال :ﭽ ﮐ ﮑ ﮒ
ﮓ ﮔﭼ ((( .وعن الأ�سرة قال :ﭽ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖﮗﭼ ((( .وقال
الن ّبي ی�صف نف�سه�« :أنا الرحمة المهداة» .وحین تح ّدث عن الأخالق قال« :ال ّراحمون
رحم» ففل�سفة ُ الإ�سالم قامت علی قاعدة
رحم ُ
یرحمهم ال ّرحمن� ،إرحمواَ ،من َ
الی َ
الی َ
ال ّرحمة التي عالج بها نظام الحیاة من �شتّی وجوهه و جوانبه ،وبثها في قانونه و�أناظیمه،
ودخل بها �إلى الهیكل الم�ستغرق الخا�شع ،والمجتمع ال�صاخب ال ّداوي ،وك�سربها �ش ّرة
الأنان ّیات ال�ضاریة ،وح ّد بها من م ّد ال ّرغبات ال ّنهمة.
وبال ّرحمة عالج الإ�سالم طبیعة الإن�سان المعقدة لیبلغ بها مبلغ المثل الأعلی الذي ع ّبر
عنه بقوله :ﭽ ﭚ ﭛﭼ ،ولیح ّقق بها مبد�أ ال ّت�آخي العا ّم ﭽ ﯜ ﯝ ﯞﭼ (((.
((( �سورة الأعراف ،الآية .156
((( �سورة الأنعام ،الآية .54
((( �سورة الأنبياء ،الآية .107
((( �سورة الروم ،الآية .21
((( م�شاهد وق�ص�ص من �أيام النبوة �ص .85
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من هذا المنطلق ارتبطت �أع�ضاء هذا الج�سم الإ�سالمي وتح�س�س البع�ض ب�ألم الآخر،
و�إال فقد خرج عن ربقة الإ�سالم وبهذا الإت�صال الوثیق جعلهم �صف ًا وبنیان ًا مر�صو�ص ًا
التخترقه الأوهام والفتن والع�صبیات ف�ض ًال عن الهجمات الع�سكریة و الأمنیة والتي ت�شكل
الع ّدو الأ�صغر �أمام القوة الإيمانية الإن�سانية المودعة لدی الفطرة ال�سلیمة المدعومة
بوحي من ال�سماء من �أجل بناء الإن�سان المك ّرم .وبهذا الترابط ی�شد بع�ضنا الآخر وتتكون
ٍ
الحب
عنا�صر�شخ�صیة الإن�سان الإ�سالمية �شیئ ًا ف�شيئ ًا وكما یقول العالیلی« :ونحن في ّ
والبغ�ض ،في العاطفة والفكر ،نغتبط بالموافق ال ليزیدنا ثق ًة بعواطفنا و�أفكارنا،
بل ال ّننا ن�أن�س بمن ی�شاركنا ویفكرمعنا� ،أو «وهو �أ�صح» بمن ی�شعرنا بالتفوق ....ف�أنت
قد تطیق من محدثك �إنكاره �أي �شي ٍء علیك ،خال معطیات الفكر والعاطفة لأ ّنهما
عن�صرال�شخ�صية �أو �إن �شئت فقل :لأ ّنهما �أبلغ عنا�صرها و�أكبر مق ّوماتها»(((.
لكن ما الذي دها بنا �إلى �أن نن�سی �أو نتنا�سی هذه الخ�صائ�ص الإيمانية التي یتكون
منها الفرد الم�سلم والمجتمع الإ�سالمي الموحد ،هل هي الم�ؤامرات الدولیة والقوی
الإ�ستكباریة وال�صهیونية العالمیة؟ وهل هذا التمزق هو ولید ع�صرنا المعا�ش فقط؟
�أو�إن �أقالم الم�ست�شرقین و�أتباعهم مه ّدت لهذا ال�سقوط؟ �أم �إن هناك �شرار ٌة �أ�شعلت
روح الع�صبیة والتمزق منذ الع�صور الأولى لظهور الإ�سالم ال�سترجاع القبلیة بمفهومها
جدید بعد ما �سما النبي بهذه الأمة بعید ًا عن �سلبیات عالم الم�شركین
ال�سلبي من ٍ
والجاهلیة الأولى وقد �أ�شار العالمة العالیلی �إلى ال�شرارة الأولى التي �أدت �إلى تمزیق
الأمة بقوله« :و�أنا �أعترف هنا ب� ّأن ال ّتبعة الج�سیمة تقع علی عاتق الأمو ِّیین الذین
�ألهبوا حما�س القبیلة وا�ستغ ّلوه ،فقد كان هذا جزءاً من �سیا�ستهم� ،إ ّال �أ ّنه �صدّع بعد
ذلك بنیان دولتهم المطبوعة علی غراره ،و�صدّع بناء الدّولة عموماً.

((( مثلهن االعلی ال�سيدة خديجة �ص 71
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ویجب �أن ی ّفرق ج ّیداً بین القبل ّیة في العهد الجاهلي ،والقبل ّیة في عهد الأمويين.
ف� ّإن الثا ّنیة كانت تفاخراً وع�صبی ًة بالأن�ساب والأ�صول ،بینما كانت الأولى قبل ّی ًة تنظر
�إلى القبل ّیة ب�أ ّنها رمز الوجود ،رمز الم�صالح التي �أه ّمها البقاء»(((.
م�ضیف ًا ب�أنّ «ال ّنبي اعتمد في كفاح الع�صبیة علی �ش ّتی الو�سائل ،وطاولها مطاول ًة
النبي  Pوا�ستخفت
كانت قمین ًة ب�أن ت�أتي علیها ،وبالفعل ر�أینا �أ ّنها ا�ستترت في زمن ّ
كما ي�ستخفي المیكروب في �أنحاء الدّم ،ح ّتی �إذا هادنه العالج ظهر بعنفه وق ّوته وانت�شر
بال�سم ّو ببیئة العرب ،والق�ضاء علی المزاج العقلي
بح ّماه .و�سیا�سة ال ّنبي  Pتتلخ�ص ّ
القبلي ب�إعطائهم مزاجاً عقلیاً جدیداً خلیقاً بت�صریف حركاتهم في كیانهم الدولي
�صالح(((.
الجدید ،وتهیئتهم مع الزمن لما ی�سمونه بخلق الأمة علی �شكلٍ
ٍ
�إن الإن�سان الم�ؤمن لیحزن عندما یقر�أ في تاریخه الزاخر بالمجد والإعتزاز وباللئالي
إجتماعي والح�ضاري،
الثمینة في بحر وجود �إ�سالمه ال�سامي بالعلم والتقوی والرقي ال
ّ
وع�صبیات
بثارات قدیم ٍة
وحزب �سعی بكل ما یملك من قوة لي�أخذ
ٍ
ٍ
یقر�أ عن وجود طائف ٍة ٍ
عمیاء و لی�سترجع المنا�صب الم�سلوبة ح�سب زعمه والأمجاد الم� َّضیعة علی ح�ساب �ضرب
م�صالح �أم ٍة �سعت لإعالء كلمة اهلل وتقدیم ح�ضار ٍة �إن�ساني ٍة �إ�سالمی ٍة �شامل ٍة ،و�أراد
بعبارات
ال�سمو؛ �إن العالیلي یق ّدم هذه ال�صورة
ٍ
الحرب �أر�ستقراطية بدیل ًة عن كل ذلك ّ
وجیز ٍة ومفعم ٍة بالمعاني �إذ یقول« :ولعل �أكبر دلیلٍ علی عدم ن�ضج التعاليم الإ�سالمية
في نفو�س العرب �أنهم �سموا بعن�صرهم فوق العنا�صر ،حتی لك�أنهم �أر�ستقراطية علی
النا�س كافة ً .والإ�سالم الیعرف �أر�ستقراطية الجماعة والجن�س بل جان�س بین ال�شعوب
حین خلقهم من ذكر و�أنثى وجعلهم �شعوباً وقبائل لیتعارفوا علی مُثلٍ خا�ص ٍة ومبادیء
ف�ضلی وتعاليم قویمةٍ ،ال تفا�ضل �إ ّال باتباعها علی �أوجه الأمثل ....و�إن افتر�ض وكان
في الإ�سالم �أر�ستقراطية ٌ ،فهي �أر�ستقراطية المناقب ّیة ومكارم الأخالق :تخلقوا بخلق
((( مقدمات لفهم التاريخ العربي �ص 15
((( مقدمات لفهم التاريخ العربي �ص .21
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النبي وفیه ٌ
مقال كثی ٌر عند رجال التخریج
اهلل ،وخلق اهلل القر�آن ....وهو �أثر یعزی �إلى ّ
من المحدّثین .ومن هذا یظهر � ّأن ع�صب ّیة العربي كانت تعمل �ضد �أخیه العربي ،و�ضد
�أخیه الم�سلم من �سائر ال�شعوب ،مما ا�ستتبعه اعتزاز ال�شعوبي بقبلیته وما�ضیه �أی�ضاً،
ال�صمیم»(((.
وفي معترك هذه الع�صب ّیات القبلیة وال�شعوبیة انح ّل الرباط الإ�سالمي ّ
وهناك ظاهر ٌة �أ�سا�سي ٌة في تاریخ عالمنا الإ�سالمي قل ما ی�شار �إليها ،وب�إمكاننا �أن
ن�ستح�ضر م�صادیقها في عالمنا المعا�صر �أی�ض ًا وهي عندما تقوم ثور ٌة فكری ٌة وح�ضاری ٌة
مجتمع ما وتتحول هذه الثورة �إلى ظاهر ٍة �إجتماعی ٍة بخ�صائ�صها الإيجابية ،تتوجه
لتغییر
ٍ
نفو�س الأحرار في العالم كله نحو هذه الظاهرة لت�ستلهم منها ما یمدها علی تقبل التربية
والتعلیم والنه�ضة والتزكیة والتطور العلمي وال�سم ّو وكل �صفات العز والكرامة ،و�إن هذا
التوجه ی�ستتبع تو�سیع الرقعة الجغرافیة لهذه الظاهرة ومن ثم یرتفع الكم العددي ونظر ًا
لقلة الكوادر التي ا�ستوعبت الظاهرة و�أُ�شربت �أ�صولها ومبادءها� ،سوف تفتح الأبواب
�أمام المتظاهرین والمت�شبهین بقادة الإ�صالح ،و ی�أتي دورالمنافقین بال�سعي �إلى تحقیق
خطر علی تلك الظاهرة الإيجابية
�أهدافهم وم�آربهم الخفیة� ،إن هذا المنحی ی�شكل �أكبر ٍ
ویجرها �إلى الإنحراف ومن ثم ال�سقوط �إذا لم یتدارك قادتها الأمر ،وذلك بالقیام
بتربیة كوادرتتنا�سب مع حجم الو�ضع والم�س�ؤولیة الملقاة علی عاتقهم� ،س ّد ًا للأبواب� ،أما
وزمان ،یخلو لهم الجوال�ستغالل الفر�ص وفر�ض
مكان ٍ
الإنتهازیون الذین یع�شع�شون في كل ٍ
�أنف�سهم علی الواقع ،و�إلى هذا قد �أ�شار العالمة العالیلي بكل دق ٍة وظراف ٍة عندما ذكر:
ال�سیا�سة التربویة التي انتهجها النبي Pلكي
«وكان علی الخلفاء �أن یتابعوا هذه ّ
یحققوا ال
إختمارالدیني المنتظر .بید �إن �سیا�سة الخلفاء مالت �إلى التو�سع في تزایُدٍ
ّ
�أ�سرع بفناء الطبقات التي تهذبت علی یدی الم�صطفی كالق ّراء ،ولم یدعوا فر�صة ً
لتحقیق الإختمار في الباقین .فالتعجیل بالفتوح كان بمثابة انح�سا ٍر وجذ ٍر قويٍّ في
((( مقدمات لفهم التاريخ العربي �ص .37
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النف�سية العربية الإ�سالمية ،وقد لم�سوا بع�ضاً من نتائجه المح�سو�سة في فناء الق ّراء
تقریباً ح ّتی عمدوا �إلى كتابة القر�آن �صوناً له عن ال�ضیاع .ف� ّإن من الم�س ّلم به �أ ّنه ال بد
من مرور الزمن لتتر�سخ التعاليم وتتحول �إلى �صف ٍة �إرادی ٍة غیر م�شعو ٍر بها ،كما یع ّبر
لیبنز .فهذا الإختمار الدیني �ضروريٌّ ج ّداً .وقد �أ�صیب الإ�سالم ،من حیث العجلة
بالفتوح ،بما �أ�صیبت به الثورة الفرن�سیة»(((� .إذ ًا ما هو الطریق �إلى لم ال�شمل الإ�سالمي
وا�ستعادة اللوحة الفنیة للحیاة الإن�سانية الرائعة التي ر�سمها� ،أ�سوة الم�سلمین و�إمام
الب�شرية نبي �أمتنا محمد Pفي �ساحة الحب الإلهي علی �أر�ض الواقع ،والتي تهدف �إلى
بناء الإن�سان كل الإن�سان ،والمجتمع كل المجتمع في ظل هدای ٍة �إ�سالمی ٍة تعتني بالإن�سان
نظیر في الخلق� .إن الحل هوالعودة �إلى النظرفي �إعادة ر�سم تلك ال�صورة
ك� ٍأخ في الدین �أو ٍ
متنا�سب ًة مع عالم اليوم ونالحظ هنا كیف ی�شرح لنا العاليلي الحال علی ل�سان مخیریق
الن�ضري الإ�سرائيلي عن ما قام به النبي الأكرم  Pمن تغییر في مدینته المنورة قائ ًال:
«ث ّم وقف مح ّمد فوق �أطاللها �شامخاً ،یعلن حریة الإن�سان وحقوقه في الإ�ستقالل
الذاتي ،ویعلن حریة العمل و�إنتاج الجهد ،ویقرر مبد�أ الم�س�ؤولیة ال�شخ�صیة في
الحقوق والجزاء للحق العام ،وینزع �أغالل الفكر .فمحم ٌد حارب الربوبیة في �شخ�ص
الأوثان الجامدة ،وحارب الربوبیة في �شخ�ص الأوثان الإجتماعیة الحیة ،وبذلك ح ّرر
الفكر وح ّرر المجتمع»((( .وهل یا تری �إن مجتمعنا بهذه الموا�صفات من الممكن �أن
ی�سقط في متاهات ما �سقط فیها عالمنا الإ�سالمي المعا�صر؟ وهل تتجر�أ قوة ٌ �صغیر ٌة �أو
قدم لزرع الفتنة والتفرق
عظیم ٌة �أن تفكر في اقتحامه وغزوه؟ وهل یبقی لل�شیطان موطن ٍ
في �أو�ساطه؟ و�إذ �سدت �أبواب الجور والإعتداء علی حقوق الآخرين وفتحت �أبواب احترام
حقوق ال�شعوب واعتماد المبادئ التي تدعو النا�س �إلى الم�شاركة في م�صیرهم وانتخاب
من یر�ضونه و�إقامة دول ٍة تحكم القلوب قبل الأج�ساد والعقول قبل الأهواء ،والحاكم فیها
((( مقدمات لفهم التاريخ العربي �ص .68
((( م�شاهد وق�ص�ص من �أيام النبوة �ص .29
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یری نف�سه خادم ًا لأهله ال متجبر ًا وطاغوت ًا علیهم ،هل ب�إمكان �شیاطین الجن والأن�س �أن
ثغرات للنفوذ في و�سط هذه الأمة؟ �إن علینا فهم هذا الدین المبین وا�ستعادته �إلى
یفتحوا ٍ
جدید وفي و�إلى هذا ی�شیر العالیلي بقوله وهو ع�صب الحیاة الذي �إن انقطع
الحیاة من ٍ
ُ�ش َلت حیاة المجتمع �إذ یقول�« :أن الدین �أك�سب الأمة الحق في حكم نف�سها و ﭽ ﮞ
ﮟ ﮠ ﭼ ((( .ﭽﭭ ﭮ ﭯﭼ ((( ،وفر�ض الطاعة لل�سلطة التنفیذیة في
حدود طاعة ال�سلطة نف�سها للقانون ﭽ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ

ﯾﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍﰎ ﰏ ﰐ ﰑ

ﰒﭼ ((( وال ّتنازع في الآیة علی وجهین :تنازع الأفراد علی الحقوق ،وتنازع ال�شعب
مع ال�سلطة الحاكمة التي ع ّبر القر�آن عنها بـ «�أولي االمر» وحكمهما واح ٌد في �ضرورة
الرجوع �إلى القانون الم�ؤلف من القر�آن و�أقوال النبي و�أفعاله ،وبذلك خ ّول ال�شعب� ،إذا
ال�سیا�سي ،علی ما هو م�شرو ٌح
كان الحق في جانبه� ،أن ی�أخذها بمقت�ضی قانون الجزاء ّ
في ال�سنة من انحالل البیعة وما یتبعها ،كما ي�ؤخذ الأفراد بمقت�ضى قانون الجزاء
العدلي»((( .ف�إن من واجب العالم المقرون بالعمل �أن الینهزم �أمام �صعوبات الحیاة
ّ
وم�صائبها ،وعدم ا�ستجابة النا�س لن�صحه وكذلك عدم الخوف من ال�سیرعلی طریق
الحق لقلة �أهله لأن الن�صیحة في اهلل من �أجل �إعالء حكمه ورفع لواء الإ�سالم و وحدة
الأمة الإ�سالمية ملقا ٌة علی عاتق النا�س جمیع ًا خا�ص ًة �أئمة الأمة وروادها من العلماء
والمفكرین والإ�صالحیین .و في نهایة الحدیث عن �شخ�صیة العالیلي ودوره التقریبي
�أختم كالمي بعبار ٍة �أخری له في �إطارذكر�أهمیة الن�صح حیث یقول« :ر ّبما كان �أده�ش
ما حفظ م ّما جاء علی ل�سان �صاحب ال�شریعة  Pقوله لجریر بن عبد اهلل البجلي
حینما جاء یبایعه علی �شهادة �أن ال اله �إال اهلل و� ّأن محمداً ر�سول اهلل .فقال النبي:P
((( �سورة ال�شورى ،الآية .38
((( �سورة �آل عمران ،الآية .159
((( �سورة الن�ساء ،الآية .59
((( مقدمات لفهم التاريخ العربي �ص.135
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م�سلم .هذا الحدیث من روائع الإ�سالم حین جعل الم�شاركة الوجدانیة
والن�صح لكل ٍ
�صنواً لكلمة ال�شهادة .ولعل دیناً من الأديان لم یبالغ في اعتبار وتقییم هذا الجانب
اعتباراً عملیاً مثل دین محمدٍ و�شریعة محمدٍ »(((.
العالمة مغنیة في سطور:

ولد العالمة ال�شیخ جواد مغنیة عام  1904في قریة طیردبا من ق�ضاء �صور لبنان
فاختار له �أبوه ا�سم محمد جواد وهو ابن ال�شیخ محمود مغنیة من علماء لبنان البارزين
ومن�سوب �إلى ُا�سر ٍة �شهير ٍة في بیروت «�آل مغنیة» ُعرفت بالعلم والف�ضل والأدب وقد بزغ
ٌ
فیها رجا ٌل كثیرون عرفوا بالعظمة وال�شرف.
فقد �أمه العلویة وهي من �أ�سر ٍة ها�شمی ٍة من �آل �شرف الدین وهو دون �سن الرابعة من
عمره ف�أ�ضحی والده العالم �سنده و�أمله في الحیاة وفي �سن العا�شرة فجعه الدهر للمرة
الثانية برحيل ذلك الوالد.
�إنّ ال�صعوبات والمتاعب لن تقف حجر عثر ٍة �أمامه لتلقي العلوم الإ�سالمية في
«الحوزة العلمیة في النجف الأ�شرف» ونهل العلم ال �سیما من المراجع العظام كال�شیخ
عبد الكریم مغنية وال�سید محمد �سعيد ف�ضل اهلل وال�سید ح�سن الحمامي وال�سید الخوئي
ّاب معا�صرین
وال�شيخ محمد ح�سن الكربالئي .و�إلى جانب درا�ساته الحوزویة قر�أ لكت ٍ
كنیت�شه و�شوبنهاور وتول�ستوي والعقاد وطه ح�سین وتوفیق الحكیم و كانت له ن�شاطاتٌ
�إجتماعی ٌة متنوع ٌة منها من�صب الق�ضاء في المحكمة الجعفرية العلیا ببیروت من �أجل
بلدان عديد ٍة من �أجل المعرفة والثقافة والبحث
خدمة المحرومين ،وقد هاجر �إلى ٍ
والتحقيق وتدري�س العلوم الإ�سالمية كالتف�سير والفقه والكالم .وله ما یقارب �ستین
م�ؤلف ًا في مختلف العلوم الإ�سالمية.

((( �سم ّوا المعنی في �سم ّوالذات �أو �أ�شعة من حياة الح�سين �ص .169
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وقد طبعت كتب ال�شیخ في مو�سوعتين« :عقليات �إ�سالمیة»« ،وفل�سفات �إ�سالمیة»
و�إلى جانب هذا التراث من الكتب كانت له مقاالتٌ عدید ٌة في ق�ضایا �شتی ن�شرت في
المجالت والجرائد.
محرم الحرام لعام  1400هـ.ق ،بعد عمر یحفل بالعلم
وفي لیلة التا�سع ع�شر من
ٍ
والعمل والجهاد في �سبیل اهلل ومن �أجل �إعالء كلمته انتقلت روحه ال�شريفة �إلى الملكوت
عمر ناهز ال�ساد�سة وال�سبعين ف�سال ٌم علیه یوم ولد ویوم ارتحل ویوم یبعث
الأعلى عن ٍ
حی ًا.
الدور التقریبي:

إجتماعي ومحاوالته الإ�صالحية في
�إن درا�سة حیاة ال�شیخ العلمیة و واقعه العملي وال
ّ
�سفراته العدیدة تدلنا علی دوره البارز في لم �شمل العائلة الم�سلمة الم�شتتة ودعوتها
�إلى التم�سك بمبادئ ال�سماء والهدایة الربانية واتباع ال�صراط الم�ستقیم لإقامة حكم
اهلل في ظل كلمة التوحید وتوحید الكلمة.
اتخذ نهج ًا تقریبی ًا في كل كتاباته حتی الكتب التي قد توحي عناوینها ب�أنها �ألفت
لتبیین المبادئ الأ�سا�سية لمذهبه الخا�ص ولكن طریقة الكتابة وتحریرالبحث العلمي
والمو�ضوعیة التي انتهجها ت�صب في م�صلحة الإ�سالم العليا ،و�أي�ض ًا هناك م�ؤلفاتٌ
ُا ّ�س�ست م�شروع ًا تقریبی ًا معا�صر ًا في ظل الأجواء المذهبیة الحاكمة �آنذاك كالفقه علی
المذاهب الخم�سة ،والحج والزواج والطالق والو�صایا والمواریث والوقف والحجر علی
المذاهب الخم�سة.
مرجعية أهل البیت Rالعلمية:

من �أهم المحاور التقریبیة التي كان ی�ؤكد علیها العالمة في كتاباته وحواراته العلمية
الدعوة �إلى اعتماد مرجعية �أهل البیت العلمية في مراجعاتنا وت�أليفاتنا العلمية لأنهم
الم�صدر والمنهل العذب الذي البد من الإنتهال من معینه ولذا نجده یطرق بابهم
ویحتكم �إليهم في كل كتبه وما �أثر عنه.
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یعتقد ال�شیخ مغنیة بل یق�سم �أنه قر�أ مختلف الكتب وطالع الآراء قدیمها وجديدها،
ب�شكل �أكمل و�أف�ضل في
�شرقها وغربها ،فتو�صل �إلى �أن كل ما یفید النا�س موجو ٌد ٍ
علي ونجله
التراث الإ�سالمي وال �سیما تراث �أهل البیت ،وبالأخ�ص في كلمات الإمام ٍّ
الإمام ال�صادق  Lوقد انتهج الإمام البروجردي هذا النهج التقريبي عندما ر�أی
�أن الإختالف الأ�سا�سي بین ال�سنة وال�شیعة یكمن في مو�ضوعین �أ�سا�سیین� :أحدهما:
خالفة الر�سول و �إمامة الم�سلمين ،والآخر �إلى من ينبغي الرجوع للعمل بالأحكام بعد
مرجع یجب �أن یتلقوا الأحكام والتكاليف اليومية؟
وفاة الر�سول ،ومن �أي ٍ
�إنّ البحث في المو�ضوع الأول بحثٌ
تاریخي .وهو قد م�ضی وانق�ضی وال داعي لإثارته
ٌّ
جدید ،ف�ض ًال عن ذلك فقد كانت �إثارة وبحث مثل هذه الق�ضایا �سبب ًا للمتاعب
من ٍ
والإختالف ،ومنفذ ًا ی�ستغله الأعداء.
ّ
لوتمخ�ضت عن ذلك نتیج ٌة عملی ٌة �أو عقائدی ٌة ،ف�إن هذه النتیجة ل ٍّأي من
ثم حتی
ال�شیعة وال�سنة محترم ٌة بذاتها ،والعالقة لها بالطرف الآخر .وعلی هذا الأ�سا�س ف�إن
ال�شيء الذي یحظی ب�أهمی ٍة فائق ٍة وب�إمكانه �أن یكون قا�سم ًا م�شترك ًا بین ال�سنة وال�شیعة
من بعد كتاب اهلل ،محوریة �أهل البیت ا�ستناد ًا �إلى حديث الثقلين الذي ورد عن طريق
الفريقين ب�سل�سل ٍة �صحیح ٍة وهو ما یتفق علیه الجمیع.
ولقد كان هاج�س العالمة مغنیة ،الوحدة الإ�سالمية ،لذلك بذل جهود ًا حثیث ًة في �سبيل
تحكیم الوحدة الإ�سالمية حیث كان ی�ستغل كل فر�ص ٍة للإنفتاح علی علماء الإ�سالم و
یتبادل الآراء في خ�صو�ص الوحدة وال�سبل الآلية والكافلة لتحقیقها وقد التقی في م�شواره
الطویل بكبار العلماء من �أقطار العالم الإ�سالمي وجرت بینه وبینهم حواراتٌ متعدد ٌة
ومع �أنهم كانوا یخالفونه الر�أي ویخالفهم في بع�ض الق�ضایا لكن الهدف كان واحد ًا وهو
الت�أ�سی�س لتربی ٍة ت�ؤدي �إلى ن�شر ثقافة الوحدة والعمل علی منهج التقریب بین المذاهب
الإ�سالمية .فقد التقی بعلماء الإ�سالم في �سفراته �إلى خارج لبنان ،كال�شیخ �أبي زهرة
الفحام وال�شربا�صي والدكتور م�صطفی محمود والح�صیري وال�شیخ �شلتوت و....
وال�شیخ ّ
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نموذجین من الحوار التقریبي:

 -1حواره مع ال�شیخ ابي زهرة
يذكر العالمة مغنية :في �سنة  1960م .اجتمعت بال�شیخ �أبي زهرة في دم�شق ،حیث
ا�شتركنا مع ًا في مهرجان الغزالي ،وكنت �أنا مم ّث ًال للبنان ،وق�ضینا وقت ًا ممتع ًا ،وتح ّدثنا
طوی ًال ،فقال لي فیما قال :حین �أ ّلفت كتاب «الإمام ال�صادق» كنت علی علم اليقين ب�أ ّنه
�سيغ�ضب ال�س ّنة وال�شیعة مع ًا؛ لأ ّني لم �أقل ما یرید �أولئك ،وال ك ّل ما یرید ه�ؤالء»
نقد من �أ ِّیة جهة �أتی ،علی �شریطة �أن یكون بدافع الإخال�ص
نرحب بك ّل ٍ
فقلت له :نحن ّ
متح ّرر ًا من روا�سب الما�ضي ومخ ّلفاته.
كثیر من
وال �أخفي القارئ �أ ّني �شعرت بالتقدیر ل�شخ�صه ،رغم �أ ّني ال �أوافقه علی ٍ
ومف�ص ٍل.
�آرائه ،وكنت قبل �أن نلتقي �أنتقده في بع�ض م�ؤ ّلفاته ،ورددت علیه ٍ
بمقال مط ّو ٍل ّ
علي وانتقدني».
وكان حین یق ّدمني لمعارفه یقول« :هذا الذي ر ّد ّ
 -2حواره مع ال�شیخ �شلتوت
ترجع معرفتي ب�شیخ الأزهر المرحوم ال�شیخ محمود �شلتوت �إلى �سنة 1949م .حین
ناق�شت فتواه بجواز طمر الهدي وحرقه علی �صفحات «ر�سالة الإ�سالم» ،ثم جرت بیننا
كتاباتٌ ومرا�سالتٌ  ،وقر�أ لي ،وقر�أت له.
ورحب ،وا�ستقبلني �أف�ضل
اجتمعت بال�شیخ �شلتوت في داره �سنة 1963م ،ف� ّأهل ّ
واحد ،فكان
ا�ستقبال ،وحین ق ّدم لنا �شراب اللیمون �أبی �إ ّال �أن ن�شرب مع ًا من ك� ٍأ�س ٍ
ٍ
ی�شرب قلی ًال ،ویناولني الك�أ�س ،ف�أ�شرب من �س�ؤره ....وجری بیننا حدیث ال�شیعة
والت� ّشیع ،ف�أثنی و�أطنب ،وقال فیما قالّ �« :أن ال�شیعة هم الذین � ّأ�س�سوا الأزهر ،وبقي
�أمداً غیر ق�صیرٍ تد ّر�س فیه علومهم ومذهبهم ،ث ّم �أعر�ض القائمون علیه عن هذا
المذهب ،فحرموا من نوره ال�ساطع ،وفوائده الج ّمة».
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وم ّما قلته له� :إنّ مكانتكم عند علماء ال�شیعة كبیر ٌة و�سامی ٌة ،وقد تظ ّنون �أنتم �أو
ّ
یظن غیركم �أنّ ال�سبب هو فتواكم بجواز التع ّبد بمذهب الت� ّشیع ،والحقیقة �أنّ العارفین
واجتهاد ،ولو �أفتیتم بالعك�س
نظر
ٍ
من علمائنا ينظرون �إلى فتواكم هذه علی �أنها مج ّرد ٍ
لقالوا هكذا �أ ّدی نظره واجتهاده ،قیا�س ًا علی �أنف�سهم ،وعم ًال بمبد�أ الإجتهاد الذي لم
یقفلوا دونه الأبواب والنوافذ� ...أجل� ،إنّ فتواكم هذه تنبئ عن الجر�أة وعدم المباالة
بلوم الالئمین في الحقّ والعدل� ..إنّ علماء ال�شیعة یحترمونكم ،لخدماتكم الدی ّنية،
ون�صحكم للإ�سالم ،و�إ ّنهم مع ك ّل من ینا�صر الدین وین�صح له كائن ًا من كان.
وقد �أكد ال�شیخ العلم علی �أن الم�شاكل التي یعاني منها المجتمع الإ�سالمي هي
نتیجة الم�ؤامرات الإ�ستكباریة لفر�ض التفرق والإختالف في الأمة الإ�سالمية تحت
غطاء المذهبية وا�ستغالل التع�صب الأعمى �إذ یقول �سماحته� :إن الم�شاكل التي نعانیها
بعید ،بل �إنّ حدیث هذه
قریب �أو ٍ
التتّ�صل في واقعها بق� ّضیة الت� ّشیع والت�س ّنن من ٍ
الق� ّضیة والإهتمام بها یزید الم�شاكل تعقید ًا ،ویجعلها م�ستحيلة �أو ع�سیرة الح ّل ،وهذا
ما یریده لنا الم�ستعمرون وال�صهاینة� ،أعداء الدین والوطن� ،إ ّنهم یریدون �أن نتل ّهی
بالم�شاحنات والنعرات الطائف ّیة؛ لیعزلونا عن الحیاة ،ویخلولهم الج ّو ...ویظهر �أنّ لهم
جهاز ًا �ضخم ًا.......ولقد د�أب هذا الجهاز في ت�أليفه ون�شراته علی مهاجمة ال�شیعة،
وت�صویرهم كطائف ٍة ملحد ٍة مجرم ٍة تكید للإ�سالم والم�سلمین.....والغر�ض الأ ّول هو
تنفیذ «الخطوط العری�ضة» التي ر�سمتها �أمریكا و �إ�سرائیل لإیقاظ الفتنة ،و�إ�شاعة
الفرقة بین الم�سلمین .فر�أیت من واجبي �أن �أن ّبه الأفكار �إلى مقا�صد هذا الجهاز
الفا�سد و�أهدافه ،و�أقطع الطریق علیه بالك�شف عن عقیدة ال�شیعة ،مع الإ�شارة �إلى �شيءٍ
من تاريخهم؛ لیتب ّین للنا�س المزاعم الكاذبة التي ل ّفقها �أولئك الم�أجورون.
وفي مقام تبیین الهدف من ت�أليف كتاب «ال�شیعة الإمامية» یقول� :إنّ من یقر�أ هذه
إمعان یت ّبین له �أ ّنها �أ ّول ما تهدف �إلى الأخذ والعمل بمبادئ الإ�سالم
ال�صفحات بت�أ ّم ٍل و� ٍ
بن�ص
وتعاليمه ،و�إذا اهت ّمت بالت�شیع ف�إ ّنما ّ
تهتم به لأ ّنه من الإ�سالم في ال�صميم ّ
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القر�آن الكریم وال�س ّنة النبو ّیة ،بل هو ركنٌ من �أركانه بروایة ال�صحابي الجلیل �أبي
للحب والإخاء الإن�ساني،
�سعید الخدري .وبالتالي ف�إ ّني من الذین ی�ؤمنون �أنّ الم�ستقبل ّ
یوم ،حتّی الیبقی لها عینٌ وال �أث ٌر �إن �شاء اهلل،
و�أنّ روح ّ
التع�صب �آخذ ٌة بالزوال یوم ًا بعد ٍ
للد�س والتخریب.
وعندها ال یجد الإنتهاز ّیون ّ
وتجار الطائفية مجا ًال ّ
وفي خاتمة البحث �أ�شیر �إلى نقط ٍة قد یثیرها بع�ض ال�سذج �أو المغر�ضین لیوهموا
النا�س �أنّ ال�شیخ مح ّمد جواد مغن ّیة لم یكن علی عالق ٍة ط ّیب ٍة مع الثورة الإ�سالمية
وقيادتها المتم ّثلة بالإمام الخمینی� ،Mإنّ ه�ؤالء �أغفلوا �أو تغافلوا هذه الحقیقة ،وهي
ّ
والخط الفكري وال�سیا�سي الذي كان علیه الإمام
�أنّ ال�شیخ مغن ّیة ینتهج نف�س المنهج
الخمیني ،حیث كتب العالمة مغنية عن الثورة الإ�سالمية ودولتها والتي نادی بها الإمام
ن�صه:
الخمیني ومن ّثم � ّشیدها بنف�سه الزكیة ما هذا ّ
«و�صدع النبي Pب�أمره تعالىّ � ،أ�س�س دولة ال�سالم والمح ّبة والرحمة والإن�سانية،
وانت�شلت مالیین المع ّذبین في الأر�ض من رعایا الإمبراطورية الرومانیة الم�سیحیة
والإمبراطورية الفار�سیة المجو�سية ،ورحب الكثیر منهم بالإ�سالم والم�سلمين؛
ليتحرروا من ظلم القادة وطغیانهم ،وینعموا في ظ ّل العدل والرحمة .هذه هي
دولة الإ�سالم التي یدعوا �إليها الإمام الخميني ،ولأ ّنها رحم ٌة للعالمین ،الم�سلمین
وغیر الم�سلمین یحاربها الم�ستعمرون وال�صهاینة و�أذنابهم الأدعیاء والعمالء.
ولكن الإيمان ّ
الحق الذي لی�س ب�سلع ٍة تباع وت�شترى وتعار� ،أقوی من كل �سال ٍح ومن
دول ال�ضالل و�أحزابه ......ولی�ست هذه فور ٌة عاطفی ٌة ،بل عین الواقع ،وال�شاهد تاج
تح�صن بالمال والرجال و�أ�سلحة الدمار ودول ال�شرق والغرب ،ومع ذلك
ال�شاه الذي ّ
ّ
تحطم علی �صخرة دین الخمیني و�إیمانه وعزم �أن�صاره و�أعوانه في �سرع ٍة ك�أ ّنها
لغ ٌز من �ألغاز القرن الع�شرین ...و�أخیراً هذه النب�ؤة التي جاءت في الجزءالثاني من
كتاب «�سفینة البحار» �ص 446طبعة �سنة  1936م .نق ًال عن م�صادر م�ضی علیها العدید
ن�صها« :یخرج رجل من قم یدعو النا�س �إلى ّ
الحق ،یجتمع معه
من القرون ،وهذا ّ
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قو ٌم كزبر الحديد ،ال تزلهم العوا�صف ،والیم ّلون ،والیجبنون ،وعلی اهلل یتو ّكلون،
والعاقبة للم ّتقین» .وهذا الو�صف �أ�صدق و�أل�صق بالإمام الخمیني وقومه ،حیث �أم�ضی
معظم حیاته في مدینة قم در�س ًا وتدری�س ًا ،وفیها �أعلن الثورة علی ال�شاه ،ومنها نفي� .أ ّما
دعوته فهي دعوة الحقّ والعدل التي ی�ستجيب لها ك ّل محقٍّ
مبطل
ومخل�ص ،ويرهبها كل ّ ٍ
ٍ
رب العالمين.
و� ٍآثم ،واهلل ولي المتّقین» .و�آخر دعوانا �أن الحمد هلل ّ
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دور االعالم
في التقريب بين المذاهب

أ .عبد الله قصير

(((

دور اإلعالم في التقريب بين المذاهب:

ب�سم اهلل الرحمن الرحيم ﭽﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤﭼ

(((

�إن التنامي والتطور الهائل في تكنولوجيا الإت�صاالت �أدى �إلى تعاظم وات�ساع دور
و�سائل الإعالم في �صياغة و�صناعة الر�أي العام ال�سيما خالل العقود الثالثة الأخيرة،
أحد �أن الغرب وال�صهاينة كانوا �سباقين في ا�ستخدام و�سائل الإعالم
وال يخفى على � ٍ
و�أدوات الإت�صال لترويج �سيا�ساتهم و�أفكارهم وثقافتهم وتكوين �صور ٍة نمطي ٍة وم�شوه ٍة
للعرب والم�سلمين في العالم.
وعلى الرغم من �أن الجهود والم�ساعي الإ�سالمية في مو�ضوعات التقريب والوحدة
الإ�سالمية لم تتوقف ال�سيما عند الأعالم �أمثال العالمين المحتفى بهما العاليلي
ومغنية ،وغيرهما الكثير من �أعالمنا �أمثال ال�سيد �شرف الدين ومحمد عبده والإمام
ال�صدر والإمام الخميني �إال �أن الغرب و�إعالمه المت�صه ّين والموالي لإ�سرائيل ا�ستطاع
((( مدير عام قناة المنار� -سابق ًا.
((( �سورة الأنبياء ،الآية .92
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�أن يزرع وي�شعل �إرها�صات الفتنة المذهبية في �أكثر من �ساح ٍة في منطقتنا الإ�سالمية
والعربية� ،أمثال باك�ستان والعراق و�أن ي�شيع �أجواء التوتر المذهبي على امتداد العالم
الإ�سالمي والعربي ،والهدف كان طبع ًا:
وانت�صارات
إنجازات
�	.1إ�ضعاف المقاومة الإ�سالمية وتيارها المجاهد الذي حقق �
ٍ
ٍ
مهم ٍة ومدوي ٍة في لبنان وفل�سطين.
 .2ومن جه ٍة �أخرى فتح الطريق لترويج الت�سوية مع ال�صهاينة [عبر �إيجاد حلف
�سني] في مواجهة الجمهورية الإ�سالمية الإيرانية [ال�شيعية والتي
�
إ�سرائيلي ٍّ
ٍّ
عربي [ ٍّ
تح ّملها �أميركا و�إ�سرائيل م�س�ؤولية دعم المقاومة] وتنظر �إليها باعتبارها نقطة
ارتكاز محور الممانعة وال�صمود في المنطقة.
 .3ت�شجيع وا�ستخدام «الجهل» المولد للع�صبيات المذهبية عند البع�ض من جه ٍة ون�شر
التيارات التكفيرية من جه ٍة �أخرى ،حيث يجد الغرب في هذين �أف�ضل بيئ ٍة منا�سب ٍة
لترويج م�شروع الفتنة المذهبية و�إ�شعال نيرانها.
في مواجهة ذلك نحن نرى �أن الحل يكمن في تحمل الجميع لم�س�ؤولياتهم:
مذهبي �إلى الدوائر
خالفي
نقا�ش
 .1العلماء والمثقفين والمفكرين والقادة ،لنقل �أي ٍ
ٍّ
ٍّ
العلمية والأكاديمية والحوزوية المغلقة بعيد ًا عن الإعالم .وبث الخطاب التوحيدي
الوحدوي الم�س�ؤول الواعي.
 .2دور و�سائل الإعالم في بث ثقافة القوا�سم الم�شتركة الكبرى بين الم�سلمين والإمتناع
متوتر.
تحري�ضي �أو
خطاب
عن بث �أي
ٍ
مذهبي ٍ
ٍّ
ٍّ
تجربة قناة المنار:

 التزا ٌم كام ٌل في نهج الوحدة والإمتناع عن بث كل ما يثير التفرقة والح�سا�سيات بينوحدوي ي�ستح�ضر القوا�سم الم�شتركة وثقافة وحدة
توحيدي
خطاب
الم�سلمين ،وبث
ٍّ
ٍّ
ٍ
الأمة وهمومها الم�شتركة والكبرى في مواجهة التحديات وفيها الفال�شات والتنويهات.
 ا�ست�ضافة ال�شخ�صيات والعلماء الذين يتبنون خط الوحدة والإعتدال.- 104 -

ريصق هللا دبع .أ

اتحاد للقنوات الإ�سالمية طرحها ال�شيخ �صالح
 عالقة بين �إقر�أ /المنار وفكرة �إن�شاء ٍكامل ،و�أنا �أدعو لإعادة التوا�صل معه في هذا المجال.
 محاول ٌة جديد ٌة تم العمل عليها الآن في �إيران الإ�سالم ،لجمع كل القنوات الإ�سالميةمعتدل
تحت عنوان اتحاد الإذاعات والتلفزيونات الإ�سالمية .بهدف بلورة
ٍ
ديني ٍ
خطاب ٍّ
ومتوازن للإلتزام به من قبل هذه القنوات ...ون�س�أل اهلل التوفيق لذلك.
ووحدويٍّ
ٍ
في الخال�صة نجد �أنّ على و�سائل الإعالم [قنوات� ،إذاعات� ،صحف ،مجالت،
�صحافة �إلكترونية�...ألخ] العربية والإ�سالمية م�س�ؤولي ًة كبرى تدفعها للعمل على:
 .1توجيه الأمة �إلى ق�ضاياها الكبرى وهمومها الأ�سا�سية في الجوانب ال�سيا�سية
والتنموية وفي مقدمتها ق�ضية فل�سطين والقد�س والمقاومة للإحتالل ال�صهيوني.
ومواجهة �سيا�سات الهيمنة والإحتالل الأميركي في العراق و�أفغان�ستان.
�	.2إ�شاعة ثقافة التالقي وا�ستح�ضار القوا�سم الم�شتركة في المجاالت الفكرية والثقافية
والعقائدية بين الم�سلمين ال�سيما في المنا�سبات الإ�سالمية الكبرى [�شهر رم�ضان،
مولد الر�سول الأكرم« Pالحج» عيدي الأ�ضحى والفطر� ...ألخ].
 .3ا�ست�ضافة العلماء والمفكرين والمثقفين �أ�صحاب النهج الوحدوي والتقريبي وعدم
تكفيري.
مذهبي �أو
توتيري �أو
خطاب
�إف�ساح المجال لبث �أي
ٍّ
ٍّ
ٍ
ٍّ
 .4بث كليبات وتنويهات تدعو الم�سلمين للتوحد �سيا�سي ًا بمواجهة التحديات الكبرى
التي ت�ستهدف الأمة بكل مكوناتها.
 .5ت�سليط ال�ضوء على الم�ؤامرات الغربية وال�صهيونية الهادفة لزرع التفرقة وبث
درا�سات عن دوائر القرار الأميركي �صدرت قبل �سنوات
الفتنة بين الم�سلمين [
ٍ
�صدام بين الإ�سالم المعتدل
«بعد � 11أيلول» تحدثت ب�صراح ٍة عن �ضرورة �إيجاد
ٍ
والمتطرف ،وبين ال�سنة وال�شيعة] �أما الدرا�سات والأبحاث ال�صهيونية في هذا
المجال فهي متعدد ٌة وكثير ٌة �أي�ض ًا وكلها تتمحور حول زرع الفتنة وال�شقاق بين
المذاهب الإ�سالمية.
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التقريب بين األديان

د .رياض جرجور

(((

�أيـهـا الحـ�ضـور الكـرام،
يـ�سـّرنـي �أن �أكـون مـعـكـم فـي هـذا الـلقـاء ،حـيـث نـكـرم مـن اجـتـهـد فـي �أن يـكـون
الديـن عـنـ�صـر وفـاق وتـكـاتـف وتـعـا�ضـد بـيـن جـمـيـع النـا�س ،وه ْـديـًا لهـم �أجـمـعـيـن.
�أن التـقـارب بـيـن الأديـان ،وبـتـحـدي ٍـد �أكـبـر :الحـوار بـيـن الأديـان فـي �سـبـيـل
تـقـاربـهـا ،لـهـو حـاجـة مـلـّحـة لـدى كـل ال�شـعـوب حـتـى تـلـك التـي �أدارت ظـهـرهـا فـي
المـا�ضـي لـلديـن والتـديـّن وهـي اليـوم تـعـود �إليـه لتـعـطـي مـعـنـى لحـيـاتـهـا.
هـذا ،وان �ضـرورة التـقـارب بـيـن الأديـان تـنـطـلـق مـن قـنـاعـات لديـنـا ولـدى
المـجـمـوعـات التـي نـعـمـل مـعـهـا فـي �سـبـيـل تـعـمـيـق العـيـ�ش المـ�شـتـرك مـن خـالل
الحـوار الإ�سـالمـي المـ�سـيـحـي .ومـن تـلـك القـنـاعـات:
�أو ًال� :إن الديـن وخـا�صـة الديـانـة المـ�سـيـحـيـة والديـانـة الإ�سـالمـيـة ،هـو عـطـيـّة مـن اهلل،
((( �أمين عام الفريق العربي للحوار بين الإ�سالمي والم�سيحي.
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ورحـمـة مـنـه وهـدايـة لـلبـ�شـر �أجـمـعـيـن ،لـذلـك ال يـمـكـن �أن يـكـون ،فـي جـوهـره وغـايـتـه� ،إال
ّمـ�صـدر مـحـبـة و�سـالم وعـدل وارتـقـاء لإنـ�سـانـيـة الإنـ�سـان فـي تـوقـهـا �إلـى اهلل المـطـلـق الوحـيـد.
ثانياً :والديـن ،عـنـدمـا يـ�صـادره النـا�س ويـ�سـتـ�أثـرون بـه ،ويـجعـلونـه خـا�صـتـهـم،
ويـقـطـعـون �صـلتـه بـالوحـي الإلهـي ،ويـوظـّفـونـه فـي خـدمـة �أغـرا�ضـهـم ومـ�آربـهـم
ومـ�صـالـحـهـم الفـرديـة والفـئـويـة ال�ضـيـقـة ويـُزيـّفـونـه ،مـ�سـتـخـدمـيـن �إيـاه فـي تـبـريـر
�سـيـا�سـات الظـلم والعـدوان� ،أو �إ�ضـفـاء �صـفـة المـطـلقـيـة عـلـى �أحـالم و�أوهـام مـدمـّرة،
�إنـمـا يـ�صـبـح الو�سـيـلـة الأكـثـر فـتـكـًا بـالنـا�س فـي كـرامـتـهـم وحـقـوقـهـم المـ�شـروعـة.
ثالثـًا� :أمـا التـعـدديـة الديـنـيـة والطـائـفـيـة فـهـي ،مـن وجـهـة نـظـر الهـوتـيـة ،وفـي
الحـكـمـة الإلهـيـة ومـقـا�صـدهـا ،تـعـ ّدد فـي �سـبـل الخـال�ص ،ا�سـتـنـ�سـابـًا لـلزمـان والمـكـان
ولأو�ضـاع البـ�شـر المـخـتـلفـة ،لـذلـك ،فـالتـعـدديـة تـتـنـاقـ�ض مـع احـتـكـار �شـكـل التـديـّن
والإ�سـتـكـبـار ،والإخـتـزال ،والإحـتـواء والإ�سـتـتـبـاع ،بـل هـي دعـوة �إلـى الحـوار لمـعـرفـة
الآخـر كـمـا يـعـرف هـو ذاتـه ويـُعـ ّرف عـن ذاتـه ،و�صـو ًال �إلـى احـتـرام مـتـبـادل ومـ�شـاركـة
فـعـّالـة لبـنـاء المـديـنـة الأر�ضـيـة كـمـا يـريـدهـا اهلل تـعـالـى.
هـذا عـلـى �صـعـيـد قـنـاعـاتـنـا فـي مـوجـبـات التـقـارب مـا بـيـن الأديـان ،وال �سـيـمـا
بـيـن المـ�سـيـحـّيـة والإ�سـالم.
�أمـا عـلـى مـ�سـتـوى الأهـداف المـجـتـمـعـيـة المـيـدانـيـة التـي عـلـى التـقـارب الإ�سـالمـي
المـ�سـيـحـي �أن يـحـ ّددهـا ،فـهـنـاك �أكـثـر مـن هـدف تـنـكـ�شـف لـنـا �أهـمـيـتـه ال بـل �إلحـاحـيـّتـه
لتـحـ�سـيـن �صـحـة العـالقـات المـتـبـادلـة بـيـن �أفـراد مـجـتـمـعـاتـنـا و�شـرائـحـهـا.
نـذكـر هـنـا بـعـ�ضـًا مـن تـلـك الأهـداف:
�أو ًال :ر�صـْ ُد حـالـة العـيـ�ش المـ�شـتـرك فـي كـل بـلدانـنـا ،ر�صـدً ا مـو�ضـوعـيـًا ،عـلمـيـًا،
مـعـمـّقـًا ،يـخـلـو مـن كـل �أنـواع الأفـكـار المـ�سـبـقـة ،والأحـكـام القـيـمـيـّة ،والتـ�صـّورات
المـتـخـّيـلـة الوهـمـيـة والمـتـوارثـة فـي الذاكـرة الجـمـاعـيـة ،وجـمـيـع الإ�سـقـاطـات
المـُغـر�ضـة التـي نـ�سـجـهـا الغـرب ،بـمـ�سـتـ�شـرقـيـه و�سـيـا�سـيـّيـه ،وفـر�ضـهـا عـلـى
مـجـتـمـعـاتـنـا ال�شـرقـيـة بـقـوة هـيـمـنـتـه الثـقـافـيـة اال�سـتـعـمـاريـة.
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ثانيـًا :تـحـديـد مـواقـع التـوتـرات والنـزاعـات التـي تـُ�سـتـخـدم فـيـهـا المـ�شـاعـر
الديـنـيـة وقـودًا لإذكـاء ال�صـراعـات بـيـن فـئـات المـجـتـمـع الواحـد ،والديـنُ الأ�صـيـ ُل
مـنـهـا بـراء.
ولـمـا كـانـت المـ�صـالح المـاديـّة القـومـيـة والفـئـويـة هـي التـي تـتـحـكـّم فـي العـالقـات
مـا بـيـن الدول ،فـ�إن الدول المـتـطـورة اقـتـ�صـاديـًا وعـ�سـكـريـًا ال تـتـوانـى �أبـدً ا عـن
ا�سـتـخـدام �ضـعـف دول العـالم الثـالث مـن جـهـة ،وتـمـ�سـّك �شـعـوبـهـا بـالديـن مـن جـهـة
ثـانـيـة ،لتـتـدخـّل بـا�سـتـمـرار مـن خـالل االخـتـالفـات الديـنـيـة لـدى تـلـك ال�شـعـوب،
فـتـحـ ّول االخـتـالفـات �إلـى �صـراعـات .مـن هـنـا يـ�أتـي دور الحـوار الإ�سـالمـي  -المـ�سـيـحـي
فـي كـ�شـف تـلـك التـدخـّالت الخـارجـيـة وفـ�ضـحـهـا وبـالتـالـي مـنـعـهـا مـن زرع الفـتـن
فـي مـجـتـمـعـاتـنـا� .إال ّ�أن الحـوار الإ�سـالمـي  -المـ�سـيـحـي الحـقـيـقـي ،وفـيـمـا هـو يـقـوم
بـوظـيـفـة �صـ ّد التـدخـّالت الخـارجـيـة وتـعـطـيـلهـا ،عـليـه بـالوقـت نـفـ�سـه �أال ّيـغـفـل عـن
التـنـاقـ�ضـات الفـعـليـة فـي داخـل كـل مـجـتـمـع .وهـكـذا ،يـ�صـبـح مـن مـهـمـات الحـوار
تـحـ�صـيـن الجـبـهـات الداخـليـة والتـ�صـ ّدي لـلتـدخـّالت الخـارجـيـة فـي �أن ٍ واحـد.
ثالثـًا :ا�سـتـكـ�شـاف المـ�سـاحـات المـ�شـتـركـة ،عـلـى �صـعـيـد الديـن ،والأخـالق ،والقـيـم،
والثـقـافـة ،ومـا يـ�شـكـّل تـحـ ّديـات مـ�شـتـركـة تـهـدّد المـ�صـيـر الواحـد .ومـمـا يـ�سـ ّوغ مـثـل
هـذا اال�سـتـكـ�شـاف هـو �أن مـ�سـاحـات عـديـدة مـ�شـتـركـة و�إيـجـابـيـة جـدًا غـالبـًا مـا
تـكـون مـطـمـو�سـة ،مـغـيـّبـة ،مـنـ�سـيـّة ،مـُهـمـلـة ،مـحـ َّرفـة .فـالبـحـث عـن القـيـم الروحـيـة
والإنـ�سـانـيـة المـ�شـتـركـة فـي تـراث الديـ َنـيـْن وفـي �سـلـوك �أتـبـاعـه ،وعـن النـمـاذج المـ�شـرقـة
لتـجـارب العـيـ�ش المـ�شـتـرك والتـ�ضـامـن والتـراحـم والتـوادّ ،و�إبـراز تـلـك النـمـاذج� ،إنـمـا
يـ�شـكـّل تـمـهـيـدَ �أر�ضـيـ ٍة وا�سـعـ ٍة ومـو�آتـيـة لإنـجـاح �أي مـ�شـروع حـواري مـ�شـتـرك.
�أمـا عـلـى مـ�سـتـوى الو�سـائـل التـي يـحـ�سـن ا�سـتـخـدامـهـا ،فـاخـتـيـارهـا يـتـعـلـّق،
بـ�شـكـل عـام ،بـاخـتـيـار الأهـداف .مـع ذلـك ،فـمـّمـا ال �شـك فـيـه �أن بـعـ�ض الو�سـائـل
تـ�شـكـّل جـامـعـًا مـ�شـتـركـًا لـكـل الأهـداف.
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مـن تـلـك الوسـائـل:

�أو ًال :ابـتـغـاء ال�صـراحـة والتـ�صـارح ،الإيـ�ضـاح واال�سـتـيـ�ضـاح فـي كـل مـ�شـروع
حـواري نـبـد�أ بـه .يـجـب عـليـنـا بـالتـالـي الإبـتـعـاد عـن الريـاء المـتـبـادل والمـجـامـلـة
والنـفـاق .بـل يـجـب عـليـنـا اعـتـمـاد لـغـة ال لـغـتـْيـن ،تـتـوجـّه الأولـى �إلـى الجـمـاعـة التـي
يـنـتـمـي �إليـهـا المـحـاور والثـانـيـة �إلـى الجـمـاعـة الأخـرى.
ثانيـًا :الإبـتـعـا ُد عـن مـمـار�سـة الحـوار المـ�ؤ�ســَّ�س عـلـى المـنـاظـرات العـِقـْديـة،
والمـ�سـاجـالت الديـنـيـة الجـدليـّة التـي تـ�سـتـدعـي المـقـارنـة والمـفـا�ضـلـة و�إظـهـار
التـفـ ّوق واال�سـتـعـالء.
ثالثـًا :نـق ُـل الحـوار الإ�سـالمـي  -المـ�سـيـحـي مـن «القـمـة» فـي الهـرم المـجـتـمـعـي،
ومـن «النـخـبـة» الثـقـافـيـة� ،إلـى «القـاعـدة» ال�شـعـبـيـة و�إلـى ال�شـرائـح الوا�سـعـة فـي
المـجـتـمـع.
ر�سـم خـطـط عـمـليـّة ومـتـكـامـلـة عـلـى مـ�سـتـوى الخـطـاب الديـنـي والخـطـاب
راب ًعـاُ :
ال�سـيـا�سـي والإعـالم ،وبـالأخـ�ص عـلـى مـ�سـتـوى النـظـام المـدر�سـي والتـربـوي التـثـقـيـفـي
لبـنـاء حـوار �إ�سـالمـي  -مـ�سـيـحـي يـ�سـاهـم فـي مـعـرفـة الآخـر كـمـا هـو� ،أي كـمـا
يـعـ ّرف هـو عـن ذاتـه ،لـلقـائـه والتـفـاعـل والعـمـل مـعـه عـلـى �أ�سـا�س المـواطـنـة الواحـدة
واالنـتـمـاء الواحـد والمـ�صـيـر الواحـد.
�أيـهـا الحـ�ضـور الكـرام:
�إن هـذه القـنـاعـات ،والأهـداف المـجـتـمـعـيـة والو�سـائـل التـي ذكـرنـا فـي مـا يـتـعـلق
بـوجـوب التـقـارب بـيـن الأديـان تـبـقـى غـيـر كـافـيـة� ،أو �أقـلـّه ثـانـويـّة �إنْ لم تـتـرافـق مـع
التـقـوى التـي تـجـعـل الإنـ�سـان يـُ�سـْلـِ ُم ذاتـه هلل ويـنـ�صـاع �إلـى تـتـمـيـم مـ�شـيـئـتـه العـلويـة.
و�إذا اهـتـديـنـا بـروح اهلل فـ�إن بـنـاء مـديـنـتـنـا الأر�ضـيـة �سـيـت ّـم وفـق مـ�شـيـئـة اهلل تـعـالـى.
ِالرب البـيـت ،فبـاطـال ًيـتـع ُـب البـنـّا�ؤون»،
وكـمـا يـقـول الكـتـاب المـقـد�س�« :إن لم يـَبـْن ُّ
وعـليـكـم ال�سـالم.
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الشيخ حسين غبريس

(((

ي�شرفنا في تجمع العلماء الم�سلمين في لبنان �إلى جانب الم�ست�شارية الثقافية
الإيرانية والمجمع العالمي للتقريب وجمعية الإمام ال�صادق� Qأن نكون ممن
يرفعون لواء العلماء تكريم ًا لهم ولعطاءاتهم المتميزة.
وما لقا�ؤنا اليوم في هذا الم�ؤتمر التكريمي لعالمين م�سلمين جليلين ،ال�شيخ العاليلي
وال�شيخ مغنية �إال في هذا الإطار وقد �آلينا على �أنف�سنا في التجمع �أن ن�ستمر في نهجنا
الذي عليه بد�أنا وبه نالقي وجه ربنا �إن �شاء اهلل ،خ�صو�ص ًا في مجال الوحدة الإ�سالمية
والتقريب بين المذاهب وعليه جاء �إختيارنا هذه المرة للعالمين المذكورين نظر ًا
لدورهما المميز في خط الوحدة الإ�سالمية.
لن �أ�ستهلك الوقت المخ�ص�ص في الإ�سهاب عن �شخ�صية كل منهما ،ولن �أدخل في
التفا�صيل وهناك جل�سات مفردة لهما ويمكن للمتحدثين الأفا�ضل التوقف لتناول كل
((( �أمين �سر تجمع علماء الم�سلمين.
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ما يتعلق بالعالمين الراحلين لكني �أجد نف�سي ملزم ًا �أن �أ�شير �إ�شارات �سريعة تحديد ًا
حول �شخ�صية العالمة ال�شيخ مغنية وذلك لإعتبارين �إثنين �أولهما لأنني �أنتمي للقرية
ذاتها [طير دبا] وقد عا�صرته قلي ًال من الزمن في �أواخر �أيامه ،وثانيهما �إنتمائي
لنف�س المنهج والطريقة التي كان عليها(ر�ض) �أي خط الوحدة الإ�سالمية والعمل على
التقريب بين المذاهب المختلفة.
الإ�شارة الأولى /مواكبته للع�صرنة :لقد ّ
�سخر قلمه(ر�ض) حتى الرمق الأخير
كتابة في �شتى الموا�ضيع من التف�سير والحديث والفقه والت�شريع والإجتماع وذلك في
قالب يتما�شى مع حركة الحياة وتطورها ما جعل منه عالم ًا عالمة ومجتهد ًا مجدد ًا.
الإ�شارة الثانية :عمل Mعلى تقديم نظرية الوحدة بين الم�سلمين في �إطار
الكتابة لتبقى حركة ثقافية تدر�س للأجيال عبر الفقه المقارن و�سواه لإقناع الم�سلمين
قبل غيرهم �أن الإختالف في الفقه لي�س �سبب ًا للنزاع والفرقة والتقاتل ،وهو موجود �أي
الإختالف �أ�ص ًال بين �إتباع المذهب الواحد.
وكذلك د َّون تجاربه الغنية في المنظرات والحوارات العديدة التي قام بها مع
العديد من علماء �أهل ال�سنة في حينه في عدة �أقطار من بلدان العالم العربي
والإ�سالمي.
الإ�شارة الثالثة :لم يقت�صر ال�شيخ في حياته على �إبراز علمه في الكتابة وما �شاكل
بل قدم انموذج ًا ثائر ًا ومتميز ًا حيث �إنتق�ض على الحاكم �آنذاك عندما تخلى طوع ًا عن
من�صب رئا�سة المحاكم ال�شرعية الجعفرية في لبنان عندما طلب منه بع�ض ال�سا�سة
الم�سايرة في �إ�صدار حكم ق�ضائي ل�صالح بع�ض من �أتباعهم قائ ًال« :ال �أبقى لحظة
في من�صب يريدني ال�سا�سة �أن �أغ�ضب فيه اهلل مقدماً طاعتهم عليه» ،عندها لج�أوا
�إلى �إقالته .وهنا يمكن القول �أنه رف�ض الإن�صياع للزعماء تطبيق ًا للحديث الم�شهور �إذا
وجدت العلماء عند �أبواب الزعماء فبئ�س ه�ؤالء وه�ؤالء.
الإ�شارة الرابعة :مواكبته لل�ش�أن ال�سيا�سي العام من موقعه كعالم ديني وذلك عبر
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ت�أييده ودعمه الكامل للثورة الإ�سالمية المباركة في �إيران والتي لم يكن قد م ّر عليها �إال
�أ�شهر قليلة ف�صلت �إنت�صارها عن رحيله عن الدنيا ،ومع هذا �أدرك ب�سرعة ومن خالل
ورعه وتقواه وحكمته �أن الإمام الخميني العالم{ �أهل للقيادة والزعامة فقال كلمته
الم�شهورة عند الحدث �أي �إنت�صار الثورة «الآن �أدركت معنى قول الإمام الحل ب�إ�سقاط
ال�شاه» وذلك في �إ�شارة �إلى ما جرى في اللقاء ال�شهير في النجف الأ�شرف بين الإمام
ومجموعة من العلماء اللبنانيين وغيرهم �أثناء الإجتياح ال�صهيوني للبنان عام .1978
الإ�شارة الخام�سة :تطبيقه للحديث ال�شريف «�أطلبوا العلم من المهد �إلى
اللحد»عملي ًا حيث كنت �أراه كل �صباح باكر ًا يتجول في المكتبات بحث ًا بين الرفوف عن
عنوان جديد يعكف على �إلتهامه لي�ضيف ثقافة جديدة وعلم ًا جديد ًا لمعارفه المتنوعة،
حتى نقل لي نجله الوحيد المرحوم عبد الح�سين مغنية �أن مكتبة ال�شيخ الخا�صة في بيته
لم تعد تت�سع للمزيد من الكتب والتي و�ضعت في كل مكان من �أرجاء المنزل.
	�أما عن العالمة العاليلي ،Mف�إني �أكتفي بالإ�شارة �إلى ناحيتين في حياته:الأولى :رف�ضه للواقع الذي كان فيه وهنا محاولته �إحداث التغيير في المدر�سة
الدينية وال�سلك الديني ما جعل البع�ض ينعته بال�شيخ الأحمر لثنيه عن ن�شاطه المتوا�صل
والذي ما �أنفك يجهر بقول كلمة الحق ،نظر ًا لحجة برهانه وبالغة بيانه وعدم قبوله
بالخط�أ الذي كان يمار�سه بع�ض المعممين �آنذاك.
الناحية الثانية :جهاده القوي في �سبيل �إر�ساء قواعد و�أ�س�س الوحدة بين الم�سلمين
والعمل على التقريب بين المذاهب المختلفة حتى �إتهمه البع�ض بالخروج عن الم�ألوف
المذهبي ومحاباته للمذهب الأخر �أو حتى �إتهامه بتغيير المذهب.
وهناك الكثير من الم�شتركات في فهم وعقلية ال�شيخين.
وعليه ونحن نكرم العالمين الجليلين(رحمهما اهلل تعالى) ومن �صميم قناعتنا
ومعتقدنا ن�ؤكد على جملة من الثوابت ن�ؤمن بها نحن في تجمع العلماء الم�سلمين.
�أو ًال :لن نحيد الإطالق عن خطنا ونهجنا الوحدوي والذي �إرت�ضيناه لأنف�سنا ثقة منا
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ب�أنه النهج المحمدي الأ�صيل وبه نتقرب �إلى اهلل تعالى وعليه نلقاه.
ثانياً :على الم�سلمين جميع ًا نبذ الخالف المذهبي والإنطالق مع ًا تحت راية الإ�سالم
الجامعة والموحدة لأبناء الأمة مهما �إختلفت �ألوانهم وجن�سياتهم و�سيا�ساتهم.
ثالثاً :نحن حلفاء للجمهورية الإ�سالمية الإيرانية و�سنبقى كذلك وما الدعايات
المغر�ضة التي يعمل على ن�شرها الأعداء عبر الو�سائل المتعددة للإيقاع بين العرب
و�إيران تارة بالقومية وتارة بالمذهبية �إال محاوالت خبيثة ترمي �إلى تمزيق الأمة
جماعات متناحرة لي�سهل عليهم ابتالعنا وال�سيطرة على مقدراتنا ،فلنفوت الفر�صة
عليهم.
رابعاً :نرف�ض طل الإحتالالت لأرا�ضي الم�سلمين وتحت �أية ذريعة ال �سيما الإحتالل
ال�صهيوني الغي�ض لفل�سطين الحبيبة ون�ؤمن �أن ال�سبيل الأوحد لإ�سترجاع الأر�ض
والحقوق هو بالمقاومة الم�س َّلحة ،وت�صعيد هذه المقاومة بكل الأ�شكال الممكنة ودعم
حركات المقاومة الحقة في لبنان والعراق وفل�سطين.
خام�ساً :و�أخير ًا ندعو لقيام تج ّمع عالمي لعلماء الأمة الإ�سالمية ومن كافة �أقطار
العالم الإ�سالمي على غرار التجمع في لبنان والذي م�ضى عليه ربع قرن من الزمان.
ولذلك ليعود العلماء �إلى قيادة الأمة بال�شكل ال�سليم والح�ضاري والناجح والذي
ير�ضي اهلل تعالى.
ومن جانبنا �سنعمل على تحقيق هذا الهدف ب�إذن اهلل تعالى .رحم اهلل العالمين
الجليلين			.
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الشيخ د .خالد المال

(((

�أيها الإخوة والأخوات� :إن توحيد اهلل �سبحانه وتعالى هو الأ�صل الجامع الذي تت�ألف
عليه جموع الأمة الإ�سالمية من ال�شرق �إلى الغرب في �إفاء تعبدي ال نظير له ..حيث
تتوحد في �إطار رب كريم عظيم «يعبدونني ال ي�شركون بي �شيئاً وقد �أراد لها �أن
تكون كالج�سد الواحد �إذا �إ�شتكى ُ
بع�ض ُه �إ�شتكى كله مثلما ورد في الحديث عن ر�سول
اهلل  Pالم�سلمون كالج�سد الواحد �إذا �إ�شتكى بع�ضه �إ�شتكى كله»
ويوم ُ
يقف الم�سلمون ليخو�ضوا تحديات تهدد م�صيرهم وتريد النيل من مقد�ساتهم
وكرامتهم� ..إنما يقفون عبر م�شترك واحد ال ثاني له ..وهي عبادة اهلل وحده حيث جاء
من �صلى �صالتنا و�إ�ستقبل قبلتنا و�أكل ذبيحتنا فذلك الم�سلم له ما لنا وعليه نا علينا
وهكذا وقف المقاومون في لبنان والمقاومون في غزة على خط واحد من هذا المبد�أ
الرباني ف�إنت�صروا.
نعم..هذه م�شتركات البد �أن ن�ستثمرها في تقوية �أوامر وحدتنا حيث يقول تعالى:
((( رئي�س جماعة علماء العراق في الجنوب.

- 115 -

»ةيعقاو ةرظن« بيرقتلا

ﭽ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤﭼ((( وكم هو ملفت لنظر
العقالء والمفكرين حينما تقر�أ �أن اهلل تعالى قدم في هذه الأية الكريمة وحدة المة على
عبادته ووحدانيته وك�أنه �سبحانه يري ُد �أن يبين لعباده �أن حقيقة العبادة له كما يريد ج ّل
وعال تن�سجم في وجود هذه الأمة التي �أريد لها �أن تكون �شاهد ًة على كل الأمم.
فحينها تكون هذه الأمة �صف ًا واحد ًا كالبنيان المر�صو�ص ت�سج ُد هلل في محراب واحد
وتقدم ب�أعباء الر�سالة ال�سماوية والخالفة الإن�سان�سة فيها تحقق �أهدافها في
للعبودية
ُ
عمارة الأر�ض نعم فيما تكون الوحدة هي العمو الأ�سا�سي لإقامة بناء الكيان الإن�ساني
والذي يتوجه جميعه �إلى عبادة اهلل الواحد هنا يت�ضح لنا ال�سر في �إنت�صار الأمة على
�أعدائها فحينها وحد الإ�سالم �أمته والتي �أخرجها من �سفه الجاهل وال�شرك والع�صبية
تحكم �أنذاك و�ضع على عاتقها م�س�ؤولية التغيير ليقوم �شرع اهلل في
القبلية التي كانت ُ
�أر�ضه وتعلو كلم ُة اهلل على �أرجاء المعمورة
نعم �إن �سر الفوز الذي حققه الم�سلمون والنجاح الذي ك�سب ُه الأوائل المتميزون هو
بوحدة كلمتها و ...و ُلحمتها ...بالحب والإخاء والتكامل ومن هنا جاءت الو�صية القر�آنية
العظيمة واعت�صموا بحبل اهلل جميع ًا وال تفرقوا لتج�سد في ذلك حقيقة ال�شرط الجازم
والذي �سيحققون لنا الن�صر االكيد �سيما �إذا عملنا �ضمن وثيقة التالزم �أن تن�صروا اهلل
ين�صركم
وال بد في الختام من �أن...عالءهم الأ�سا�سي التي يجب �أن يطلق منها لتوحيد �صف
الأمة وملوقون �أمام التحديات التي تهددها.
 -1التعاون في المتفق عليه وهي ق�ضايا كثيرة جد ًا.
 -2الت�سامح في المختلف فيه وقد قال المرحوم العالمة محمد ر�شيد ر�ضا كلمة......
التعاون بين الم�سلمين نتعاون فيما �إتفقنا عليه ويقرر بع�ضنا بع�ضا فيما �إختلفنا عليه
وهذا ال يتحقق �إال �إذا �أدركنا �أن الإجتهاد �أ�ص ٌل من �أ�صول ال�شخ�صية.
((( �سورة الأنبياء ،الآية .92
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 -3الإعتدال وعدم ...وهذا من الطرفين.
 -4الإعتراف بالآخر فهذا من الطرفين.
�	-5أن ن�ستفيد من وقفات التاريخ و ُنذكر بكلمة قالها الراعي الكبير محفوظ نحناح
لوال �أوروبا �إ�ستطاعة بعد فر�ض حربين عالمتين كان فيهما �أكثر من ثمانية ماليين
�ضحية لكنهم �أوجدوا �سوق ًا م�شتركة وبرلمانات �أوروبي ًا ونقد ًا موحد ًا وجواز ًا موحد ًا
�إذن �أوروبا �إ�ستطاعت �أن تريب الفوارق فيما بينها فنحن من باب �أول.
 -6الإنتباه لمخططات �أعداءنا ب�إعتبار �أنهم يزرعون بذور الفتنة وخا�ص ًة الدفع نحو
ال�صراع مع الأخذ� ..شعي �سني وعربي �إيراني �أو عربي كردي ..لكي تن�شغل الأمة
كامال عن �أولوياتها وتطلعاتها.
و�أخير ًا ال بد من الإ�شادة بموقف المجمع العالمي التون�سي بين المذاهب ولما
يقدمه دائم ًا من �أ�س�س عملية لوحدة ال�صف بين الم�سلمين وال�شكر مو�صول للأقوام
الم�ست�شارية الثقافية لجمهورية �أيران الإ�سالمية في لبنان ولجمعية الإمام ال�صادق
تجمع علماء الم�سلمين في لبنان ولكل من �ساهم في هذا ال�ؤتمر وال�سالم عليكم ورحمة
اهلل وبركاته.
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المنهج اإلجتهادي
وتعدد العلوم عند مغنية والعاليلي
ّ

األبحاث:
•العالم���ة مغني���ة فقهه واتجاهه التقريبي «الفقه على المذاهب الخم�س���ة» ال�ش���يخ محمد
علي الت�سخيري.
•العقالنية والعلمية في فكر عبد اهلل العاليلي [�أين الخط�أ]؟ «نموذجاً» د .علي زيتون.
•الإجته���اد الح�ض���اري عن���د عب���د اهلل العاليل���ي [كت���اب �أين الخط����أ؟] «�أنموذج���اً» د .وجيه
فانو�س.
•العاليلي ومغنية في معترك الحداثة والتراث «ذكريات جيل» د .عمر الم�سقاوي.
•الأ�صالة والتحديث التاريخي عند العلاّ متين العاليلي مغنية د .زكي جمعه.
•ال�شيخ مغنية حياته «تراث مغنية بين المنهج والأ�سلوب» د .ع�صام عيتاوي.
•موقعية الفل�سفة في فكر العالمة محمد جواد مغنية �أ .محمود حيدر.
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العالمة مغنية فقهه واتجاهه التقريبي
«في الفقه على المذاهب الخمسة»

الشيخ محمد علي التسخيري

(((

كنت �أود الحديث عن هذا العنوان في مجموع ما كتبه العالمة الكبير ال�شيخ محمد
جواد مغنية ،ولكني ،فوجئت ب�أن كتاب ًا واحد ًا منها هو [الفقه على المذاهب الخم�سة]
لوحده ا�ستوعب م�ساحة كبيرة من المو�ضوع جعلتني �أركز عليه ليكون الحلقة االولى من
درا�سة �أو�سع .و�إنه لأهل لتلك الدرا�سة خ�صو�ص ًا و�أن بع�ض كتبه الأخر من مثل [فقه
االمام ال�صادق] يمتلك عمق ًا وبحث ًا �أو�سع في المجال الفقهي.
و�سوف �أركز في الق�سم الأول من هذه الدرا�سة على �شخ�صيته الفقهية كما تتجلى من
ا�ستعرا�ض هذا الكتاب بكل و�ضوح رغم �أنه لم يق�صد �أن ي�ؤلف كتاب ًا ا�ستداللي ًا ،بل �أكد
�أنه كان يريد في بدء الأمر �أن يذكر مع كل قول من �أقوال المذهب دليله الذي ا�ستند اليه
�صاحبه ولكن �أ�شير عليه �أن يقت�صر على ذكر الأقوال فقط ت�سهي ًال على النا�س ورواج ًا
للكتاب ،ولأن الكثير ممن در�سوا الفقه يهتمون بالفتوى �أكثر من اهتمامهم بالدليل
((( م�ست�شار قائد الثورة الإ�سالمية للجمهورية الإ�سالمية الإيرانية ورئي�س المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب
الإ�سالمية.
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فكيف بغيرهم؟ ومن هنا فقد عزم على ترك التدليل اال ما ندر(راجع المقدمة).
ومع هذا فقد اح�صيت الع�شرات من الموارد التي تعر�ض فيها لالدة و�أبدى ر�أيه في
كثير منها وربما ب�شيء من التف�صيل والتطويل وا�ستطالع �آراء المرجعيات الكبيرة وربما
عمد الى ذكر ر�سائله اليهم و�أجوبتها.
ومن هنا ف�إن الدار�س ي�ستطيع �أن ي�ستك�شف �شخ�صيته العلمية بو�ضوح.
القسم األول :شخصيته الفقهية وبعض أبعادها

قلنا �أنه رغم عزمه على عدم اال�ستدالل و�إظهار الراي ،لج�أ �إليه في موارد عديدة:
من قبيل:
 -1في م�س�ألة �صوت الأجنبية و�أنه لي�س بعورة ذكر �أدلة �صاحب[جواهر الكالم] ال�شيخ النجفي
من جريان ال�سيرة ،ومن خطبة الزهرا Qفي الم�سجد وبناتها ،ومخاطبة الن�ساء للنبي
والعلماء ومن قوله تعالى« :وال يخ�ضعن بالقول» حيث لم ينه عن �أ�صل القول(((.
 -2وحول �سهم الم�ؤلفة قلوبهم من الزكاة يفتي ببقاء هذا ال�سهم و�أنه يعطي للم�سلم
وغيره �شريطة �أن يعود العطاء بالخير والم�صلحة على الإ�سالم والم�سلمين ويقول:
«لقد �أعطى ر�سول اهلل� Pصفوان بن �أمية وهو م�شرك ،كما اعطى ابا �سفيان
و�أمثاله بعد �أن اظهروا الإ�سالم»(((.
 -3وحول عدم فورية وجوب الحج يقول« :وهذا القول �ساعدت عليه ال�صناعة ،لأن
�أحاديث الفور محل للنظر والنقا�ش ولكنه ي�ؤدي الى التهاون ....فالفورية �أحفظ
و�أحوط»(((.
 -4وحول ا�شتراط مرافقة المحرم للمر�أة في �سفر الحج وعدمه يقول« :كان لهذا
البحث و�أمثاله وجه فيما �سبق� ...أما اليوم فال تترتب عليه �أية ثمرة»(((.
((( الفقه على المذاهب الخم�سة (�ص 89ط.)7
((( [م.ن]� ،ص.180 :
((( [م.ن]� ،ص.192 :
((( [م.ن]� ،ص.193 :
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 -5وحول بدلية التيمم عن الغ�سل بعد �أن بين االختالف قال« :والحق المنع كما قالت
الحنفية والمالكية لأن هذا التيمم من العبادات وهي ال ت�شرع اال بدليل ،وال
دليل» ويدخل في مناق�شة للمرحوم ال�سيد الحكيم في الم�ستم�سك ،ويذكر �أنه �أر�سل
المالحظة وا�ستلم جوابها(((.
 -6وحول ت�شدد الفقهاء في م�س�ألة البدء بالحجر الأ�سود بدقة يقول« :لقد جاءت هذه
العبارة ،وما �إليها في كثير من كتب الفقه.
 ...وع ّلق عليها �صاحب الجواهر بكالم طويل دل على اعتدال في الفطرة ،و�سالمة
في الذوق» .واقتطف منه بع�ضه حيث اعتبره من الم�ستهجنات القبيحة التي ت�شبه
�أحوال المجانين وقد روي �أن الر�سول Pطاف على راحلته ،وراح ي�ؤيده ب�أقوال باقي
العلماء(((.
 -7وفي م�س�ألة الجمع بين العمة وبنت �أخيها قال« :وا�ستدلوا بالآية  24من �سورة
الن�ساء ﭽ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭼ» .فبعد �أن عددت المحارم �أباحت غيرهن،
وهذه الإباحة ت�شمل الجمع بين العمة وبنت الأخ والخالة وبنت الأخت.(((»....
 -8وفي مو�ضوع امتالك البالغة الر�شيدة �أمرها قال«:وا�ستدلوا على ذلك بالقر�آن»:
ﭽ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﭼ ((( وبالحديث عن ابن عبا�س عن النبي:
«الأيم �أحق بنف�سها من وليها» ..وا�ستدلوا بالعقل ...وقد �أح�سن ابن القيم في قوله:
«كيف يجوز للأب ان يزف ابنته بغير ر�ضاها الى من يريده هو وهي من �أكره
النا�س فيه وهو ابغ�ض �شيء �إليها .ومع هذا ينكحها �إياه قهراً ،ويجعلها �أ�سيرة
لديه.(((»...
((( [م.ن]� ،ص.212 :
((( [م.ن]� ،ص.234 :
((( [م.ن]� ،ص.310 :
((( �سورة البقرة ،الآية .232
((( الفقه على المذاهب الخم�سة� ،ص.322 :
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 -9وفي �شرط الكفاءة في الزواج يقول« :ومهما يكن ف�إن �شرط الكفاءة في الزواج ال
يتالءم مع ن�ص القر�آن�« :إن �أكرمكم عند اهلل �أتقاكم» ومع مبادىء الإ�سالم «ال
ف�ضل لعربي على عجمي �إال بالتقوى ،ومع �سنة الر�سول ...لذلك ر�أينا جماعة
من كبار العلماء ال ي�شترطون الكفاءة»(((.
 -10وفي م�س�ألة ولد ال�شبهة يقول« :ومهما يكن ف�إن �أ�صول الت�شريع عند ال�سنة
وال�شيعة ت�ستدعي عدم جواز الحكم على �إن�سان تولد من ماء �إن�سان �أنه ابن زنا
متى �أمكن حمله على �أنه ابن �شبهة.(((»...
وهكذا نجده في كثير من الموارد ي�ستدل ويناق�ش بقوة(((.
وربما راح يذكر الم�صادر((( و�إن كان نقل الأقوال في الأعم يتم بال ذكر لم�صدر.
وقد ي�شير الى تطابق بع�ض الآراء القديمة مع �آراء علمية حديثة ،كما جاء في ن�ص عن
ال�شعراني يجيز للإمام �أن يفر�ض �ضرائب على �أ�صحاب المعادن للتقليل من خطرهم
حيث علق عليه« :وهذا تعبير ثان عن النظرية الحديثة ب�أن ر�أ�س المال ي�ؤدي ب�أ�صحابه
�إلى ال�سيطرة على الحكم»(((.
وقد يف�صل فيذكر ر�أي فقهاء عدة من مذهب واحد(((.
وربما �صحح بع�ض ما نقله العلماء فرد على ما نقله الدكتور محمد يو�سف مو�سى
من �أن ال�شيعة ي�شترطون الإ�شهاد في الزواج ،و�ساوى بينهم وبين الحنفية وال�شافعية
فقال :وال م�صدر لهذا القول((( ورد على ال�شيخ الخفيف ن�سبة بطالن ا�شتراط المر�أة
على زوجها �أن ال يخرجها من بلدها الى ال�شيعة واعتبره خلطا بينه وبين ما يتنافى مع
((( الفقه على المذاهب الخم�سة� ،ص.326 :
((( الفقه على المذاهب الخم�سة� ،ص.365 :
((( [م.ن] ،راجع مث ًال ال�صفحات 387،388،394،395،396،416،484،592 :وغيرها كثير.
((( [م.ن] ،راجع ال�صفحات.142،106،188،194،199،201،202،218 :
((( [م.ن]� ،ص.188 :
((( [م.ن]� ،ص.203 -202 :
((( [م.ن]� ،ص.297 :
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مقت�ضى العقد((( وكذلك رد عليه في م�س�ألة جواز طالق ال�سفيه ب�إذن وليه(((.
ونحن نجده �أحيان ًا يدخل في عملية ا�ستدالل مف�صلة كما في م�س�ألة [ثبوت الزواج
بالمعا�شرة] وي�أخذ في بيان الإ�شكاالت وجوابها(((.
وقد ي�صف بع�ض الآراء بمخالفة البديهة :كما في من ي�شترطون ا�ستقبال عين الكعبة
للقريب والبعيد على ال�سواء((( وكذلك في م�س�ألة هدر الأ�ضاحي ،فقد ناق�ش المرحوم
�شلتوت على �صفحات [ر�سالة الإ�سالم] واعتر�ض عليها في بع�ض كتبه((( وهكذا نجده
يعتر�ض على بع�ض المجتهدين في �آرائهم في الحج قائ ًال« :و�صدقوني ان عقلي لم
يه�ضم مثل هذا من مجتهد مطلق رغم �أني قر�أته و�سمعته»(((.
وفي م�س�ألة [التبني] يقول« :وذكر الفقهاء في هذا الباب فروعاً كثيرة ،منها ماال
يقبله عقل وال �شرع ...ومنها ماال نعلم مكانه من ال�صحة في نظر الطب.(((»...
وربما ا�ستطرف بع�ض الأقوال.
ً (((
كما في قول ابن �أبي ليلى بمنع الأن�سان عن االغت�سال عاري ًا لأن في الماء �ساكنا
وكما في بع�ض الأقوال في �أقل مدة الحمل((( وكما في ما نقله في «المغني» عن بع�ض
�أنواع الوالدة( ((1وكذلك في ما ن�شرته ال�صحف عن الأوقاف الم�صرية(.((1
ونالحظ لدى المرحوم ال�شيخ جر�أة �أحيان ًا يقل نظيرها وذلك كما في نقده للفقهاء
في م�س�ألة [�أقل مدة الحمل] حيث يقول« :وبديهة �أن هذا البحث من اخت�صا�ص الأطباء
((( [م.ن]� ،ص.302 :
((( [م.ن]� ،ص.411 :
((( [م.ن]� ،ص.350-304 :
((( [الفقه على المذاهب الخم�سة]� ،،ص.82 :
((( [م.ن]� ،ص.271 :
((( [م.ن]� ،ص.282 :
((( [م.ن]� ،ص.371 :
((( [م.ن]� ،ص.86 :
((( [م.ن]� ،ص.360 :
([ ((1م.ن]� ،ص.528 :
([ ((1م.ن]� ،ص.625 :
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ال الفقهاء وعليه ال يحب العمل بقولهم �إذا خالف العيان والواقع ،لأن منطق الواقع
�أقوى من منطقهم ...ونحن ننقل �أقوال المذاهب ...على �أ�سا�س عدم وجوب التدين
ب�شيء من ظاهر�أقوالهم �إذا خالفت الواقع»((( .وهو م�ستعد للتنازل عن ر�أي �سابق له
بعد �أن ثبت له بطالنه ،كما في م�س�ألة ت�أجيل المهر لأقرب الأجلين(((.
بقي �أن ن�شير �إلى �أنه Mكان وهو ي�ستعر�ض الأقوال ينتقد و�ضع ًا اجتماعي ًا منحرف ًا
كما في حالة الحجاب حيث يقول« :لقد ت�ساهل الإ�سالم مع الم�سنات وم�شدد على
ال�شابات ،ولكن جاء العمل على عك�س ما �أمر به القر�آن الكريم حيث نرى التبرج
والتهتك في ال�شابات والت�ستر والتحفظ من الم�سنات فت�ساهلن فيما �شدد اهلل
و�شددن فيما �سهل اهلل»(((.
وهذا ما نجده �أي�ض ًا في م�س�ألة تحويل ق�ضية ثبوت الهالل ال�شرعية الى ق�ضية �سيا�سية
�أو ق�ضية فلكية ،بعد �أن ناق�ش حجج الموافقين والمخالفين �أدلى فيها بر�أيه القائل ب�أن
الفلكيين �إنما يعتمد عليهم �إذا قطعوا ب�شيء وتكرر �صدقهم ولي�س الأمر فع ًال كذلك»(((.
وهو بالتالي يعمل على تو�ضيح مداليل فعل ال�شريعة ويدفع عنها ال�شبهات ويبين
مغزى بع�ض الأحكام كما فعل �أثناء عر�ضه لمعالجة ال�شريعة لم�س�ألة الزنا حيث �ضيقت
الأمر فيه �أيما ت�ضييق ولكنها �ضيقت �أمر �إثباته((( .كل ذلك في �إطار روح �سمحة ب�سيطة
متعلقة.
إتجاهه التقريبي:

وهذا االتجاه تلحظه في كل جنبات هذا الكتاب وب�شكل رائع ونحن هنا ن�شير الى
بع�ض هذه الجوانب.
((( [م.ن]� ،ص.360 :
((( [م.ن]� ،ص.344 :
((( [م.ن]� ،ص.91 :
((( [الفقه على المذاهب الخم�سة]� ،ص.165 :
((( [م.ن]� ،ص.368 :
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 -1من المحاور التي ي�ؤكد عليها التقربيون م�س�ألة فتح باب االجتهاد وتفعيل دوره في
م�س�ألة مرونة ال�شريعة وحيوتيها ،بل والعمل على تجديدها و�إحياء معالمها وهذا �أمر
بد�أ به العالمة و�أكد عليه في مقدمته نافي ًا بذلك كل تع�صب مقيت ،م�شير ًا الى كون
هذه المذاهب حالة وليدة جديدة تبقى طبيعية ما دامت في �إطار االنفتاح وحرية
االجتهاد وتتحول الى طغيان وتع�صب �إذا انغلقت على نف�سها .يقول في مقدمته للكتاب.
 -2ما دام الدين ال ينفك عن العقل بحال ،ف�س ّد باب االجتهاد يكون �سد ًا لباب الدين،
الن االجتهاد معناه انطالق العقل و�إف�ساح ال�ستنتاج الفروع من �أ�صولها ،ف�إذا حجرنا
على العقل حجرنا على الدين بحكم التالزم بينهما ،وبكلمة �إذا قلنا ب�س ّد باب
االجتهاد يلزمنا واحد من �أمرين ال ثالث لهما ،وال منا�ص من االلتزام ب�أحدهما،
�إما �أن ن�سد باب الدين ،كما �سددنا باب االجتهاد ،و�أما ان نقول :ان العقل ال يدعم
الدين ،وال يقر حكم ًا من �أحكامه؛ وكالهما بعيد عن منطق ال�شرع والواقع.
 -3ان»العالم» الذي يتع�صب لمذهب� ،أي مذهب ،هو �أ�سو�أ حا ًال من الجاهل .ذلك لأنه
لم يتع�صب ،والحال هذه للدين والإ�سالم ،و�إنما تع�صب للفرد ،ل�صاحب المذهب
بالذات ما دام العقل ال يحتم متابعته بالخ�صو�ص ،كما ان مخالفة المذهب لي�ست
مخالفة لوقع اال�سالم وحقيقته ،بل ل�صاحب المذهب ،وبالأ�صح لل�صورة الذهنية
التي ت�صورها عن الإ�سالم.
ومهما يكن؛ فكلنا يعلم انه لم يكن في ال�صدر الأول مذاهب وفرق حين كان الإ�سالم
�صفو ًا من كل �شائبة ،وكان الم�سلمون في طليعة الأمم ،ويعلم �أي�ض ًا علم اليقين ان هذه
الفرق والمذاهب باعدت بين الم�سلمين .و�أقامت بينهم حواجز وفوا�صل حالت دون
قوتهم و�سيرهم لغاية واحدة ،وان الم�ستعمرين و�أعداء الإ�سالم وجدوا في هذا التفرقة
خير الفر�ص لال�ستغالل و�إثارة الفتن .وما �سيطر الغرب على ال�شرق ،وبلغ النهاية في
ا�ستغالله و�إ�ستدالله �إال عن طريق ال ُفرقة وتفتيت القوى.
لهذا كله ن�ش�أ في عقول القادة المخل�صين فكرة توحيد الكلمة وتما�سك الجماعة
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الإ�سالمية .والعمل لها ب�شتى الو�سائل ،ومن هذه الو�سائل فتح باب االجتهاد والق�ضاء
على الطغيان لتبعية لمذهب معين.
والمعروف بين المتفقهين �أن ال�سبب الموجب ل�سد باب االجتهاد �أن فتحه على
م�صراعيه �أحدث ا�ضطراب ًا وفو�ضى ،حيث تطاول �إليه ال�صغار من طالب العلم ،وا ّدعاه
من لي�س له ب�أهل ،حتى ا�ستامه كل مفل�س� ،أي ان «الم�صلحين» داووا المر�ض بالق�ضاء
على المري�ض ،وال با�ستئ�صال الداء!
هذا ما �سطره الأولون في كتبهم ،وردده المت�أخرون على �أل�سنتهم من دون تحقيق
وتمحي�ص� ،أما �أنا ف�أميل �إلى �أن ال�سبب الوحيد ل�سد باب االجتهاد هو تخ ّوف الحاكم
الظالم من حرية الر�أي والقول على نف�سه وعر�شه ،فاحتال وتذرع بحماية الدين -كما
هي عادته  -لينكل بكل حر ي�أبى التعاون مع دولته على الف�سق والفجور.
وال �أدل على هذه الحقيقة من �أن الدعوة �إلى فتح باب االجتهاد لم تبرز �إلى الوجود
�إال حين �ضعفت ال�سيطرة الأجنبية والرجعية ،وما زال تحققها رهن ًا بتحقق الحرية
ب�أكمل معانيها.
وبعد ،ف�إن ك ًال من التقليد والخ�ضوع للطامعين ّ
رق وعبودية ،وقد ع�شنا معهما زمن ًا
طوي ًال ،و�آن لنا �أن نعي�ش �أحرار ًا في �أفكارنا ،كما نعي�ش �أحرار ًا في بالدنا ،وندع التقليد
لمذهب خا�ص وقول معين ،ونختار من اجتهادات جميع المذاهب ما يتفق مع تطور
الحياة ،وي�سر ال�شريعة .و�إذا لم يكن التخير من المذاهب اجتهاد ًا مطلق ًا ف�إنه على كل
حال �ضرب من االجتهاد.
على هذا الأ�سا�س� ،أ�سا�س التمهيد للتخير من جميع المذاهب ،عزمت على و�ضع هذا
الكتاب ملخ�ص ًا فيه �أقوال المذاهب الخم�سة :الجعفري والحنفي والمالكي وال�شافعي
والحنبلي من م�صادرها .وكما ان في �أقوال المذاهب ما يتفق مع الحياة ويحقق العدالة،
ف�إن فيها ما يجب �ستره والإعرا�ض عنه ،لذا �أعر�ضت عن هذه �ضن ًا بكرامة الفقه
والفقهاء.
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والحقيقة هي �أن المذهبية �شكلت غنى لهذه الأمة وح�ضاراتها قبل �أن تتحول الى
طائفية عمياء تنقل ال�صراع من مرحلة ال�صواب والخط�أ الى مرحلة الإيمان والكفر.
ويالحظ �أن كل من قالوا بجواز التعبد ب�أي مذهب من المذاهب كالمرحوم مغنية
والمرحوم �شلتوت لم يق�صدوا التخيير بينها -كما ت�صور البع�ض -و�إنما �أرادوا الت�أكيد
على �أن من ثبتت له �أرجحية مذهب على �آخر كان له بل وجب عليه �أن يتبع ذلك المذهب
ويبقى في الإطار الجامع للعمل بالإ�سالم كل �أتباع المذاهب.
�أما االختالف فهو حالة طبيعية موجودة في مجاالت �أخرى .يقول مث ًال« :واختالف
�أئمة الفقه في تف�سير لفظة(الماء) في «�سورة المائدة الآية »8:يدلنا على �أنه
كاختالف الأدباء في معنى بيت من ال�شعر ،وعلماء اللغة في تف�سير كلمة لغوية .انه
اختالف في الفهم واالجتهاد ،ال في الأ�صول والم�صادر»(((.
 -4كما �أن �أهم ما ينادى به التقريبيون وخ�صو�ص ًا في الع�صر الحا�ضر هو الفقه المجمعي
الذي يح�ضره الفقهاء من �شتى الم�شارب ،وي�شارك فيه الخبراء المتخ�ص�صون
لي�شخ�صوا الموا�ضيع بكل دقة ،وت�سوده الحرية وال�صراحة فتطرح مختلف الأدلة،
وت�شرح مختلف الظروف ثم يختارالر�أي الراجح وهو ما يجري في �أمثال مجمع الفقه
الإ�سالمي الدولي بحده .ويبدو �أن العالمة ي�شير لهذا النوع من االجتهاد في بع�ض
�أقواله التي ي�ؤكد فيها على �أن الفقه يجب �أن ي�سير مع الحياة وي�ستوعب تغيراتها.
 -5وهو Mيعمل �أحيان ًا على الجمع بين الأقوال فبعد بيان �آراء المذاهب في نية
التيمم قال« :وخير و�سيلة تجمع بين الأقوال �أن يق�صد المتيم التقرب الى اهلل
ب�أمثال الأمر المتعلق بهذا التيمم� ،سواء تعلق الأمر به ابتدا ًء �أم تولد من الأمر
بال�صالة ونموها من غايات التيمم»((( وربما بذل جهد ًا لي�ؤكد الت�شابه بين الإمامية
وغيرهم في االتفاق واالختالف(((.
((( [الفقه على المذاهب الخم�سة]� ،ص.18:
((( [م.ن]� ،ص.70:
((( [م.ن]� ،ص.295:
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 -6وربما حاول �أن يبين علة الخالف ليو�ضح اتفاقهم على الأ�صل :يقول في م�س�ألة
((( P
التع�صيب «واالمامية ال يثقون بحديث طاوو�س وينكرون ن�سبته الى النبي »
ومعنى هذا �أن االختالف في هذه الم�س�ألة المهمة هو في قبول هذا الحديث �أو ر ّده
و�إال فهم متفقون في الأ�صل.
 -7ويبدو �أنه كان ي�سعى لبيان �سعة االتفاق بين المذاهب في �أبواب الفقه المتنوعة مع
بيان قلة الموارد التي تنفرد بها المذاهب.
كم�س�ألة عدم المالزمة بين جواز الك�شف عن البدن وجواز النظر �إليه فهي مما قالت
به االمامية دون غيرهم(((.
كما انفردت بعدم �صحة ال�صالة في جلد غير م�أكول اللحم((( وعدم �صحة قول
[ال�صالة خير من النوم و�إن وجد من الفقهاء من يوافقهم]((( وانفراد الحنفية
بعدم وجوب الجلو�س بين ال�سجدتين((( وانفراد االمامية بوجوب طواف الن�ساء(((،
وا�شتراط الختان في الطائف((( واالختالف في العول والتع�صب وكلها موارد ال ت�شكل
اال ن�سبة �صغيرة من مجموع الأحكام.
و�إذا كانت الم�شتركات كثيرة فطبيعي ان التعاون فيها والإعذار في غيرها �سي�ؤدي
�إلى توحيد المواقف.
 -8وهو ي�سعى بين الحين والآخر لت�أكيد اتفاق المذاهب على روايات م�شتركة واال�ستدالل
بها(((.
 -9ومن الأمور التي ي�ؤكد عليها م�س�ألة �ضرورة �أخذ كل مذهب من كتبه ال مما ينقل
((( [م.ن]� ،ص.514:
((( [م.ن]� ،ص.90:
((( [م.ن]� ،ص.95:
((( [الفقه على المذاهب الخم�سة]� ،ص.103:
((( [م.ن]� ،ص.112 :
((( [م.ن]� ،ص.230 :
((( [م.ن]� ،ص.232 :
((( [م.ن]� ،ص 317 ،294 :وغيرهما.
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عنه ،فيقول« :ال �شيء �أ�صدق في التعبيير عن عقيدة �أهل المذهب من كتبهم
الدينية بخا�صة كتب الفقه والت�شريع»((( .وهذا الأمر من �شعارات التقريبين.
 -10ومن الحقائق التاريخية التي يتغافلها البع�ض م�س�ألة تعاون العلماء من ال�شيعة وال�سنة
عبر التاريخ ب�شكل رائع ال نجده في واقعنا المعا�صر وهو �أمر ي�ؤكده المرحوم ويدعو
�إليه� ،إذ يقول«:كثيراً ما ينقل العالمة[يق�صد الحلي] عبارات المغني بالحرف،
ويعتمد عليه في معرفة �أقوال المذاهب .وقد تبين لي من اال�ستقراء والتتبع �أن
التعاون العلمي بين ال�سنة وال�شيعة فيما م�ضى كان �أقوى بكثير مما عليه الآن،
فالعالمة الحلي ينقل في [التذكرة] �أقوال المذاهب الأربعة والظاهرية وغيرهم
من مذاهب ال�سنة ،وزين الدين العاملي المعروف بال�شهيد الثاني كان يدر�س الفقه
على المذاهب الخم�سة في بعلبك953هـ ،وقد در�س في دم�شق والأزهر ،وكذلك
ال�شيخ علي بن عبد العالي المعروف بالمحقق الثاني [الكركي] تاريخ 940هـ در�س
في ال�شام والأزهر .و�إن دل هذا على �شيء ف�إنما يدل على تجرد علماء الإمامية،
وطلبهم العلم للعلم .وعلى عملهم بالحديث ال�شريف« :الحكمة �ضالة الم�ؤمن
ي�أخذها �أين وجدها» كما يدل في الوقت نف�سه على وحدة �أ�صول الفقه وم�صادره عند
جميع المذاهب((( و�سي�أتي لنا حديث حول هذا المو�ضوع.
 -11ومما ي�ؤكد عليه التقريبيون �أن خطاب الإ�سالم و�أحكامه ي�شمل كل الم�سلمين ب�شتى
مذاهبهم فال معنى للتفريق فيها بين �أتباع مذهب و�أخر ،فالتكافل والتعاون والحقوق
المتبادلة والم�س�ؤولية العامة ت�شمل الجميع .وهذا المعنى نجد الت�أكيد عليه من قبل
المرحوم ،مثال ذلك ما ذكره في باب الإرث حيث قال« :الم�سلم يعم جميع �أهل
القبلة فال�سني يرث ال�شيعي وبالعك�س بن�ص الكتاب وال�سنة والإجماع ،بل هذا
الحكم من �ضرورات الدين تماماً كوجوب ال�صوم وال�صالة»(((.
((( [م.ن]� ،ص.597 :
((( [م.ن]� ،ص.497 :
((( [الفقه على المذاهب الخم�سة]� ،ص.499 :
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 -12ومن �شعاراتهم رف�ض التطرف والغلو والت�أكيد على االعتدال والو�سيطة .وهو �أمر
ي�ؤكده بكل قوة يقول« :اتفق الم�سلمون كلمة واحدة على ان الغالة م�شركون لي�سوا
من الإ�سالم والم�سلمين في �شيء ،ولكن الإمامية بوجه خا�ص ت�شددوا في �أمر
الغالة �إلى �أق�صى الحدود ،فقد �صرح علماء الإمامية في كتب العقائد والفقه
بكفر الغالة ،من ذلك ما جاء في كتاب «�شرح عقائد ال�صدوق» لل�شيخ المفيد[�ص
63ط 1371هـ] ،قال« :الغالة المتظاهرون بالإ�سالم هم الذين ن�سبوا علياً �أمير
الم�ؤمنين والأئمة من ذريته الى الإلوهية والنبوة.(((»...
ويعلق على هذا القول ب�أنه يعتقد �أن ال وجود اليوم لمن ي�ؤله علي ًا و�أوالده ،و�أنه زار بالد
العلويين المتهمين فر�آهم يقيمون �شعائر الإ�سالم ،ودعا �إلى نفي هذه التهمة عنهم.
 -13و�أخير ًا ف�إننا نجده يذكر كل الأئمة باحترام وحتى من يرف�ض الكثيرين من ال�شيعة
�سلوكه كابن �شهاب الزهري يقول عنه «�أنه فقيه تابعي جليل ومعروف �أثنى عليه
علماء ال�سنة �أجمل الثناء و�أجله ،ولقي ع�شرة من ال�صحابة»(((.
وهذا �أمر يدعو �إليه التقريبيون ف�ض ًال عن �ضرورة تجنب التجريح والإهانة.
 -14هذا والتقريب ال يعني التنازل وعدم الدفاع عن المذهب والحقيقة التاريخية في
نظر �أتباعه .فال مانع من البحث العقائدي والتاريخي ولكن في �أكاديمي منا�سب وفي
�إطار من الأخوة والكلمة المحت�شمة .ولذلك نجد العالمة مغنية غيور ًا على مذهبه
مدافع ًا عنها .وهذا من قبيل:
�أ :يقول في [�صفحة  -12- :]156قال الإمامة :من تعمد الكذب على اهلل ور�سوله،
فحدث �أو كتب �أن اهلل �أو الر�سول Pقال كذا �أو �أمر به ،وهو يعلم �أنه كاذب في
قوله فقد ف�سد �صومه ،وعليه الق�ضاء والكفارة وبالغ جماعة من فقهائهم حيث
�أوجبوا على هذا الكاذب �أن يك ّفر بالجمع بين عتق الرقبة و�صيام �شهرين و�إطعام
((( [م.ن]� ،ص.502 :
((( [م.ن]� ،ص.521 :
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�ستين م�سكين ًا .ومن هذا يتبين معنا جهل �أو تحامل من قال الإمامية ب�إن يجيزون
الكذب على اهلل ور�سوله.
ب :يقول في [�صفحة « :]232جاء في كتاب الجواهر ،وكتاب الحدائق ،وكتاب
الم�سالك ،وكتاب العروة الوثقى وغيرها من فقه الإمامية �أن الجنب والحائ�ض
ال يجوز لهما المرور واال�ستطراق في الم�سجد الحرام وال في م�سجد
الر�سول الأكرم P،ف�ض ً
ال عن المكث ،ويجوز لهما �أن ي�ستطرقا وال يمكثا
في غيرالحرمين ال�شريفين من الم�ساجد ،وبهذا تعرف الد�س واالفتراء على
الإمامية ،حيث ن�سب �إليهم �أنهم يذهبون �إلى الحرم ال�شريف بق�صد تلويثه.
ج :وفي [ال�صفحة  ]366يطرح م�س�ألة الزواج الم�ؤقت [المتعة] وراح يدافع عنه
معتذر ًا ب�أنه �سئل عن ذلك متوخي ًا االخت�صار ما ا�ستطاع على ان يكون مجرد ر�أ ٍو
وناقل ال مقرظ ًا وال ناقد ًا .فهو يدع الحكم للقارىء وحده وال يقطع عليه الطريق
بالتخطئة �أو الت�صويب ،وهذه الحالة تمثل قمة في المو�ضوعية .وهو يذكر في
نهاية الفقرة� :أن �شيعة لبنان و�سورية والعراق ال ي�ستعملون المتعة على الرغم من
ايمانهم بجوازها و�إباحتها.
د :ذكر في [ال�صفحة � ]411أن الرازي عبر عن الطالق حال الطهر الزم و�إال ال يكون
�سني ًا ....وهذا عين ما تقوله الإمامية ،و�أ�ضاف ان ابن قدامة في المغتي ذكر �أن
طالق البدعة هو �أن يطلقها حائ�ض ًا �أو في طهر �أ�صابها فيه ،ولكن �أن فعل �أثم
ووقع في قول عامة �أهل العلم ،قال ابن المنذر وابن عبد البر «لم يخالف في ذلك
�إال �أهل البدع وال�ضاللة» وك�أنهما ي�شيران �إلى الإمامية مما حرك ال�شيخ مغنية
للقول« :و�إذا كان اتباع �أمر اهلل و�سنة نبيه بدعة و�ضاللة فينبغي �أن يكون اتباع
ال�شيطان �سنة وهداية وا�ضاف :ومهما يكن ف�إن ال�سنة وال�شيعة قد اتفقوا على
�أن الإ�سالم قد نهى عن طالق الزوجة البالغة المدخول بها غير الحامل �إذا
كانت غير طاهر �أو في طهر واقعها فيه».
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هـ :قال في [ال�صفحة « :]414وبالتالي ف�أن الإمامية ي�ضيقون دائرة الطالق،
ويفر�ضون القيود ال�صارمة على المطلق والمطلقة ،و�صيغة الطالق و�شهوده،
كل ذلك لأن الزواج ع�صمة ومودة ورحمة وميثاق من اهلل� ،إذاً ال يجوز بحال �أن
تنق�ضي هذه الع�صمة والمودة والرحمة ،وهذا العهد والميثاق اال بعد �أن نعلم
علماً قاطعاً لكل �شك ب�أن ال�شرع حل الزواج» وانتقد ت�ساهل المذاهب الأخرى
فيه.
و :في �أول كتاب الو�صايا [�ص :]461دافع عن منهاج ال�شيعة في الت�ساوي بين الذكور
والإناث في ا�ستحقاق الإرث ،ووزعوا التركة على الوارثين بح�سب مراتبهم
الطبيعية ،ورجح هذا المنهج على غيره.
ز :ذكر دلي ًال من كتاب اهلل ي�ؤيد ر�أي ال�شيعة في التع�صيب وانتقد ال�شيخ �أبا زهرة
عندما ذكر �أدلة ال�شيعة على التع�صيب في كتابه [الميراث عند الجعفرية] ولم
ي�شر �إلى هذا الدليل من قريب وال بعيد(((.
ح�	:أ�شار (في �صفحة � )521إلى �أن ال�شيخ �أبا زهرة نقل في م�س�ألة بطالن العول
عن ابن �شهاب الزهري �أن كالم ابن عبا�س في بطالنه جدير بالإتباع لوال فتوى
الإمام العادل عمر بن الخطاب وعلق ابو زهرة عليه« :و�إن الإمامية قد اختاروا
ر�أي ابن عبا�س ر�ضي اهلل عنهما ،و�إنه لفقه جيد ،كما �أ�شار �إلى ذلك ابن �شهاب
الزهري ،وهو بحر العلم» .في الختام نكتفي بهذا المقدار �سائلين المولى له
الرحمة والر�ضوان ولكل العلماء والمفكرين �إتباع منهج التقريب والوحدة� ،إنه هو
ال�سميع المجيب.

((( [الفقه على المذاهب الخم�سة]� ،ص.515 :
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ً
[أين الخطأ]؟ «نموذجا»

د .علي زيتون

(((

�صدر كتاب «�أين الخط�أ؟» ل�سماحة ال�شيخ عبد اهلل العاليلي عن دار العلم للماليين،
بطبعته الأولى العام  .1978وهذا التاريخ �إ�شار ٌة الى �أمرين :الأول �أنه كتب في ظل
الحرب اللبنانية .فهل �شكلت تلك الحرب دافع ًا للبحث عن الخط�أ؟ والثاني هو �أن
زمني و�صل فيه الي�سار �إلى الإعتقاد بتف ّوق الإ�شتراكية
�سبعينات القرن الما�ضي عق ٌد ٌ
على الر�أ�سمالية ،و�أن العالم مقب ٌل على التح ّول �إليها.
ٌ
معروف ،من نتاجات حركة الحداثة في تاريخ الثقافة الغربية.
والإ�شتراكية ،كما هو
والثقافة الغربية كانت محكوم ًة ،بفعل تلك الحداثة ،ومنذ بدايات القرن الثامن ع�شر،
بثنائية «العقل» و«العلم» .فاتجهت جميع الدرا�سات لتكون علمي ًة ،الدرا�سات التاريخية،
والنف�سية ،والإجتماعية ،واللغوية ،والأدبية ،وغيرها �إلى �أي حقل معرفي انتمت؟.
وال يخفى �أن هذا المناخ قد �ألقى ظالله على الثقافة العالمية ،ومن �ضمنها ثقافتنا.
((( �أ�ستاذ جامعي.
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وال�س�ؤال المنهجي الذي تثيره هذه الحال :هو كيف تعامل المفكر الم�سلم مع هذه
الو�ضعية؟ هل كان تفكره من داخل تلك الحداثة العقالنية العلمية؟ ي�ستدعي هذا
ال�س�ؤال �س�ؤا ًال �آخر .هل كان الإ�سالم عقالني ًا علمي ًا؟
وهل تبعته الثقافة الإ�سالمية المترتبة عليه في ذلك؟.
كان الإ�سالم ،فيما يتعلق بالحياة الدنيا ،عقالني ًا علمي ًا بامتياز .وال داعي ال�ستح�ضار
ما ال يع ّد وال يح�صى من الآيات القر�آنية الكريمة التي ّ
ح�ضت على ا�ستعمال العقل،
ودعت �إلى التف ّكر .وظاهرة علم الكالم في الحياة الثقافية الإ�سالمية عالمة �شديدة
الداللة على هذا الأمر.
ولم تكن العلمية ب�أقل حظ ًا من العقالنية في الدعوة الإ�سالمية .ومن يعد �إلى الن�ص
القر�آني يجد �أن منهج التفكير الذي دعا �إليه هو المنهج العالمي ال�سيميولوجي .و�أن
قوي على تلك العالمية العلمية.
يطلق كلمة �آي ٍة على الوحدة التعييرية ال�صغرى دلي ٌل ٌّ
فالآية هي الحقيقة اليقينية الدامغة ،تمام ًا كما ذلك لو �شاهدت ال�شم�س في كبد ال�سماء
�شم�س.
ف�إن �أحد ًا ال ي�ستطيع �أن ي�صرفك عن �أ ّنها ٌ
وحين �س�أل القر�آن الكريم الإن�سان ،وفي موا�ضع عديد ٍة منه ،قائ ًال له� :ألم ت َر؟ كان
عالمي ًا بامتياز .دعانا لنقر�أ �آثار الأمم ،و�أعمال الرجال ،وم�صائر الأقوام ،ولنبني على
ما ر�أيناه عيان ًا الحقيق َة .فالحقيقة التي ُطلبت منا �أن نتبناها هي الحقيقة المنتمية �إلى
و�صفي ينطلق مما هو قائ ٌم �إلى داللته ،هو
العالمة الآية .والمنهج العالمي ،بما هو منه ٌج
ٌّ
علمي بالت�أكيد .ولقد �أدرك الم�سلمون الأوائل الم�شتغلون بالثقافة هذه الروحية،
منه ٌج ٌّ
فكانوا حداثيين .وكانت حداثتهم هذه ،في تلك الآونة ،مرتبط ًة بما ي�ضبط جموحها،
تفكير تفكير ًا �إن�ساني ًا بالدرجة الأولى ,وذلك
بالقيم الخلقية الدينية التي تجعل من كل ٍ
خالف ًا للحداثة الغربية الحديثة التي انفكت عن القيم ،ف�أحلت دمنا ومالنا ،وتعاملت
معنا بو�صفنا وحو�ش ًا ت�ستطيع �أن تت�صرف بم�صائرها .و�إذا عا�ش العاليلي مناخات
الحداثة الغربية ،هل كان فكره نتاج ًا حديث ًا غربي ًا� ،أم كان حداثي ًا بطبع ٍة �إ�سالمي ٍة؟
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«�أين الخط�أ؟ «�س� ٌؤال ي�ضمر هماً �إ�صالحياً .هل كان هذا اله ّم هماً عفوياً مرتبطاً
علمي مرتك ٍز �إلى
بواقع الأمة المتر ّدي� ،أ ّم �أن هذا ال�س�ؤال قد ت�سلح
ٍ
عقلي ٍّ
بمنهج ٍّ
ثقاف ٍة عميق ٍة �شاملةٍ؟
الفت «زحزحة بابٍ مو�صودٍ» .و�إذا ذكرتنا كلمة
بد�أ الكتاب �صفحته الأولى
ٍ
بعنوان ٍ
«زحزحة» بالفعل القر�آني الذي تحدث ع ّمن زحزح عن النار� ،أدخلت في خلدنا الثقل
العظيم لذلك الباب من جه ٍة والإنجاز الكبير الذي ّتم بفعل الزحزحة من جه ٍة �أخرى.
متوا�ضع .فهل �سيكون الكتاب بحجم هذا التفا�ؤل وذلك
فالعنوان متفائ ٌل غير
ٍ
نقدي لي�س محافظ ًة التقليد مع الخط�أ،
التعالي؟ �أردف العاليلي هذا العنوان ب�شعا ٍر ٍّ
ولي�س خروج ًا الت�صحيح «الذي يحقق المعرفة».
�إنه يواجه �صخرة «الخط�أ» المتلب�سة بلبو�س الثوابت الدينية التي ا�شترعت ل�سان
إيجابي ف�إنه لن
الإتهام �ض ّد كل من يحاول زحزحتها .و�إذا كان في المحافظة ما هو � ٌّ
يكون التقليد مع الخط�أ .و�إذا �صار الخروج تهم ًة ،ف�إنه لي�س خروج ًا عن ثوابت الدين �إذا
كان ت�صحيح ًا للخط�أ بالمعرفة.
�إننا �أمام نظر ٍة حركي ٍة �إلى ثنائية «الثبات» و«التح ّول» .فهل كانت هذه الحركية
محكوم ًة بثنائية «العقل» و «العلم»؟.
ما يلفت في الكلمات القليلة التي حازتها ال�صفحة الأولى �أمران ،الأول[ :معالجة
متفرقات من تحديات الع�صر] ،والثاني[ :الدعوة �إلى اهلل على ب�صير ٍة] .و�إذا دعت
ٍ
علمي
تحديات الع�صر �إلى ٍ
منتج للثقافة الجديدة ،ف�إن الدعوة على ب�صير ٍة منه ٌج ٌّ
تفكير ٍ
في التفكير .فالب�صيرة ،دون الب�صر ،ترى العالمات الدالة ،لت�صل من خاللها �إلى
الحقيقة اليقينية� .إنها اجتماع العقالنية بالو�صفية العلمية.
إ�سالمي
علمي �
ٍّ
منهج ٍّ
و�إذا كان الأمر كذلك ،هل ن�ستطيع القول �إننا قاب قو�سين من ٍ
في التفكير؟ كانت ال�صفحة الأولى �صفح ًة واثق ًة من حداثيتها الإ�سالمية .وقاربتها
ال�صفحة الثانية التي جاءت ت�صدير ًا للطبعة الثانية للكتاب ،حين رفعت �شعار ًا ثاني ًا
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ٌ
مرتبط بجذرية الأ�سئلة
بحث
مفاده [الت�سا�ؤل ،ثم التعرف] .والمعروف �أن نجاح �أي ٍ
التي يطرحها وبعمقها .وال يت�أخر العاليلي كثير ًا ،وفي ال�صفحة عينها ،حتى يعلن �إمامة
«العقل المت�ش ّوف الطلعة في محراب ن�سكه» .وا�ضع ًا «العبور �إلى النور الأ�سنى» هدف ًا.
عرفاني يبقي
منهج
ٍّ
و�إذا ما تحدثت عن «قوافل الظماء �إلى الحق» ،و�ضعنا في مناخات ٍ
العقل عق ًال ولكنه ال يكون العقل العلمي الذي �أخذتنا الإ�شارات ال�سابقة �إليه.
وي�س�أل الباحث نف�سه :هل كان حديثه هذا ال يعدو ان�سياق ًا وراء جمالي ٍة تعبيري ٍة� ،أم
�أنه يق�صد ما �ألمح �إليه؟ الدخول في عالم الكتاب هو المجيب عن مثل هذا الت�سا�ؤل.
لمدخل] ،يجد �أن �سماحته
من يقر�أ الفقرة الأولى من ف�صله المو�سوم بعنوان [خاطر ٌة
ٍ
يناق�ش �أولئك الذين حاولوا و�صل الإ�سالم بهذا المذهب الغربي من مثل (الإجتماعية
العلمية)� ،أو ذاك من مثل [الإ�شتراكيات الخيالية] .ومجرد تدقيقه بالم�صطلح �إ�شار ٌة
كلي
�إلى ٍّ
علمي ي�ستحوذ عليه .ول�ش ّد ما ات�ضحت علميته مع قوله�« :إن الإ�سالم منه ٌج ٌّ
هم ٍّ
ال ي�ؤخذ تفاريق ،وال يدر�س �أجزا ًء معزول ًة» .وال نقي�س هنا هذه النظرة على «نظرية
الج�شتالت» التي هي نظر ٌة حديث ٌة ،لمجرد �أنها حديث ٌة ،ولكن لأنها نظري ٌة علمي ٌة.
وخوف العاليلي من �إعالن بع�ض الدول الإ�سالمية �أنها مزمع ٌة على الأخذ بال�شريعة
الإ�سالمية نظام ًا ،كان خوف ًا منهجي ًا .فقد يل�صق بال�شريعة من الأو�ضار ما ي�سيء �إلى
الإ�سالم نف�سه .وكان مقيا�سه في ذلك علمي ًا ،حين طلب �أن تكون النقلة �إليها قدر ًا
وفاق ًا مع ما يعتمل الع�صرية من مو�ضوعي ٍة ،وعالج ًا لما يتفاقمه من داءٍ  .والإفادة من
وتحديات باتجاه الكتاب وال�س ّنة
م�شكالت
المو�ضوعية انطالق ًا مما يواجهه المجتمع من
ٍ
ٍ
علمي يتالقى مع ما كان قدمه
ليرى ر�أيهما في ذلك وما يفتر�ضانه من حلول،
ٌ
مذهب ٌّ
ال�شهيد محمد باقر ال�صدر{ حول التف�سير المو�ضوعي للقر�آن الكريم .و�إذا ا�ستذكر
�سماحته الحديث ال�شريف من «�إن اهلل يبعث لهذه الأمة ،على ر�أ�س كل مئة �سنة ،من
بحت .قارب هذا الحديث بنا ًء على
يجدد دينها» ،لم يبن عليه ما بناه من
إيماني ٍ
ٍ
منطلق � ٍّ
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علم الحياة الذي يرى �أن التغيير ي�صيب الهيكلية ال�سلوكية بعد كل ثالثة �أجيال .فالكائن
وتبدالت في حقب ٍة مقدر ٍة .المهم �أنه �أو�صل هذه النظرية لتقول:
لتغيرات
الحي يتعر�ض
ٍ
ٍ
�إنه «ال ينبغي �أن ي�ؤخذ الخلف وال�سلف جميعاً بالمقت�ضى الواحد» .وبقطع النظر عن
الم�ستند العلمي الذي انطلق منه العاليلي في درا�سة تطور الحياة الثقافية ،ف�إن منهجه
علمي للثقافة المجتمعية.
فهم ٍّ
في التعامل مع ال�شريعة منه ٌج ٌّ
علمي �إذا انطلقنا من ٍ
�ألي�ست تلك الثقافة فهم ًا لم�شكالت المجتمع وحلو ًال لها؟
بم�شكالت جديد ٍة تتطلب فهم ًا
وهذه الثقافة حرك ٌة دائب ٌة؛ لأن المجتمع �سيواجه
ٍ
م�شكالت فهم ًا
جديد ًا وحلو ًال جديد ًة وهكذا حين ربط العاليلي ال�شريعة بما ي�ستجد من
ٍ
ُم ِه ّم ًا متنا�سب ًا مع طبيعة الحياة .وفي ذلك علمي ٌة دقيق ٌة .ولقد عالج العاليلي� ،إنطالق ًا
من هذا المهاد النظري ،نماذج من الم�شكالت المعا�صرة �إختارها مما يواجه النا�س
ك ّل يوم .من مثل «م�شكلة الفقر» و«ملكية النفط» و«هدر �أ�ضاحي الحج» و«التعامل
مع الم�صارف» و«قانون العقوبات الإ�سالمي» و«تحديد مطالع ال�شهور القمرية».
وتجلت علمية العاليلي في بحث «م�شكلة الفقر» ابتدا ًء من تقديره خطورة هذا المر�ض
كمر�ض
الإجتماعي حين قال« :يت�سنى لنا �أن نفهم خطورته �أكثر ف�أكثر؛ �إذا در�سناه
ٍ
�سرطاني ي�صيب المجتمع الذي هو ٌ
كائن ع�ضويٌّ �أي�ضاً».
ع�ضويٍّ
ٍّ
باحث
وال تكمن العملية في مج ّرد الم�شابهة ،ولكن بمقت�ضياتها .والعاليلي ك� ّأي ٍ
حديث ،وجد �أنّ عدته الأ�سا�سية في بحثه تكمن في �إيجاد الم�صطلحات الالزمة وهذا
ٍ
ما فعله حين ع ّدد تلك الم�صطلحات« :مفهوم الثروة» و«تحريم الكنز» و«التكافل ّية
ّ
التعاون ّية» و«جعل الدين �ضمان ًة توازنٍ �
الم�ستحق في
إجتماعي» و«�إطالق يد
ٍّ
ا�ستخال�ص ن�صيبه» و«الإرث الإجتماعي» ثم راح يح ّدد �أبعادها على مدى �أربع ع�شرة
�صفح ًة كانت كفيل ًة بجالء حقيقة هذه الم�صطلحات.
و�إذا ذ ّكرنا العاليلي بتجربة الإ�سالم الأول مع مع�ضلة الفقر من خالل تجربة ذلك
الجاهلي الذي ف�صل في الجاهلية وهو يطوي حتى �إذا جاء الإ�سالم وخرج بزكاة �أمواله
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محدد في
منهج ٍ
لم يجد من ي�ستحقها �أو ي�أخذها منه� ،إنما ذ ّكرنا بها للفت انتباهنا �إلى ٍ
ومنهج مح ّد ٍد في التفكير .وح ّل مع�ضل ٍة كمع�ضلة الفقر ،وبقطع النظر
ح ّل الم�شكالت
ٍ
قواعد علمي ٍة ،عاد العاليلي �إلى
ؤ�س�س على
َ
عن م�صدر قوانين ذلك الح ّل ،ف�إنه ح ٌّل م� ٌ
�أ�س�سها ومنطلقاتها يقر�أها قراءة ع�صرنا ،ويعيد �إنتاجها ح ًال ممكن ًا لفقرنا الحالي.
ومما يرتبط بم�شكلة الفقر «ملكية النفط» والعاليلي حين ر�أى �أن النفط ملك الأمة
الإ�سالمية ،ال ملك هذه الدولة �أو تلك ،بنى ر�ؤيته هذه على الحجاج العقلي .والحجاج
مو�صل �إلى اليقينية التي
العقلي و�إن كان مقنع ًا ،من حيثُ �آليات ا�شتغاله ،ف�إنه غير
ٍ
ّ
يرجوها العلم.
وتف�سير النار بالنفط و�إن كان ممكن ًا عقلي ًا ولغوي ًا ف�إن من الممكن عقلي ًا ولغوي ًا
النبوي المتعلق
تف�سير �آخ َر للنار .و�إذا اعتمد العاليلي على الحديث
�أي�ض ًا� ،أن نذهب �إلى
ّ
ٍ
الن�ص القر�آني:
بالملكية الم�شتركة للماء والنار والهواء ،كان ب�إمكانه �أن يعتمد على ّ
ﭽﮉ ﮊﮋﮌﮍﮎﮏﮐﮑﮒﮓﮔﮕﮖﮗﮘ

ﮙﭼ((( .فملكية ما تحت الثرى من اهلل منطل ٌق �أف�ضل للو�صول �إلى ما و�صل �إليه.
والم�س�ألة لي�ست انتفا�ض ًا من وظيفة العقل في الو�صول �إلى الحقيقة ولكن من ا�ستخدام
ٌ
محدث .العقل
العقل وحده ،برهن في مرحل ٍة من تاريخه� ،أن العالم قدي ٌم ،وبرهن �أنه
مو�ص ٌل �إلى اليقين �إذا ارتبط بالعلم ،فكان عق ًال علمي ًا.
والعقل العلمي هو العقل الذي دعانا الإ�سالم �إلى الإ�ستناد �إليه في بحثنا عن الحقيقة
والعاليلي الذي �أخذ بالمو�ضوعية والعلوم البحتة الحديثة التي ت�سعى �إلى الحقائق
اليقينية ،وانطلق منها في �أبحاثه ،لم يجانب العلمية كثير ًا و�إن لم يف ّرق بين العلوم
البحتة وقوانينها ،والعلوم الإن�سانية وقوانينها .التطور الثقافي ال يماثل التطو ّر البيولوجي
وال يخ�ضع لقوانينه نف�سها .جي ٌد �أن ن�سعى �إلى �أن نكون علميين والأجود �أن نكون علميين
((( �سورة طه ،الآيتان .6 -5
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في التعامل مع العلمية .انتقد العاليلي الذين حاولوا �أن يروا في الإ�سالم «�إجتماعي ًة
علمي ًة» وفاق الت�صنيفات الغربية ،ووقع في العثرة نف�سها .ما الفرق بين �أن يربط بع�ض
الغربيين الذين �سعوا ليكونوا علميين ،بين الأدب وعلم الحياة ،وبين العاليلي الذي ربط
حين �سعى ليكون علمي ًا ،بين الثقافة وعلم الحياة؟ ولإن ا�ضطر العاليلي ليكون عقالني ًا
فقط ،في بع�ض �أبحاثه «النار/النفط» ف�إنه و�إن �أثار �أ�سئل ًة تتعلق بالتفكير العلمي في
يرتق بها �صاحبنا ليجعل منها منهج ًا �صارم ًا يو�صل
مطلع كتابه� ،إال �أنها ظلت �أ�سئل ًة لم ِ
نتائج �صارم ٍة .وكان حري ًا به �أن ينطلق من الن�ص القر�آني ليبلور منهج ًا في التفكير،
�إلى َ
فال يكتفي بالح�صيلة الغربية التي توافرت لديه في هذا المجال .ومن َي ُلم العاليلي ،في
مثل هذا االمر ،عليه �أن يتوجه باللوم �إلى الثقافة العربية الإ�سالمية الحديثة ،ف�إنها لم
ت�س َع بع ُد �إلى هذا الجهد.
م�شكالت
علمي في التفكير ،وح�سبه �أنه طرح
ٍ
منهج ٍّ
ح�سب العاليلي �أنه ف ّكر في ٍ
�أ�سا�سي ٍة للبحث ،فكان �أن ر�سم لنا �إلى جانب الإمام الخميني وال�سيد محمد باقر ال�صدر
ؤ�س�سات مرعي ٍة ترعى �ش�ؤون
وغيرهما معالم الطريق .والمطلوب �أن نح ِّول �أ�سئلته �إلى م� ٍ
الثقافة في الأمة الإ�سالمية.
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ً
«كتاب أين الخطأ؟» أنموذجا

د .وجيه فانوس

(((

لعل �أكثر ما ا�شتُهر عن عبد اهلل العاليلي �أ َّنه عال ٌم مرج ٌع في اللغة العرب َّية؛ وبالفعل،
يجتهد
فقد كان للعاليلي ت�ضلُّ ٌع مذه ٌل ب�أ�سرار اللغة العرب َّية ،لدرجة بات ب�إمكانه معها �أن
َ
في ال�س َّاحات المختلفة لهذه اللغة بما ُيغنيها ويدفع بها �إلى �ساحات المعا�صرة والتج ُّد ِد
والإبداع.
ظلم كثير ًا �إذا ما ظ َّل حبي�س ًا
لكنَّ  ،وهذه حقيق ٌة ال ب َّد من الإ�شارة �إليها� ،أنَّ العاليلي ُي ُ
إ�سالمي مب َّرز ،وقبل �أن
دين �
في عالم اجتهاداته اللغوية! فالعاليلي ،قبل �أن يكون عالم ٍ
ٍّ
أ�سا�سي
منهج ٍّ
فكري � ٍّ
يكون باحث ًا نحرير ًا في مجاالت اللغة العرب َّية ،هو �إن�سا ٌن �صاحب ٍ
أ�سي�سي في � ٍآن؛ َع ِم َل بمنهجه هذا في اللغة و�أمور الفقه ،كما عمل به في �سائر مجاالت
وت� ٍّ
الحياة وق�ضاياها مهما تن َّوعت وتع َّددت وتباينت.
ولقد �شكلت �أفكار العاليلي في ق�ضايا الحياة و�أمورها تميز ًا مذه ًال له في مجاالت
((( �أ�ستاذ جامعي.
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عام .ولو ُقدِّ ر للعاليلي من يتابع �أعماله هذه
الفكر الإجتماعي والر�ؤية الح�ضار َّية ٍ
ب�شكل ٍ
جديد ،لكان لهذه الأعمال �أن ُت�ش ّك َل ،بمنهجها
ويعيد درا�ستها وتحليلها وعر�ضها من ٍ
وتوجهاتها وخال�صاتها ،نبرا�س معا�صر ٍة للوجود العربي والإ�سالمي ال ين�ضب وال يكل
كثير من �أزماته الخانقة وتحد َّياته المرعبة.
ال�سالكين دروب العي�ش ومعاناة ٍ
من هداية َ
ال�سلطة الذين بيدهم
لكن منهج العاليلي ما لقي دعم ًا �سيا�سي ًا حقيقي ًا من �أهل ُ
القرار ،وال لقي ما يمكن �أن ي�ش َّد �أزره حق ًا من ت�أييد نا�س المعار�ضة الذين بمقدورهم
وا�سع بين غالبية النا�س؛
بدعم
ٍّ
جماهيري ٍ
قيادة التَّغيير ،ولم يكن هو �شخ�صي ًا ،يحظى ٍ
فغلبت عليه �صفة اللغوي بينهم حتَّى الثمالة ،وطغى على وجوده الفقهي بين كثيرين
العتقاد من ه�ؤالء الكثيرين �أنّ العاليلي �إنما كان يعمل
منهم لقب»ال�شيخ الأحمر»،
ٍ
�شيوعي!.وكانت ال َّنتيجة� ،أن فكر العاليلي ما برح موجود ًا في كتبه
بمنهج مارك�سي �أو
ِّ
ٍ
وم�ؤلفاته ومحا�ضراته وما د َّونه بع�ض خل�صائه من �أحاديثه الخا�صة معهم ،وخا�ص ًة في
المرحلة الأخيرة من حياته؛ كما كانت النتيجة �أنَّ النا�س خ�سروا بحار ًا عميقة اللجج،
حلول تواجهها ح�ضارة
كثيرة الخيرات ،من فكر العاليلي واقتراحاته وت�صوراته عن ٍ
عي�شهم المعا�صر .ومع هذا كله ،فالوقت لم يفت بعد؛ �إذ ثمة ف�سح ٍة كبرى للإغتناء
بفكر العاليلي ،طالما ِمن النا�س َمن �سي�سعى �إلى الإهتمام با�ستك�شاف مناهج ال�شيخ
في التفكير والمقترحات التي قدمها ال�شيخ وتقدمها مناهجه في م�سيرة المعا�صرة
الإن�سانية للحياة النا�شطة و�سيرورتها في ِّ
ومكان� ،صيرورة �أمورها وق�ضايا
زمان
ٍ
كل ٍ
عي�شها .ولعل للنا�س في كتاب «�أين الخط�أ؟» ،الذي �أ�صدره العاليلي لأول مر ٍة �سنة
تعامل مع العاليلي في مجاالت
1978م ،ما قد ُي�شكل �أنموذج ًا لما تمكن الدعوة �إليه من ٍ
أ�سي�سي له ،من مقول ٍة ذكرها
منهج
ٍّ
تفكيري ت� ٍّ
الإجتهاد الح�ضاري .ينطلق العاليلي ،في ٍ
�سنة 1938م ،في مقدمته لدر�س لغة العرب؛ ومفاد هذه المقولة �أن «لي�س محافظ ًة
التقليد مع الخط�أ ،ولي�س خروجاً الت�صحيح الذي يحقق المعرفة» .فالأهم من
الأمور عند العاليلي يكمن في عدم الغرق في الخط�أ والدفاع عنه ،بحجة التقليد
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ال�سلف .ولذا ،فالعاليلي باحثٌ د�ؤوب عن ال�صوابَّ � ،أم مقيا�سه في هذا البحث
ومتابعة َّ
�ضرورة تحقق المعرفة .ومن هنا ،ف�إن المعرفةِّ ،
بكل �أبعادها وميزاتها ومتطلباتها ،هي
دافع العاليلي وديدنه في �أعماله� ،أكانت هذه الأعمال في مجاالت اللغة �أو الدين �أو
الح�ضارة.و�إذا ما كان تحقيق المعرفة ُي َ�ش ّك ُل الخطوة الأولى في انطالق منهج العاليلي
في الإجتهاد الح�ضاري ،ف�إن لهذه المعرفة ،عنده� ،أ�س�س ًا تقوم على مبد�أين �أولهما �أنَّ
االنطالق �إلى المعرفة يكون من كتاب اهلل ،من القر�آن الكريم ،ولي�س من رغبات الذات
ال�سكون �إطالق ًا.
ودوافعها؛ وثانيهما �أنَّ المجتمع وجو ٌد
ٌّ
�سيروري ،دينامي ،ال يعرف ُّ
ير�سم العاليلي الخطة التنفيذية لنهجه بقيام هذه الخطة على مقولة �أن في القر�آن الكريم
ما ي�س ّد جميع احتياجات ال�سيرورة الدائمة الحية للمجتمع .وينقل العاليلي في هذا ال�صدد عن
الإمام مالك قوله« :كان من قبلنا يعمدون �إلى كتاب اهلل و�س ّنة نبيه فيتلقون الأحكام� ،أما
اليوم فنعمد �إلى رغائبنا ،ثم نبحث في كتاب اهلل و�سنة نبيه عما ي�س ِندُها وي�شهد لها»(((.
ويرى العاليلي �أنَّ الإ�سالم ،كما هو في القر�آن الكريم ،ي�ضع في ِّ
خط ِّ
الواحد
الحل
ِ
الممتد ،الحياة ،وما يختلف فيها ،والتحرك الإن�ساني ،وما ي�ست�شرف �إليه»((( .ثم يردف
حركي «دينامي» ٌ
نا�شط ،ال
م�شير ًا �إلى «�أن مجتمعاً بهذا المفهوم الإ�سالمي ،مجتم ٌع
ٌّ
تخاذل فيه وال وهن ،ي�سعى وي�سعى جميع ًا نحو خيره وكماله ،يعمل ويعمل جميع ًا في �سنن
هناءته وازدهاره»((( وعلى هذا ،يعلن العاليلي �أنّ المجتمع يقوم ،عبر ما في ال َّن ِّ�ص
أ�س�س من �أبرزها:
القر�آني ،على � ٍ
 -1حق الإن�سان في الحرية.
 -2حق الإن�سان في الإ�ستقالل َّ
ال�شخ�صي.
 -3الحرية الإن�سانية في العمل والإنتاج والجهد.
((( عبد اهلل العاليلي� ،أين الخط�أ؟ ،دار الجديد ،الطبعة الثانية 1992م -بيروت� ،ص.14-13 :
((( �أين الخط�أ؟� ،ص.14 :
((( �أين الخط�أ؟ �ص.15 :
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 -4مبد�أ الم�س�ؤولية الإن�سانية ال�شخ�صية في الجزاء.
 -5نظرية الجزاء للحق العام(((.
وي�ؤكد العاليلي من َّثم� ،أنَّ «هذه ال�شريعة [هي] القمينة برم ما يفري عالم اليوم،
من �سقم عياء وي�ستبد به من حمى برحاء ....ينعك�س فعلها في الفكر والمجتمع
ومناهج ال�سلوك� ،إذا ظلت �أ�سيرة قوالب جامدةٍ .وهذا ما حاذره المبعوث بها في قوله
َّ
ال�شريف�« :إن اهلل يبعث لهذه الأمة ،على ر�أ�س كل مائة �سنةٍ ،من يجدِّد دينها»(((.
ويع ِّلق العاليلي على هذا الحديث الكريم ب�أنه «د�ستو ٌر ٌ
كامل لحر ّكية َّ
ال�شرعيةِ»
ال�صيغ في م�سا ٍر
و«ديناميتها» في مجال �صيرورة الزَّمن فهي تج ُّد ٌد دائ ٌم يدو�س �أ�صنام ِّ
طويل ،ف�ش�أنها �أ َّنها َّ
أماليد �أبد ًا((( .ويرى العاليلي �أنَّ عبارة «يجدد دينها» �أمعن
غ�ضة ال ِ
ٍ
في الداللة على «الت�شكل والتكيف» بح�سب الموجب �أو المقت�ضي ،لأنها تتجاوز التَّرميم
أمر،
أمر دون � ٍ
تخ�ص التجديد ب�ش� ٍأن دون �ش� ٍأن �أو ب� ٍ
�إلى الإبداء والإن�شاء �إن�شا ًء �آخر ،فلم َّ
بل �أحيان ًا في �أمورها مجتمع ًة؛ وهذا وا�ض ٌح ،عنده ،بكلمة «دينها» الذي هو هنا بمعنى
الأق�ضية والنظم((( .وال يقف العاليلي عند هذا الحد ،بل هو يرى �أننا «�إذا �ضممنا
جلي
الحديث ال�سابق �إلى مثيلٍ له وهو� :إ ِّني بعثت بالحنيف َّية َّ
ال�سمحة ،يت�ضح ببيانٍ ٍّ
�أ َّن خا�صية ال�شريعة الأولى هي الطواعية ومجافاة التزمت والحرج والرهق .ولقد
ا�ستبانت هذه الخا�صية بكل �سطو ٍع عند القدماء ،و�صاغوها في كل َّياتٍ �أ�صولي ٍة فقهيةٍ:
 -1الم�شقة تجلب التي�سير.
 -2ال�ضرورات تبيح المحظورات.
�	-3إذا �ضاق الأمر ات�سع.
 -4ال ُّرخ�ص ،بمعنى �أن الأخف يف�ضل الأ�شق غالب ًا(((.
((( �أين الخط�أ؟� ،ص.15 :
((( �أين الخط�أ؟� ،ص.15 :
((( �أين الخط�أ؟� ،ص.16-15 :
((( �أين الخط�أ؟� ،ص.17 :
((( [م.ن]� ،ص.18 :
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وي�ستخل�ص من توجه العاليلي هذا� ،أن ثمة �شريع ٍة عملي ٍة تظ ُّل مواكب ًة لل�شريعة
العقد َّية� ،إن جاز التَّعبير؛ وهذه ال�شريعة العمل َّية �أن «ال�شريعة العملية من الليان بحيث
تغدو طوع البنان� ،إزاء الظرف الموجب ،مهما بدا متع�سراً �أو متعذراً»(((.
يت�ساءل العاليلي بعد هذا كله عن كيفية ما ي�سميه [معالجة ال�شريعة العملية ،تو�ص ًال
�إلى ح�صيل ٍة يمكن �أن تكون �أ�سا�سا لتقديم ال�شريعة تقديم «الفكروية الأيدولوجية»
الحاوية لعنا�صر الخال�ص في الم�ضمار الإجتماعي العام ،المتزوبع اليوم على ذات
ؤ�س�ساتي
نف�سه تزوبع الأعا�صير ال�سافية]((( .وي�أتي الجواب عنده من خالل ت�ص ُّو ٍر م�
ٍّ
وفردي في � ٍآن؛ �إذ يرى �أن «لي�س على الباحثين فقط بل على كل الدول الإ�سالمية
ٍّ
�إن�شاء الم�ؤ�س�سات العاملة عم ً
ال جاهداً في هذا الحقل ،ون�شر فروعها في ك ِّل مكانٍ
من العالم؛ ولي�س على �أ�سا�س كون ال�شريعة ديناً بل على اعتبار �أنها منهج حيا ٍة
و�سلوكٍ »(((.
وبناء على ما �سبق يدعو العاليلي �إلى ر�ؤي ٍة ح�ضاري ٍة لعي�ش الإقت�صاد الإجتماعي
المعا�صر تقوم على �أ�س�س من �أبرزها(((:
�	-1أن الفرد لي�س بحاج ٍة الى الثروة� ،إذ الثروة �ضرور ٌة �إجتماعي ٌة فقط.
 -2جبر ّية القر�ض ،منطلق ًا من قوله تعالى في القر�آن الكريم ﭽ ﮒ ﮓ ﮔ
ﮕﮖﭼ(((.
ال�سماح في القر�ض؛ منطلق ًا في هذا من قول اهلل في القر�آن الكريم:
 -3وجوب فترة ّ
ﭽﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭﯮ ﭼ(((.
((( [م.ن]� ،ص.18 :
((( [م.ن]� ،ص.20 :
((( �أين الخط�أ؟� ،ص.21 :
((( �أين الخط�أ؟ �ص.40-29 :
((( �سورة المزمل ،الآية.20 :
((( �سورة البقرة الآية.280 :
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 -4تحريم الكنز؛ منطلق ًا من ال َّن�ص القر�آني :ﭽﮂﮃﮄﮅ

ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﭼ (((.
 -5جبرية الحركة في تد اول الإنتاج والمال.
 -6تطبيق التكافلية بين النا�س ،والتكافلية ،عند العاليلي ،غير الإ�شتراكية القائمة على
الم�ساواة.
واقع الحال� ،إنَّ هذه الأمور التي �أمع َّنا فيها ،ل�ضيق الوقت و�ضرورة الإ�شارة في � ٍآن،
حيوي ال يتعار�ض مع متطلبات
لنظام
�إيجاز ًا وتكثيف ًا؛ مر�شح ٌة لأن ت�ؤ�س�س
اقت�صادي ٍّ
ٍّ
ٍ
ال�سيرورة الإقت�صاد َّية على الإطالق ،بل �إ َّنه نظا ٌم يحمي �سالمة حركيتها ،وي�ؤمن رفاهية
ت�صب في بحار
نا�سها ،وي�ضمن التطور الإيجابي للوجود الإن�ساني عبرها .وهذه كلها ُّ
اجتهادات عبد اهلل العاليلي في مجال تطبيق حقيقة الدعوة الإلهية عبر القر�آن الكريم
في �ساحات �صيرورة العي�ش الإن�ساني و�سيرورته.

((( �سورة التوبة الآية.34 :
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«ذكريات جيل»

د .عمر المسقاوي

(((

أمل كعادتي دائم ًا �إلى الموافقة على
حينما وردتني دعوة م�ؤتمرنا بادرت لغير ت� ٍ
عهد م�ضى من بداية الخم�سينات من
الإ�سهام في الندوة خ�صو�ص ًا حينما �أعادتني �إلى ٍ
م�ض�ض �أن �ألتحق بكلية فاروق االول
العام الدرا�سي1950 -1949م حين وافق والدي على ٍ
ال�شرعية في بيروت كما كانت ت�سمى ثم �سميت الكلية ال�شرعية بعد الثورة الم�صرية.
ولذا كنت اعتبار ًا من عام 1951م في جوار دار الفتوى فقد كنا نراقب مختلف
ال�شخ�صيات التي تتردد عليها وكانت �شخ�صيتا محمد جواد مغنية وعبد اهلل العاليلي
ملء الإطار ات�صا ًال و�سمة المرحلة في �ضو�ضاء المنعطفات بعد الحرب العالمية الثانية.
لقد بد�أنا ن�شهد في �أجواء �ساحة ال�شهداء والعازارية الإطار الجديد من الم�ؤلفات
جدل حول ال�سنة وال�شيعة حين كانت الأربعينات بعيد ًة عنه مع الدفق الوطني الذي
في ٍ
يواجه الح�ضور الإ�ستعماري والإنتداب الأجنبي.
((( نائب رئي�س المجل�س ال�شرعي الأ�سالمي.
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وهكذا بتنا نتعرف على �أ�سماء علماء ومحققين من جبل عامل في جمهرة الكتب
على ذلك الر�صيف الممتد من المتروبول خلف العازارية وفي مكتبة العرفان والتي يليها
وعلى �أر�صفة ال�شوارع المحيطة بالمكان �إذ كانت ت�ستوقفني هذه الكتب وهذه الأ�سماء
ت�أم ًال يحاجر بيني وبين حلبة البيع وال�شراء و�ضو�ضاء مرور الترام.
�شخ�صيات من ال�شيعة وال�سنة
هكذا بد�أنا في �أبهاء عائ�شة ب ّكار ودار الفتوى نرى
ٍ
ت�ستدعي فينا المقارنة ،مقارن ٌة هي ح�صاد الوعي الجديد.
لقد كان الم�سلمون في وعينا الأربعيني في طرابل�س على اختالف مذاهبهم حقيقة
�أداءٍ يطرح ح�ضوره كوعاءٍ للق�ضية الوطنية ف�أ�صبحوا في �إدراكنا مع الم�سار الجديد
تنوع ن�صنف عبره المعتدل من المت�شدد من كال المذهبين فكان ال�شيخ محمد
حقيقة ٍ
جواد مغنية رئي�س محكمة اال�ستئناف ال�شرعية الجعفرية في حرارة م�شيته و�صفاء
تطلعه ي�ست�شرف ف�ضولنا في الف�سح بين الدرو�س في كليتنا المجاورة للدار �أو ن�ستمع
م�سائي �أقامته دار الأيتام اال�سالمية في بداية
منا�سبات مختلف ٍة ومنها احتفا ٌل
�إليه في
ٍ
ٌّ
افتتاح قاعتها للمحا�ضرات حينما كان �شفيق جدايل المذيع االول في الإذاعة اللبنانية
ُيمنح �أداء �صوته الموزون �أول مكروفون احتفل به الح�ضور في القاعة تحت رعاية معالي
نائب الحي وزير الدفاع ر�شيد بي�ضون وكان ذلك عام 1952م حدث ًا الفت ًا.
من هذه المقدمة �أدخل �إلى مو�ضوعي محمد جواد مغنية وعبد اهلل العاليلي وقد
باكر ًا وعين ًا الخم�سيني في مراتب الح�ضور الديني والعلمي واللغوي والبالغي على
ال�سواء.
وكانت م�شية العاليلي المت�أنية في محيط و�سط بيروت �إذ ن�صادفه تطرح في �أعيننا
مهابة ما ملأ �سمعنا �إذ يتحدثون عن وا�سع مداه في المعرفة و�صبر م�سعاه في تقليب
مكتبة التراث ودفق عطائه �إذ يزاوج بين القديم والحديث وي�سبر الأعماق بما يوائم
الأفكار الرائجة.
لقد كانت بداية الخم�سينات قد ا�ستوى بها الجدل بين القومية العربية والقومية
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اللبنانية وهذه الأخيرة �شعار ف�ؤاد فرام الب�ستاني ويالقيه عبد اهلل العاليلي في عروبته
رهان في الأدب العربي.
القومية وكالهما فر�سا ٍ
كنا نتابع على ر�صيف العازارية روائع الب�ستاني حول �شعراء الع�صر العبا�سي حين
غدا التراث في مختبر الحداثة الإ�ست�شراقية وجمالية الإ�شراق في العبارة وخيال
ال�سرد في ع�صر طه ح�سين والأدب القادم من م�صر ثم التو�صيف الي�سوعي لطالب
الدرا�سات ال�شرقية و�إذا كان ال�شعر الجاهلي مفتتح �أدب الحداثة في الع�شرينات من
أ�سي�س
القرن الما�ضي كان الأب المن�س في تلك الفترة يطرح ال�شك الديكارتي �أ�سلوب ت� ٍ
لتطورية م�شرق الر�سالة في الع�صر الجاهلي.
توازن بين ال�شك الوثني تجاه الر�سالة في مداها المكي
لقد ان�صرفت الدرا�سات �إلى ٍ
والقبول الإبراهيمي في مدينة الر�سول  Pوهكذا بد�أت الدرا�سات تهز يقين الآباء في
تدليل ٍّ
ولكل حجته
اجتهاد
م�شرق الدعوة حين �أ�ضحى تراثنا الثقافي بيان
ٍ
وتحليل و ِرد�أ ٍ
ٍ
في متنازع حفائر التاريخ.
إدراك لم�سيرة
كان العاليلي ي�ضعنا في درا�ساته في هذا المحيط ليكون لنا مطلق � ٍ
الع�صر الحديث في كتابه المخت�صر» مقدمات لفهم التاريخ العربي» ولعله في �صفاء
�إدراكه المبا�شر للقيم العليا للعقيدة ودربته في �إبراز اللغة العربية ومكوناتها في ثقافتنا
قد خالطه �شي ٌء من ار�ستقراطية الإطار اللبناني حين يداهم ت�صوره ال�صافي ما ي�ستدرج
جمالية الم�صطلحات على وجه الخ�صو�ص وهكذا كانت بالغة عبارته ونبرات حبكتها
حنين في عمق الروح المت�صوفة في
تهزنا روح ًا في م�شاهد �أيام النبوة �صبوة ٍ
حب و�صفو ٍ
فل�سفة الوجدان «البديعي» تعريب ًا منه لعبارة [ ]sentiment esthetiqueك�أنما ي�شعرنا ب�أن
م�صطلح ع�صر النه�ضة والحداثة هو الأوفر تو�صيف ًا وتعبير ًا من م�صطلحات المت�صوفة
في حب �آل البيت.
لقد كانت هذه هي روح الع�صر في مطالع الخم�سينات من وعينا وهكذا ذهبنا �صحبة
جيل نتخير المنابر لن�ستمع في الندوة اللبنانية �إلى ال�شيخ عبد اهلل العاليلي في محا�ضر ٍة
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تحت عنوان»الوطنية في الح�س» وكان �آخر ما �سكن في ذاكرتي من م�صطلحات هذه
المحا�ضرات الإنتخاب الطبيعي لدارون مع �شبلي �شميل وقد �أثار جد ًال حول الخلق الأول
للإن�سان لدى علمائنا و�أورث مع تايلور نظرية التطور �صعود ًا �إلى �سقف نموذج الح�ضارة
الغربية ثم العن�صرية القومية.
كتاب ا�شتريته هو كتاب ال�شيخ عبد اهلل العاليلي «د�ستور العرب القومي» في
كان �أول ٍ
طبعة قديمة حين كان ال�شعور القومي في ذهني يثير لب�س ًا بينه وبين الوحدة الإ�سالمية
التي كانت مجلة الر�سالة الم�صرية تنقل �إلينا مقاالت �ساطع الح�صري وردود ال�شيخ
علي الطنطاوي م�ؤيد ًا وم�ست�شهد ًا ب�أ�صفار �سعد زغلول.
�أيها ال�سادة:
زمن من ذاكرة الخم�سينات.
مكان ٍ
لقد تابعت ك ًّال من العاليلي ومغنية من ٍ
بعيد في ٍ
تطورات ولدت بغير رحم ٍة منذ ال�سبعينات
فالخم�سينات كانت رحم ما تفاعل من
ٍ
لي�س فح�سب في �إطارنا الوطني بل في المعيار العالمي وقد توالت النذر مع الثمانينات
�إلى نهاية القرن وفي ظني �أن كال من ال�شخ�صيتين في موقعه يمثالن جي ًال واحد ًا في
�إطار ق�ضي ٍة واحد ٍة هي ق�ضية نحن الم�سلمين في تداعيات الع�صر الإ�سرائيلي لقد وعى
بقدم ثابت ٍة نحو وحدة التراث على ما تباين
ك ٌّل من ال�شيخين بح�سه الديني كيف يخطو ٍ
فيه من مذاهب فالعاليلي فر�ش لنا ب�ساط لغتنا العربية في بالغته الجمالية ثم �أودعها
مكنون روح العترة النبوية وعهد الر�سالة الأولى و�آل البيت ،وعلق �صورتها الجميلة في
ت�صحر حا�ضرنا كما يفعل �صانع ال�سجاد الماهر في �إيران يعلق �صنعه على حائط
التراث الفني للح�ضارة الإ�سالمية.
وهكذا �أ�ضحت لغتنا معلق ًة على حائط تراثنا وهي تزري بال�ضجيج حولها في قاعة
اغترابنا عن مناهلها في ع�صر ما بعد الحداثة.
فالح�ضارة والثقافة ي�شكالن �إلهام المناخ الذي يطبع حركة الإن�سان وبالغة لغته
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فحين يتخلى هذا الإلهام عن �أدائه ينتهي تاريخ الثقافة واللغة.
مجتم ٌع نقول مع الدكتور ع�صام عيتاوي في نهاية درا�سته القيمة ل�شخ�صية مغنية
كما هي ل�شخ�صية العاليلي» لقد ظهرت ازدواجية فكرية ناجمة عن تيارين مختلفين ك ٌّل
مخالف للآخر نعبر عنها بم�صطلحات الأنا والآخر وهي
منهما ي�سير ب�صاحبه في اتجا ٍه
ٍ
ال �أ�سا�س لها من العلم �إذ من المفتر�ض �أن كليهما في «نحن» وهو تيار الثقافة الإ�سالمية
الأ�صيل وتيار التغريب التقليدي الدخيل وي�شمل ذلك كل طرائق الحياة وهو ما عرف
بم�شكلة الأ�صالة والمعا�صرة والتي �سببت والتي ال تزال ت�سبب م�أ�ساة العقلية الم�أزومة
لأنها ت�شكل عملية �إعاق ٍة لإطالق النه�ضة �أو ما عرف با�سم النه�ضة في منت�صف القرن
الما�ضي.
وفي �أزمنتنا ال�سيا�سية الحا�ضرة �أدعو �إلى �صياغ ٍة جديد ٍة لوحدة المنطلقات
والم�صطلحات لنبني لنا ولأجيالنا القادمة وحدة الثقافة في معايير التراث ومقادير
الم�ستقبل.
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عند العالمين العاليلي ومغنية

د .زكي جمعه

(((

تف�ضي مقاربة الأ�صالة والتحديث التاريخي في نتاجات ٍّ
كل من العلاّ مة ال�شيخ محمد
جواد مغنية والعلاّ مة ال�شيخ عبد اهلل العاليلي �إلى اعتبار �أن الأ�صالة هي ميز ٌة لديهما،
ما �أحلهما �صدارة الحداثة والتحديث اللذين غ ّيرا في �أماكن و�أفكارٍ .وقد انعك�س ذلك
في � ٍآن على معنى قراءة التاريخ ونقا�شه الراقي ،وعلى جعل كتابة التاريخ عندهما وعند
بع�ض ممن ت�أثر بهما� ،أكثر رق ًة وقابلي ًة ،لأن يلب�س لبا�س الأدب ويقلع عن الجفاف قانون ًا
ٍ
�شروط.
�إخباري ًا ي�ضع للواقعة حدود ًا ودفتر
ٍ
جيل من الفقهاء الم�سلمين
ال�شيخان الجليالن العاليلي ومغنية ،عالمان ينتميان �إلى ٍ
الذين عملوا على تطوير ر�ؤي ٍة متطور ٍة في مجال الإجتهاد المتفاعل مع ق�ضايا المجتمع
وق�ضايا الحياة المعا�صرة ،ولهما مكان ٌة متقدم ٌة في ت�أ�سي�س الخطاب الإ�سالمي المعا�صر،
وحدودي.
إ�سالمي
معاقالت تتو�سل تطهير الأفكار وتطويرها داخل ف�ضا ٍء �
مبني ٌة على
ٍّ
ٍ
ٍّ
((( كاتب وباحث �إ�سالمي.
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وقد و�ضعا معاقالتهما بهدف ك�سر الحدود الم�صنوعة والمو�ضوعة بين الم�سلمين
من �أجل ا�ستمرار الإختالف والإفتراق ،و�أرادا من خاللها الإنتقال من حال التخيل،
تخ ّيل الآخر ور�سم �صور ٍة له والتعامل معه.
وفق ًا لذلك ،وما دام النا�س خلقوا ليتعارفوا ويعترفوا ببع�ضهم ،ﭽ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ
ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅﮆ ﭼ ((( ،وما داموا �سوا�سي ًة
«النا�س �سوا�سي ٌة ك�أ�سنان الم�شط» ،ف�إن ذلك يحتّم على الم�سلمين �أن يكونوا كذلك.
واقع ًا ،بد�أ الوحي ب�آيات القراءة والعلم والقلم ،لي�ؤكد �أن اال�سالم هو دين العلم ولي�س
دين الخرافة ،دين العقل ونهجه ولي�س دين الأوهام والتخيل ونهجهما.
كالم ،و�أمام كل ظاهر ٍة ،يتف ّكر العقل�« ،أفال يتفكرون؟»� ،أفال يعقلون؟»
و�أمام كل ٍ
فما حال الم�سلم التاريخي والم�سلم المعا�صر الذي يخاطبه الوحي بخطاب العلم ،وهو
�سيا�سي �أم
يمتلك العقل و�إمكانات التفكير؟ �أم �أن المالك الحقيقي لعقله هو �سلطا ٌن
ٌ
اعتقادي؟ لم يكن ال�شيخ عبد اهلل العاليلي في كتابه «مقدمات لفهم التاريخ
مالي �أم
ٌّ
ٌ
العربي» م�ؤرخ ًا ،بقدر ما كان باحث ًا عن معرف ٍة ت�صنع اتجاه ًا ،فتوغل في التاريخ
الإ�سالمي� ،إلى القرن الأول الهجري ،وا�ضع ًا يده على نقطة التح ّول في دولة النبي
محمد ،Pمعتبر ًا �إياها تنازع ًا ممدود ًا ب�أ�سباب الع�صبية التاريخية ،وكذلك جاء في
ٍ
كتابه «�سمو المعنى في �سمو الذات».
في توغ ّله هذا ،رغب العاليلي في الإنتقال من حال الفهم الإعتقادي الحزبي للتاريخ،
�إلى الفهم الواقعي للتاريخ .وجاهد في در�س الواقع الم�أ�ساوي لأ�شكال ال�سلطة ،بد ًء من
القرن الهجري الأول ،على �أ�سا�س �أنها وبر�أيه ال تزال م�س�أل ًة ح ّي ًة ،قابل ًة للنقا�ش في
واقعنا المعا�صر.

((( �سورة الحجرات ،الآية .13
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وكتاب ،مثير ًا من خاللها ومعها ،اللحظة
ن�ص ٍ
ناق�ش العاليلي هذه الم�س�ألة في غير ٍ
التي ت�ستطيع الإن�سانية معها ا�ستعمال عقلها وع�صبيتها في � ٍآن .وهكذا ،يق ّدم نقد ًا
�ضروري ًا ما دام يرى �أن التاريخ جدي ٌر بالتفكير والنقا�ش.
كتب العاليلي ن�ص ًا �آخر� ،أثار فيه نقط ًة معرفي ًة في غاية الأهمية ،على �صعيد
منهجه ،قوامها التاريخ لي�س علم ًا� .إذ يجب �أن ّ
ينظم في ن�سق الآداب التي هي نتاج القوة
النظرية ،والبحث الإ�ستنتاجي لما يدخله من �صور الجماعات والإنفعاالت والم�ؤثرات
النف�سية والإقت�صادية.
ُ
فمثل التاريخ بالن�سبة �إليه ،من الوجهة التحليلية ،مثل التحقيق الق�ضائي في دعوى
غام�ض ٍة م ّر عليها الزمن ودخلت ح ّيز الما�ضي ،فلن تكون نتائجها �إال ا�ستنتاجي ًة خال�ص ًة.
لعل العاليلي �سعى في ذلك �إلى �إثبات �أن التاريخ زمن ال�صفة العلمية التي له في
الأ�سلوب وطرائق البحث� ،سيظل من حيث المو�ضوع فرع ًا من الأدب.
جديد لفهم التاريخ ،وللحوار
معنى ٍ
هذه وجهة ٍ
نظر ،تبدو مدخ ًال منطقي ًا �إلى ت�أ�سي�س ً
بين �أولي الألباب ،الذين ي�س�ألهم القر�آن الكريم مرار ًا وتكرار ًا� ،أفال تعقلون؟».
هذا اعتقاد ي�ش ّكل مفتاح ًا حواري ًا للتحرر من ال�شعور بالقدا�سة والخ�ضوع للأفكار.
عملي قوامه
ولهذا االعتقاد وجهان :وج ٌه
منهجي ٌّ
فكري في تحديد معنى التاريخ ،والثاني ٌّ
ٌّ
مواجهة الدعوة للإنق�سام والخ�صام ،بالدعوة للحوار والفهم والت ّوحد ،بالإ�ستنطاق
والتحليل والإ�ستنتاج.
�إلى ذلك ،الحظ العاليلي في كتابه «�أين الخط�أ؟» مي ًال جامح ًا �إلى التقليد يبلغ «حد
التط ّوح »....في مجال البحث الإ�سالمي .فراح يقارن بحث الأ ّولين ببحث الحا�ضرين،
ونجح في تجديد منهج البحث و�أ�ساليب التعبير .فالتجديد عنده �أو التحديث يماثل
والتع�صب �إلى حال المعرفة والتع ّرف
التعبير� ،أي العبور من حال التخيل والتوهم
ّ
والإعتراف.
ومن عناوين الت�أ�صيل والتحديث لديه� ،أنه ر�أى في الإ�سالم فكروي ًة كبرى ،ونهج ًا
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كلي ًا و�شريع ًة علمي ًة لين ًة ،ابتلت في الحقل المفهومي بمن هبطت لديهم مداركهم حتى
عن ح�سن التناول ،فكيف بالإ�ستنباط المح�ض؟.....
حين ن�صغي للتاريخ ،وما كتب عنه وفيه ،نت�ساءل من نحن؟ و�أين نحن في التاريخية
الإن�سانية العالمية؟ بين الغرب الر�أ�سمالي الذي كان �صاعد ًا وال�شرق ال�شيوعي الذي
�أنجز �أفوله ،كان ال�شيخ محمد جواد مغنية يقترح الإ�سالم طريق ًا مفتوح ًا �أمام الب�شرية،
لممار�سة الحريات واكت�ساب الحقوق ،و�إقامة المجتمع الإن�ساني المت�سامي.
في كتابه «التف�سير الك�شاف» ،يرى مغنية �أن الإ�سالم يدعو �إلى الالعن�صرية
والتعاطف والت�آلف بين جميع �أع�ضاء الأ�سرة الإن�سانية ب�صرف النظر عن �أديانهم
و�أفكارهم وقومياتهم .ولذا ،ف�إن على الم�سلم �أن ينف�ض عنه غبار التقليد والتغريب و�أن
جديد العتباره محتواه [�أي الإن�سان] الثقافي ومجاله في الر�ؤية
يتوجه �إلى الإ�سالم من ٍ
والمعرفة والحوار والتفاعل والإبداع ليكون بذلك تاريخي ًا ،ح�ضاري ًا ،منتمي ًا �إلى ح�ضار ٍة
لها مفاهيمها ور�ؤيتها المختلفة عن الر�ؤى الح�ضارية الأخرى.
وين ّبه فقيهنا محمد جواد مغنية في كتابه «التف�سير الك�شاف» �إلى ما بين الإ�سالم
والظالمين من اختالف .ولذا ،تجب محاربة الظلم والظالمين ومقاومتهم ،وفي طليعتهم
�إ�سرائيل والواليات المتحدة التي هي «على �شاكلتها» ح�سب تعبيره.
في الم�س�ألة التاريخية ،وفي حقيقة الأمر ،الم�سلمون ال يزالون داخل التاريخ
العام ،مع زعم بع�ضهم �أنهم �أ�صبحوا خارجه ،لكنهم يعانون من عدم القدرة على
مرجعيات خارج عالمهم
�إنتاج المرجعية الذاتية التاريخية ب�أنف�سهم ،وي�ستندون �إلى
ٍ
الإ�سالمي بالتحديد ،ت�صوغ تاريخهم عن طريق الغلبة والقهر.
�شيخنا الجليل الكادح محمد جواد مغنية ،كان مجدد ًا متحرر ًا من ا�ستبداد الأفكار
م�ستويات متعدد ٍة
وقهر الخيارات المفرو�ضة من قبل الآخر .وكان مقارع ًا ومواجه ًا في
ٍ
للإ�ستعمار المعا�صر بوجهيه :الأميركي وال�صهيوني .وقد و�صف �أميركا ب�أنها �أخطر
دول ٍة في الكرة الأر�ضية و�أكثرها ف�ساد ًا .وكذلك ،رف�ض الإ�ستبداد المحلي ،الذي يقهر
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را�ضخ
مجتمع غير
أفراد حاكمين ،ويحيل المجتمع �إلى
ٍ
الذات الجمعية ل�صالح � ٍ
متوازنٍ ،
ٍ
وتابع .يبدو ذلك وا�ضح ًا في مختلف مراحل حياته� ،إذ كان متخذ ًا للمواقف منذ بداياته،
ٍ
مقات ًال من �أجل الحرية .من موقعه هذا ،كتب عام  1947كتابه «الو�ضع الحا�ضر في
جبل عامل».
مغنية مثل زميله ،عبد اهلل العاليلي ،مجد ٌد ورائ ٌد في الإ�صالح الفكري والإجتماعي
وال�سيا�سي والديني� .أقام من خالل مواقفه وكتاباته معادل ًة مهم ًة بين القديم والحديث.
متجدد،
ع�صري
بقلم
ٍّ
ٍ
يتمتع �شيخنا و�صاحب كتاب «الفقه على المذاهب الخم�سة» ٍ
قوي� ،س ّي ٍال ،ال يتوقف عن البحث والتنقيب .وامتلك القدرة على التكثيف بالمعاني
ٍّ
وا�ستعمالها ،والإنعتاق من الأ�ساليب الجامدة والجاهزة وخلو نتاجه من الإبهام والإيهام
والثقل.
ن�صه البعيد عن الت�سطح ،الهادف �إلى الإفهام ،موقع ًا
�ضمن هذا ال�سياق ،يحتل ّ
مهم من جوانب التحديث .وجاءت م�ساهماته تلك
خا�ص ًا ي�س ّلط ال�ضوء على ٍ
جانب ٍّ
تطوير ًا ل�صو ٍر ور�ؤىً مع �سعيه الدائم �إلى �إعادة �صياغتها من منظور �إن�سان اليوم
وهواج�سه.
ن�صه تمرد ًا وثور ًة على التقليد والموروث ،وت�ضمن القدرة على محاكاة التجارب
ّمثل ّ
الإن�سانية ،ما �شكل انعكا�س ًا لفعله التمردي على م�ستوى الممار�سة للحياة اليومية التي
بد�أها فقير ًا ،كادح ًا ،وختمها عالم ًا ،مفكر ًا.
تم ّيز ال�شيخ محمد جواد مغنية بدعوته الدائمة للحوار والتالقي ،و�سعيه الد�ؤوب
في �سبيل التقريب بين المذاهب الإ�سالمية ،حتى ُعرف ب�صاحب الفقه على المذاهب
الخم�سة.
حاور مبا�شر ًة فقهاء المذاهب وعلى ر�أ�سهم �شيخ الأزهر ال�شيخ محمود �شلتوت الذي
ربطته به �صداق ٌة قوي ٌة .وكذلك مفتي �سوريا ال�شيخ محمد �أبو زهرة وغيرهم من �أجل
تقارب الم�سلمين وتوحدهم.
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ّ
ي�شكل �سعي ال�شيخ محمد جواد للتقارب تحرر ًا من �أطياف الإنق�سام الذي طبع
التاريخ الإ�سالمي بطابعه ،والجنون الديني وال�سيا�سي الذي �أوغل في تفريق الم�سلمين
عن �أنف�سهم وتاريخهم وق�ضاياهم.
ي�صب في خانة الأ�صالة والتحديث،
�إن ما ق ّدمه مغنية على �صعيدي الدعوة والحوارّ ،
وي�ش ّكل تح�صين ًا للذات الإ�سالمية ودفع ًا للفو�ضى الفكرية التي كانت نتيج ًة للفو�ضى
الت�أريخية.
يعتبر العالمان عبد اهلل العاليلي ومحمد جواد مغنية م�ساهمين �أ�سا�سيين في حركة
الت�أ�صيل والتجديد والتحديث للخطاب الإ�سالمي المعا�صر في القرن الع�شرين .وبع�ضنا
تع�صب ال يتزحزح.
وهم �أو تخ ّي ٍل �أو
ٍ
يم�ضي عمره قابع ًا في لحظة ٍ
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«تراث مغنية بين المنهج واألسلوب»

د .عصام عيتاوي

(((

قبل الدخول في �صلب المو�ضوع ،ال بد من لفت عنايتكم �إلى �أنّ ع ّالمتينا العاليلي
دائم في جل الموا�ضيع المعيو�شة ،ومما قاله العاليلي في �إحدى
ومغنية كانا على
ٍ
ات�صال ٍ
كتاب ي�صدره فيتداوالن فيه .ولقد جمعهما
زياراتي له �إن مغنية كان يهديه ن�سخ ًة من كل ٍ
قا�سم م�شترك في التبحر في العلم والفقه والمعرفة ،والإحاطة ب�إ�شكاليات مجتمعهما،
وقد نا�صرا كل مفكر يدعو �إلى النه�ضة والتغيير ،ودعيا �إلى التجديد في بلورة المفاهيم
الإ�سالمية بما يتالءم مع الع�صر� ،إ�ضاف ًة �إلى م�ساندة حركات التحرر في الدول العربية
والإ�سالمية وغيرها والمطالبة بحقوق الفقراء والم�ساكين ،والم�ساواة بين النا�س،
معلنين الثورة على �أمرا�ض المجتمع المتلخ�صة بالجهل والفقر والمر�ض ،حتى جمعهما
اتها ٌم واح ٌد ،و�صبغا بحمر ٍة �شيوعي ٍة ،بالرغم من كونهما عالمين مع ّممين ،وعلى م�ساف ٍة
بعيد ٍة من الأنظمة المادية ب�شتى �أ�شكالها.
((( �أ�ستاذ جامعي.
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وقت �أ�شد
و�إنه من ح�سن الف�أل �أن ي�أتي هذا الم�ؤتمر اللبناني الدولي لتكريمهما ،في ٍ
ما نكون فيه �إلى العودة �إلى فكرهما و�آرائهما في الإ�صالح والتجديد� ،إلى الأ�صالة،
والموحد في ديننا الحنيف ،وفي ظل عولم ٍة ت�ضاعف
الموحد
والتراث� ،إلى الفكر
ِّ
َّ
ب�شغف ،للق�ضاء على مخلفات ما تبقى منه في مجتمعاتنا ،غير �آبه ٍة بكل
جهدها
ٍ
الفرق الإ�سالمية� ،ش�ؤونها و�شجونها ،وخا�ص ًة ال�شيعي منهم وال�سني �إال بالمقدار الذي
يخدم م�صالحها لمحوه نهائي ًا من حياتنا .فهل نبقى كما نحن عليه؟ �أما حان لنا �أن
نعمل �سوي ًا فنخرج لنك�سر قيود المذهبية الم�صطنعة؟ حق ًا �أن �سايك�س بيكو كانت في
المذهبية �أ�شد وط�أ ًة منها في ال�سيا�سة والجغرافية .فمتى نعود �إلى الإ�سالم الم�صلح
و�شريعته ال�سمحاء .فالإ�صالح والتجديد تار ًة ي�أخذ �شكل الثورة بف�ضل قادته ومفكريه
على ال�سلطة الحاكمة ،فيحدث تغيير ًا �سريع ًا في الدولة والمجتمع ،وي�أخذ بالأفكار
والمفاهيم الحديثة ،والأ�ساليب الجديدة في الحياة ،مث ًال الثورة الفرن�سية قديم ًا
1789م ،والثورة الإ�سالمية في �إيران حديث ًا 1979م ،وعاد ًة ما يكون لهذه الثورات
تداعيات على ال�صعيد الداخلي والخارجي ،ت�أثر ًا جراء الت�شابه في معاناة ال�شعوب
ٌ
فحري ب�أهلها المطالبة بالحرية
الم�سحوقة مع تباين ثقافاتها ،وفي حال العك�س
ٌّ
والإ�ستقالل الفعليين.
وتار ًة �أخرى ي�أخذ الإ�صالح والتجديد طريقه عبر الأفكار المبثوثة في الخطابات
والمقاالت والإحتفاالت والكتب ،لتفعل فعلها في الأتباع والأن�صار ،على �صعيد الحدث
الراهن لت�ؤدي دورها المهم على �صعيد التن�شئة الإجتماعية والمناهج التربوية والفل�سفية
في الأمة ،وهو ما يطلق عليه الوعي والتوعية الإجتماعية ،وهذا ديدن جل رجال الإ�صالح
والتغيير في العالم عندما ال يت�سامت الوعي والثورة.
والعالمة مغنية من قبيل ه�ؤالء الرجال العظام الذين عالجوا الجرح النازف ،في
ع�صر �سيطرت فيه �سيا�سة التثاقف على مفاهيم الثقافة.
ٍ
وتم�شي ًا مع الروح و�إيف ًاء لحق ال�شخ�صية المحتفى بها ،ال بد من و�ضعها في
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فكر ،كان له الأثر
�إطارها الت�أريخي ،والنظر بعين الرعاية والدراية �إلى ما �أنتجت من ٍ
الفعال في �إنماء ونه�ضة المجتمع ،والعودة به �إلى �أ�صالة التراث وكنه الممانعة وحركة
المقاومة.
أوالً  :حياته

مغنية من مواليد طير دبا عام  1904ق�ضاء �صور من محافظة لبنان الجنوبي ،ن�ش�أ
يتيم الأبوين ،توفيت والدته وله من العمر ثالث �أو �أربع �سنوات ،وتوفي والده ال�شيخ
محمود عام  ،1916فعا�ش في كنف �أخيه ال�شيخ عبد الكريم الذي بدوره تركه لل�سفر
أثاث حيث يقول :كنت في بيت �أبي
�إلى النجف .فعاد �إلى بيت والده الخالي من �أي � ٍ
و�ساعدي على ر�أ�سي
القديم �أجل�س على الأر�ض و�أثني �ساقي وا�ضع ًا �صدري على فخذي
ّ
�أغطي ج�سدي بع�ضه بع�ض ،حتى �أ�صبح كال�صرة المربوطة ع�سى �أن تخف وط�أة البرد،
و�أ�صبت ج ّراء ذلك بمر�ض الروماتيزم .وهذا ما جعله يق�صد العا�صمة بيروت �سير ًا على
الأقدام ليعمل فيها بعدة �صنائع حتى توفرت له �أجرة ال�سفر ،فترك لبنان ودخل العراق
تلميذ عند
ليلتحق بالحوزة العلمية في النجف الأ�شرف عام  .1920فكان كما يقول �أفقر ٍ
أ�ستاذ تتلمذ عليه وهو ال�سيد ح�سين الحمامي ،حتى عودته �إلى بيروت عام 1936
�أفقر � ٍ
وبقي مالزم ًا لكتب الفقه لحين تعيينه قا�ضي ًا �شرعي ًا في المحكمة الجعفرية في بيروت
عام  ،1948ثم م�ست�شار ًا فيها عام  ،1949لي�صبح في العام 1951رئي�س ًا لها بالوكالة
حتى عام  ،1956ثم ليعود م�ست�شار ًا حتى تقاعده العام � ،1968إثر مخالفته �إ�صدار
«مخالف للدين» ل�صالح �أحد المتنفذين ال�سيا�سيين في �صور .وانتقل �إلى
حكم �شرعي
ٍ
رحمته تعالى في  8كانون الأول عام  1979عن عمر يناهز ال�ساد�سة وال�سبعين.
ثانياً  :تراث مغنية الفكري بين المنهج واألسلوب:

إ�سالمي �أثرى الحياة الفكرية عبر م�ؤلفاته العديدة التي عك�ست
كعالم �
مغنية
ٍّ
ٍ
الم�شكالت المحورية للمجتمع من جه ٍة ،وعبرت عن تيا ٍر في الإتجاه العام لتطور الوعي
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في تلك المرحلة وبخا�ص ٍة الإتجاه الإ�سالمي في فترة الأربعينات والخم�سينات من جه ٍة
�أخرى ،علم ًا �أن بع�ض م�ؤلفاته منعت من التداول في �إحدى دول المنطقة بعد �أن تلقى
واب ًال من التهديدات .ومن خالل كتبه يمكن و�ضع �شخ�صية مغنية من الفترة الممتدة
بين �سنة  1904حتى �سنة  1979بين طورين :طور التحرر الوطني من الم�ستعمر،
وا�ستحقاقات المرحلة فيه كانت ت�ستلزم الثورة ،وما بعدها هو طور التقدم والتيار
الإجتماعي الذي ي�ستلزم العقالنية.
ففي المرحلة الأولى من �سنة  1904حتى �سنة  ،1943وهي المرحلة التي عنون فيها
كتابه ،الو�ضع الحا�ضر في جبل عامل في مطلع الإ�ستقالل بداية القهر والحرمان عام
ن�ضج في الوعي الإجتماعي
 ،1947و هذا الكتاب و�إن دل على �شيءٍ  ،ف�إنما يدل على ٍ
وال�سيا�سي المبكر ،ما جعله يت�سلم من�صب الق�ضاء عام .1948
�أما الطور الثاني ،فهو الإ�ستقالل الذي تبد�أ فيه الأمة �أو الوطن ،بالبناء والتقدم
الإجتماعي ،فجاءت م�ؤلفاته الـ» »47بعد �إخراجه من رئا�سة المحكمة العليا ،وذلك بما
يزيد عن كتابين �سنوي ًا ،تباع ًا بعد الو�ضع الحا�ضر في جبل عامل ،كما ي�أتي:
 في عام 1956م� ،أهل البيت ومنزلتهم عند الم�سلمين. في عام 1958م ،المجال�س الح�سينية. في عام 1959م ،اهلل /النبوة  /الآخرة /المهدي المنتظر والعقل. في عام 1960م« ،الفقه على المذاهب الخم�سة» ،معالم الفل�سفةالإ�سالمية.
 في عام 1961م« ،الإ�سالم مع الحياة» ال�شيعة والحاكمون. في عام 1962م ،فل�سفة المبد�أ والمعاد «مع بطلة كربالء» مع علماءالنجف الأ�شرف.
 في عام 1963م« ،علي والفل�سفة». في عام 1964م« ،الأحوال ال�شخ�صية» بين اهلل والإن�سان ،الحج على- 164 -
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المذاهب الخم�سة ،هذي هي الوهابية.
 في عام 1965م« ،فقه الإمام جعفر ال�صادق». في عام 1968م ،من هنا وهناك ،التف�سير الكا�شف. في عام 1971م« ،فل�سفة الوالية». في عام1973م« ،الإ�سالم بنظر ٍة ع�صريةٍ». في عام 1974م� ،شبهات الملحدين والإجابة عليها ،الح�سين والقر�آن. و�صدر ك ٌّل من الكتب الآتية دون تاريخ :نظراتٌ في الت�صوف الإ�سالمي،الف�صول ال�شرعية على مذهب الإمامية ،مع ال�شيعة الإمامية ،الإثنا ع�شرية،
علي والعقل ،مذاهب وم�صطلحاتٌ
علي والقر�آن� ،إمامة ٍّ
ال�شيعة والت�شيعٌّ ،
فل�سفية.
 في عام 1975م� ،صفحاتٌ لوقت الفراغ ،علم �أ�صول الفقه في ثوبه الجديد،قي ٌم �أخالقي ٌة في كلمات الإمام ال�صادق ،فل�سفة الأخالق في الإ�سالم.
 في عام1978م ،التف�سير المبين. في عام  ،1979الخميني والدولة الإ�سالمية ،من ذا وذاك.هذا من جه ٍة ،ومن جه ٍة ثاني ٍة �شكل الإطار الإجتماعي �إرها�ص ًا لقوى التغيير وقتها
أحداث وق�ضايا ،كما عبر عنها ب�أنها
�أثر ًا وت�أثير ًا على مجمل البنى الإجتماعية من � ٍ
داخلي،
ق�ضايا �ساخن ٌة وعا�صف ٌة بل قا�صف ٌة .وهي كانت بمثابة التحديات ،منها ما هو
ٌّ
خارجي.
ومنها ما هو
ٌّ
فالتحديات الداخلية تمثلت في القهر والحرمان والج�شع والت�سول والطغيان والظلم
والنظم الجائرة والإختالف بين الم�سلمين «الطوائف والمذاهب» ،مر�ض الع�صر
الراهن.
وعلى الم�ستوى الخارجي الإ�ستعمار والنكبات والحروب ،فمنذ والدته في ظل الإحتالل
العثماني ،من بعدها الفرن�سي ،الحرب العالمية الأولى»كان عمره ع�شر �سنوات»،ثم
- 165 -

»بولسألاو جهنملا نيب ةينغم ثارت«هتايح ةينغم خيشلا

حرب 1948م« ،كان عمره �إثنين وثالثين �سن ًة» عودته من النجف الأ�شرف �إلى بيروت،
ثم حرب �سنة 1956م« ،كان عمره �إثنين وخم�سين عاماً» ،ثم حرب 1979م حرب
القوميين العرب �ضد الجمهورية الإ�سالمية في �إيران»كان عمره خم�س ًة و�سبعين عام ًا».
تحديات ،خا�ص ًة نكبة  5حزيران 1967م� ،أين ن�ضعه من تاريخنا؟
ففي ظل هكذا
ٍ
هل ن�ضعه مع �سقوط القد�س على يد ال�صليبيين في الم�شرق؟ �أم مع �سقوط قرطبة على
�أيديهم في المغرب؟ �أم مع �سقوط بغداد عل يد التتار في الم�شرق؟ وهذا اليوم �أخطر
من �سقوط قرطبة عام 1237م؛ لأن التتار كال�صليبيين لم يكن �أمامهم ب ٌّد من �أمرين:
�أما الذوبان �أو الإرتداد ،ف�أذابهم الإ�سالم ب�سرع ٍة� .أما هزيمة حزيران  ،1967فال
نواجه ثقافة الغرب فيها في تيار ،بل نواجه الإن�سان الغربي نف�سه ،ونواجه الح�ضارة
تثاقف وككتل ٍة
الحديثة في فكرها و�أخالقها وعلمها .وال نواجهها كثقاف ٍة ،بل كحركة ٍ
ب�شري ٍة ،واحتالل و�ضعنا �أمام احتمالين ال مفر منهما :الأر�ض �أو الحرب .والأر�ض هنا
�شك على رده في
تعني التراب والتاريخ وال�شعب .كان الإ�سالم ما يرى مغنية ،قادر ًا بال ٍ
حينه لوال العزلة العثمانية .فالإ�سالم �إيما ٌن ومبادئ ،هو الحياة والفطرة ،هو الفكر
والنور والحق والبعث.
وكان العالم العربي حينه قادر ًا على رده يوم �صاح به جمال الدين الأفغاني ،لوال عملية
ال�صرف والإلهاء التي قام بها الغرب ،عبر ال�سيا�سة الرمزية وهي [ن�شاط الإ�ستبدال
تر�ضيات تعوي�ضي ٍة ،في حال عدم تحقق النتائج المرجوة �أو الموعودة ،ويمكن
الذي يقدم
ٍ
�أن يف�سح المنطق الرمزي المجال للخدعة والمناورة فـ»الجامعة الإ�سالمية» تحولت �إلى
الجامعة العربية وعندما يح�صل الغمو�ض عمد ًا ،بين الواقع والخيال ،بف�ضل الخطابات
والق�ص�ص �أو المعتقدات الخرافية].
ولوال عملية ال�صرف والإلهاء ،التي قام بها الغرب عن طريق الغزو الثقافي والتب�شير
والإ�ست�شراق والحرب النف�سية والإ�ستعمار والإعالم ،الذي �أوجده تيار التغريب ،الذي
بم�شكالت وهمي ٍة ،كالمادية التاريخية/
ان�صرف عن ق�ضية النه�ضة �إلى الإن�شغال
ٍ
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اليمين /الرجعية /التقدمية /المثالية /الو�ضعية /الوجودية /الغثيان /المارك�سية/
ال�شيوعية /الديمقراطية /البراغماتية .كل ذلك ينطلق من واقع الآخر الغربي ،ال من
واقعنا العربي الإ�سالمي.
وكان رد الفعل الطبيعي عليه ،هو تيار الدفاع الإ�سالمي عنها وقتها ،حركة العلماء
في العراق /حركة الإخوان الم�سلمين تجمع العلماء الم�سلمين اليوم وغيرها....
وبالتالي تعددت رموزه التي منها في لبنان العالمة محمد جواد مغنية ،وهو ما يعرف
بتيار الدفاع الإ�سالمي.
من هذه المعركة الكالمية عند الإ�سالميين �أراد الغربي دائم ًا �أن يخلق لهم �ألهي ًة
ت�صرفهم عن ق�ضيتهم الأ�سا�سية للتحدي .كما �أن تيار التغريب ذا الإتجاه الليبرالي
ا�ستطاع �أن يلهي الفكر الإ�سالمي زمن ًا طوي ًال ،وكذلك حاول التيار الإ�شتراكي الثوري،
�أن ي�صرفه بدوره مر ًة �أخرى .وبينما نحن من�شغلون بهذه الم�شكالت الوهمية كان الغرب
قد ن�صب لنا �شرك ًا ،فجاء لنا بتياراته وقذف بهم في القلب من �أمتنا ،حتى �إذا �أخذنا
الأمر م�أخذ الجد ،وطرحنا �ألهيات التغريب جانب ًا ،واجهنا خطر ًا حقيقي ًا �آخر وهو
التغريب بالقوة في فل�سطين ،ومن ثم ال�سالم �أو الإ�ست�سالم و�أ�صبح العرب و�إ�سرائيل
بين رو�سيا و�أميركا ،هذا قديم ًا �أما اليوم في �أح�ضان �أمريكا ،وهنا ا�ستطاع مغنية �أن
حقيقي
انعكا�س
يربط العالقة ويوطدها بين الفكر والواقع ،فالنكبة �آخر التحليل هي
ٌ
ٌّ
ال لف�ساد النظم والأنظمة والمنظمات وح�سب ،ولكنها نتيج ٌة حقيق ٌة لم�أ�س�سة الفكر
كمقدمات ت�أتي من�سجم ًة مع النتائج �آخر التحليل.
ٍ
فالمقدمة الأولى للبنى الفكرية /الو�ضع /والو�ضعية والح�ضور /الحا�ضر /وفي
الظرفية ومظروفها /جبل عامل ،تعك�س لنا ن�ضج ًا مرتبط ًا مع الواقع الإجتماعي
متالزم ًا خا�ص ًة في مرحلة /الإ�ستقالل /والتالزم الذي يك�شف لنا عن مدى الهم لأمور
الم�سلمين /بداي ًة /وقهر ًا /وحرمان ًا .وكانت النتيجة من�سجم ًة مع مقدماتها على حافة
الموت الذي هو بداية الحياة/الخميني والدولة الإ�سالمية /وما بينهما ي�شكل البديل
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الإ�سالمي في مواجهة الليبرالية العلمانية ،التي �ضغطت على الواقع الإجتماعي،
ب�أفكارها ونظمها وع�سكرها ،وحراها ،مما دفع بالمفكرين الإ�سالميين والقوميين
حقيقي
كرد
التخاذ مواقف ،فالإ�سالمي الذي وقع بالإنكفاء الذاتي على الإ�سالمٍ ،
ٍّ
م�ضاد ،وهو الإ�شتراكية الثورية.
للغازي� ،أما التيار الثاني القومي فقد اندفع في اتجا ٍه
ٍ
ما جعل مغنية يقف مع القوميين ،بل وقف �أي�ض ًا مع ال�شيوعيين �ضد م�شروع �أيزنهاور.
ومن هنا �أتته التهمة بالحمرة التي تحدثت عنها بداي ًة .وما بين الو�ضع الحا�ضر في جبل
عامل ،والخميني والحكومة الإ�سالمية ،ينح�صر التراث الفكري لمغنية .ولكي نتح�س�س
النظرية من خالل الق�ضايا التي كانت ت�شغل وقتها الحركات الإ�سالمية خا�ص ًة ورموزها
الفكرية ،على م�ستوى البدائل والطروحات وحلول الم�شاكل والأطر المنهجية /المنهج
العلمي في الإ�سالم /من اجتهادات الإمامية /التقليد و�أ�صول العقيدة /ومبد�أ الإعتراف
بالواقع /وال نجاح بال تخطيط /والم�س�ؤولية ال�سلبية في ال�شريعة /وبع�ض القوانين/
والأحكام الو�ضعية.
هذا عن المنهج من ُبعده ال�سلمي ،فماذا عن الأ�سلوب في ُبعده الحركي التغييري،
نحن �أعداء الظلم /تعالوا نحا�سب �أنف�سنا /الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر /والثورة
على الظلم /في رد كيد العداء� /شهداء العقيدة /لتكتمل ال�صورة /في النهاية مع �سيرة
الح�سين لأنه ي�ؤمن /بالفقهاء والتجديد /وت�صبح المنهجية �أدا ًة في مواجه ٍة بين /
الم�ؤمنين /والملحدين /للدفاع عن الدين ،والتمييز بين الإن�سان الخرافي والإن�سان
احترام .لذلك فتراث
الواقعي /فال حياة بال عمل /وال عمل بال علم /وال �إيمان بال
ٍ
مغنية قدم البديل لم�شكالت العرب والم�سلمين� .إن هذا الإح�سا�س المن�صهر ب�آالم
الأمة المنعك�س في منهجه و�أ�سلوبه في مرحلة البناء والتقدم الإجتماعي الذي ي�ستلزم
العقالنية بال�ضرورة ،ومن خالل الت�سل�سل الزمني الت�سجيلي الت�أريخي ،لزمكنة عناوين
هذه الكتب كما تقدم ،نك�شف بعين الرا�صد ماذا يحمل هذا التراث ،فالتقدم كما حمل
عنوان الكتاب الثاني�« :أهل البيت ومنزلتهم عند الم�سلمين» ،يحمل ر�ؤي ًة �إجرائي ًة
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عند الممار�سة والواقع ،تترجم مذهبي ًا قبالة الإيديولوجيات الوافدة ،التي ر�أت في �أهل
م�سبق لخ�صائ�ص الإتجاهات التقدمية
اليمين �أو الي�سار منطلق ًا ومبد�أً ،ورمز ًا
ٍ
ك�شرط ٍ
وقتها .والمجال�س الح�سينية هي قبالة التنظيمات والمنظمات الحزبية ،ومقرراتها
لعمليات التعبئة والتحري�ض والتنوير والأدلجة والمذهبية ،والعقالنية التي و�سم بها
التوحيد /النبوة /الآخرة /المهدوية ،هي قبالة الأ�صول الفل�سفية الدينية والمارك�سية
والر�أ�سمالية ،وكتبه اهلل والدين قبالة الالدينية العلمانية ،ومذهب �أهل البيت هو قبالة
المذهب ال�سارتري المادي .والأخالق الإ�سالمية هي ال�ضمان لممار�سة الإن�سان الم�ؤمن
في �سلوكه وحركته ،قبالة فل�سفة الإلحاد في الع�صر الحا�ضر ،و�أما �أ�صول الدين التي
هي الإيمان والفقه الذي هو العمل ،قبالة الفكر والممار�سة �أو ما عرف وقتها با�سم
النظرية والتطبيق .والفقه على المذاهب الخم�سة هو �إطالل ٌة على نافذة العالم
الإ�سالمي ،ال �شيع ًة وال �سن ًة ،وال ا�شتراكي ًة وال ر�أ�سمالي ًة .وعالم الفل�سفة الإ�سالمية عنده
يتجه باتجاه المثل العليا ،ولي�س حائر ًا بين المادية والمثالية حيث ترتكز الحياة عنده
على ذاكر ٍة تاريخي ٍة في كتابه ال�شيعة والحاكمون ،والممتدة بين نقطتين مركزيتين هما
الكتابان ،المبد�أ والمعاد وبين اهلل والإن�سان .وطرح فل�سفة الوالية بدي ًال عن فل�سفات
وعقائد المفكرين الذين وقعوا في �شبهات الملحدين والإجابة عليها وكذلك الوجودية
والغثيان� ،أما الر�صيد ال�ضخم الذي ّ
علي والح�سن والح�سين
�سطره في ال�سيرة حول ٍّ
وزينب بطلة كربالء وال�صادق ،ما هي �إال الوقائع التطبيقية لهذه النظرية المغنوية،
التي تكمن في الفقه والأحوال ال�شخ�صية ،كما تظهر �أي�ض ًا في التف�سير و�أ�صول الفقه
والفل�سفة والت�صوف والأخالق .ولهذا يمكننا مما تقدم القول� :إن العالمة مغنية ،قد
عقائدي يلملم �شتات معارف متناثرة� ،إطارها المعرفي
اقترب كثير ًا من و�ضع ت�صو ٍر
ٍّ
ر�ؤي ٌة �إ�سالمي ٌة تنزع نحو /التغيير /التجديد /التقدم /الوعي /التطور /عالج الم�شاكل
الإجتماعية /الدعوة /المجددون/التقليم والتطعيم /الع�صرنة /التقليد الأعمى/
الإنحطاط /الم�صلحة /التنظيم /الإ�ستقالل /الجهاد /والإجتهاد .هذه المفردات
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التداولية لخطابه في الحقل الإجتماعي ،مع تحديده لقوى التغيير من الزعماء والعلماء
وال�شباب والمهاجرين والمر�أة جاع ًال ٍّ
لكل منهم دور ًا ال بد من القيام به للو�صول �إلى
النتيجة المرجوة.
أولي على �شخ�صية العالمة
حكم � ٍّ
ويظهر لنا من كل ما تقدم �إمكانية �صياغة م�شروع ٍ
مغنية ،وفق منظوم ٍة �إجتماعي ٍة وت�أريخي ٍة محدد ٍة بد ًء من �سنة  1904حتى � ،1979أي ما
يقارب ثلثي القرن الع�شرين من الناحية الزمنية ،ولعالقة الزمان بالمكان والأحداث
بيئات �إجتماعي ٍة ٍّ
كل منها وبدرج ٍة ما بر�سم معالم هذه ال�شخ�صية
فقد �أثرت ثالث ٍ
المغنوية انطالق ًا من ال�ضيعة والم�ؤ�س�سة التعليمية الحوزوية ،ومن ثم المدينة والم�ؤ�س�سة
الق�ضائية؛ لذلك جاء ن�شاطه المعرفي حاف ًال بالم�ضامين الإ�سالمية والإجتماعية
بحق من رواد الإ�صالح والتجديد في الفكر
والت�أريخية والتوعوية والنه�ضوية ما يجعله ٍ
الإ�سالمي الحديث.

- 170 -

موقعية الفلسفة
في فكر العالمة محمد جواد مغنية

أ .محمود حيدر

(((

لو كان لنا �أن نقترب من �أعمال ال�شيخ محمد جواد مغنية لنقيم و�إياها �صلة معرف ٍة،
لظهرت على الجملة في وعاء الفل�سفة .قد يبدو هذا الكالم مفارق ًا للم�أثور من ال�شيخ.
ح�صل علوم الدين ليدفع بها عن الدين مقالة الجاهدين والنظار
ف�أنتم ب�إزاء
ٍّ
حوزوي َّ
والمخالفين .فهو بهذه ال�صفة �سوف يتب َّو�أ مقام العالم� ،أو الفقيه� ،أو القا�ضي� ،أو
المتكلم� ،أو الداعية� ،أو تلك المقامات على الجملة .فمن �أين �إذ ًا جاءنا الفيل�سوف،
وما الذي حمله �إلى ما عزَّت مطارحه في ف�ضاء التقرير الديني الم�ألوف في مدر�سة
النجف؟
أبعد :كيف لداعي ٍة �أن يدنو بالم�ساءلة من �ش� ٍأن ال
وثمة من يم�ضي بال�س�ؤال �إلى م�ساف ٍة � َ
لفقيه �أن يواجه بعالمات الإ�ستفهام ما هو مركو ٌز
ُيرى عنده �إال على وجه اليقين� .أو كيف ٍ
بت بالإيمان وم�س َّل ٌم به على الفطرة؟
في القلب ،وم َّث ٌ
((( كاتب وباحث في الفكر الفل�سفي ورئي�س مركز دلتا للأبحاث والدرا�سات المعمقة.
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ال �شيء في ال�سيرة العلمية للعالمة مغنية يبدو خارج نطاق الت�سا�ؤل .كان ذلك
حا�ضر ًا لديه منذ الطفولة الم�سكونة بالفقر .حتى �إذا �ضمه القد ُر �إلى محاريب الحوزة
لم يغادر ال�س�ؤال وال فارقه ال�س�ؤال لحظ ًة .كما لو �أنه وعى مبكر ًا �أن الدين الذي �أ�سلم
عارف .و�أدرك �أن العارف ال يكون له التع ُّرف �إ ّال بطي منازل
له الف�ؤاد ال منا�ص له من ٍ
إ�شكال حتى ي�أتيه اليقين.
إ�شكال �إثر � ٍ
الجهل ،منزل ٍة منزل ٍة ،و� ٍ
في امتداد ال�ستين كتاب ًا و�أكثر ،مجاهداتٌ م ِ�ؤ َّيد ٌة ب�شغف البحث عن حقائق الكلمات
مرج ُعه الأول في الت�سا�ؤل القر�آن« .والذين جاهدوا فينا لنهدي َّنهم ُ�س ُبلنا».
والأ�شياءِ .
فا�ستيقن ال�شيخ من �أن الت�سا�ؤل هو تقوى الفكر وهداية العقل .و�أن الهداية مو�صول ٌة
بالمجاهدة والبذل .ولما كان ذلك كذلك ،راح يو�سع من �أر�ض القراءة ف�صارت له
يكتف ال�شيخ بالمق َّرر الحوزوي الذي امتلأ به وفا�ض ،بل هو ذهب
مراجع �أخرى .لم ِ
في ما يتعدى كلمات الحوزة و�أ�سفارها .ليغترف المزيد مما �أ�شكل على الإن�سان من
بحور الحداثة الغربية ومنجزاتها .لم يكن العالمة مغنية ،لم َّا نحا هذا المنحى،
وعي بف�ضيلة الأخذ بالقول الفل�سفي �سبي ًال
م�أخوذ ًا
ٍ
بف�ضول ٍ
عار�ض للمعرفة .كان على ٍ
�إلى كمال الت َّعرف .لأن الأخذ بالقول يعني دفعه �إلى حقول الإ�شتغال .ولذا �سنجد كيف
�سرت ن�صو�صه وكتاباته م�سرى الممار�سة الفل�سفية حتى وهو يتناول �أدق الم�سلمات من
العقيدة.
إنجازات هو بالن�سبة الى عا ِل ٍم
لعل قراءة ما في الجغرافيا الفل�سفية الغربية من �
ٍ
كال�شيخ مغنية �ضرور ًة لوعي الذات الثقافية الإ�سالمية .فهذه الذات ال�سارية في الزمن
العالمي لم تعد �ضمن قلع ٍة مغلق ٍة في خالل الحقبة التاريخية التي عا�شها .ف�إنها �شاءت
�أو �أبت هي في قلب الإحتدام .ولذا ال بد لها من ا�ستك�شاف مطارح الغير[خ�صيم ًا كان �أو
ودود ًا] لكي تكتمل �صورتها عن نف�سها .ف�صورة الذات ُت�صنع �أي�ض ًا وبن�سب ٍة ما على عين
الآخر .مع هذا الإقرار العقالني بجدلية ال�صلة بالغير ،كان ال�شيخ ي�ؤدي فع ًال فل�سفي ًا
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ال مراء فيه .فعلى حكم العقل يبقى �إدراك ال�شخ�صية الح�ضارية �أمر ًا ناق�ص ًا لو اكتفى
وروايات عن الغير .فال بد من ح�ضور المقابل لكي تكتمل
المتع ِّرف بما لديه من �أنباء
ٍ
المعرفة .ذلك لأن مثل هذا الح�ضور هو بن�سب ٍة ما ُيعتبر هوي ًة �أخرى للذات .فالتع َّرف
بنظير� .إما ليثبته في حقله
لحدث �أ�صله الإعتراف
بمدلوله الفل�سفي الواقعي هو فع ٌل
ٍ
ٍ
على الود والم�شاركة� ،أو ليظل و�إ َّياه على الإخت�صام� ،إلى �أن ي�شاء اهلل �أمر ًا كان مفعو ًال.
على هذا المدرج في النظر �إلى الآخر ،بما هو قيم ٌة معرفي ٌة ،يحيل العالم ُة مغنية
عملية �إنتاج الأفكار ِ�إلى ف�ضاء التفل�سف العملي .وبهذا المدلول يكون قد ق َّرر ب�أن مهمته
والدات
جواب ما عبر
ٍ
الفل�سفية تكمن في العمل الد�ؤوب على �إنتاج ال�س�ؤال �سعي ًا �إلى ٍ
فكري ٍة ومعرفي ٍة تجتاز عماء الع�صبيات الإيديولوجية ال�ص َّماء.
في مقدمة كتابه» فل�سفة المبد�أ والمعاد» يعود ال�شيخ مغنية ليذ ِّكر بما ب َّينه في مجمل
�أعماله ،من �أن الفل�سفة �إنما تقوم على البديهيات .بها ُيبرهن على �صحة النظريات،
وبها تعالج م�شاكل الوجود .وفي رده على منكريها يرى �أن الذين �شككوا في حكم العقل،
و�أ�سقطوه عن الداللة والإعتبار هم �أنف�سهم من ا�ستعمل منهج الفل�سفة ومنطقها ،ونقدوا
العقل بالعقل .فمثل ه�ؤالء كمثل من قيل فيهم« :من �أنكر الفل�سفة فقد تفل�سف».
مز َّية ال�شيخ مغنية �أنه �أدخل الفل�سفة في مجال الإ�ستعمال .لم تكن بالن�سبة �إليه كتل ًة
من المفاهيم ال�ساكنة في مقام التج ُّرد .لقد �أم�سك بنا�صية الفل�سفة الأولى ،ثم راح
ُينزلها من عليائها ،لت�سري في حقول الحياة الخ�ضراء .فما جدوى الفل�سفة لو ظلت
�صامت ًة في كلياتها .لقد فعل ما فعلته الحداثة الفل�سفية لكن على نهج التد ُّبر القر�آني.
ك�أن تتحول المفاهيم ال�ساكنة في �سماء الأذهان �إلى حرك ٍة تملأ الزمان والمكان .حيث
ت�ستحيل الآيات والأفكار والمفاهيم ح�ضور ًا ح ّي ًا في �أدق مفاعيل الن�شاط الب�شري .لقد
حدث ،وفاعل ًة في حوادث
�أراد �أن تكون الفكرة الفل�سفية ،حركة لقاءٍ
واجتماع و�صانعة ٍ
ٍ
التاريخ.
ها هنا على وجه التعيين ن�صل �إلى موقعية الفل�سفة في فكره� .إنها تتمثل في م�سعاه
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�إلى هند�س ٍة معرفي ٍة فل�سفي ٍة للفكر الديني ب�أحيازه ومراتبه المتعددة .بل يمكن القول،
�إن غايته من الفل�سفة هي ت�أييد العقيدة بعنا�ص َر �إ�ضافي ٍة من �أنوار العقل ،لقد ا�ستطاع
مغنية �أن يرتفع بالبحث الفقهي الكالمي �إلى التجريد الفل�سفي ثم ليعود به كر ًة ثاني ًة
�إلى الواقع التف�صيلي ال�ضاج بالحياة .لم يكن مغنية فيل�سوف ًا ديني ًا ،كذاك الذي دخل
عالم الدين من باب الفل�سفة .وكان ق�صده في ذلك �أن يدر�س العقيدة وفق ًا للمقوالت
الفل�سفية انطولوجي ًا ومعرفي ًا وتاريخي ًا ...كما لم يكن في المقابل �ش�أن من يعمل
بمقدمات فل�سفي ٍة من خارج الدين وي�صل �إلى الدين من دون �أن يق�صد بال�ضرورة
ٍ
�إثبات العقائد الدينية .لقد تخ َّير العالمة مغنية منطق ًة و�سطى من الإ�شتغال بالفل�سفة،
هي در�س الدين فل�سفي ًا على �أر�ض المقوالت الدينية .وبمعنى �أكثر و�ضوح ًا ا�ستح�ضار
الفل�سفة كتقني ٍة عقلي ٍة فائقة القدرة على توليد المفاهيم ،لت�ؤدي مهماتها في خدمة
العقيدة .وهو حين ذهب �إلى تو�صيف مهمته المعرفية ب�أنها «فل�سفة العقيدة» فقد كان
كمن يمو�ضع الفل�سفة بو�صفها الخريطة الإ�ستراتيجية لفهم العقيدة.
لعل ظهور علم �أ�صول الدين في مرحل ٍة مت�أخر ٍة من تطورات الفكر الإ�سالمي �إنما
بعيد مما ق�صده من «فل�سفة العقيدة´».
حد ٍ
يقترب �إلى ٍ
لقد �أيقن العالمة مغنية بجدوى الفل�سفة في تمكين العقل الديني من �إدراك حقائق
الن�ص .وبالتالي في تمكينه عن طريق الفل�سفة من �إحراز تحوالت التجديد والإحياء في
الفكر الإ�سالمي المعا�صر.
ول�سوف يدرك العالمة مغنية الفل�سفة على �أتم �أطوارها في حقب ٍة مت�أخر ٍة من
ألوف لدى المدر�سة الفقهية
عمره العلمي .ففي قم �سينفتح له ف�ضا ٌء
معرفي غير م� ٍ
ٌّ
الكال�سيكية ،عنيت به ف�ضاء الفل�سفة ال�صدرائية الذي و�ضع هند�سته �صاحب الحكمة
المتعالية محمد بن �إبراهيم ال�شيرازي المعروف ب�صدر المت�ألهين .فهو يعترف ب�أن
جل كتبه الفل�سفية ما كانت لتظهر لوال �أن �أتيح له الإطالع على �آثار هذا العظيم .مع
هذا الإدراك �أنجز العالمة مغنية ال�شطر الأخير من الم�صالحة بين مهمة الفل�سفة في
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الفقه .لتكون ف�ضيلة الأولى ت�سديد الفقه وعقلنته.
ول�سوف ت�ؤدي هذه الم�صالحة �إلى �إنجاز �سل�سل ٍة من التطورات في الفكر التجديدي
لدى العالمة مغنية .كانت الفل�سفة هي الباب المفتوح على تكاملية الفكر الديني كذلك
أويلي عظيم ال�ش�أن في الثقافة التاريخية الإ�سالمية.
كان الت�صوف ،بما هو منج ٌز ت� ٌّ
موقفه من الت�أويل يتو�ضح بعد �إجراء التحليل المقارن بين الفريقين الت�أ�سي�سيين في علم
الكالم الإ�سالمي :الأ�شاعرة والمعتزلة .فهو يميل �إلى الأخذ بنظرية �أهل الإعتزال لجهة
قولهم� :إذا تعار�ض ظاهر الن�ص مع العقل وجب ت�أويله بما يتفق مع منطق العقل .فذلك
بحال ،وال يفترقان ،لأن
ما يتفق بر�أيه مع قول الإمامية ب�أن ال�شرع والعقل ال يت�صادمان ٍ
العقل �شر ٌع من الداخل وال�شرع عق ٌل من الخارج .والعقل يهتدي بال�شرع وال�شرع ُيعرف
بالعقل .فهما �أبد ًا ودائم ًا متحالفان مت�آزران ،ك ٌّل منهما يحكم بما يحكم به الآخر.
و�إذ ًا فالت�أويل عند مغنية �ضرور ٌة لفهم الدين .وقاعدته تقول �إن ما ي�ستغلق من
ال�شريعة على الفهم يتواله العقل بالتف�سير والجرح والتعديل ،و�صو ًال �إلى الت�أويل حتى
ُترى حقيقتُه.
حميم بتكثير طبقات التع ُّرف
فلو قر�أنا ما ي�ستهل به جل ما �أ�صدره ،لوقعنا على ٍ
�شغف ٍ
وفل�سفي قوامه ب�سط
على الن�صو�ص والأفكار� .إذ المعرفة عنده تنطلق من منظو ٍر قر� ٍّآني
ٍّ
النف�س والعقل على ف�ضيلة الإختالف .فالمفكر الإ�سالمي بر�أيه ال يفلح ب�أمره �إال �إذا
�شروط:
�أحرز ثالثة
ٍ
علم بحقيقة الإ�سالم.
	�أن يكون على ٍعلم بالتيارات والمذاهب الحديثة ومدى �سلطانها وت�أثيرها.
	�أن يكون على ٍ	�أن يكون عالم ًا بعيوب المجتمع الإ�سالمي كالتع�صب والإيمان بالبدعوالالمباالة.
أ�سا�س في نظرية المعرفة راحت تراوده فكرة �إ�صدار
حتى �إنه ل�شغفه بالنقد بما هو � ٌ
مجل ٍة با�سم «هدم وبناء» مهمتها مثلثة الأ�ضالع:
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 الأولى :الدفاع عن الإ�سالم. الثانية :تب�سيط وتو�ضيح مبادئه وتعاليمه. الثالثة :نقد العيوب ،وهو المراد بالهدم.لقد عرف ال�شيخ مغنية �أن ح�ضور الإ�سالم في الزمان ،وعلى الخ�صو�ص في �أزمنة
الحداثة التي عا�شها بامتالءٍ ال يكون �إال �ضمن جدلية الإحتدام والإختالف والتع ُّرف.
وحده المتع�صب من يرف�ض الإن�صات لكالم الغير .فلو تكلم المغ َّلق فال ي�سمع �إال �أ�صداء
لون حتى لي�أخذ الأمر �إلى ال ُعجب بما �أن�ش�أ
كلماته ترتد اليه �صافي ًة من �أي �شائب ٍة �أو ٍ
كلمات ثم ُ
ليظنَّ �أنه �أدرك الحقيقة .الت�أويل بالن�سبة �إلى العالمة مغنية هو ممار�س ٌة
من ٍ
فل�سفي ٌة ف�ض ًال عن كونه �سلوك ًا ونظر ًا عن كونه في � ٍآن.
لقد تعامل مع مواقع الإختالف �سوا ًء بين مذاهب الم�سلمين �أو بين الأديان والتيارات
الفكرية والفل�سفية والعلمانية ،وفق مبد�أ التع ُرف قبل الدخول معها في ميادين المجادلة،
ك�أنما ا�ستعاد مقالة ابن الهيثم من� :إن من الواجب على الناظر في كتب العلوم �إذا
كان غر�ضه معرفة الحقائق� ،أن يجعل نف�سه خ�صم ًا لكل ما ينظر فيه ،ويجيل فكره في
متنه ،وفي جميع حوا�شيه ،ويخ�صمه من جميع جهاته ونواحيه ،ويتهم نف�سه �أي�ض ًا عند
خ�صامه...
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اإلصالح عند مغنية والعاليلي
األبحاث:
•مقومات ال�شجاعة الفكرية في �شخ�صية ال�شيخ محمد جواد مغنية ال�شيخ ح�سن ال�صفار.
•العالمه العاليلي «�سمو المعنى في �سمو الذات» ال�شيخ محمد علي الت�سخيري.
•النزعة الإ�صالحية والتجديد عند محمد جواد مغنية د .خنجر حمية
•الإ�صالح ال�سيا�سي في فكر محمد جواد مغنية د .هادي ف�ضل اهلل.
•كيف ن�ستفيد من تجربة العالمتين العاليلي ومغنية ال�شيخ ح�سين معتوق.
•ا�شكالية اال�صالح عند ال�شيخ مغنية د .خنجر حمية.
•مغنية والعاليلي وجر�أة العلمين في مواقفهما د .قدرت اهلل علي زاده.
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مقومات الشجاعة الفكرية في شخصية
«الشيخ محمد جواد مغنية»

الشيخ حسن موسى الصفار

(((

يتكون الر�أي عند الإن�سان حول �أي ق�ضي ٍة من ق�ضايا المعرفة والحياة� ،إذا اتجه
بفكره نحوها ،واجتهد في فهمهما ،حيث منح اهلل تعالى الإن�سان قدر ًة عقلي ًة خارق ًة،
تمكنه من معرفة الأ�سماء كلها� ،أي المعاني والم�سميات ،كما يقول تعالى :ﭽ ﭰ
ﭱ ﭲ ﭳﭼ ((( فالكون والحياة كتاب مفتوح �أمام عقل الإن�سان ،يحتاج لفهم
�سطر من �سطوره� ،إلى تركيز الفكر ،و�إمعان النظر ،وبذل الجهد.
�أي ٍ
لكن م�شكلة الإن�سان تمكن في غفلته عن قدراته و�إمكاناته التي ينطوي عليها ،وفي
ان�شغاله والتهائه ببع�ض المغريات والمكا�سب ال�ضئيلة ،ثم في حالة الك�سل والخمول
التي تعوقه عن التقدم والإنجاز.

((( باحث وداعية.
((( �سورة البقرة ،الآية .31
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لكن معظم �أفراد الب�شر ال يجدون �أنف�سهم معنيين بالتفكير فيما حولهم ،ويكتفون
باجترار الأفكار المتداولة ،والقبول بها كم�سلمات وثوابت ال يمكن تجاوزها.
وال يقت�صر هذا الحال على عامة النا�س ،بل هو دا ٌء تعاني منه حتى النخب الإجتماعية
التي يفتر�ض فيها التخ�ص�ص في اهتماماتها العلمية �أو العملية.
لكن معظم �أفراد هذه النخب ال يهتم ب�أن ي�صنع لنف�سه ر�أي ًا ،وال يجد نف�سه م�ؤه ًال
لإعادة النظر في �شيءٍ من الآراء ال�سائدة .وبهذا ت�ستمر حالة التخلف والركود ،وتنعدم
فر�ص التقدم والتطوير.
�إن الحاجة ما�س ٌة �إلى ت�شجيع �صناعة الر�أي خا�ص ًة في الأو�ساط العلمية والثقافية،
وتجاوز حالة الركود ،وتوارث الآراء ،واجترار الأفكار.
عائق يواجه الإن�سان في مجال الإبداع الفكري ،هو الرهبة الداخلية
�إن �أهم و�أول ٍ
ب�شخ�صيات �أخرى ذات
النا�شئة من �ضعف الثقة بالذات ،والوقوع تحت ت�أثير الإنبهار
ٍ
ونفوذ ،ت�صبح �سقوف ًا تمنع انطالق التفكير .ثم تواجه الإن�سان عوائق خارجي ٌة
قدا�س ٍة ٍ
في محيطه الإجتماعي ،تقمع لديه حرية التعبير عن ر�أيه ،وت�ضعف حما�سه لإنتاج ر� ٍأي
جديد .وتتجذر هذه الم�شكلة ب�صور ٍة �أعمق في �ساحة المعرفة الدينية ،والتي تعاني في
ٍ
مزمن ،وتت�صلب فيها عوائق الإبداع والتطوير.
معظم نواحيها من ٍ
ركود ٍ
حقل �آخر من حقول المعرفة والعلم ،يعتمد في
�إن حقل المعرفة الدينية ك�أي ٍ
تطوره وتقدمه على �إعمال الفكر والنظر ،وتراكم الخبرة والتجربة ،وعلى التجديد
والإبداع.
من هنا كان باب الإجتهاد في الدين �ضمن �ضوابطه العلمية مفتوح ًا على م�ساحة
بع�صر
الزمن كله� ،أمام جميع �أجيال الب�شر ،ال يحتكره قر ٌن من القرون ،وال يخت�ص
ٍ
دائم ،مما يجعله في
ات�ساع ٍ
من الع�صور� .إن معارف الإن�سان في ٍ
مطرد وحياته في تطو ٍر ٍ
تحديات جديد ٍة كل يوم ،فال بد و�أن ي�ستوعب الدين واقع ال�صيرورة والتغيير
مواجهة
ٍ
في حياة الإن�سان ،وهذا ما يح�صل عبر ممار�سة الإجتهاد ،والذي يعني ا�ستمرار حال
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جديد ،وتالفي ًا
فهم ٍ
القراءة والمراجعة للن�ص والتراث الديني دائم ًا و�أبد ًا ،بحث ًا عن ٍ
لثغرات �آراء ال�سلف ،وا�ستك�شاف ًا لمعالجات النوازل الحادثة.
وقد ورد �أن رج ًال �س�أل الإمام جعفر ال�صادق Qقائ ًال :ما بال القر�آن ال يزداد على
زمان ،وال
لزمان دون ٍ
الن�شر والدر�س �إال غ�ضا�ض ًة؟ فقال[ :لأن اهلل تبارك وتعالى لم يجعله ٍ
زمان جديدٌ ،وعند ِّ
نا�س ،فهو في ِّ
قوم ٌّ
غ�ض �إلى يوم القيامة].
كل ٍ
لنا�س دون ٍ
ٍ
كل ٍ
الركود في مسيرة المعرفة الدينية:

لقد كانت المعارف الدينية محدود ًة في ع�صرها الأول ،ثم ات�سعت مع تطور حياة
الأمة ،وات�ساع رقعة الإ�سالم ،وانفتاح الم�سلمين على �سائر الأمم وال�شعوب ،وهكذا
توا�صلت م�سيرة النمو والتقدم في المعرفة الدينية.
لكن هذه الم�سيرة عانت من الركود وطول التوقف في الكثير من محطات الزمن تبع ًا
لواقع حال الأمة.
فقد ت�أثرت حركة المعرفة الدينية بواقع الإ�ستبداد ال�سيا�سي ،وحال التخلف
الإجتماعي ،حيث �ش ّلت فاعليتها ،وتراجع �إنتاجها ،وتغ ّيرت وظيفتها �أحيان ًا كثير ًة ،من
مواجهة الإ�ستبداد والتخلف� ،إلى تبريره و�شرعنته.
وكان من �أخطر �آثار هذه الحال توقف حركة الإبداع والتطوير ،والتم�سك بالموروث
وتمحي�ص ،و�إ�ضفاء القدا�سة على �آراء ال�سلف ،وتجريم �أي مخالف ٍة لر�أي
تحقيق
دون
ٍ
ٍ
الم�شهور� .إن الأجواء ال�سائدة في معظم الأو�ساط العلمية ال ت�شجع على ممار�سة العملية
بقيود ثقيل ٍة من
الإجتهادية �ضمن �إطارها العلمي بحري ٍة
ٍ
وانطالق ،بل تك ّبل حركتها ٍ
الأعراف والتقاليد ،واحترام �آراء القوى النافذة ،وعدم تجاوز طروحاتها التقليدية.
وحين يتمرد باحثٌ على تلك الأجواء ال�ضاغطة ،تتخذ بحقه �إجراءاتٌ قا�سي ٌة ،تبد�أ من
الت�شكيك في الكفاءة العلمية� ،إلى الإتهام في الدين ،و�صو ًال �إلى �إ�سقاط ال�شخ�صية
والعزل الإجتماعي.
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حمالت �شعواء ت�ستهدف �شخ�صياتهم ،من
وقد واجه عد ٌد من العلماء الم�صلحين
ٍ
أو�ساط ديني ٍة ،بجرم التعبير عن ر� ٍأي �آخر في مجال العقيدة �أو الفقه �أو �سائر
قبل � ٍ
مجاالت المعرفة الدينية.
ولم يقت�صر الأمر في هذه الأو�ساط الممانعة للتغيير والتطوير ،على مواجهة الر�أي
وتطوير حتى في الو�سائل
تغيير
ٍ
الجديد والفكرة الحديثة ،بل تعداها �إلى مقاومة �أي ٍ
والأدوات ،حيث تم الإعترا�ض مث ًال في عهد م�ؤ�س�س الحوزة العلمية في قم ال�شيخ عبد
الكريم الحائري [1276هـ1355-هـ] .على تعليم اللغة االنجليزية لطالب الحوزة ،كما
تم االعترا�ض في النجف اال�شرف على ت�أ�سي�س منتدى الن�شر بمبادرة ال�شيخ محمد
ر�ضا المظفر [1322هـ 1383-هـ].
وحين �أراد ال�شهيد ال�سيد محمد باقر ال�صدر[1353هـ1400-هـ] �أن يبد�أ بحثه
مقارن
كبحث
العلمي في الحوزة العلمية بالنجف الأ�شرف ،و�أن يتناول[فقه العقود]
ٍ
ٍ
بين ال�شريعة والقانون ،جرى ال�ضغط عليه للعدول عن فكرته ،و�أن يبد�أ بحثه وفق النهج
الم�ألوف من كتاب الطهارة في الفقه ،لأنه بغير التق ّيد بالمنهج ال�سائد لن ُيعترف
له بمكانته العلمية .وهناك �أمثلة و�شواهد كثيرة لو�أد محاوالت التغيير والتجديد في
الأوا�سط الدينية ،على م�ستوى الآراء والأفكار ،وعلى �صعيد البرامج والأ�ساليب.
�إن هذه الأجواء القامعة هي الم�س�ؤولة عن ركود حركة المعرفة ،وتوقف م�سيرة
التطوير والتغيير في �ساحتها.
ويجب �أن نقف �إجال ًال و�إكبار ًا لأولئك العلماء الأبطال ،الذين واجهوا ظروف الإرهاب
الفكري ،وتح ّلوا بال�شجاعة والب�سالة ،في التعبير عن �آرائهم وقناعاتهم التي تو�صلوا
�إليها من مداركها ال�شرعية وفق اجتهادهم.
مغنية يتحدى التحجر والجمود:

وي�أتي في طليعة ه�ؤالء العلماء الرواد في هذا الع�صر الفقيه المجدد ال�شيخ محمد
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جواد مغنية[1322هـ1400-هـ] ،والذي توفرت في �شخ�صيته درج ٌة عالي ٌة من ال�شجاعة
والإقدام ،تجاوز بها كل التحفظات والعوائق ،وتحدى �أجواء الإرهاب الفكري ،وترغيب
مثل لعالم الدين الح ّر ال�شجاع الذي ال ي�ساوم
وترهيب النفوذ الإجتماعي وق ّدم �أروع ٍ
على قناعاته ومبادئه ،وال يتنازل عن حقه في التعبير عن �آرائه و�أفكاره.
لقد امت�شق ال�شيخ محمد جواد مغنية ح�سام القلم ،وامتطى �صهوة البيان ،واقتحم
ميدان المعرفة ،لي�صدع بما يعتقده حق ًا و�صواب ًا ،وليواجه ظالم الخرافات والأ�ساطير،
التي �أل�صقت بالدين ف�ش ّوهت �صورته النق ّية .واتجه ال�شيخ مغنية بخطابه وبيانه �إلى
�سهل
جمهور الأمة ،ليكتب للمثقفين ،وي�ؤلف لل�شباب ،ويحدث النا�س بلغ ٍة وا�ضح ٍةٍ ،
وبيان ٍ
ممتنع ،بعيد ًا عن �أ�ساليب التعقيد والغمو�ض ،حتى يمكن القول �إنه يمثل نموذج ًا فريد ًا
ٍ
َّ
قل نظيره في �أو�ساط الفقهاء ،لجهة ي�سر اللغة والقدرة على الإي�ضاح والتبيين ،حتى
عند تناول الق�ضايا الفل�سفية والعقدية ،والأبحاث التخ�ص�صية العلمية ك�أ�صول الفقه،
وعر�ض �أدلة الم�سائل الفقهية.
وامتاز خطاب ال�شيخ مغنية ب�شفافية نادرة ،لم ت�ألفها الأو�ساط الدينية ،حيث يكون
العالم ال�شخ�صي لعالم الدين ،في م�شاعره و�أحا�سي�سه واهتمامه ورغباته ،بعيد ًا عن
الأ�ضواء ،ال يرى النا�س منه �إال مظاهر القدا�سة والإلتزام ،لكن كتابات ال�شيخ مغنية
تظهره ب�شفافية �أمام جمهور القراء ،حيث يح ّدثهم عن انجازاته و�إخفاقاته ،وي�صارحهم
بم�شاعره و�أحا�سي�سه ،ويك�شف لهم عن الكثير من تفا�صيل حياته اليومية.
وتجد نماذج ذلك في مختلف كتبه وم�ؤلفاته ،وفيما كتبه عن �سيرته الذاتية تحت
عنوان [تجارب محمد جواد مغنية بقلمه].
�إنه ي�سجل على نف�سه بع�ض نقاط �ضعفه وين�شرها لقرائه ،ومن �شواهد ذلك قوله:
[وربما كان ينبغي �أن �أكون �أكثر مرون ًة في معاملة النا�س ومداراتهم ،و�أن ال �أخاطب
حد ي�شبه البله خا�ص ًة بعدما عانيت في حياتي ما عانيت
واحد على المك�شوف �إلى ٍّ
كل ٍ
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ب�سبب هذه الجر�أة وال�صراحة ،ولكني �أ�شهد باهلل �أنه يحدث هذا مني عفو الطبيعة
ودون اختيا ٍر].
مقومات الشجاعة الفكرية:

�شجاعة الر�أي وقوة الموقف في �شخ�صية ال�شيخ مغنية و�سيرته ،كانت نابع ًة من
موقع ،مما
مقومات ذاتي ٍة ،ولم تكن نتاج ًا لبيئ ٍة م�ساعد ٍة ،وال �إفراز ًا لقوة
ٍ
ٍ
من�صب �أو ٍ
يجعله خير قدو ٍة و�أ�سو ٍة ،لمن يتطلع لهذه ال�صفة العزيزة� ،أو يطمح للتحلي بهذا الخلق
القويم.
�إن هناك من يتمنى تهي�أ الفر�ص وم�ساعدة الظروف ،لكي ينطلق معبر ًا عن �آرائه
وقناعاته ،ويح ّمل الأجواء المحيطة به م�س�ؤولية تقاع�سه عن قول ما يعتقده حق ًا و�صواب ًا،
وعن عدم اعترا�ضه على ما يراه ً
خط ً�أ وباط ًال.
مجتمع ت�سوده �أجواء الحرية ،ليمار�س حرية التعبير ،وينتظر
فيحلم بالعي�ش في
ٍ
تراجع اتجاهات الإرهاب الفكري ليتحدث ب�شجاع ٍة ،وي�أمل في �أن تثنى له و�سادة
الزعامة� ،أو يمتلك موقع القدرة والنفوذ ،لكي يجهر بالحق ،وهذه �أحالم الك�سالى
الفا�شلين ،وتمنيات ال�ضعفاء العاجزين.
�إن رواد التغيير والتجديد في المجتمعات الب�شرية ،ينطلقون من موقع الإخال�ص
للحق ،ويتح ّملون م�س�ؤولية الإ�صالح للظروف والأو�ضاع المحيطة بهمّ ،
ويوطنون �أنف�سهم
على الت�ضحية بالم�صالح الخا�صة من �أجل خدمة المعرفة والدين .وهكذا كان ال�شيخ
مغنية والذي تنطلق مقومات �شجاعته الفكرية من �صفاته الذاتية التالية:
 .1الثقة بالذات:
يدرك من يعي�ش في معظم �أجواء الأو�ساط الدينية� ،أو يقترب منها ،كيف ت�ستلب فيها
ذات الإن�سان ،ليذوب في محيطه ،وليتماهى مع �شخ�صيات �أ�ساتذته ومر�شديه ،وليلتزم
بعادات و�أعراف بيئته الحوزوية حتى في جزئيات المظاهر ال�سلوكية ،ويتربى على
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تقدي�س وتعظيم �آراء الكبار ،دون �أن ي�سمح لنف�سه بالتفكير في المناق�شة �أو الإعترا�ض
حدود معين ٍة في �إطار البحوث العالية [بحث الخارج].
�إال �ضمن ٍ
هذه الن�ش�أة ت�سبب �ضمور التفكير ،و�إ�ضعاف الثقة بالذات ،لذلك غالب ًا ما تكون
إنتاج لآراء �أ�ساتذتهم ،ويكون المبدعون منهم قل ًة نادر ًة ُتع ُّد على
�آراء التالمذة �إعادة � ٍ
جيل من �أجيال الحوزة ،في�ؤرخ لأجيال الحوزة بتلك الأ�سماء
�أ�صابع اليد الواحدة في كل ٍ
النادرة ،فيقال :تالمذة النائيني� ،أو الآخوند الخرا�ساني� ،أو ال�سيد الخوئي.
وقد تمرد ال�شيخ مغنية على هذه الأجواء ،فتم�سك بالثقة بذاته ،و�أطلق العنان لفكره،
ولم يمار�س القمع لنف�سه في داخله ،بل كان ُيعمل عقله ويحترم نتائج بحثه ،دون �أن يعني
ذلك الإ�ستهانة ب�آراء الآخرين.
 .2الإنطالق من العلم:
�إذا كان ال�سكون والخمول �ضار ًا ب�ساحة المعرفة ،ف�إن القول الجزاف ،والر�أي الفارغ،
علم ،هو �أ�شد �ضرر ًا و�أكثر خطر ًا ،يقول تعالى :ﭽ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ
والإفتاء بغير ٍ
ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸﭼ (((.
فهم
لقد كان ال�شيخ مغنية عا�شق ًا للعلم والمعرفة ،در�س المناهج الحوزوية درا�سة ٍ
وعي وانتبا ٍه ،و�أفنى عمره في المطالعة
ٍ
وا�ستيعاب ،وح�ضر �أبحاث الفقهاء ح�ضور ٍ
والبحث ،حيث قر�أ ح�سب كالمه �آالف الكتب والمجالت ،في مختلف مجاالت المعرفة.
مو�ضوع� ،أواعطاء ر� ٍأي في م�س�أل ٍة ،ف�إنه يبذل كل ما في و�سعه
وحين يريد الكتابة في
ٍ
جهد لبحثها ،حتى �إذا ما تكونت له قناع ٌة ،وت�شكل لديه ر� ٌأي ،من خالل �أدوات البحث
من ٍ
إقدام� ،إنها �شجاعة الإنطالق من
العلمي ،ف�إنه يبادر �إلى �إعالنه و�إظهاره بكل �شجاع ٍة و� ٍ
العلم ،والثقة ب�سالح الدليل والبرهان ،والقبول بالنقد العلمي ،والإ�ستعداد للإعتراف
بالحق يقول �[ :Mأما النقد فال �أخ�شاه ما دمت قادر ًا على الإعتراف بالحق والواقع].
((( �سورة الحج ،الآية .8
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 .3قوة ال�شخ�صية:
فعل مناوئ ٍة من
التعبير عن الر�أي في
قمعي وبيئ ٍة محافظ ٍة ،ي�سبب ردود ٍ
مجتمع ٍّ
ٍ
مراكز القوة والنفوذ ،وذوي الم�صلحة في ا�ستمرار واقع الجمود والتخلف ،ومن خلفهم
من الأتباع والمتملقين .عاد ًة ما تكون ال�ضغوط من قبل هذه الجهات عنيف ًة قا�صم ًة ،وال
ي�صمد �أمامها �إال من يمتلك قوة ال�شخ�صية ،و�صالبة الإرادة.
لقد ا�ضطر بع�ض العلماء للتراجع عن �آرائهم تجنب ًا للمواجهة ،واتقا ًء لل�ضرر
والخطر .وينقل عن ال�سيد البروجوردي حديثه عن التقية من الداخل ،و�أنها مورد ابتالءٍ
للفقهاء والمراجع �أكثر من التقية من الخارج.
�أما ال�شيخ مغنية فقد عقد العزم على تحدي هذه ال�ضغوط الداخلية ،ولم يكن ي�أبه
بها ،وال يكترث ب�صخبها ،بل يتحدث عنها بنبرة التهكم والتحدي ،كقوله مث ًال« :لكن
بع�ض ال�شيوخ ر�أوا في كتبي و�أقوالي خروجاً عن الأ�صول وتقاليد العلماء الأبرار ،وهنا
إلي العلماء والزعماء والرجعيون».
تكمن البدعة وال�ضاللة في نظرهم ،فانبرى � ّ
وهو يبادر تلك الجهات بالهجوم على تخلفهم وتحجرهم كما يقول« :وكتبت عن
لبنان وجنوبه المنكوب ،ور�سمتُ �صور ًة لبع�ض ال�شيوخ المتبحرين في ال�سخف
والجهل»
وي�سجل بع�ض اتهامهم له قائ ًال« :وا�شتدت محاربتي من العمالء والرجعيين...
الرجعيون و�أذناب الإ�ستعمار في وجه الأ�شراف والأحرار ...واتهموني باني ي�ساريٌّ
و�شيوعي هدّا ٌم».
ٌّ
وترتفع لديه نبرة التحدي تجاههم فيقول حين ُاتهم بحمر ٍة �شيوعي ٍة« :هذه الفرية
و� ٌ
يقين من
في ،بمقدار ت�أثير الغبار في حذائي ،لأني على ٍ
ألف من �أمثالها ،ال ت�ؤثر َّ
ديني و�إيماني وعدلي ،و�إني �أحمده تعالى على حظي عند �شرار خلقه).
 .4الزهد في المواقع والمكا�سب:
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عاد ًة ما يكون ال�سكوت عن بيان الحق ثمن ًا للو�صول �إلى مواقع القوة والنفوذ ،فعاد ًة
ما يتوا�صى �أبناء ال�صنف الديني فيما بينهم ،ب�ضرورة الحذر من التعبير عن �أي ر� ٍأي
قد يعرقل الطريق �إلى الزعامة� ،أو يمنع ك�سب الأتباع� ،أو ي�ؤثر على ال�صيت وال�سمعة،
وحين يتجرد الإن�سان من هذه الأطماع ،ويخرج من �أ�سر هذه الطموحات ،يكون �أملك
لحريته ،و�أقدر على التعبير عن ذاته .وقد تمتع ال�شيخ مغنية بهذه الملكة ،فلم يطمح �أن
أخما�س ،وال رئي�س م�ؤ�س�س ٍة ،وال �صاحب
يكون مرجع ٍ
تقليد ،وال �إمام جماع ٍة ،وال قاب�ض ًا ل ٍ
ف�ساد ،لذلك
باطل �أو ٍ
ٍ
من�صب ...وحين دخل في �سلك الق�ضاة ،لم يقبل �أي م�ساوم ٍة مع ٍ
لم تتجاوز مدة عمله الفعلي في الق�ضاء �سنتين...كانت حرية الر�أي والموقف �أولويته
مك�سب �آخر.
المطلقة ،وال قيمة من دونها لأي
ٍ
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العالمه العاليلي:
«سمو المعنى في سمو الذات»

الشيخ محمد علي التسخيري

(((

قر�أت لل�شيخ العاليلي كتب ًا كلها رائع ًة ولكني ركزت على واحد منها يتنا�سب وهواي
الوجداني وهو كتاب �سمو المعنى في �سمو الذات �أو �أ�شعة من حياة الح�سينQ
واحد من كتب ال�شيخ مغنية وهو كتاب الفقه على المذاهب
كتاب ٍ
تمام ًا كما ركزت على ٍ
الخم�سة وهو يتنا�سب �أي�ض ًا مع هواي التخ�ص�صي وهو الفقه المقارن و�س�أتحدث قلي ًال
عن الكتابين مع ًا بمنا�سبة تكريمهما مع ًا.
�أما ال�شيخ العاليلي Mفقد وجدته كعنوان كتابه �سامي ًا في معانيه وت�أمالته ،عميق ًا
في تحليالته ،م�ؤمن ًا �أ�شد الإيمان بقناعته ين�سى ذاته وعالمه عندما يتحدث عن ت�أمالته
في القر�آن الكريم ،و�شخ�صية الر�سول الأكرم Pور�سالته ال�سماوية ،و�شخ�صية الإمام
علي والح�سين عليهما ال�سالم ،فتراه يهيم ويحلق في �آفاق العظمة الإن�سانية التي رباها
ٍّ
((( م�ست�شار قائد الثورة الإ�سالمية للجمهورية الإ�سالمية الإيرانية ورئي�س المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب
الإ�سالمية.
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الوحي حتى حولها �إلى نماذج عليا تحرك الوجدان والتاريخ والإن�سان في م�سير الزمان.
وها �أنا �أ�شير �إلى بع�ض ما ا�ستوقفني من �أمو ٍر من خالل مطالعتي �أراها جدير ًة
بالمالحظة والتعمق وهي:
�أو ًال :جمعه بين �شخ�صية الم�ؤرخ الناقد ال�صريح الذي يقول ما تو�صل �إليه تحليله
العلمي دونما �أي موارب ٍة ،حتى لو خالف المت�سالم عليه ولكنه يحتفظ لنف�سه بم�ساح ٍة
يتجلى فيها �إيمانه العقائدي متغلب ًا بها على ما انتهت �إليه تحقيقاته التاريخية.
�شخ�صيات �صحابي ٍة معروف ٍة ومجلل ٍة من قبيل طلحة
فهو ي�صدر �أحكامه القا�سية على
ٍ
والزبير و�أبي مو�سى الأ�شعري وعمرو بن العا�ص(ر�ض) ناق ًال ما تو�صل �إليه تحليله
التاريخي دونما خ�شبي ٍة ،ولكنه يعلن ب�صراح ٍة في مطاوي الكتاب ما يعتقده من نظر ٍة
تكريمي ٍة لعموم ال�صحابة الكرام وال يرى في تحليالته �أية نقي�ص ٍة في تجليالته فيقول
مث ًال بعدما انتهى من مقدمته المف�صلة «هذه المقدمة لي�س من وكدي فيها �أن �أتناول
�صحابياً ،وكلهم كرا ٌم برر ٌة ،و�إنما الغر�ض منها �أن نعار�ض ونفهم �أ�سباب الإنقالب
الأموي وعنا�صر الثورة الخطيرة في ذلك المحيط ،ثم ال ي�سعنا �إال �أن نثني على
علي Qو�أ ّبنهم و�أر�سل في كلٍ منهم كلم ًة
جميعهم ،كما وقف �أمير الم�ؤمنين ٌّ
م�شكور ًة ودمع ًة حرى».
ويقول في �ص  107ولقد قدم النبي Pفي نف�سه نموذج ًا للم�سلم الكامل على تاريخ
اال�سالم ﭽ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﭼ ((( ثم طبع �أ�صحابه غراره فجا�ؤوا
معان بح�سمة له وفيهم ال�شاهد منه.
كما لو مروا تحت الطابع الواحد ال يتفاوتون في �أنهم ٍ
أ�صناف من
و�إذا تفاوتوا فب�أ�شياء تمت �إلى الطبيعة والعن�صر ،كالكتاب يجيء في � ٍ
ألون من الحبر ولكنه الكتاب نف�سه ال اختالف فيه وال عليه ولقد جاء في كالم
الورق و� ٍ
النبوة «النا�س معادن».
((( �سورة الأحزاب ،الآية .21
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ويقول في �ص « :88وبذلك تم لل�صحابة ما لم يتم لغيرهم حينما كانوا هياكل
توزع فيهم ما كان في الذات النبوية مجموعاً».
ثانياً :الروح العرفانية المت�سامية العا�شقة التي تطفح بال�شوق حينما تدر�س النماذج
ال�سامية.
فهو يقول عن ر�سول اهلل Pفي �ص« 87نحن مع الح�سين Qفي دور ن�ش�أته
�أمام النبوة في دور كمالها وا�ستوائها ،فقد ولد والنبي Pتت�سامى به منازله
وتتعالى به �أبراجه وبعبار ٍة من �صور المنظور كان النبي Pكال�شعاع قبل ال�شم�س
يملأ جانباً من الف�ضاء ثم يذر قرنها حتى تتكور في عقابيل الأفق فتنتظم الأفالك
علي  Qيقول في
وت�صل ما بين الآفاق بخيوط النور»وعند حديثه عن االمام ٍّ
طالب مظه ٌر ف ٌّذ من مظاهر التكامل الإن�ساني ونموذ ٌج بار ٌع من
�ص:»43علي بن �أبي ٍ
نماذج التفوق الب�شري ومثا ٌل لبلوغ الإ�ستعداد الكامن في الن�سم .وقد اجتمعت �إليه
أ�سباب عديد ٌة من الطبيعة �أو الفطرة والوراثة والبيئة والتربية حتى قدمت فيه تلك
� ٌ
ال�شخ�صية الكبيرة والتقت عنده الطبيعة القابلة بالتربية النبوية الفا�ضلة والوراثة
العريقة بالبيئة ال�سلمية وكانت حقيقته من وراء ذلك تمده بما يتناهى به حيث تق�صر
الأخيلة وتنح�سر الت�صورات .وفي �أخ�صر عبار ٍة ،كان �إن�سان ًا ذا �أنحاءٍ تلتئم بطانه على
العالم والحكيم والعبقري المحرر والمفكر الجريء والمت�شرع والخطيب والمغامر
بطل من الأمة فال عجب �إن عددناه عنوان
والمجاهد .هذه �أم ٌة من الأبطال تجيء في ٍ
الكفاءة والبطولة العربية في كل التاريخ».
وعن الح�سين Qيقول في �ص  88ولقد كان النبي  Pيمده من وراء النبوة،
قد�سي يقدم فيه
لمعنى
ويغمره بالحب وي�سقيه من نبعة ال�شعور حتى يجيء حق ًا قد�سي ًا ً
ٍّ
المثالية العظمى التي ين�شدها الإن�سان بالجد ،وال يخو�ض منها �إال في ال�سراب والآل....
بوجه �صوب
توجه ٍ
ويقول كلمته «�إني �أحبه» منبه ًا الما�ضي وم�سمع ًا الم�ستقبل �أو ك�أنما ّ
الأبدية في غير اعتبارات الزمن ليبعث فيها كلم ًة �أثيري ًة �أو موج ًة �شعاعي ًة تمر في كل
- 191 -

تاذلا ومس يف ىنعملا ومس«  :يليالعلا همالعلا

قبيل من له في �شعوره المرهف
جيل حتى ت�ستقر في �أعماق الالنهاية وي�سمعها من كل ٍ
ٍ
جها ٌز ٌ
القط كالروان الدقيق ويق�صد بالروان جهاز المذياع وعندما يقف �أمام كتاب اهلل
ين�سى ال�شخ�صية التي يتحدث عنها ويغرق في �أنوار القر ّان الكريم فيقول في �ص94
قب�س علويٌّ �سبقت الإرادة ليكون روحاً
ب�شكل
ٍ
متحدث ًا ٍ
مف�صل عن تعاليمه «والقر�آن ٌ
�أخرى لتتم نق�ص الإن�سان وهو بعد ذلك تجرب ٌة من الغيب ل�سيا�سة النوع و�إعطاء
�صنف من النا�س �أكمل منهم �أو هو تربيتٌ للمالئك في هياكل الب�شر».
ثالثاً :ثقافته اللغوية العريقة و�إ�شرافه على الكتب التاريخية وا�ستيعابه لها وقدرته
الرائعة في الإ�ستفادة من القر�آن والحديث النبوي ال�شريف وكذلك اطالعه الوا�سع على
�آراء الغربيين ومحاولة الإ�ستفادة في تحليالته التاريخية وه�ؤالء من �أمثال فان فلتون
و�شارل �سينوب�س ،وال�سنيور مازيني ،ومونت�سكيو وماربين ،وال�سيرمور وغيرهم .وكل
وا�سع وثقاف ٍة حديث ٍة جامع ٍة.
علم ٍ
ذلك يك�شف عن ٍ
رابعاً :ومما تجدر الإ�شارة �إليه تلك الحرية التي يتمتع بها في قبول الآراء �أو ردها
حتى ولو كان في ذلك مخالف ٌة للم�شهور.
أحقاد فار�سي ٍة
فهو يرف�ض �أن يرجع عملية اغتيال الخليفة عمر(ر�ض) �إلى مجرد � ٍ
لأبي ل�ؤل ٍ�ؤ كما هو الم�شهور لدى الم�ؤرخين و�إنما ي�ؤكد على كون فعلته تدبير ًا من �سيده
المغيرة بن �شعبة وم�ؤامر ًة من الحزب الأموي ال�سترجاع ال�سلطة ،والإنقالب على
الإ�سالم.
علي Qكانت �ضعيف ًة
كما يرف�ض ما يطرحه الم�ست�شرقون من �أن �سيا�سة االمام ٍّ
ال تن�سجم مع تلك المرحلة.
وهو عندما يكون �أمام ر�أيين في م�س�أل ٍة ما يختار بقو ٍة الر�أي الذي ين�سجم معه،
(((
ففي مجال تف�سير كلمة [حنيف ًا] في الآية ال�شريفة ﭽ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗﯘ ﭼ
((( �سورة الروم ،الآية .30
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يقول في �ص ( :101هذه الكلمة �أي حنيف ًا لم تتحققها اللغة �أو لم يتحققها الرواة فهي
غام�ض ٌة كالغمو�ض ،وما �أغم�ض من ال�شيء �إلى نف�سه وما �أو�ضح من ال�شيء �إلى هو ولكن
أ�شكال ت�أخذها بمعنى غير ما تثبت منه اللغة وتترك ومن
جاءت بها الإ�ستعماالت على � ٍ
ثم ظنَّ بع�ض م�ؤرخي اللغة ب�أنها �إ�سالمي ٌة ال قبل لوجودها وعلى ٍّ
كل فالذي نرى فيها �أنها
كلم ٌة �إ�شراقي ٌة تفيد � ّ
أدق معاني التقدي�س وهي تجمع على معناها االخا�ص والإ�ست�شعار
بالخ�شية وتعلق القلب الدائم بالتنزيه).
وبعد هذا �أكد �أن المراد بالوجه لي�س ما �أ�شار �إليه الزمخ�شري و�أمثاله باعتباره من
الجوارح بل �إن المراد هو ما �أ�شار �إليه المرت�ضى في �أماليه وهو الق�صد �أو الذات �أو
النف�س.
فرحمه اهلل تعالى و�أجزل له الثواب على ما قدم.
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النزعة اإلصالحية والتجديد
عند محمد جواد مغنية

د .خنجر حمية
 - 1مدخل:
�إن �أية درا�سة للنزعة الإ�صالحية عند محمد جواد مغنية ،تتطلب في الأ�سا�س
معرفة واعية بعنا�صر �شخ�صيته واطالع ًا م�ستوعب ًا لمحطات �سيرته الذاتية من جهة،
وللظروف التي �أحاطت به والأو�ضاع التي قدِّ ر له على مدى م�سيرة �إنتاجه وعمله �أن
يعاينها مراقب ًا قارئ ًا �أو فاع ًال م�شارك ًا .ومن غير ذلك �سوف لن يت�ضح لنا الكثير من
الأبعاد الفكرية المعرفية �أو ال�سيا�سية االجتماعية لمواقفه ولنتاجه .ذلك �أن نزعته
الإ�صالحية كانت تميل في جوهرها �إلى �أن تكون عملية ومبا�شرة ،تن�أى عن التنظير،
وتبتعد �أ�شد االبتعاد عن �أن تكون مجرد ت�صور مثالي للخير� ،أو ر�ؤية مجردة للعدالة� ،أو
للكيفية التي يحقق بوا�سطتها اجتماع ما نهو�ضه� ،أو للعنا�صر التي تكفل لأمة من الأمم
�أن تخرج من انحطاطها وتراجعها وتخلفها ،وتتجاوز م�أزقها على غير �صعيد.

(*) �أ�ستاذ الفل�سفة في الجامعة اللبنانية.
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فكر مغنية �إذن مبا�شرة تجزيئي وعيني ...وهو �شيء ي�سمح لنا ب�أن نغلب ،عند و�صفنا
ل�شخ�صيته� ،صفة الم�صلح على �صفة المفكر ...لأن قيمة الفكر عنده �إنما تكمن في
المقدار الذي يت�صل به هذا الفكر بق�ضايا الحياة الح ّية ،وبم�شكالت المجتمع في �أ�شد
�صورها واقعية وتعين ًا ...وقيمة الر�أي �أو القناعة �أو الموقف �إنما ت�ستمد بنظره من مدى
ا�ستجابتها للمعي�ش الراهن الحي ..والمعاين ...فهم ًا لطبيعته ،وفح�ص ًا لعنا�صره ،وقراءة
واعية لآثاره ونتائجه ولأ�سبابه ومولداته ،و�إدراك ًا وا�ضح ًا ال لب�س فيه وال غمو�ض .و�أهمية
تجربة الإ�صالح ال تكمن ،وفق ت�صوره ،في تما�سك الر�ؤى التي تدعو �إليه� ،أو تتطلبه� ،أو
تنحاز له ،وال في القدرة النظرية على تكوين ت�صور �شامل للحاجة التي تولده ،والمقا�صد
التي يرجوها ،من خالل وعي الم�أزق الح�ضاري الذي يقوم طلب الإ�صالح ا�ستناد ًا �إليه.
هذا مهم ،لكن الأهم ب�إطالق هو فعل الإ�صالح نف�سه ،بما هو تجربة وانخراط مبا�شر
في �صميم الحياة وموقف نقدي �آني من ظواهر المجتمع و�آفاته ورهاناته وت�شظياته،
وقراءة واعية حية متدفقة تواكب �سيرورته �صعود ًا وهبوط ًا ،ارتفاع ًا و�سقوط ًا.
ولأن مغنية كان يرى �إلى الإ�صالح وفق هذا المنظور ،ف�إنه ي�صعب علينا �أن ن�ستخرج
من جملة ما تركه من ن�صو�ص نظرية �شاملة في الإ�صالح� ،أو ر�ؤية مجردة ن�سقية في
التجديد ،من غير �أن يعني ذلك غياب الر�ؤية وخفاء المقا�صد� ،أو التقليل من قيمة
المواقف الإ�صالحية التي عبر عنها و�أعلنها في مدى م�سيرة حياته ،والتي �ضمنها
قناعاته ور�ؤاه والقيم التي كان ي�ؤمن بها ويعتقد.
ولد محمد جواد مغنية في ع�صر م�ضطرب غاية اال�ضطراب ،وفي بيئة تحيط بها
الأزمات من جهاتها الأربع ،وتع�صف بن�سيجها العوا�صف.وقدر له وهو في بداية وعيه
�أن يدرك طبيعة الفو�ضى التي كان يعي�شها العالم من حوله في م�ستويات وجوده كافة،
و�أن يرى ب�أم عينيه الم�آالت الكارثية التي انتهى �إليها مثل هذا اال�ضطراب ،في االجتماع
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وال�سيا�سة ،والأمن واالقت�صاد ،والقيم والأخالق((( معطوف ًا على تجربة حياة �شخ�صية
مليئة بالآالم ،وهجرة دائمة طلب ًا للرزق� ،أو بحث ًا عن علم يعو�ض به جوانب المرارة
التي طبعته بطابعها وغا�صت بعيد ًا في �أعماقه ،ويتم مبكر ومعاناة جذرية مع الفقر،
وت�شرد حياة ال تكاد ت�ستقر على حال ،و�صراعات مع ال�سلطة و�أ�صحاب النفوذ ورجال
الدين والإقطاعيين� ...إلخ .من هنا نفهم النزعة الوجودية الطاغية على نتاجه وفي
وعيه ،والقلق والتوتر الدائمين اللذين �صبغا مواقفه ،وحدة النبرة في عر�ضه للجوانب
الم�أ�ساوية من حياة الب�شر ،وما تولده من �ألم و�شقاء ،وما تنتجه من كوارث .وهو كان له
منها ن�صيب ال ب�أ�س به في �صغره و�شبابه وفي مراحل اكتماله ون�ضوجه ...وفي مراحل
عمله و�إنجازه(((.
ومن هنا نفهم كذلك الح�سا�سية المفرطة التي كان يبديها تجاه كل انتهاك للعدالة
�أو تجاوز للإن�صاف �أو تغييب للخير� ،أو مداهنة ومراوغة فيما هو الحق الذي ال تقوم
الحياة �إال به ،وال ت�ستقيم �إال من خالله ،والعاطفة الجيا�شة تجاه مظاهر ال�شقاء التي
حفل بها العالم من حوله ،مو�ضوعة في �سياق اجتماع �أ�صابه االنحراف ،و�سلطة ع�شع�ش
الف�ساد في �أعطافها ،تولده وتقيم وجودها عليه(((.
يقول�« :إن نزاهتي كقا�ض ت�شهد عليها �سجالت المحاكم ال�شرعية ،ومواقفي تدل
عليها �شدة النقمة على الظلم ب�شتى �أنواعه ،وعن �صرامتي وجر�أتي في قول الحق،
وعدم خ�شيتي الئماً وال حاكماً مهما تكن العواقب»(((.
ولأن محمد جواد مغنية خبر كذلك من الداخل ما �آلت �إليه التجربة الدينية في
ع�صره ،في بعدها الم�ؤ�س�سي والإ�صالحي ،ف�إنه وبحكم طبيعة تكوينه ،وجد لزام ًا عليه
((( عاين بنف�سه نتائج الحرب الكونية الأولى ،وتداعياتها على العالم الإ�سالمي ،والحرب الثانية ،ونكبة فل�سطين
والهزائم الع�سكرية للعرب �أمام �إ�سرائيل وحرب لبنان ...وغيرها من الكوارث.
((( محمد جواد مغنية ،تجارب محمد جواد مغنية بقلمه ،ط ،1بيروت :دار الجواد1980 ،م� ،ص 11و 89و 12و 21ة22
و .93وغيرها من �صفحات هذا الكتاب.
((( م.ن� ،ص 83 -18-17و ...89وغيرها من ال�صفحات.
((( م.ن� ،ص.12
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�أن يكون �صاحب موقف من العلم الديني الذي راحت تبني الم�ؤ�س�سة الدينية �صرح
نفوذها عليه ،ومن تجربة الإ�صالح الإ�سالمي التي تولد من رحمها وارتكز �إليها و�إلى
مكانتها ،وراهن في �أهدافه على المكانة التي كانت ما زالت تتمتع بها في مجتمعنا.
 - 2ظروف الع�صر:
كان ع�صر مغنية م�ضطرب ًا غاية اال�ضطراب ،مجتمعات �شرقية عانت �آثار الحرب
العالمية الأولى وح�صدت �شيئ ًا لي�س بالقليل من عواقبها ،بعدما كانت �أثقلتها قرون
من الهيمنة العثمانية التي �أحكمت قب�ضتها بال هوادة على مرافق الحياة كافة� ،سامت
النا�س الب�سطاء العذاب الأليم .ثم ما لبث العالم �أن اندفع �إلى حرب مدمرة ثانية ،لم
تكن �أهوالها الكونية وال نتائجها و�آثارها �أقل وقع ًا مما ولدته �سابقتها ...كانت مجتمعاتنا
المجال الحيوي الذي وظفت فيه الدول الكبرى المت�صارعة مردود حروبها نفوذ ًا �سيا�سي ًا
و�أمني ًا وع�سكري ًا واقت�صادي ًا وثقافي ًا ،وخطط ًا للهيمنة واال�ستئثار ،وم�شاريع لتقا�سم
النفوذ .ولقد كانت النتائج مدوية على كل �صعيد ،في مجمل بلداننا على اختالف ي�سير
بينها هنا وهناك.
عا�ش مغنية في خ�ضم هذه الظروف ،وكابد �آثارها وتداعياتها ،واختبر في حياته
ال�شخ�صية مرارة نتائجها ،فت�شكل وعيه من وحيها وعلى �ضوئها ،وتركت ب�صماتها جلية
في �شخ�صيته ومواقفه...
لقد كانت فترة الخم�سينيات من القرن الما�ضي حا�سمة في ما يت�صل بتجربة �إعادة
ت�شكيل المجتمعات العربية الإ�سالمية بعد تحررها من اال�ستعمار ...عوامل عديدة
وجهت المواقف والر�ؤى والتجارب ...منها وعي طبيعة الم�شكالت التي تراكمت على
مدى قرون ودفعت بهذه المجتمعات �إلى ذروة انحطاطها ،ومنها وعي االنك�سار الذي
ولده زمن من الهيمنة ال�سيا�سية والع�سكرية على الإرادات ،ومنها �إدراك مجاالت التقدم
التي �أحرزها الغرب في العلم والثقافة والتنظيم ،ومنها وعي الحاجة �إلى الإ�صالح
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و�ضرورته .ولقد كان مغنية قارئ ًا نهم ًا للأحداث ،يمتلك من الذكاء وحدة النظر ما يكفي
لفهم دالالتها و�أبعادها ...ومن ح�س النقد ما يعينه على تمحي�ص المواقف والتجارب
ونخلها .ولقد عاين ،بتو�سع ،تجارب النهو�ض التي عرفها العالم العربي والإ�سالمي،
والتي حركتها �شخ�صيات انخرطت في الأحداث من بابها الوا�سع ،ووعى بدقة ركائزها
و�أهدافها وطبيعة عنا�صرها ،والنتائج التي �آلت �إليها ،مو�ضوعة على خلفية الأزمات
التي كانت ت�ست�شري في واقع االجتماعي العربي الإ�سالمي من �أق�صاه �إلى �أق�صاه.
ولأجل ذلك جاءت مواقفه متنوعة �شاملة في ال�سيا�سة واالجتماع ،واالقت�صاد والتاريخ،
والفل�سفة والح�ضارة ،والدين والقيم ،والإدارة والتنظيم .في التجديد والإحياء ،التراث
والع�صر ،التخلف والتقدم ،المجتمع وال�سلطة ،الفقر والغنى ،الحرية والعبودية ،العدل
والظلم� ...إلخ .وهي يجمع بينها على تنوعها عن�صران ،نقد جذري للتجارب ،وطموح
عارم �إلى الإحياء والتجديد� ،أو النهو�ض والتقدم .وهما عن�صران هيمنا على مجمل
تجربته ونتاجه.
� - 3شخ�صيته:
ولقد كان للظروف الخا�صة التي �أحاطت بن�ش�أته الأثر الحا�سم في تكوينه ،ولد لعائلة
علمية معروفة ،في فترة �شديدة اال�ضطراب ،وفي بيئة لم يكن لها من اال�ستقرار ن�صيب
يذكر ،مات �أبواه وهو ،بعدُ ،فتى في �أول العمر فكفله �أخوه ،فعانى اليتم وهو �صغير،
ثم كان عليه �أن يكابد منفرد ًا �صعوبات الحياة وم�شقاتها� ،أقلها الفاقة والفقر والعوز
و�شظف العي�ش ،والتي دفعت به مجتمعة �إلى العمل منذ �صغره في مهن متفرقة ال تكاد
توفر له الحد الأدنى من الكفاية ،متنق ًال بينها على غير هدى وال �سراج منير ،مكابد ًا
ما كانت تجره عليه من �ألم ومعاناة� .شيء واحد كان ي�شغل تفكيره وي�أخذ بمجامع قلبه،
وهو �أن ت�سمح له الظروف بطلب العلم ت�أ�سي ًا ب�أ�سالفه ،ممن عرفهم جبل عامل علماء
�أعالم ًا ،حتى �إذا ما �سمحت له الفر�صة بذلك وبلغ النجف الأ�شرف بعد عناء ،انكب
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على العلم ينهل منه ب�شغف ،مدرك ًا �أن المعرفة هي الميدان الذي ي�ستطيع �أن يحقق
فيه طموحه ،و�أن ي�ؤكد من خالل وجوده ،والمجال الذي ي�ستطيع �أن ينجز من خالله ما
لم ت�سمح له الحياة ب�إنجازه في ميادين �أخرى� .سنوات ق�ضاها هناك مح�ص ًال دار�س ًا
منتفع ًا ،من غير �أن ي�شغله ذلك كله عن متابعة الأحداث التي كان الع�صر ي�ضطرب
بها في مجمل ميادينه .ولما عاد �إلى وطنه كان يملك من المعرفة بالع�صر و�أحداثه
ما ي�سمح له ب�أن يك ِّون عنه ر�ؤية وا�ضحة ،ومن العلم ما ي�ستطيع �أن ي�ؤ�س�س عليه لبناء
قناعاته والم�شاركة في الر�أي والموقف ،فيما يت�صل ب�ش�ؤون الحياة والمجتمع والعلم
وال�سيا�سة والثقافة والإرادة� ...إلخ .ولأنه كان يدرك �أن مثل هذه الم�شاركة تتطلب �شيئ ًا
من اال�ستقاللية واال�ستقرار ،فلقد قبل �أن يعمل في الق�ضاء ،وهو على بينة من �أن ذلك
يوفر له �أي�ض ًا فر�صة الم�شاركة في ال�ش�أن العام من موقع م�س�ؤول ،ومعاينة هموم النا�س
عن كثب ،والم�ساهمة في رفع الكثير من الظلم الذي كان يحيط بهم .ولأن ح�سا�سية
�شخ�صيته ورهافة ح�سه ونزعته النقدية هيمنت عليه هيمنة �شبه تامة .ولأن الوظيفة
تتطلب ان�ضباط ًا لم يكن مغنية يجيده ،ترك الق�ضاء �أو �صرف عنه و�أخرج منه ،ليتفرغ
بعدها للكتابة والعمل ،مطلق ًا العنان لمواقفه ،من غير حرج �أو خوف �أو مداراة ،فو�ضعه
ذلك في مواجهة �سلطات كان يخفيها في العموم كل ر�أي حر مجرد ،وكل موقف وا�ضح
ال يجامل ،كما كان حال مغنية(((.
وبغ�ض النظر عن الموقف الذي يمكن �أن يتخذ تجاه �شخ�صية من هذا القبيل ،ف�إن
من الطبيعي �أن يختلف فيها النا�س بين م�ؤيد ومعار�ض� ،إذ لي�س من المعقول �أن تجتمع
الآراء على �شخ�صيته تطلق مواقفها علن ًا من غير تحرز ،ولي�س من الطبيعي �أن تر�ضي
�شخ�صيته حادة المواقف ،مواجهة و�صارمة� ،صادقة وم�ستفزة ،كل الأهواء والأمزجة،
ومن غير العادي كذلك �أن ت�سلم �شخ�صية بهذه الموا�صفات من النقد �أو االفتراء.
((( تجارب محمد جواد مغنية� ،ص 100وما بعدها.

- 200 -

 ةيمح رجنخ .د

مثل ذلك طبيعي في �سياق اجتماع تغلب عليه االنتماءات الطائفية ال�ضيقة،
والع�صبيات ال�سيا�سية ،ويتوزعه �أ�صحاب نفوذ من �إقطاعيين ورجال دين و�سيا�سيين،
وتقوم فيه الحياة العامة على التبعية واال�ستزالم.
ولقد كان مغنية يعي ذلك وعي ًا تام ًا ،ويدرك �أن تجربته �سوف ت�ضعه في مواجهة
تحديات جمة عليه �أن يتحمل �أعباءها بتوازن العالم ،وبا�ستقامة الم�صلح ،وبهدوء الذي
فت من ذلك في ع�ضده ،وال قلل من ح�ضوره ،وال
يعرف �أهدافه التي يعمل لأجلها ...فما َّ
دفعه �إلى التراجع �أو االنكفاء �أو الي�أ�س والإحباط.
وما �أ�شرت �إليه في بداية هذا الن�ص ،من �أن تجربة الإ�صالح عند مغنية كانت تجربة
عمل ال فعل تنظير ،وم�شاركة حية فاعلة في الأحداث ال مجرد ت�أمالت مثالية حالمة،
ي�ستدعي �أن ندر�س قناعاته على �ضوء الوقائع التي ولدتها ،والظروف التي حر�ضت عليها
و�أوجبتها ...وبذلك وحده ندرك قيمة ما قدمه الرجل ،وما �أ�سهم به في �سياق ع�صره،
وما �أ�ضافه من جديد نافع ،ومن �أثر مفيد .وال يجدي بت�صوري �أن نبحث كما �أ�سلفت عن
ت�صور كامل لم�شروع �إ�صالح في ن�صو�ص مغنية ،فهو لم يكن يق�صد �أن ي�صنع م�شروع ًا
من هذا القبيل ،وال طمح �إليه ،ولم يكن يرغب في �إنجاز ت�صور للتجديد يتطلب تما�سك
الر�ؤية على ح�ساب حركية الوقائع� ،أو يتطلب التنا�سق المنهجي والإقناع على ح�ساب
التجارب الحية والأحداث .وقناعتي �أن �شخ�صية مغنية كانت تنفر من مثل هذا ال�شكل
من �أ�شكال اال�شتغال الفكري المجرد الذي ال تولده دواعي الحياة �أو تتطلبه ،والذي
يطمح �أ�صحابه من خالله �إلى ت�أكيد ح�ضورهم الخا�ص كمنظرين يملكون كفاية العلم
والمعرفة وعمق النظر والفكر ،من غير �أن يكونوا قادرين على ترجمة �شيء من ر�ؤاهم
وت�صوراتهم وعنا�صر م�شروعاتهم تجربة حية في حياة النا�س� ،أو ملكة تنزيلها على
الوقائع .ولأجل ذلك �أرغب في �أن �أوزع عملي هنا على م�سارات ،تحددها الميادين التي
�شغلت تفكير مغنية ،وحركت مواقفه ،وحددت قناعاته ،وكونت وعيه ...وهي ميادين
عملية في الأعم الأغلب� ،أعني ميادين تت�صل بحياة النا�س ،وبالم�شكالت التي ترتبط
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بالمعي�شي والملت�صق من الأحداث� .سواء منها ما يت�صل بال�سيا�سة والمجتمع ،بال�سلطة
�أو الم�ؤ�س�سة ،بالظلم والهيمنة واال�ستئثار ،بالدين ورجاله ،بالتقدم والت�أخر ،بالتراث
والحا�ضر� ،إلخ .وهي مو�ضوعات ال يكاد يخلو منها م�ؤلف من م�ؤلفاته� ،أو مقالة من
مقاالته� ،أو خطبة من خطبه� ،أو موقف من مواقفه ،على مدى م�ساحة حياته كلها.
 - 4مواقفه ال�سيا�سية واالجتماعية:
كان مغنية يدرك طبيعة الت�شكالت ال�سيا�سية التي ن�ش�أت بعد اال�ستعمار ،فلقد ترك
الأجنبي في بلداننا نخب ًا �سيا�سية و�إقطاعية نمت في كنفه ،وراكمت نفوذها و�سلطانها
وثروتها في ظل ح�ضوره وهيمنته .وهو يعبر عن ذلك بو�ضوح فيقول�« :إن اال�ستعمار
يختار من �أهل البالد خائناً ،ثم ين�صبه على ال�شعب ،ويمنحه ا�سم اال�ستقالل ،فيكون
للخائن اال�سم ،وللم�ستعمر الحكم وتبقى الأو�ضاع كما كانت بل �أ�سو�أ»(((.
ولقد راحت �سلطات كهذه تر�سخ نفوذها و�سلطانها من غير �أن تكون معنية من قريب
�أو بعيد بتوفير ظروف العدالة لمن تحكمهم� ،أعني لمجتمع عانى طوي ًال من الظلم
واال�ضطهاد ،وال بتحقيق الحد الأدنى من الإن�صاف فيما يت�صل بحق الم�شاركة في الخير
العام� ...شيء من ذلك كان يقوم في بنية تركيبها كطبقة ح�صدت مغانم اال�ستعمار
حين كانت �شريكة له في �إدارة �ش�ؤون م�ستعمراته ،و�شيء منه يت�صل بر�ؤيتها لطريقة
الحكم و�أهدافه ،ووعيها لمعنى ال�سلطة ومقا�صدها في مجتمع يقوم على الخ�ضوع
والوالء التام للحاكم .وما كان يعني مغنية من هذين العن�صرين هو الأول ...لأنه لم يكن
يهتم جد ًا ب�شكل نظام الحكم ،وال بطبيعة ال�سلطة وم�ضمونها ،وال بعنا�صرها و�أدواتها
والمنطق الذي تقوم عليه ،كما ت�صنع الفل�سفة ال�سيا�سية ،بمقدار ما كان يعنى بالنتائج،
وما يمكن �أن يتحقق في ظل نظام �سيا�سي ،من تقدم في م�ستوى ممار�سة العدالة
وتحقيقها وتوفير الإن�صاف ورفع الظلم والحيف عن الب�شر ،وت�أكيد حق الم�شاركة في
((( مغنية ،المجال�س الح�سينية ،ط ،1بيروت :مكتبة الأندل�س1956 ،م� ،ص.66
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�صنع القرار وتوليده ...لقد كان هاج�سه ينح�صر في هذه النقطة بالذات ،ونقده لل�سلطة
ولممار�ساتها كان موجه ًا بالدرجة الأولى �إلى انتقا�صها الجوهري من ظروف العدالة،
و�إلى ف�سادها الذي راح يولد الظلم والآالم والكوارث ،وي�ؤبد الحرمان والعوز والفاقة،
وعجزها عن توفير ظروف حياة منا�سبة للنا�س تكفل لهم كرامتهم وتوفر لهم الحد
الأدنى من �أ�سباب العي�ش وموارده(((.
ولقد وعى مغنية تجربة ال�سيا�سة في بلده عن كثب ،وخبر رجاالتها ،وكان له معهم
�صوالت و�صوالت من النزاع والتخا�صم ،وانتهى به الأمر دائم ًا �إلى �أن يدفع ثمن مواقفه
وجر�أته في مواجهته ا�ستبداد ال�سلطة وف�سادها من رزقه وموقعه ،لكن ذلك لم يكن
يثنيه عن �أن يقول كلمة الحق حيث يجب �أن تقال ،و�أن يعتر�ض على ممار�سات ال�سلطة
ورجالها ورموزها بالموقف والكلمة مهما كانت النتائج...
لقد كان هم ال�سيا�سيين بنظره على تنوع �سلطاتهم الحفاظ على مكت�سباتهم،
وتو�سيع دائرة نفوذهم ومراكمة الثروة .كان ذلك عندهم مقدم ًا على كل هدف وغاية،
يتو�سلون �إليه كل و�سيلة نافعة ،وي�ستغلون العامة عبر �إثارة النزاعات والخالفات بين
�شرائحهم ،وعبر تحري�ض الع�صبيات ،تح�صين ًا لمواقعهم و�صون ًا لمكانتهم ال�سيا�سية
�أو الطائفية ،ال يعنيهم من قريب وال من بعيد ما كان ي�صيب النا�س من حولهم من
نكبات بفعل �سيا�ساتهم ،وال ما كان يع�صف بهم من م�شكالت اجتماعية واقت�صادية
بفعل ممار�ساتهم .ولقد كان الهجوم الأبرز الذي �شنه مغنية هو هجومه على رجال
ال�سيا�سة الذين ي�ستثمرون الع�صبية الطائفية البغي�ضة للو�صول �إلى منا�صبهم ،ثم
عندما ي�صلون يتركون طوائفهم نهب ًا للفاقة والعوز والحرمان والجهل ،ومرتع ًا للتخلف
والأمية ،وه�ؤالء لم يكن يعنيهم بنظره من طوائفهم �سوى �أن ي�صلوا من خاللهم �إلى
ال�سلطة ،ثم يتخلون عنها عند �أول منعطف .يقول« :هم مجتمعون وي�صطلحون �أيام
((( مغنية ،مفاهيم �إن�سانية في كلمات الإمام جعفر ال�صادق ،ط ،1بيروت :دار التعارف 1997م� ،ص.61-60
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االنتخابات ثم يتفرقون ويتخا�صمون عند النيابة ...ولم نرهم اجتمعوا ثانية في
الدهر ،فوقفوا �صفاً واحداً مطالبين بحقوق البالد العامة.(((»...
ولأن الف�ساد ال�سيا�سي كان طاغي ًا را�سخ الجذور ،ف�إن مغنية لم يكن يثق بقدرة
الجماهير الب�سيطة على التغيير� ،سواء منهم القروي �أم المديني ،المتعلم �أم الأمي.
ذلك �أن «�أهل القرية ،العارف منهم رجالن ،رجل اتكالي �ضعيف ...اتخذ من النائب
ولياً لنعمته ،ورجل مذبذب لي�س له نية �صادقة وال عزم ثابت وال هدف معين ،ينطق
بالحق �إذا �آمن ،ويماري �إذا وجد القريب وخ�شي المعار�ضة(((».
«و�أما ال�شباب المتعلمون فانق�سموا �أحزاباً عديدة ،وفرقتهم الم�شارب والأهواء،
و�أ�شغلوا �أنف�سهم بالقيل والقال ،وتعداد المناطق االنتخابية ومعارفها ،وكمية
�أ�صواتها ،ومن الفائز والمنهزم والغالب والمغلوب»(((.
يق�ض عنده على الأمل بتغيير ما� ،ش�أنه �ش�أن كل م�صلح موقن بالتغيير،
لكن ذلك لم ِ
بالرغم من �أن منطق الجموع بنظره هو �أن الأر�ض ومن عليها للملك ،و�أن العبد وما
ملكت يداه في قب�ضة �سيده ومواله .فالأمل �إذن موجود ،لكنه �ضعيف بانبعاث الحركة
الإ�صالحية من بينهم� ،إال �أنهم في القريب العاجل �سيكونون العامل الوحيد على تنبيه
الأفكار ون�شرها من القبور كما يقول(((.
وال يفرق مغنية في موقفه هذا بين �سيا�سي و�آخر ،كلهم عنده �سواء ،في �أي موقع
كانوا ،ومهما كانت ال�سلطات التي يمار�سونها ،وهو ي�شخ�صهم بقوله« :ل�ست �أعني
بالزعماء بع�ضهم دون بع�ض ،ف�إني ال �أ�ستثني �أحداً من �أحكامي الآتية»((( .و�إذا كان
موقف مغنية بهذه الحدة من ال�سيا�سيين والزعماء ،ومن التجربة ال�سيا�سية الداخلية
((( مغنية ،الو�ضع الحا�ضر في جبل عامل ،ط ،2بيروت ،دار التيار الجديد1984 ،م� ،ص.79
((( مغنية� ،صفحات لوقت الفراغ ،ط ،2بيروت :دار التيار الجديد1984 ،م� ،ص.50
((( الو�ضع الحا�ضر في جبل عامل� ،ص.17-16
((( م.ن� ،ص  13و 15و.17-16
((( م.ن� ،ص.13
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في بلداننا ،وما �أورثتنا �إياه من �إخفاقات ،ف�إن موقفه من الأحداث ال�سيا�سية المحيطة
في الإقليم والعالم لم تكن �أقل حدة ...وهو كان يدرك بو�ضوح �أن للتهديدات الخارجية
وال�سيا�سات الدولية المتبعة في بلداننا دور ًا في المفا�سد التي تغرق بها �أوطاننا ،لي�س
في ال�سيا�سة فح�سب ،بل في م�ستويات الحياة كلها .وهو يعدد الوقائع التي يفتر�ض �أنها
ت�شكل �إحدى عنا�صر نكباتنا المتتالية فيقول:
«فاال�ستعمار هو الخطر ،ووقوع العرب بين �أمريكا و�إ�سرائيل وال�صهيونية ،عدا
النكبات الع�سكرية ،بدءاً من 1948ت  1956و .1973 ،1965فهذه المرحلة ت�ستلزم
تعابير مثل :درو�س من الما�ضي ،وتعبئة الطاقات ،فالمال العربي �إلى �أين ،والثورة
على الظلم من ثورات العرب �ضد الطغيان»(((.
ولقد كان ينعى مغنية على العالم �سيا�ساته المزيفة القائمة على الم�صالح ،وهو
كان ي�شهد ال�صراع حينها بين ال�شرق والغرب في �صورة حرب باردة ،تنفق المليارات
فيها على «الت�سلح» ،وجزء كبير من العالم يقبع فري�سة للفقر والعوز والتخلف «تت�سابق
القوتان �إلى الت�سلح ،وتخ�ص�ص المليارات والمقدرات لأ�سلحة الخراب والدمار
بالجملة ،والنا�س يموتون جوعاً بالماليين»(((.
وهو يرى �أن انق�سام العالم �إلى �شرقي وغربي �إنما يقوم على الم�صالح ،ال علم
المبادئ ،ولقد تبين له�« :أن هذا التق�سيم في غير محله ،لأن من �شروط الق�سمة
�أن يكون بين الطرفين ت�ضاد ،وال ت�ضاد بين الدول ال�شرقية والغربية� ..إنما تقدم
الدول وتحجم بوحي من م�صالحها ال�شخ�صية� ،أما المبادئ فما هي منها في �شيء.
�إن �صاحب المبد�أ هو الذي ي�ضحي بنف�سه من �أجله� ،أما من ال يعمل بوحي من
حقيقته فهو نفعي ال مبدئي.(((»...
((( �صفحات لوقت الفراغ� ،ص.50
((( مغنية ،من هنا وهناك ،بيروت :من�شورات الأعلمي1968 ،م� ،ص.76
((( م.ن� ،ص.100
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وم�صالح الغرب بنظره كانت تكمن في اال�ستعمار الذي لم يكن له هدف �إال التخريب
«والتدمير بالجملة� ،إنه الموت الأكبر والفناء ال�شامل� ،إنه جريمة ال تعادلها كل
الجرائم مجتمعة»((( .حتى �إذا ما ف�شل الغرب في �سيا�سته اال�ستعمارية ،وفي تحقيق
�أغرا�ضه من خاللها لج�أ �إلى «المعاهدات ،والح�صول على ال�صكوك التي تحمل
تواقيع الرجعيين والإقطاعيين ،الذي يحققون له �أغرا�ضه بالوكالة ،ويدافعون عن
م�صالحه ،وينهبون �شعوبهم من �أجل �إر�ضائه ،ويقمعون �أبناء جلدتهم وي�سومونهم
العذاب خدمة للم�ستعمر و�أهدافه(((.
ولأن الم�ستعمر ال يرى �إال بعين م�صالحه فهو ال يتورع عن خلق الفتن والحروب من
�أجل �أن يروج �سالمه �أو يبيع �سلعه ،وهو لذلك يقمع بنف�سه �أو عبر وكالئه كل حركة
�إ�صالح تطمح �إلى بناء مجتمع م�ستقر �آمن ...تلك هي �أهداف الم�ستعمر �أينما َّ
حل ،وفي
�أية بقعة وجد.
وبنظر مغنية ف�إن �أول من تقع عليهم م�س�ؤولية مواجهة �أهداف الهيمنة الخارجية هم
رجال الدين ،م�سيحيين وم�سلمين� ،إذ عليهم تقع مهمة �أن يقفوا «للم�ستعمر بالمر�صاد،
ويحاربونه بدافع من العقيدة والإيمان» ...وعليهم �أن يعلنوا م�ساوئه �أينما حل ،و�أن
ي�صرخوا في وجهه �أينما اتجه� ...إلى الكونغو �أو كنيا ...وال يفرقون بين �شعب و�شعب
مهما كان الدين ،لأن الظلم كله حرام.(((»...

((( مغنية ،من ذا وذاك ،ط ،1بيروت :دار الكتاب الإ�سالمي1979 ،م� ،ص.75
((( مغنية ،الإ�سالم مع الحياة ،ط ،1بيروت :دار العلم للماليين� ،1977 ،ص .274ومع ال�شيعة الإمامية ،ط ،1بيروت:
دار الأندل�س1956 ،م� ،ص.310
((( من هنا وهناك� ،ص.97

- 206 -

 ةيمح رجنخ .د

وال �شيء �أبغ�ض �إلى اال�ستعمار بنظره «من ذوي المعرفة والوعي الذين يعتمدون
على الملمو�س والمنظور ،وي�ؤمنون بالتطور ،ويعملون على �إزاحة الألغام والعراقيل
التي تعيق ممار�ساته ،وال�سير في ركابه ،وال �أحب �إلى قلبه من المغفلين الأبرياء ،الذي
ابتعدوا ب�أحكامهم ومداركهم عن الواقع ،و�سبحوا في بحر الخرافات والأوهام»(((.
و�إذا كان موقف مغنية �صارم ًا من اال�ستعمار و�أدواته فهو حاد كذلك فيما يت�صل
باال�ست�شراق .ولعل مغنية كان على قناعة تامة ب�أن اال�ست�شراق غزو فكري ،وخادم
للم�ستعمر ،يقدم له المعارف التي ت�سهل له ا�ستعماره ،وتوفر له المعلومات الكافية عن
ال�شعوب الم�ستعمرة .يقول« :و�أول طريق ا�ستعمله الم�ستعمر تو�ص ً
ال لهذا الهدف
هو طريق الم�ست�شرقين ،وخ�ص�ص لهم الأموال ،و�أر�سلهم �إلى ال�شرق بحجة زائفة
وتمويه كاذب ،هو درا�سة اللغة العربية ،وتحقيق التاريخ ون�شر الثقافة� .أما الدافع
الحقيقي فهو الطعن بالإ�سالم وت�شويه �أهله وت�شتيتهم ،ب�إثارة النعرات وتدبير
الم�ؤامرات»(((.
وهو يهز�أ من دعاوى الم�ست�شرقين بقوله« :غريب عن الدين واللغة ،وعدو للإ�سالم
ونبيه ...يحقق لنا ديننا ،ويفهمنا مقد�ساتنا ،ويعرفنا تاريخنا ،وير�شدنا �إلى
ثقافتنا� ...إذن �أين ال�صحابة والتابعون؟ و�أين الفقهاء والم�ؤرخون؟ و�أين الفال�سفة
والمتكلمون؟»(((.
ثم يجزم �أن هدفهم من درا�سة المذاهب �إنما هو التفرقة ،وهم ي�ؤلفون في الفرق
بدافع ال�شقاق وتفريق الكلمة(((.

((( مغنية ،الإ�سالم مع الحياة� ،ص.46
((( مغنية ،ال�شيعة والحاكمون ،بيروت :المكتبة الأهلية1961 ،م� ،ص.194
((( م.ن� ،ص.19
((( م.ن� ،ص.311
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لكن مغنية ي�ستدرك على نقده هذا بالتفريق بين الم�سيحيين الغربيين من
الم�ست�شرقين ،وبين الم�سيحية نف�سها ،معتبر ًا «�أن ال خطر على الم�سيحية من
الإ�سالم ،وال على الإ�سالم من الم�سيحية ،و�إنما كل الخطر يكمن في وعي ال�شعوب
الم�سلمة وغير الم�سلمة ،ورغبتها في التحرر من الذين ي�سلبون الأر�ض من مالكها،
وي�سرقون الأقوات من �أ�صحابها� ،أو يت�آمرون على الأبرياء الآمنين»(((.
 - 5مواقفه من الم�ؤ�س�سة الدينية «التراث وتجديد الوعي الديني»:
�شكلت الم�ؤ�س�سة الدينية التقليدية ،المكان الذي نهل منه مغنية علومه الدينية� ،أو
الق�سط الأكبر منها� ،شارك في حلقاتها ،وتلقن درو�سها التقليدية كما يتلقاها �أي طالب
علم في زمنه ...وح�ضر حلقات �أ�ساتذتها الكبار مع جموع الطالب الذي كانوا يفدون
�إليها من �أماكن مختلفة من العالم الإ�سالمي ...وعانى فيها ما كان يعانيه غيره من
الطلبة من �ضيق ذات اليد ،والحاجة والعوز...
وهو بالرغم من دفاعه الجذري عن ا�ستقاللية هذه الم�ؤ�س�سة �إزاء �أية �سلطة �أو
جماعة �أو حزب ...و�ضرورة عدم تبعيتها ...كان يدرك بح�سه النقدي ما تعانيه من
م�شكالت وما كان يع�صف بها من �ضروب الفو�ضى� ...سواء في م�ستوى �أهلية طلبتها
وح�سن انتظامهم وترقيتهم وتح�صيلهم� ،أم في م�ستوى المناهج والدرو�س والكتب
المقررة للدرا�سة� ،أو في م�ستوى �أ�ساليب التعليم وطرائقه� ،أم في م�ستوى الوظيفة
المنوطة بها وبرجاالتها وعلمائها ،والتي ينبغي لهذه الم�ؤ�س�سة �أن تنه�ض ب�أعبائها تجاه
المجتمع الذي تعي�ش فيه� ،أو تجاه العلم الذي تحمله وتن�شره ليكون قادر ًا على اال�ستجابة
لمتطلبات الحياة وم�شكالتها الملحة وللم�ستجد من ق�ضاياها.
ومواقف مغنية هنا مت�شعبة جد ًا ال تكاد تنح�صر ،وهي مواقف كانت تولدها �أو�ضاع
مبا�شرة ،وظروف �آنية ،و�أحداث جزئية ووقائع ،فيدلي �إزاءها بر�أي معلق ًا منتقد ًا� ،أو
((( الإ�سالم مع الحياة� ،ص.48
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مو�صف ًا �شارح ًا� ،أو موجه ًا مر�شد ًا .ويمكن لنا نحن �أن نح�صر هذه المواقف في خم�س،
موقفه من الطلبة وم�ستوى تح�صيلهم وطبيعة �سلوكهم ،وموقفه من التنظيم الذي كانت
تقوم عليه الم�ؤ�س�سة في �إدارة �ش�ؤونها ،وموقفه من المناهج والبرامج والكتب والعلوم
التي كانت مقررة لتن�شئة �أجيال الطلبة والعلماء ،.ثم موقفه من الوظيفة التي ينبغي
لهذه الم�ؤ�س�سة �أن تنه�ض بها .وهو كان يرى �أن من واجبه �أن يك�شف عن ما تعانيه
هذه الم�ؤ�س�سة من هنات بالرغم من حر�صه على دورها واعترافه ب�أهميتها ومكانتها...
�إن ذلك ال يعني بنظره «ال�سكوت وال�صمت عما نحن فيه من عيوب و�أخطاء ،حر�صاً
على الهيئة الدينية والحوزة العلمية كما يقولون ...فال�سبيل للق�ضاء على الأخطاء
هو �أن نعرفها ونعترف بها ون�شعر بوجوب الخال�ص منها� ،أما ال�سكوت وال�صمت� ،أو
التجاهل �أو غ�ض الطرف عن العيوب ،فمعناه الإم�ضاء لها والإبقاء عليها ،ومعناه
�أي�ضاً ،ت�شجيع الأغيلمة ومن �إليهم على تعدّي الحدود والف�ضول والتط ّفل»(((.
�أ -الطلبة وم�شكالتهم :ينعى مغنية على طالب العلوم الدينية �شغفهم بالألقاب مع قلة
زادهم من العلم ،وهو يعبر عن نفوره من هذه الظاهرة المنت�شرة بين الطلبة فيقول:
«�أنا �أكره الألقاب و�أ�شعر بنوع من الكراهية ال�صارمة لمن يحبها ويتهالك عليها،
و�أراه �شيئاً غريباً ومنف�ص ً
ال عن واقعه ،وكل �إن�سان ينفر بفطرته ممن يخرج
عن االعتدال �إلى التطرف .(((»...ومن مثل ذلك ما يطلقه العلماء على �أنف�سهم
حين ي�صنفون كتاب ًا وي�ضعون �أ�سماءهم على ما يجمعون ويطبعون ،فنقر�أ« :ت�صنيف
فلك الفقاهة ،قلم التحقيق والنباهة� ،شيخ الطائفة ،مجتهد الفرقة الناجية...
�إلخ»(((.

((( الآخرة والعقل� ،ص.233
((( تجارب معنية� ،ص.287
((( تجارب مغنية� ،ص.289
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ومغنية ا�ستناد ًا �إلى موقفه هذا يدعو الطلبة والعلماء �إلى �أن ينظروا�« :إلى الحقيقة
والجوهر ،ال �إلى ال�شكل والمظهر ،فال تخدعهم الألقاب والكلمات البراقة ..ك�سماحة
ال�شيخ وف�ضيلة العالم ...وما �إلى ذلك مما تتداوله الأل�سن و�أقالم الكاتبين»(((.
عم وا�ضطرب حتى بات يطلق على من ال
ولقد ر�أى مغنية �أن ا�ستعمال هذه الألقاب َّ
حظ له من معرفة �أو علم ...ومن المهزلة بنظره �أن يطلق لفظ «عالمة ،حجة الإ�سالم،
على كل طالب ،و�إمام و�آية على كل فارغ متزمت ،ومجتهد �أكبر على كل مدع ،و�صاحب
ال�سماحة والف�ضيلة على كل جاهل �سخيف»(((.
و�إن دل ذلك على �شيء فهو يدل بنظره على نق�ص المكانة االجتماعية عند من
يدعون مثل هذه المواهب ...مفتر�ض ًا «�أن مكانة الإن�سان و�شخ�صيته تنبعان من ذاته
ومواهبه ال من الأزياء والألقاب ،ولكن الذي ي�شعر بالنق�ص في نف�سه قد يخ ّيل �إليه
�أن الكلمات والألقاب ت�سد ما فيه من فراغ»(((.
والرغبة ح�سب مغنية في حمل الألقاب والتزين بها قديمة ،عرفها العرب
في الجاهلية ،وورثوها في الأ�صل عن الأعاجم ،وجاء الإ�سالم يحذر منها ويبين
مفا�سدها ،وما تحمله في جوهرها من تدمير للملكات والطبائع ،وما ت�ؤدي �إليه من
تفتيت لقوة الم�سلمين وت�شتيت �شملهم عندما ين�شغلون بالألقاب والق�شور ويتركون
الجوهر»(((.
وفي الخال�صة� ،إن طلب العلم لم يعد رغبة في المعرفة والبحث ،وال �سعي ًا في �سبيلها
من �أجل �أن يرتقي الإن�سان فيها بوعيه وملكاته ،في�ساهم في تطوير مجتمعه والنهو�ض
به ،وبث الوعي في نفو�س بنيه .وجزء كبير من ذلك �إنما هو من �أجل الأبهة والفخامة،
وحمل الألقاب والعناوين ..التي تكفل ل�صاحبها االحترام ال�شكلي والمكانة والمنزلة
((( م.ن� ،ص.319
((( م.ن� ،ص.292
((( م.ن� ،ص.288
((( تجارب مغنية� ،ص.289
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والجاه وال�سلطان ،وهو �شيء ي�أ�سف مغنية لأن الحوزة لم تكن قادرة على تجاوزه
و�إ�صالحه.
ب  -الم�ؤ�س�سة الدينية والتنظيم :تخ�ضع الم�ؤ�س�سة الدينية لإدارة مبا�شرة من
المرجعية الدينية ،وهي مرجعية ال يرتبط �صاحبها ح�سب مغنية ب�أية فئة �أو
جهة �أو �سلطة ،والمرجع هو من يحدد هويته ال�شخ�صية وطريقة معرفته .وال
ترجع عظمة المرجع �إلى علمه فح�سب ،بل كذلك �إلى �صالبته ومقدرته على
مجابهة المغريات ،وكبح �شهواته(((.
ولقد حددت الأو�ساط العلمية في الحوزة �صفات من يقوم بهذا المن�صب بواحدة
من ثالث ،بالح�س والتجربة� ،أو ب�شهادة العدول من �أهل الخبرة� ،أو بال�شياع المفيد
للعلم ،يجمعهن ال�سيرة الح�سنة وقوة ال�شخ�صية� ...إلخ .و�أن تكون له خبرة بالنا�س
والأ�شخا�ص ،وح�س اجتماعي تعرف به المقا�صد والأهداف ،و�أن يلم ب�أو�ضاع ع�صره
و�أحداثه المهمة ،و�أن يكون قيادياً� ...إلخ»(((.
وتوفر المرجعية نفقاتها والدخل لمن�صبها «من الأخما�س والزكوات والأوقاف،
وتبرعات يقب�ضها المرجع ويوزعها على الطالب» .فهو �إذن يمثل «دور الجابي والموزع
في �آن واحد ،وي�سوغ له �أن يتناول منها بمقدار الكفاف ،لي�سد الحاجة ال�شخ�صية»(((.
وما كان يراه مغنية حينها �أن مثل هذه الأموال التي تجبى لم تكن ت�صرف بكفاءة،
حتى لو كان المرجع ذات خبرة تامة بالإدارة والتنظيم ،لأنه كان ي�صعب على المرجع
القيام بمهمتين اثنتين مع ًا ،التدري�س و�إدارة الجامعة ،ولقد كان المرجع ي�ستقل في
الت�صرف بالأموال ،وال ي�س�أله �أحد كم هي ،وال �أين هي ...،وال يعني ذلك بنظره ال�شك
في المرجع و�أمانته ،لكن العدالة والكفاءة �شيء ،والتنظيم والإدارة �شيء �آخر(((.
((( م.ن� ،ص.293
((( من ذا وذاك� ،ص.121
((( تجارب معنية� ،ص.294
((( من هنا وهناك� ،ص.34
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ويقترح مغنية عالج ًا يراه نافع ًا لمثل هذه الم�شكلة ،وهو �أن «يختار المرجع الأكفاء
لهذه المهمة ،ينفذونها بدقة و�أمانة ،ويقدمون له الح�ساب عما يقومون به من
�أعمال وين�صرف هو للتدري�س والفتيا»(((.
وال تنح�صر فو�ضى الرئا�سة الدينية في جباته الأموال و�إنفاقها و�إدارتها ،بل تتعدى
ذلك �إلى الهيكلية التنظيمية لموقع المرجعية نف�سه ،التي لي�ست على ن�سق واحد من
النظام ،وهي لي�س «لها تخطيط معروف ونظام معين يتلزمه رئي�س الحوزة ،والمرجع
الأول ،فكل من يتولى الرئا�سة له نظام م�ستقل قائم بنف�سه ،يقوم عليه خليط من
الحوا�شي والهوام�ش والمتنفذين المقربين(((».
ج -وظيفة الم�ؤ�س�سة الدينية :و�إذا كان هذا هو حال التنظيم في الم�ؤ�س�سة الدينية،
فعالقتها بالمجتمع لي�ست �أف�ضل حا ًال .ومغنية يفتر�ض �أن م�شكلة الم�ؤ�س�سة تكمن في
عزلتها والتزامها ال�صمت وانطوائها على نف�سها ،وهو يرى �أنه لو كان المرج َع الأعلى
للم�ؤ�س�سة «لرف�ض المعونات من �أيد قذرة ،ولأن�ش�أ محطة للتلفزيون ،ومحطة
للإذاعة ،وداراً للن�شر ،ولأختار جماعة من ذوي االخت�صا�ص بالتربية ،وهيئة
تتحدث عن الم�سلمين و�أو�ضاعهم وبلدانهم وم�شاكلهم»(((.
وهو ي�ستفهم بجمل مترادفة عن دور المرجع ووظيفته ،فيقول�« :أين الم�صادر في
مو�ضوعات التجديد و�أين قانون جامعة النجف ،وتحديد اخت�صا�ص المرجع الأعلى،
و�أين الدولة والجامعة التي تعترف ب�شهادة النجف� ،أما البعثات النجفية �إلى البالد
الإ�سالمية ،و�أثر النجف في الثورات التحررية ،واللغة العربية ،وال�شريعة الإ�سالمية،
والقوة ال�شعبية في النجف ،وال�شهادات العلمية فهي بمثابة ق�صة وغ�صة»(((.
�إن �أهم دور بنظره للجامعات الدينية وللم�ؤ�س�سة المرجعية يكمن «في �أنها تقوم
((( من هنا وهناك� ،ص.34
((( تجارب مغنية� ،ص.33
((( م.ن� ،ص ،85و�صفحات لوقت الفراغ� ،ص.175
((( تجارب� ،ص 56و�ص.65
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بالمحافظة على ا�ستقالله الأمة في طور الحركة الوطنية �ضد اال�ستعمار ،وتقوم
بالمحافظة على التراث في طور البناء والتقدم االجتماعي� .إال �أنها لم تمد �آفاقها
في قيادة المجتمع ،كم�ساهمتها في ثورة الع�شرين في العراق ،بل ظلت في حدود ردود
الأفعال ،التي ينتهي مفعولها بانتهاء مبرراتها التي قامت من �أجلها االنتفا�ضات،
لأنها لم توظف م�شاريع برامجية �إ�سالمية كمثيالتها ،ت�ؤهلها لقيادة المجتمع في
التجمعات غير المنتظمة على امتداد المنطقة العربية والعالم الإ�سالمي»(((.
والكالم على وظيفة الم�ؤ�س�سة الدينية عند مغنية يحيلنا على وظيفة العلماء .ومهمة
رجل الدين ووظيفته تعرف من تعريفه�« .إنه مثال الحق والخير ،والداعي �إلى الحق
والخير ،با�سم الإن�سانية ال بدافع الطائفية� ،إنه ظل اهلل على الأر�ض»(((.
وعلى العالم ح�سب مغنية �أن يتحمل الم�س�ؤوليات تجاه النا�س الم�سلوبة حقوقهم.
وال�شعب يحترم العالم ال�شجاع الحازم الذي ينا�ضل في �سبيل �إحقاق الحق ،وي�ضحي
من �أجله ،و�إن ال�شعب يقدر رجل الدين الذي يتبنى ق�ضاياه»(((.
لكن رجال الدين عند مغنية لي�سوا على ن�سق واحد في ذلك ،وكثير منهم يتنكر للدور
المنوط به ،ولوظيفته ،في�ؤثر ذلك في �إقبال النا�س عليه �أو ابتعادهم عنه� ،إذ من رجال
الدين «من لم ي�ستمع النا�س له ،وال �أثر له في نفو�سهم ،لأنه ال يمت �إلى �ش�ؤونهم
المعي�شية ب�شيء ،ومنهم من ابتغى الرئا�سة �أو الوظيفة فلم يح�صل منها على �شيء،
ومنهم من �ضاقت عليه �سبل العي�ش ،و�آخرون تهالكوا على التعظيم والتقدير ،وكان
ن�صيبهم الحرمان ،لأن الر�أي العام ال يراهم �أه ً
ال لذلك ...ومنهم معمم يكون
ذي ً
ال لأمير� ...أو رئي�س� ...أو ملك ...ومنهم من اتخذ �سلم الدين و�سيلة لالرتزاق
و�ستاراً للخيانة والعمالة .ومنهم من �ألف المنظمات والأحزاب التي تعمل بوحي من
((( تجارب مغنية� ،ص.64
((( م.ن� ،ص.296
((( م.ن� ،ص.131
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ال�صهيونية ،وفي نف�س الوقت حمل ا�سم الإ�سالم للخداع والت�ضليل.»...
ومن ه�ؤالء من عرف واجبه تجاه نف�سه ودينه و�أمته ،ف�أوقف حياته لل�صالح العام،
و�سعى لإعالء كلمة الحق ...فال ي�سوغ �إذاً الحكم على العلماء بحكم واحد ،وجعلهم
في الميزان �سواء.(((»...
و�إذا كانت وظيفة العلماء هي وراثة الأنبياء ،فينبغي التنبه من بع�ض الطفيليين
ال�شواذ ممن يلب�سون ثوب الدين من غير �أن يكونوا م�ؤهلين لذلك(((.
موقفان يبقى من ال�ضروري الإ�شارة �إليهما ،الأول عالقة الم�ؤ�س�سة الدينية
بالتراث ،وعالقتها بمناهج المعرفة الراهنة وتطور المعرفة وتقدم العلم.
لقد كان �أ�سلوب الدرا�سة في الجامعة الدينية ح�سب مغنية من الأ�ساليب النافعة
التي ن�ش�أ عليها جيل كبير من العلماء وهو �أ�سلوب جمع بين الروعة والإبداع ،روعة
المالحظة ودقتها ،والإبداع في التن�سيق والترتيب� ،إذ كان يتم عادة تحرير الم�س�ألة
وتحديد مفهومها ،ثم ذكر �أقوال العلماء ،حتى لو بلغت ع�شرة ...،فيختار الأ�ستاذ
�إحدى الم�سائل وي�ستدل على �صحة اختياره ،ويبطل الأقوال الأخرى بالرد عليها
ح ً
ال ونق�ضاً ،وينق�سم الطالب �إلى موالين ومعار�ضين ،ويحتدم الجدال»(((.
لم تكن م�شكلة مغنية �إذن مع التراث المتداول من كتب ومراجع �إنما هو في �أ�سلوب
درا�ستها وتعليمها ،بل في عدم تطويرها في كمها وكيفها ،مع تو�سع المعرفة ،وتعاظم
الأفكار وت�شعبها وهو يعبر عن ذلك فيقول« :والدرو�س من ناحية الكم والكيف م�سلمات
متوارثة جي ً
ال بعد جيل ،لم تم�سها يد التقليم والتطعيم �إال نادراً»(((.
وما كان يعوز مثل هذه الكتب �إنما هو �أن تتناول بالنقد والتمحي�ص بغية تطوير
((( التف�سير الكا�شف ،ج� ،5ص .44والو�ضع الحا�ضر في جبل عامل� ،ص .45وتجارب مغنية� ،ص.17
((( �صفحات لوقت الفراغ� ،ص .27وقيم �أخالقية قي كلمات جعفر ال�صادق� ،ص .50والو�ضع الحا�ضر في جبل عامل،
�ص .54وتجارب مغنية� ،ص.47
((( تجارب مغنية� ،ص.73
((( تجارب مغنية� ،ص.73
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م�سائلها وق�ضاياها ،والتخل�ص مما لم يعد فيه نفع يرتجى وال فائدة تطلب من المطالب
والت�صورات والمباحث والمعالجات .وما كان يعوزها كذلك �أن تدر�س لتناق�ش وتطور ،ال
لتحفظ م�ضامينها وتكرر محتوياتها من غير فهم وال تمحي�ص.
يقول« :كنت �أعتقد �أن العلم هو حفظ الكلمات المطبوعة في الكتاب ،عن ظهر
قلب وكفى ،وال �أدري من �أين جاءني هذا االعتقاد»(((.
ولقد نعى مغنية كذلك على هذه الكتب تعقيدها اللفظي والمعني ،وا�ستغالق
م�ضامينها على عامة طالب العلم الذين يدر�سونها ،فال يبقى �أمامهم �إال الترديد
والحفظ من غير فهم وال دراية «وهكذا كان التعليم ،الكتاب طال�سم ،والأ�ستاذ يلقي،
والتلميذ يحفظ دائماً كالببغاء� ،أما الفهم والتطبيق فخارجان عن الق�صد ،ويتركان
لجهد التلميذ و�إن كان فوق طاقته وعقله»(((.
ويعيب مغنية كذلك على الكثير من مناهج الدر�س الديني احتفاظها بمطالب
عفى عليها الزمن((( ،كبع�ض مطالب علم الأ�صول ،التي ما زالت تدر�س في المدار�س
الدينية((( ،من غير �أن تت�ضح منافعها ،كمباحث المعنى الحرفي ،وبع�ض مطالب الفل�سفة
الموروثة من �أر�سطو و�أفالطون ومال �صدرا .وفي الفقه تتكرر المباحث والمطالب كما
هي ،من غير تو�سع يذكر بالرغم من تو�سع م�شكالت الحياة وتعقدها.
يقول« :احتقر �أفالطون و�أر�سطو ،ومن علم فل�سفتهما ،العمل ونفروا منه ،لأنه
ب�شتى �أنواعه عار يخت�ص بالعبيد .وال�شريف من يحيا حياة الفراغ والبطالة ،ويعفيه
الأرقاء من كل جهد ج�سدي� .إذن فلم يبق للعلم الأعلى يعني الفل�سفة �أية ثمرة،
�إال مجرد النظر والتفكير والتحليل .و�أية محاولة الختبار قيمة الفكرة في عالم
((( م.ن� ،ص.23
((( م.ن� ،ص.30
((( م.ن� ،ص.67
((( تجارب مغنية� ،ص .56وعلم �أ�صول الفقه في ثوبه الجديد ،ط ،8بيروت :دار العلم للماليين1980 ،م� ،ص.32
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التطبيق والعمل تهوى بالعلم �إلى �أ�سفل»(((.
�إن الإ�سالم ح�سب مغنية «يطلق العنان للعقل ،وال يقيده بنقل �أو عرف �أو �إجماع،
و�إن تعار�ض مع ظاهر الوحي ،فالعقل هو المقدم ،بحيث ي�ؤول بما ال ي�صطدم مع
العقل ،مع المحافظة على قوانينه اللغة»(((.
والعلم ح�سب مغنية ال حدود له� ،إذ «الكون ينطوي على �أ�سرار و�آفاق ،ال تبلغ العدو
الإح�صاء ،وكلما بلغنا منها �أفقاً غابت عنا �آفاق و�آفاق»(((.
لكن العلم كذلك م�س�ؤوليته ت�سير وفق �ضوابط ،فال ي�صح ا�ستغالل العلم لهالك
الب�شر ،وال ينبغي محاربة الدين وقيم الإن�سان با�سم التقدم« ...فالعلم والدين كالهما
يهدفان �إلى المعرفة التي هي �سبيل ال�سعادة ،و�إن اختلف المو�ضوع والمنهج يلتقيان
على خدمة الإن�سان وم�صلحته� .إذ الدين يهدي �إلى حياة �أف�ضل ويبارك كل ما يعود
بالنفع على الفرد والمجتمع ،والعلم ي�سهم في هذا الميدان �إلى �أبعد حد»(((.
ويذكرنا مغنية بتعليله هذا للعالقة بين الدين والعلم ،بتعليل ابن ر�شد للعالقة بين
الدين والفل�سفة الذين يتوحدان في الغاية والهدف ،وهما معرفة الحق على ما هو عليه،
ويختلفان في المنهج والطريق.
وحاجة العالم الآن �إلى العلم وفوائده وعوائده كحاجته �إلى الدين �سواء ب�سواء،
وبه يقا�س مقدار تقدم المجتمعات وت�أخرها ...ولي�س تقدم الغرب علينا �سوى بالفكر
المو�ضوعي� ،أعني بالعلم والعقل وعوائدهما(((.
وبنظر مغنية ،ف�إنه بالعلم وحده تخرج الأمة من تخلفها وجهلها« ...و�سنبقى
م�ستعمرين ما دمنا جهالء� ،إذ ال ا�ستقالل مع الجهل ،وال جهل مع اال�ستقالل»(((.
((( تجارب مغنية� ،ص.54
((( مغنية ،الوجودية والغثيان ،ط ،1بيروت :دار التعارف للمطبوعات1977 ،م� ،ص.35
((( مذاهب وم�صطلحات فل�سفية� ،ص.95
((( مغنية� ،شبهات الملحدين والإجابة عنها ،بيروت :المكتبة الأهلية ،د.ت� ،ص 36و.38
((( مغنية ،علي والفل�سفة ،بيروت :مكتبة النه�ضة � ،1963ص.51
((( الو�ضع الحا�ضر في جبل عامل� ،ص.6
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ولأجل ذلك ف�إن تقدم العمل الديني في م�ؤ�س�ساتنا رهين بمواكبة ما يتك�شف عنه
العلم الإن�ساني في م�سيرة تقدمه ،فال يمكن بحال تكرار علوم الما�ضيين بجمود
وتحجر .ذلك بنظره ال ينفع وال يفيد .بل ال بد من ا�ستح�ضار التراث مو�ضوع ًا على
خلفية ما �أنجزه العقل الب�شري عبر الع�صور ،من تقدم معرفي وعلمي ،يمكن ا�ستغالله
لحل م�شكالت الإن�سان واالرتقاء باجتماعه.
ولأننا ل�سنا في وارد التف�صيل في ما يخ�ص ح�سنات التقدم و�آفاته هنا وعالقته
بالتراث ،ف�سوف نكتفي بهذا المقدار في هذه الفقرة ،لنخ�ص�ص الفقرة الأخيرة من
ن�صنا ،لعر�ض منهج الإ�صالح والتجديد عند مغنية ،ولأبعاده المتنوعة ،في خال�صات
موجزة ،ثم نعر�ض لبع�ض نماذج من ر�ؤى التجديد عنده في االقت�صاد والفكر.
 - 6منهج الإ�صالح والتجديد عند مغنية:
لقد عكف مغنية في جملة م�ؤلفاته ومقاالته وخطبه ومحا�ضراته ،على ك�شف مواطن
الخلل الذي ي�صيب الأمة في حا�ضرها وم�ستقبلها ،والأمرا�ض التي تحول دون تقدمها
في ميادين الحياة والعلم ،والآفات التي تعيق ازدهارها ورفاهيتها وا�ستقامة نظامها...،
فتحول دون تحقيق متطلبات العدالة .ولقد كان مغنية يواجه في مقاربته لم�شكالت
العالم الإ�سالمي تحديين ،داخلي يتمثل بالقهر والحرمان والفقر ،وخارجي يتمثل
باال�ستعمار و�أدواته والنكبات والحروب .وهو واجه كال هذين التحديين ب�أ�سلوب حركي
عبر عنه بقوله« :نحن �أعداء الظلم ،تعالوا نحا�سب �أنف�سنا ،الأمر بالمعروف والنهي
عن المنكر ،والثورة على الظالم ورد كيد الأعداء� ...إلخ .(((»...ولقد ا�ستخدم مغنية
كم كبير من الم�صطلحات التي �شاعت عند م�صلحي ع�صره ومفكريه �ضمنها كتبه
وعالج م�ضامينها وداللتها في حدود عالقتها بالإ�صالح والتجديد .كالتغيير والتبديل،
والتقليد والتحديد ،والت�أخر والتقدم ،والما�ضي والحا�ضر ،والمحافظة والتحرر �إلخ..
((( نفحات محمدية� ،ص.177
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ولأن مغنية لم يكن ي�ستخدم هذه المفردات لغر�ض معرفي ،فهو لم يتح َّر الدقة دائم ًا
في ا�ستعمالها في ال�سياقات التي تنا�سبها .كان الهم الذي ي�شغله هو �أنه كيف يت�أتى
لعالم الإ�سالم �أن يتجاوز م�شكالته التقليدية داخلية كانت �أو خارجية ،وكيف يت�سنى له
�أن يوائم بين تراثه وبين تقدمات العالم من حوله؟ .وكيف ي�ستطيع �أن يخرج من دائرة
تخلفه بوا�سطة المعرفة التي توفر له فر�ص التقدم واالزدهار؟ .وما هو موقع الدين في
الع�صر الراهن وما هو دوره؟ وكيف يمكن ا�ستثمار مقوالته وت�شريعاته ومفاهيمه وقيمه
وفق ما تقت�ضيه الظروف المتجددة والمتغيرة بت�سارع لم ي�سبق له مثيل؟..
(((
ولقد حث الإ�سالم ح�سب مغنية على العلم من �أجل التطور والتحول نحو الأف�ضل
ومن �أجل اكت�ساب المزيد من الثبات والقوة ،لكنه كان حري�ص ًا على �أن يبين �أن ذلك
ال يطال بحال من الأحوال �أ�صول االعتقاد ،فيما هو جوهري من الدين ،وال ت�شريعات
العبادات المن�صو�صة المكتملة «�إذ ال تغيير وال تقليم وال تطعيم في العقيدة مهما
طال الزمن واختلفت الظروف ،لأن طبيعة المو�ضوع ت�أبى ذلك وترف�ضه ،وال تجديد
كذلك في القيادة بعد �أن حددت خطواتها ب�صورة حتمية ونهائية»(((.
و�أول خطوات التغيير ح�سب معنية و�أهمها تغيير الأنف�س ا�ستناد ًا �إلى قوله تعالى} :
ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ {(الرعد� ،آية .)11
«�إذ من المبادئ التي �أقرها الإ�سالم واعتمدها طريقاً للتقدم والتغلب على م�شاكل
الحياة مبد�أ الثورة ،وال تنح�صر هذه الثورة بحمل ال�سالح ،و�إنما هي قبل كل �شيء
�أن يثور المرء على نف�سه ،ويغير ما بها من خوف وجبن ،وقناعة بالو�ضع الذي هي
عليه»(((.

((( نفحات محمدية� ،ص.177
((( الإ�سالم بنظرة ع�صرية� ،ص.95
((( الإ�سالم مع الحياة� ،ص.159
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وي�ستند مغنية في تحديد مفهوم الإ�صالح �إلى رواية عند الإمام ال�صادق ،وي�ستنتج
منها�« :أن الإ�سالم يقر كل مفيد يحقق �صالح الجماعة والفرد ،قال ال�صادق:Q
وكل ما فيه �صالح للنا�س من جهة من الجهات فهو جائز مفتر�ضاً �أن هذا �إنما هو
�أ�صل عند �أئمة الت�شريع كافة»(((.
وكل �إ�صالح ح�سب مغنية يتطلب تخلي�ص التراث الديني من �شوائبه ،فهناك عادات
وتقاليد و�أعراف لي�ست من الدين في �شيء ،وعلى الم�صلحين من رجاالت الإ�سالم
«تنقية الدين من هذه ال�شوائب ،ومن تحريفات المبطلين ،وعليهم �أن يقيموا
الأحكام ال�شرعية بقيا�س الكتاب وال�سنة ،ال بما جاء به كتاب قديم �أو بما قاله عالم
كبير ،ولم يتغلب على عقله ودينه �شيء من ال�سيا�سة والوراثة»(((.
فتقدي�س الما�ضي� ،أو نتاج مفكريه �أو �آراء علمائه ،عادة تر�سخت في مدى الزمن،
وظاهرة منعت ،في مدى قرون ،العقل من �أن يمار�س وظيفته في فح�ص المعرفة
ووزنها ،وتمحي�ص الآراء والأفكار ومناق�شتها وتحليلها ...ولقد وقف ذلك حاجز ًا �أمام
التجديد واالبتكار ،والإبداع والخلق ،ومنع معرفتنا من �أن تتطور وفق مقت�ضيات الأزمان
لت�ستجيب لم�شكالتها وتجيب على ق�ضاياها و�أ�سئلتها.
ومن �شروط الإ�صالح وعنا�صره ح�سب مغنية �أن تكون فكرته وا�ضحة ال لب�س فيها وال
غمو�ض ،يدركها الخا�صة والعامة ،و�أن تعتمد على قوى ت�ؤيدها وتن�صرها ،و�أن تهدف
�إلى خير النا�س ،و�أن تتوفر لها القيادة ال�صالحة((( .والقيادة عنده م�ضمون قيمي،
فمن نختاره للقيادة هو «من يعمل بوحي من م�صلحة البالد ،وال يعنيه من المن�صب
والحكم �إال �إحقاق الحق و�إبطال الباطل� .أما �إذا ف�سدت ال�ضمائر فنحن وحدنا
الم�س�ؤولون� ،إذا لم يغير اهلل ما بنا من �ضعف وانحطاط.(((»...
((( من هنا وهناك� ،ص.223
((( الإ�سالم مع الحياة� ،ص.12
((( الإ�سالم مع الحياة� ،ص.121
((( م.ن� ،ص.160
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وكل حركة �إ�صالح ال بد لها من ر�ؤية و�أهداف ،و�أن تتب�صر تجارب التاريخ لتعتبر منها
وت�ستلهمها .وبنظر مغنية ،ف�إن الإ�سالم كان �سباق ًا �إلى تجربة �إ�صالح متقدمة وفريدة.
والتاريخ «لم يعرف مبد�أً وال م�صلحاً وال جماعات وال جمعيات كافحت المظالم
ب�أنواعها ،ونا�صرت المظلومين كما كافح الإ�سالم»((( .وال�سبب في نظر مغنية �أن
جوهر الإ�سالم يتحدد قبل �أي �شيء باعتباره حركة تحرر �إن�ساني((( .وال ي�ستقيم بنظر
مغنية �إ�صالح ا�ستناد ًا �إلى اندفاع عاطفة ورغبات عابرة «�إن النوايا ال�صالحة وحدها
ال تكفي ،والنقمة على الأو�ضاع الفا�سدة ال تو�صل �إلى هدف� ،إذا لم يكن معها وعي
وعلم بالحقائق والأ�س�س التي تقوم عليها تلك الأو�ضاع .فعلى من يت�صدى الإ�صالح
�أن يوفر اهتمامه لدرا�سة هذه الأ�س�س ،ثم يعمل على هدمها ب�شتى الو�سائل ،و�إال ف�إن
الإخال�ص والن�ضال بدون وعي ومعرفة ،كالوعي والمعرفة بال �إخال�ص ،كالهما
ال ي�ؤدي �إلى خير»((( .وكل �إ�صالح يجب �أن يهدف �إلى خير النا�س و�صالحهم ،و�أن
يعبر عن �إرادتهم .والإ�سالم نف�سه بنظر مغنية «يعتبر �أن ذلك يعتبر ذلك هو الطريق
القويم �إلى اهلل ،والنا�س عيال اهلل ،و�أحب الخلق �إليه �أنفعهم لعياله»(((.
والإ�صالح في جوهره عمل ومكابدة ال كالم و�صراخ ،وهو ن�ضال وكفاح م�ستديمان
لإزالة الف�ساد وتطوير حياة الب�شر واالرتقاء بها واالرتفاع بم�ستوى الكرامة الإن�سانية
وبالقيم التي توجهها ،ومواجهة حا�سمة مع الغ�ش والخداع والت�ضليل ...وهو ي�ستند في
م�شروعيته �إلى الحق وال�صدق وال�صراحة مع �أنف�سنا ومع النا�س من حولنا ،و�إلى التعاون
المثمر الخالق بين �شرائح المجتمع وقواه« ...ذلك هو الإ�صالح في حقيقته ومعناه،
ولأجله �شرعت الأديان و�أنزلت الكتب و�أر�سل الر�سل»(((.
((( م.ن� ،ص.84
((( م.ن� ،ص.145
((( م.ن� ،ص.156
((( الإ�سالم مع الحياة� ،ص.156
((( م.ن� ،ص.276
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وعلى كل تجربة �إ�صالح �أن ت�أخذ بعين االعتبار ظروف الواقع و�أن تقف على �أ�سباب
االنحطاط في تجربة الأمة نف�سها وفي �سلوك �أفرادها «فالأو�ضاع االجتماعية هي
الم�س�ؤولة عن ال�شر ،ولي�س الإرادة الإلهية ،والم�صلحون الطيبون هم الذين ي�ضحون
وي�ستميتون من �أجل تغيير هذه الأو�ضاع ،وتحويلها �إلى الخير وال�صالح .(((»...ويتم
ذلك بنظره بالتربية والتوجيه ،و�إن «مهمة الم�صلحين والأديان �أن تهذب الغرائز،
وت�ضع حداً للنزوات ،و�أن تحول بين الإن�سان وبين ما ي�ؤدي به وبالمجتمع �إلى
ال�شقاء ...و�سيلتهم �إلى ذلك �أن يخلقوا في الإن�سان الوازع الرادع عن �أ�سباب الفو�ضى
والف�ساد واالنحراف.(((»...
وللم�صلحين ح�سب مغنية خ�صال ،ال ي�ؤدي الإ�صالح غاياته دون �أن تتوفر فيهم.
�إن من يدعي الإ�صالح ،ديني ًا كان �أو �سيا�سي ًا ،ال يكون م�صلح ًا حتى ينكر ذاته ،وين�سى
�شخ�صيته ،ويحا�سب نف�سه و�أهله وولده وكل من يلوذ به قبل �أن يحا�سب النا�س من حوله
«و�إن من تظاهر بالإ�صالح وال�صالح وعمل بالخفاء لح�ساب �شهواته وملذاته ،فهو
مراء منافق وظالم لئيم� .إن نكران الذات هو الأ�سا�س (�إذاً) الوحيد الذي يجب �أن
تبنى عليه دعوة الداعين �إلى الخير وال�صالح والإ�صالح»(((.
وال يغيب عن بال مغنية �أن يناق�ش بع�ض ما يعتقده عقبات في طريق كل �إ�صالح
للمجتمع �أو تقدم لبنيه ،وفي طريق كل تقدم للدين وقيمه ليواكب الحياة وتعقيداتها،
وليجيب على الم�ستجد من �أ�سئلتها وم�شكالتها� .أبرز هذه العقبات بنظره هو التقليد،
وهو من �أعظم الآفات التي تحول دون الإ�صالح ،بل هي بنظره �إحدى عوامل االنهزام
والتراجع واالنحطاط.

((( الإثنا ع�شرية و�أهل البيت� ،ص  100و.102
((( نظرات في الت�صوف� ،ص.5
((( مع ال�شيعة الإمامية� ،ص.414
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والتقليد في جوهره ركون لل�سلف في كل ما قاله وتمجيد للما�ضي بال تفكير وال
اعتبار ...مع �أن في ما قاله ال�سف حق ًا وباط ًال ،و�صواب ًا وخط�أ« ،فلي�س كل ما قاله
ال�سلف حقاً و�صواباً ،وال هو �صالح لكل مجتمع وع�صر ،وعلينا �أن نراجعه ونت�أمله
ب�صرف النظر عن قائله ،و�أن ال ننطلق منه على �أنه حقائق علمية ،ومبادئ دينية
م�سلمة ،ف�إن ال�سلف والخلف في الدين والعلم �سواء .فنقبل منه ما نراه خيراً لنا،
ونرف�ض منه ما نراه �شراً ،وال �سبيل �إطالقاً �إلى قوة الإ�سالم والم�سلمين �إال بالتحرر
من التقليد والتع�صب»((( .والإ�سالم ح�سب مغنية يرف�ض مثل هذا ال�شكل من �أ�شكال
التقليد الأعمى للأ�سالف ،والركون �إلى ما كان عليه الآباء من تقاليد ومعارف وقناعات.
وهو يمجد العقل ويحث على التجاوز والنقد ،ويدعو �إلى التجدد في مدى الحياة ،و�إلى
االجتهاد في الدين لي�ستجيب بنف�سه وب�آفاقه الغنية ودالالته لكل حادث من الوقائع،
ويعلن عن نف�سه في كل زمن ب�صورة من ال�صور .والإ�سالم في الحقيقة يتجدد بنف�سه،
وال يفتقر �إلى من يجدده بل �إلى من ي�ستوعب دالالته المرئية ،لأنه «�أبداً جديد ال تتحدد
قيمته بزمان وال مكان ،لكن عقولنا و�أفهامنا هي التي تحتاج �إلى تجديد»((( كما يعبر
مغنية .وهو يق�صد من التجديد في الأفهام «�أن نجتهد و�سعنا في ا�ستيعاب دالالت
الدين ،و�أن نبذل طاقتنا في تنزيل �أحكامه على الوقائع ،و�أن نحرر عقولنا من قال
وقيل ،ونف�سر القر�آن وال�سنة ال�صحيحة الثابتة ،وال نح�صرها في حفظ �أقوال ال�سلف
وتردادهما� ...إننا ب�أج�سادنا و�أرواحنا في هذا الع�صر ،ويريد البع�ض �أن يعي�شوا
ب�أج�سادهم في الع�صر الجديد وب�أرواحهم في الع�صور القديمة .(((»...ومثل ه�ؤالء
ح�سب مغنية ال ي�صغى �إلى فل�سفاتهم ،وهم كذلك ال يعملون بمواعظنا و�إر�شاداتنا(((.
وم�شروعية االجتهاد عند مغنية ال تكمن فقط في �أن الإ�سالم يراعي كل جديد
((( الإ�سالم بنظرة ع�صرية� ،ص.190-108
((( الإ�سالم مع الحياة� ،ص.155
((( م.ن� ،ص.155
((( م.ن� ،ص.156
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حادث ،و�أنه قابل لال�ستجابة لكل طارئ بل لأن «الحوادث ال تنتهي ،والحياة تقفز من
جديد� ،إلى جديد والإ�سالم يربي في الإن�سان روح االجتهاد واال�ستقالل ليواكب ما
يطر�أ على حياته من تعقيدات ،وروح التمرد على كل ما يعطل قدرته على توفير
�أ�سباب تقدمه وازدهاره»(((.
والأمة التي تطمح للتغيير نحو الأف�ضل ،وت�سعى �إلى التقدم والتطور يجب �أن تعتمد
على �إمكاناتها ووعيها ،ال على �إمكانات الما�ضي ووعي �أهله ،و�أن تراعي ظروفها ،ال
ظروف ال�سابقين التي انق�ضت ،و�أن تتحرى كل قول �أو ر�ؤية ال تتفق مع حياتها المعا�صرة
الحا�ضرة ،و�صالحها»((( .وعلى هذا جرى ح�سب مغنية الدين في جميع مراحل تطوره(((.
والتجديد ينطلق كذلك من تطوير �أدواتنا في فهم ال�شريعة لت�ستجيب للأ�سئلة
الملحة الم�ستجدة ،وعلى الفقهاء معالجة «م�شكلة الإن�سان في ع�صره وما تولده من
�أ�سئلة وحاجات و�أن ي�ست�أن�سوا بما و�ضعه الإن�سان نف�سه من قوانين لتنظيم حياته،
و�أن يهيلوا التراب على كل ق�ضية تحدث عنها الأقدمون ما دامت ال تمت �إلى حياتنا
ب�سبب.(((»...
والقديم والحديث ،بنظر مغنية ،و�صفان عار�ضان ال �أثر لهما في قيمة الأ�شياء
ووزنها ،و�إنما تقا�س الأ�شياء بفعاليتها ونتائجها و�آثارها ومنافعها ،ومقدار الحاجة
�إليها ،ف�ضوء ال�شم�س قديم ،وال غنى للحياة �إال به.((( ...
ومن القديم ما كان نافع ًا في وقته ،فلقد كان في �سالف الزمان للأقي�سة التقليدية
مث ًال �ش�أنها ،وكان لعلم الكالم وزنه ومكانته يوم كانت الكلمة في ذاتها علم ًا وثقافة،
((( م.ن� ،ص.223
((( الإ�سالم مع الحياة� ،ص.223
((( م.ن.
((( الإ�سالم بنظرة ع�صرية� ،ص.102
((( نفحات محمدية� ،ص.193
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بل نبوغ ًا وعبقرية� .أما اليوم فالعلم والثقافة �صواريخ موجهة ،و�سفن ف�ضاء ،و�أنابيب
معامل وم�صانع(((.
«وعلى �سدنة الدين وعلمائه ح�سب مغنية �أن يعرفوا هذه الحقيقة ،و�أن
يلموا باالتجاهات الحديثة والفل�سفة ال�شائعة ،و�أن يطوروا �أ�سلوبهم في الدعوة
والدعاية»(((.
وينعى مغنية علم المت�صدين لترويج العلم الديني قلة عنايتهم بتقدم الع�صر
وتطوره ،وبعدهم عن مناخات التجديد فيه ،ويعتبر «�أن كل �شيء ت�أثر وتجاوب مع
ع�صره وبيئته� ،إال علومنا ومدار�سنا وكتبنا ور�سائلنا ،التي تدور في فلك الأقدمين،
وال تتعداه .مع علم القيمين ب�أن �آفاق الإ�سالم �أو�سع و�أ�شمل مما هو مدون في كتب
ال�سلف والخلف»((( .ثم يختم خطابه هذا قائ ًال« :وبعد ...فال مو�ضوع للعلوم الدينية
�إال ال�ش�ؤون الدنيوية ،والجهل بهذه ال�ش�ؤون ي�ستدعي الجهل بالدين نف�سه»((( .و�إذا
كان مغنية يرى �أن الإ�سالم ي�ستجيب في كل ع�صر لمتطلباته المتجددة ،فهو يعتقد
�أن ذلك �إنما هو لطواعية في ت�شريعاته ت�سمح له بمثل هذه اال�ستجابة .فخارج �إطار
الأ�صول االعتقادية والعبادات التي �شرعت تفا�صيلها وتفا�صيل عنا�صرها و�أركانها،
والتي ال تتغير بتغير الأزمان ،ف�إن في الإ�سالم مبادئ عامة وقوانين كلية ومقا�صد
وغايات ت�ستوعب كل تبدالت الحياة ،وت�ستجيب لكل متغير فيما يت�صل بحياة النا�س
وحاجاتهم وم�صالحهم و�أو�ضاعهم التي تتبدل في مدى الزمن ...وثمة ما ترك الإ�سالم
له ف�سحة في ت�شريعه يتكفلها جهد الب�شر ووعيهم و�إدراكهم ،مما تولده الحياة في م�سار
حراكها .ولأجل ذلك اعتبر «�أن ال نظرية م�ستقلة للإ�سالم في الملكية ،و�إنما نظره
فيها تابع للعرف وجوداً وا�ستمراراً ،وبالتالي فال مذهب اقت�صادياً في الإ�سالم ،لأن
((( الإ�سالم بنظرة ع�صرية� ،ص.9
((( م.ن.
((( م.ن� ،ص.101
((( م.ن.
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الملكية هي الدعامة الأولى لكل نظام اقت�صادي ،وبعد ...فال �أثر في الإ�سالم وال في
غيره لنظام اقت�صادي عالمي ومثالي كامل وثابت ال يتغير وال يتبدل بتبدل الأو�ضاع
والم�ستحدثات ،بل هو يرتبط بها ارتباط الحكم بمو�ضوعه والفرع ب�أ�صله(((.
و�سبب ذلك ح�سب مغنية �أنه «لي�س للت�شريع ،بجميع �أنواعه ،وجود م�ستقل في
الخارج يرى ويلم�س كوجود الطبيعيات ،و�إنما هو يوجد في عالم الإرادة واالعتبار،
ولهذا �أمكن فيه التبديل والتعديل ح�سب مقت�ضيات الظروف والم�صالح»(((.
وكل مجتمع ح�سب مغنية «تتبدل �أو�ضاعه وتتغير مع الزمن ويغدو النظام الذي
كان �صالحاً بالأم�س غير �صالح اليوم»(((.
والإ�سالم «بمرونته ي�ستجيب لكل تطور عبر عمومات وكليات ومقا�صد ،وهو
لم يتعر�ض للمعامالت �إال بطريقة �إجمالية عامة ،بحيث ال يمكن �أن ي�شكل نظاماً
ال مف�ص ً
�شام ً
ال»(((.
وهذا يعني ح�سب مفهوم مغنية �أن الإ�سالم ترك للب�شر تحديد �أ�ساليب تعاملهم،
وقوانين تبادلهم ،بما يحقق لهم م�صالحهم ،ولأجل ذلك�« :أق َّر و�أم�ضى جميع �أقوال
النا�س وعاداتهم و�أنظمتهم ما وجد منها في عهد الر�سالة ،وما وجد بعدها ويوجد،
ما دام ال يخرج عن القاعدة العامة »...التي قررها ،والمبد�أ الذي �صدر عنه والمقا�صد
التي �شرع لأجلها وقنن(((.
واعتبار مغنية �أن مفهوم الملكية مفهوم غير حقيقي فكرة موفقة� ،إذ لي�س لأحد
منا ملك للمواقف الجدية التي تواجهه ،بد ًء من ا�سمه ،وانتها ًء بج�سده .وما الملكية
((( فل�سفة الوالء� ،ص.102
((( من ذا وذاك� ،ص.100
((( م.ن� ،ص.98
((( م.ن� ،ص.104-103
((( نفحات محمدية� ،ص.179
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في عالم الثروة �إال ملكية ا�ستخالف} ،ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ{(فاطر.)39:
«فالملك الحقيقي هلل وحده ،وهو الذي �أباح للإن�سان �أن يت�صرف في المال وينفقه
على نف�سه و�أهله بالمعروف� ،شريطة �أن ي�صل �إليه عن طريق ما �أحله اهلل.(((»...
ولقد �أولت ال�شريعة الإ�سالمية بنظر مغنية عناية خا�صة لل�ش�ؤون االقت�صادية
واالجتماعية ،وحرمت ا�ستغالل الإن�سان للإن�سان ...وهي �إنما فعلت ذلك لأنه حجر
الزاوية لدعم النظام العادل وتطبيقه(((.
و�إذا كان الإ�سالم يملك هذه الخا�صية لال�ستجابة ،ف�إنه يوفر لنا قدرة ا�ستثماره
على �ضوء الحياة ،عبر اجتهاد حر« ،يتكيف ح�سب حاجاتنا وظروفنا ،وعلى �أ�سا�س
مبادئه العامة ومقا�صده الكلية ،وت�شريعاته ال�سمحة ،من غير كثير اكتراث بقول
من تقدم وقول من ت�أخر ،ما دام فعل االجتهاد يقوم على بينة من ال�شرع والعقل على
ال�سواء(((.
�إن فعل الإ�صالح والتجديد عند مغنية فعل حركي يتطور بتطور الزمن كذلك والوقائع
والأحداث ،وت�ستدعيه الحاجات وال�ضرورات .وهو يتطلب وعي ًا وا�سع ًا عميق ًا بتجارب
الما�ضي في نجاحاتها و�إخفاقاتها ،وبنتاج الب�شر وما قدِّ ر لهم �إنجازه من تراث ،النافع
منه وغير النافع ،المفيد وما ال فائدة فيه ،ما يقبل الحياة وما ال يقبلها .ويتطلب كذلك
ب�صيرة نافذة تحيط ب�أ�سئلة الراهن وم�شكالته وهواج�سه ...وهو يتج�سد على الدوام
كمكابدة تتخذ �شكل �صراع مع ما يحول بين الإن�سان وبين �أهدافه ال�سامية وم�صالحه
الم�شروعة ،ومتطلبات كرامته ووجوده ،من وجوه الظلم والقهر والوهن والك�سل وغير
ذلك .و�إذا كان مغنية لم يترك لنا برنامج ًا �شام ًال للإ�صالح يقوم على ن�سق نظري
متما�سك يبرزه ويدعم خطواته ويبين م�آالته ،فهو ترك لنا تجربة حية لفعل المواجهة
((( م.ن� ،ص.185
((( الإ�سالم مع الحياة� ،ص.138
((( تجارب� ،ص.85
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هذا ،وللرغبة الملحة في ر�ؤية الإن�سان و َن ُع َم بالعدالة ،وحقق �أهداف وجوده ،و�أنجز
متطلبات كرامته الب�شرية ،في �أفعاله و�أقواله على ال�سواء.
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اإلصالح السياسي
في فكر محمد جواد مغنية

د .هادي فضل الله

(((

لم ي�شتغل مغنية في ال�سيا�سة وكان قد ترفع عن الإنغما�س في �أهوائها و�أعمالها معطي ًا
المثل الأعلى لمهمة العالم الديني الحقيقية فق�صر ن�شاطه على التوجيه الروحي وبناء
�سيا�سي
نفوذ
النفو�س وفق جوهر الدين وقواعده و�أبى �أن يجعل من الدين وا�سط ًة لبناء ٍ
ٍّ
ومزاحمة ال�سيا�سيين على �سلطاتهم قائ ًال« :ما نحن وال�سيا�سة والم�سو�س ...ما نحن
والأحزاب والمتحزبون نحن �سفراء اهلل في �أر�ضه ن�ستمد النور والهداية من زيتون ٍة
مبارك ٍة ال �شرقي ٍة وال غربيةٍ»((( ،ولم يكن ذلك الموقف بنظرنا �إال نتيج ًة ل�شعور مفكرنا
بال�سخط لما الحظه عند معظم الم�شتغلين في ال�سيا�سة في ع�صره من خطل الر�أي
�أو خبث الطوية �إذ ربط مغنية بين ال�سيا�سة في زمانه وبين الدجل والنفاق والأنانية
يخاطب مغنية فلاّ ح الجنوب اللبناني قائ ًال�« :أيها الفلاّ ح الم�سكين �أتحترم النائب
((( �أ�ستاذ جامعي.
((( محمد جواد مغنية ،تجارب مغنية بقلمه و�أقالم �آخرين ،ط ،1دار الجواد بيروت� ،سنة 1400هـ1980/م.
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وتهتف با�سمه وهو ي�سخر منك لفقرك ويهز�أ بك لجهلك ... ،ا�س�أله عن المجهود
الذي بذله لتح�سين زراعتك وزيادة �إنتاجها و�إن كان ال يطمع ب�أموالك و�أتعابك ف�إذاً
لماذا وافق على زيادة ال�ضرائب وجعلها �أ�ضعافاً م�ضاعف ًة� ...ألي�أتيك بالماء فها �أنت
تموت عط�شاً! �أم ليفتح لك الطرقات؟ وهذه الأ�شواك والأوعار تمزق ثيابك»((( وعلى
الرغم من �أن مغنية لم يخ�ض غمار ال�سيا�سة كما ذكرنا �إال �أنه وب�سبب وعيه الوطني
إ�صالحي فيها ،كيف كان ذلك؟:
والقومي فقد كان �صاحب ر� ٍأي �
ٍّ
لقد بد�أ محمد جواد مغنية حياته ال�سيا�سية �إ�صالحي ًا ير�سم للدولة العادلة �صور ًة
ا�ستوحاها من مبادئ الدين الإ�سالمي فحدد في �ضوئها واجبات وحقوق ٍّ
كل من الحاكم
والمحكوم.
كما حثّ على العمل الثوري ليدفع الظلم معتبر ًا �أن «الثورة على الخائن ٌ
فر�ض وحت ٌم
و�إال ع َّم الف�ساد في الأر�ض [م�ؤكداً] �أن جريمة المظلوم القادر على دفع الظلم عن
(((
نف�سه تماماً كجريمة الظالم من حيث �إن ك ً
ال منهما يمهد لإ�شاعة الظلم والف�ساد»
وغمز من ناحية القوة وا�ستنه�ض الهمم لتحقيق الت�ضامن الوطني ،نا�شد ًا التحرر
والخال�ص من الإ�ستعمار.
وعموم ًا فقد تنوعت مواقف مغنية ال�سيا�سية وتعددت ف�إذا �سعينا ال�ستخراج مناحيه
الفكرية فيها ومواقفه الإ�صالحية ومن ثم �إظهار مذهبه ال�سيا�سي كان علينا �أن نحللها
َ
ثالث هي على التوالي:
من خالل طرحنا
لم�سائل ٍ
«مغنية والإ�ستعمار ،مغنية والوحدة الوطنية ،مغنية والوحدة العربية».
أوالً  :مغنية واإلستعمار:

ي�صور مغنية الإن�سان في ظل الإ�ستعمار وحكمه �إن�سا ٌن م�سلوب الإرادة عديم
((( محمد جواد مغنية ،الو�ضع الحا�ضر في جبل عامل ،العرفان من�شورات مجلة المعهد� ،صيدا� ،سنة 1947م� ،ص:
.11-10
((( تجارب مغنية � ،ص.467 :
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ال�شخ�صية ال يمكنه الوقوف بوجه الحاكم و�إال كان جزا�ؤه الموت �أو النفي ،فلم يكن
�أمامه �إلاّ الإ�ست�سالم للظالم المفتري ،يقول مغنية «كنا في عهد الإ�ستعمار وعهد
حاكم ال نملك لأنف�سنا معه �ضراً وال نفعاً فال وجود
الإنتداب ن�سير وفقاً لإرادة ٍ
لل�شخ�صية الفردية وال �أثر للجموع و�إن عدّواً بالماليين ومن جابه الحاكم ينقد
واعت�ساف فجزا�ؤه القتل �أو ال�سجن �أو النفي .ف�سبيل
ما يقع في �أعماله من جو ٍر
ٍ
ال�سالمة ال�صمت وك ّم الأفواه والإ�ست�سالم للظالم والطغيان»(((.
هكذا �أك ّد مغنية �أن الرعية كانت في ذمة الراعي «يوم كان التركي والفرن�سي».
وي�ؤكد مغنية �أنّ الإ�ستعمار قد عاملنا معاملة ال�ضعيف المهزوم المغلوب على �أمره،
�إلى درج ٍة بلغت بنا حد ًا ال نحتمله ظن ًا منه �أن القوة يدوم �سلطانها؛ وغاب عن باله �أن
الن�صر النهائي لن يكون �إ ّال للحق �إذ �إنه من الم�ستحيل �أن ي�ستمر الإ�ستعمار ويدوم»
فنحن لو تتبعنا على ر�أي مفكرنا انهيار الإمبراطوريات في التاريخ ال�ستطعنا �أن نقول �إن
(((الواليات المتحدة الأمريكية التي هي �أقوى دولة في العالم و�أغناها �سوف لن تندم.
يقول مفكرنا في هذا ال�صدد« :ما يدريك �أن الواليات المتحدة وغيرها من الدول
أمن و�أمانٍ ؟ و�أي عاقلٍ ي�أمن الغوائل؟ وهل دامت الإمبراطورية
الباغية هي في � ٍ
الفار�سية والمكدونية والرومانية بل والبيزنطية وغيرها حتى تدوم غطر�سة
(((
الواليات المتحدة الأمريكية ومفا�سدها»
وعموم ًا كانت مواقف مغنية من الإ�ستعمار وقد هدفت �إلى زعزعة الحكم الإ�ستعماري
في لبنان بل والمنطقة العربية والعالم ب�أ�سره نذكر من هذه المواقف نقد مغنية ل�سيا�سة
ُك ٍّل من الواليات المتحدة الأميركية وبريطانيا وفرن�سا وتركيا وكل الدول الإ�ستعمار ّية.
�إن مواقف مغنية المعادية ل�سيا�سة الواليات المتحدة الأميركية قدي ٌم فهو ال يتوانى
((( الو�ضع الحا�ضر في جبل عامل � ،ص.7-6 :
((( تجارب مغنية� ،ص.460 :
((( [م.ن]� ،ص.427:
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عن توجيه النقد ل�سيا�ستها الإ�ستعمارية لقد عملت �أميركا على �إقامة دولة �إ�سرائيل
القوية ب�أهدافها العدوانية التو�سعية والت�سلطية والعن�صرية «فهل ن�سكت عن قيام دولة
�إ�سرائيل في قلب البالد العربية وغ�ض الطرف عن اللعبة الأميركية التي �شردت
مليون عربي عن ديارهم؟»((( ،وال تزال �إ�سرائيل تعتدي على معظم الدول العربية
وتوجد الفتنة في بع�ضها ال �سيما لبنان((( كما ال تزال رابطة فوق جزءٍ من جنوبه
تمار�س على �أبنائه �شتى �أنواع القتل والدمار و�أق�صى درجات ال�ضغط �إذ �أنها تكيل لهم
ال�ضربة تلو الأخرى بغاية الحفاظ على �أمن قراها كما �إن �أطماعها لم تتوقف عند
ابتالع فل�سطين بكاملها �أو ق�ضم �أجزاء من م�صر و�سوريا ولبنان و�إنما تهدف لإذالل
العرب جميع ًا و�إخ�ضاعهم لل�صهيونية والإ�ستعمار �سيا�سي ًا واقت�صادي ًا� ،إنها تطمع في
نفط الكويت وقطر و�أبو ظبي وال�سعودية وفي ال�سوق العربية الإ�ستهالكية وفي �أيدي
العرب العاملة الرخي�صة»(((.
ورغم ذلك ف�إن الإلتحام بين �أميركا و�إ�سرائيل على حد قول مغنية« :هو في المبد�أ
والهدف والنظام»((( �إذ �أن �أميركا لم تتوقف عن تدجيج �إ�سرائيل وجعلها تر�سانة
للأ�سلحة ليت�سنى لها الق�ضاء على روح الإ�ستقالل فينا ،من هنا رف�ض مغنية زيارة
الأ�سطول ال�ساد�س الأميركي في ال�شاطئ اللبناني للقاء ال�سفير الأميركي �سنة 1953م
مخلب في يدها...
قائ ًال لمن حمل له الدعوة «�إن �أميركا هي قوة �إ�سرائيل وما هذه �إال
ٌ
وبعد هذا تدعوني �إلى زيارة الأ�سطول ال�ساد�س»(((.
�إن مغنية لم يتوقف عن الت�شهير ب�أميركا وربيبتها �إ�سرائيل و�أعمالهما الدامية �إلى
�إف�شاء الفتنة والتخريب وال ّدمار على كل الأ�صعدة ،كما لم يمتنع عن الت�شهير بعمالء
((( محمد جواد مغنية ،الإ�سالم مع الحياة ،ط 3دار العلم للماليين ،بيروت 1979 ،م� ،ص.84 :
((( [م.ن]� ،ص.261 :
((( تجارب مغنية � ،ص.466 :
((( [م.ن]� ،ص.416 :
((( [م.ن]� ،ص.386 :
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فرد خان �أمته ووطنه ووالى
�إ�سرائيل والإ�ستعمار في الداخل �إذ ان مغنية قد ندد بكل ٍ
الم�ستعمر ور�ضي �أن يكون عون ًا له ،فالخائن في نظر مغنية لي�س هو الذي يبيع بالده
بخ�س للم�ستعمر و�إنما الخائن �أي�ض ًا من يكون �سبب ًا في تثبيت خطى العدو على �أر�ض
بثمن ٍ
ٍ
لم�ستعمر ت�ستقر على �أر�ض وطنه رغم قدرته على المقاومة .فيا
الوطن �أو من َيدع قدم ًا
ٍ
للعار على ك ّل من ي�سعى �إلى تمكين الإ�ستعمار من احتالل وطنه �إما غفل ًة منه �أو رغب ًة
في منفع ٍة رخي�ص ٍة .لقد عجز مغنية ومنذ ما يزيد على ال�ستين عام ًا من زاوية بع�ض
ال�سيا�سيين اللبنانيين الذين اتبعوا �أ�سلوب الإ�ستعمار في ممار�ساته �سيما بع�ض نواب
الجنوب اللبناني الذين كان همهم على ر�أي مفكرنا �أن يفرقوا النا�س لي�سودوا((( .وي�ؤكد
خائن ومارىء وحقو ٍد وح�سو ٍد
خائن يعمل �ضد وطنه وبالده فيقول «�أكره كل ٍ
مغنية لكل ٍ
ولو كان على ديني ومذهبي وال مكان عندي �إ ّال للإن�سان الإن�سان»(((.
دع عنك ما فعلته �أميركا عندما زرعت �إ�سرائيل في و�سط المنطقة العربية وانظر
�إلى ما فعلته مع اليابان في «هيرو�شيما».
حال من الإ�ستعمار الأميركي يبدو ذلك من
هذا ولي�س الإ�ستعمار الفرن�سي ب�أف�ضل ٍ
معاملة فرن�سا القا�سية لل�شعب اللبناني كما يبدو من ت�ضييقها على ال�شعب الجزائري
حيث منعته من حرية التكلم باللغة العربية ف�ض ًال عن ممار�سة �شعائره الدينية(((.
ت�س ْل ،لقد ا�ستولت على معظم البالد العربية من
�أما تركيا فح ّدث عن ظلمها وال َ
خالل القرن ال�ساد�س ع�شر الميالدي فعم الظلم والقتل والت�شرد وكما يقول مغنية ف�إن
«الحديث ال ينتهي عن مظالم العثمانيين في البالد العربية بعام ٍة وتع�صبهم �ضد
ال�شيعة بخا�ص ٍة فقد �أق�صوهم عن جميع وظائف الدولة كبيرها و�صغيرها حتى
الوظائف الدينية ومنعوهم من ممار�سة �شعائرهم المذهبية في بالد ال�شام وغيرها،
((( الو�ضع الحا�ضر في جبل عامل� ،ص.14-13 :
((( تجارب مغنية� ،ص.13 :
((( الإ�سالم مع الحياة� ،ص.84 :

- 233 -

ينغم داوج دمحم ركف يف يسايسلا حالصإلا

وامتد تنكيل العثمانيين بال�شيعة طوال �سيطرتهم على العرب(((� ،إلى ذلك ،ي�شير
مغنية �إلى ت�أثير ال�ضرائب التي فر�ضتها تركيا على ال�شعب والتي لم يكن بمقدور
المواطنين دفعها وي�سوق مغنية نف�سه مثا ًال على المواطن الذي لم يتمكن من
دفع ما عليه من �ضرائب نظراً ل�ضخامتها مما ا�ضطره عندما ق�صد العراق طالباً
للعلم �إلى ال�سفر خفي ًة النه لم يتمكن من الح�صول على جواز �سفرٍ من دون ت�سديد
ال�ضرائب المتوجبة عليه((( ،كما �إن حالة البالد العربية في عهد الأتراك �ساءت من
الناحية ال�سيا�سية والأخالقية فالنفو�س الب�شرية قد بلغت من ف�ساد الطبع ما بلغت،
تلك الحالة المزرية دعت مغنية �إلى التذكير بم�ساوئ المحتل وما جرى على النا�س
من وراء الم�ستعمر.
�أما ا�ستعمار بريطانيا للهند وكينيا ففيهما من الم�آ�سي والقهر والإذالل والحرمان
ما يكفي لإبراز ت�سلط الإ�ستعمار وظلمه وتع�سفه وخنقه للحريات وم�صادرته للممتلكات.
لقد مات في الهند في خالل الإ�ستعمار البريطاني لها ع�شرات الماليين جوع ًا
وعندما تظاهر الجوعى ت�صدت لهم نيران الم�ستعمر فح�صدت منهم المزيد �ضمتهم
�إلى قوافل الموتى.
�أما في كينيا فقد حولت ملكية الأر�ض من ال�شعب الكيني للعر�ش البريطاني و�أبيح
لحاكم كينيا ب�أن ي�ؤجر الأر�ض لمن ي�شاء فكان ن�صيب الكيني من تلك الأر�ض قلي ًال جد ًا
فيما �إذا قي�س بالن�سبة لن�صيب الأوروبي.
من هنا مقت مغنية كل �أ�شكال الإ�ستعمار م�ؤكد ًا �أن الإ�ستعمار و�أربابه هم وراء
الطائفية في لبنان ف�ض ًال عن �أنه وراء �إ�ضعاف ال�شعوب الإ�سالمية.

((( محمد جواد مغنية ،ال�شيعة والحاكمون ،ط ،4دار التعارف للمطبوعات ،بيروت� ،ص.197 :
((( تجارب مغنية� ، ،ص.31-30 :
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نعم لقد �أ َّكد مفكرنا ب�أن الإ�ستعمار خلق الطائفية في لبنان «و�أدخلها في �صلب الد�ستور»
كما �أنه عمل بكل ما ا�ستطاع من قو ٍة على �إ�ضعاف ال�شعوب الإ�سالمية والعربية(((.
لقد ركز مغنية على �إبراز مواقف الإ�ستعمار في البالد العربية ،تلك المواقف ال�سافلة
المنحطة التي هدفت في �أ�سا�سها �إلى تق�سيم الأرا�ضي والبالد العربية و�إقامة الحواجز
فيما بينها وخلق الأحزاب في المجتمعات العربية وتغذية الطائفية يقول مفكرنا« :جاء
الإ�ستعمار والنفود الأجنبي فق�سم البالد العربية �إلى دويالتٍ و�أقام بينها الحدود
وال�سدود ،ق�سم �أرا�ضينا وخلق منا الأحزاب المتناحرة وغذى الطائفية و�أرادنا متناف�سين
يلعن بع�ضنا بع�ضاً ،يهدم قوتنا ويمزق �أ�شالئنا ويقيم عليها كيانه وا�ستقالله»(((.
ولم يتوقف الإ�ستعمار عند هذا الحد فعمد �إلى زرع �إ�سرائيل في و�سط االمة العربية
فاختار فل�سطين بحكم موقعها الإ�ستراتيجي لي�أمن بذلك تباعد العرب وعدم �إمكانياتهم
من توحيد طاقاتهم وجمع �صفوفهم(((.
ويت�ساءل مغنية عن �سبب وقوف الإ�ستعمار �ضد ال�شعوب الإ�سالمية؟.
وي�ؤكد مفكرنا �أن الإ�ستعمار الغربي قد �أدرك �أن الإ�سالم خط ٌر كبي ٌر على الظلم
والبغي والإ�ستغالل بل ثور ٌة على كل من يحاول ممار�سة ال�سيادة على الم�سلمين ،فالتعاليم
الإ�سالمية تهدف �إلى تحقيق الحرية في المجتمع و�إقامة العدالة ون�شر الم�ساواة بين
المواطنين جميع ًا ،الم�سلمين منهم وغير الم�سلمين((( ،فالم�سلمون �أعداء الإ�ستعمار
وظلمه وجوره وت�ضليله وبالتالي فالإ�سالم بتعاليمه يقف �سد ًا منيع ًا في وجه الإ�ستعمار
�إذ في قدرته وحيويته �أن يكون حاجز ًا في وجه تقدم الم�ستعمر ونيله مراميه «�إن روح
ظلم ،و�شائب ٌة من ا�ستعمار ،ورائح ٌة
الإ�سالم ت�أبى �أن يقع على وجه الأر�ض ذر ٌة من ٍ
لإقطا ٍع� ،إنه يريد �أن يحقق العدالة والحرية للنا�س �أجمعين :للم�سلمين وغير

(((

((( تجارب مغنية� ،ص.447 :
((( دعوة التقريب بين المذاهب الإ�سالمية ،من�شورات جماعة التقريب بين المذاهب الإ�سالمية دار الجواد ،بيروت
�ص.130 :
((( تجارب مغنية� ،ص.444 :
((( الإ�سالم مع الحياة� ،ص.69 :
((( محمد جواد مغنية ،فل�سفات �إ�سالمية  ،2-1دار التعارف للمطبوعات ،بيروت /1398هـ 1978م� ،ص.885 :

- 235 -

ينغم داوج دمحم ركف يف يسايسلا حالصإلا

الم�سلمين»((( نعم «�إن الإ�سالم خط ٌر كبي ٌر ...على الظلم والإ�ستعمار والم�ستعمرين
�أعداء الحرية والعدالة»(((.
و�إذا كان الإ�ستعمار قد ا�ستطاع �أن يجد ثقوب ًا ينفذ منها �إلى المجتمعات الم�ست�ضعفة،
تيارات مناه�ض ٍة للتيار الإ�سالمي ال�صحيح هادف ًا �إلى هدم التوحيد وف�صل
ويخلف فيها
ٍ
الدين عن الدولة والمجتمع ف�إن مغنية الذي بقي مخل�ص ًا لتعاليم الإ�سالم وملتزم ًا
بمقومات الفكر الإ�سالمي ومبادئه ،راح يبين كما ذكرنا م�ساوئ الإ�ستعمار وظلمه ويحث
على �إيقاظ الوعي في �أبناء �أمته بغية العمل على مقاومة الإ�ستعمار وطرد الم�ستعمر.
وعموم ًا ف�إن الإ�ستعمار بمختلف �أ�شكاله و�ألوانه ،وعلى ر�أي مغنية ال يقدم لل�شعب
الم�ستع َمر �أية فائد ٍة ،و�إذا قام ببع�ض الم�شاريع الحيوية ف�إن ال�شركات والم�صارف
والم�صانع ،فلي�س �إال في �سبيل ا�ستغالل وا�ستثمار ال�شعب الم�ستعمر حتى �أن الجامعات
التي تعمل على �إن�شائها بع�ض الدول الإ�ستعمارية ،فلتقوية النزعة الأنانية الفردية في
مقابل تفكيك الروح الجماعية .ف�إن الإ�ستعمار ال يعدو كونه ت�ضلي ًال وريا ًء ونفاق ًا و مكر ًا
وفت ًال� .إنه التخريب والتدمير بالجملة� ،إنه الموت الأكبر والفناء ال�شامل� ،إن جريمته ال
تعادلها كل الجرائم مجتمع ًة «(((.
�إن مواقف مغنية المناو�أة للإ�ستعمار نابع ٌة وال �شك من القيم والمبادئ الإ�سالمية،
فالإ�سالم ال يهادن الإ�ستعمار و�أذنابه ،وال الإقطاع و�أتباعه ،كما يكافح الظلم والف�ساد
مظلوم ويعمل على �إعادة الحق �إلى �صاحبه ،من هنا كان
معتد ،وين�صر كل
ويحارب كل ٍ
ٍ
�شعار مفكرنا «�سنبقى �أحراراً �أحياد ال مع ال�شرق وال مع الغرب»(((.
لقد كان مغنية عدو ًا ل�سيطرة الإ�ستعمار ،فقارع الم�ستعمر التركي وناه�ض الإنتداب
الفرن�سي وذكر بم�ساوئ الإنكليز واليهود و الأمريكان ،فانتقد كل �أ�شكال الإ�ستعمار ،وكان
((( تجارب مغنية� ،ص.567 :
((( الإ�سالم مع الحياة� ،ص.171 :
((( محمد جواد مغنية ،من ذا وذاك ،دار الكتاب الإ�سالمي ،بيروت1399 ،هـ1979/م� ،ص.45 :
((( الإ�سالم مع الحياة� ،ص.262 :
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له ولر�أيه وموقفه من الإ�ستعمار �أث ٌر بال ٌغ في �إحياء ال�شعور الوطني كما �سبق وذكرنا.
هكذا بحث مغنية في جدلية العالقة بين الم�ستعمر والم�ستع َمر ،ف�أتى على ذكر
م�ستعمر و�آخر و�أكد �أنه لم تبقَ
تمييز بين
ٍ
م�ساوئ الإ�ستعمار في معظم م�ؤلفاته دون ٍ
طبق ٌة من طبقات المجتمع الم�ستع َمر �إال وم�سها ال�ضر من الإ�ستعمار وم�ساوئه و�أطماعه.
لكن كيف ي�ستعيد المظلوم حقه وكيف يمكن لل�شعوب الم�ستعمرة �أن تتحرر من نير
العبودية والظلم والطغيان ،ال �شك في �أن الحق يجب �أن يكون مدعوم ًا بالقوة في نظر
مغنية ،وبخا�ص ٍة في هذا الع�صر �إذ «ال حق في الأمم المتحدة ،وال في مجل�س الأمن
�إال للقوة»(((� ،أما في حال افتقاد ال�شعب �إلى الق ّوة ،فعليه �أن يعمد �إلى تحقيق التعاون
والت�ضامن والتوحد ،فمغنية يعتبر �أن من �أف�ضل ما نفعله للنا�س ونبثه في نفو�سهم هو
حاجتنا �إلى التعاون في وجه العدو الم�شترك ،الإ�ستعمار وربيبته �إ�سرائيل ،هذا الإ�ستعمار
الذي يعمل با�ستمرا ٍر على تفتيتنا وتمزيقنا وت�شتيتنا من هنا ف�إن «من ف�ضول القول �أن
نعلن ب� ّأن �أحوج ما نحتاج �إليه اليوم هو التعاون والتعا�ضد والوقوف �صفاً واحداً في
وجه العدو الم�شترك الإ�ستعمار وربيبته �إ�سرائيل»(((.
ثانيا :مغنية والوحدة الوطنية:

ما كان ال�شعور الديني القوي عند مغن ّية لي�سيطر على م�شاعره الوطنية الرفيعة
و�إنما على العك�س من ذلك ،كان باعث ًا على حب الوطن والت�ضحية في �سبيله ،كيف
ال وهو يقول« :حب الوطن من الإيمان»((( ،تلك الوطنية التي ح ّياها الكثيرون فيه،
تمايز طائفي
والتي ج�سدت ال�شعور الحي بوجوب اتحاد اللبنانيين وتعاونهم جميع ًا دون ٍ
على القيام بر�سالة التمدن الروحي والإ�صالح القويم والدفاع عن الحق .وعليه «ف�إن
المواطن ال�صالح هو الذي يعمل باخال�ص لخير الوطن ،ورفع م�ستواه ،وي�سلك
((( تجارب مغنية� ،ص.467 :
((( [م.ن]� ،ص.458 :
((( الإ�سالم مع الحياة� ،ص.168 :
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�سبيل الوحدة والإخوة بين المواطنين جميعاً وينا�ضل كل من يتخذ الدين والوطن
و�سيل ًة لم�آربه و�شهواته»(((.
هذا وي�ؤك ّد محمد جواد مغنية «� ّأن وطن الإن�سان هو راحة الإن�سان و�أمنه وح ّر ّيته
وكرامته وحقوقه وم�صيره .فكل بلدٍ ي�ؤمن له ذلك هو وطنه الذي يخل�ص له
وي�ستميت في �سبيله� ،سوا ًء �أكان بلد الآباء والأجداد �أو لم يكن� ،أ ّما الأ�سماء والألفاظ
فو�سيل ٌة ال غاي ًة»(((.
�إذ ًا ،فميزة الوطن عند مغنية ،هو �أ ّنه لي�س فقط مكان الوالدة والن�ش�أة والترعرع.
مجتمع يتفاعل فيه الإن�سان مع الآخرين ويعي�ش
لي�س هو بلد الآباء والأجداد و�إنما هو كل
ٍ
فيه ح ّر ًا كريم ًا؛ هو المكان الذي ي�ؤمن للإن�سان العمل والنتاج وي�ضمن له الأمن والأمان،
ويكفل له حيا ًة نف�س ّي ًة و�أخالق َّي ُة واجتماع ّي ًة مقبول ًة .فوطن الإن�سان في نظر مغنية هو
حيث يعي�ش الإن�سان ويرزق.
ٌ
أنا�س يعي�شون من جيلٍ �إلى
ورابط
وعليه ،فالوطن «جامع ٌة م�شترك ٌة
طبيعي بين � ٍ
ٌّ
داخلي،
أر�ض واحد ٍة معلومة الحدود ،يجمعهم جام ٌع اقت�صاديٌّ
جيلٍ �سو َّي ًة على � ٍ
ٌّ
ومهما تباين �سكان هذه الأر�ض بالد ّين والعرف ...ف�إنهم ينت�سبون جميعاً �إلى �أبٍ
فال�صلة بينهم طبيع ّي ٌة»(((.
واحدٍ هو الوطن� ،شا�ؤوا �أو �أبوا ّ
هكذا ي�ؤ ّكد مغن ّية � ّأن الوطن لي�س �أر�ضاً و�شعباً وح�سب وانما هو ٌ
تاريخ وح�ضار ٌة
ٌ
وتفاعل فالوطن هو التطور والحرية والكرامة ولبنان في نظر مغنية هو بل ٌد �صغي ٌر
والرقي والح�ضارة �إلى العالم ال �س ّيما
في حجمه عظي ٌم في �ش�أنه� .إنه م�شعل العلم
ّ
العربي منه� .إ ّنه على �صغر حجمه كبي ٌر وعظي ٌم في طبيعته وتاريخه وفي �صالته
وتفاعله مع العالم ثقاف ًة و�سيا�س ًة وتجار ًة فكلمة لبنان �أو لبناني تعبر عند القريب
((( يقول ال�شيخ محمد مهدي �شم�س الدين عن مغنية« :كان هاج�سه الوحدة الوطنية ...لم يكن �إن�سان ًا تع�صبي ًا �أبد ًا
[تجارب مغنية� ،ص.]582 :
((( فل�سفات �إ�سالمية� ،ص.796 :
((( الإ�سالم مع الحياة� ،ص.168 :
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والبعيد عن الفن والجمال وعن الحرية والوعي والتقدم والح�ضارة ويعلم الجميع
�أن عملية التطور في البالد العربية انطلقت �أول ما انطلقت من لبنان و�أنه كان
عربي ،بخا�ص ٍة م�صر وي�شهد بهذه الحقيقة المقتطف
المدر�سة الأولى لكل بلدٍ
ٍّ
والأهرام والهالل ،ف�إ ّنها م�صدر النه�ضة بم�صر ،وهي لبنان ّي ٌة ح�سباً ون�سباً»(((.
وكثير ًا ما تك ّلم مغن ّية عن وجه بلده الم�شع ،فتغنى بلبنان ،بوطن التعددية وبلد
الحرية والديمقراطية ومنبر الفكر والن�شر ومنطلق التطور والإبداع ومنارة العلم
وملتقى الجامعات ومقر الطبابة والإ�ست�شفاء مكان الم�شاريع والتوطينات المالية وموئل
ال�سياحة وتقديم الخدمات(((.
ال �شك من وجهة نظر مغنية في �أن احترام لبنان ي�ستلزم احترام �أبنائه واللبناني
بلد من بلدان العالم «في ال�شرق والغرب»(((.
محتر ٌم في كل ٍ
لكن مع ذلك يبقى للبنان �أعدا ٌء ا�ستطاعوا �أن ي�شوهوا تاريخه المجيد عندما راحوا
يعملون على �إن�شاء الفتنة بين �أبنائه الذين انق�سموا فرق ًا و�أحزاب ًا يحارب بع�ضهم بع�ض ًا
تحت �شعار الطائفية حين ًا وتحت �ستار الحزبية �أحيان ًا وكان قد ا�ستمر القتال بينهم
حوالي الخم�سة ع�شر عاما منذ العام 1975م وحتى 1990م.
وقد تن ّبه مغن ّية �إذ ذاك� ،إلى هذا الأمر الخطير ،فعمد �إلى بيان حقيقة اختالف
إن�سان و�آخر وفقا للإنتماء
اللبنانيين معلن ًا موقفه �ضد الطائفية و�أنه ال يفرق بين � ٍ
م�سلم
الديني م�ؤكد ًا �أنّ تق�سيم الإن�سان يجب �أن يكون «�إلى طيبٍ وخبيثٍ «ولي�س» �إلى ٍ
وم�سيحي»(((.
ٍّ
طائفي بين ال�شيعة
ديني وال �صراع
ٍّ
وعليه ،وبح�سب مغنية «فال عداء وال تع�صب ٍّ
من جهة وبين الم�سيحيين �أو الدروز �أو �أي طائف ٍة �أخرى ...ال�شيعة على ال�صعيد
((( تجارب مغنية� ،ص.363-362 :
((( تجارب مغنية� ،ص.438 :
((( [م.ن].
((( [م.ن]� ،ص.276 :
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الوطني عرب لبنانييون» ال يفرقون «بين الم�سلم و الم�سيحي لأن الدين هلل والوطن
للجميع»((( ويبين مغنية �أ�سباب الفتنة الأخيرة التي ع�صفت باللبنانيين و�أدت بهم �إلى
حمامات من الدم فيرجعها �إلى عوامل داخلي ٍة و�أخرى خارجي ٍة.
ٍ
�أما العوامل الداخلية ف�إن مغنية يح�صرها في ف�ساد النظام اللبناني ال�سيا�سي
�صراع بين المحرومين والم�ست�أثرين وظهور
والإقت�صادي وما خلفه ذلك الف�ساد من
ٍ
الملي�شيات الم�سلحة والى التخلي عن حماية الحدود والى زوال الأمن وفقدان الأمان من
داخل البالد وخارجها فمغنية يعزو العوامل الداخلية للفتنة �إلى الوجه المظلم من لبنان
في�أتي على ذكر ما فيه من الفو�ضى والإ�ضطرابات والتج�س�س والإ�ستخبارات والم�ؤمرات
والتهريب وتجارة ال�سالح وزراعة الممنوعات و�سوق العمالت والم�ضاربات(((.
�إلى ذلك ف�إن مغنية يركز على غياب الديمقراطية في لبنان ويعتبر ذلك الغياب
في طليعة العوامل التي ت�ؤدي �إلى الفتنة والخلل الداخلي في البالد يقول مغنية «�أما
طحين فما �أن تنتهي همروجة الإنتخابات
الديمقراطية في لبنان فهي جعجع ٌة بال
ٍ
حتى يتكر�س نظام الطائفية ويثبت نظام الفو�ضى والف�ساد والل�صو�صية ويعود
�إلى الحكم ملوك الطوائف وتت�سلط عائالت الإقطاع ال�سيا�س ّية «�إ ّنها ديمقراطية
مزيفة» هي �أحد الأ�سباب الرئي�سية في خلق م�شكلة لبنان الحالية ل ّأن هذا النوع من
الديمقراط ّية ال ي�ضمن لجميع اللبنانيين الم�ساواة في الحقوق والواجبات»(((.
�أما العوامل الخارجية للفتنة فيرجعها مفكرنا �إلى �إ�سرائيل فمغنية ال يتوانى
البتة عن الت�شهير ب�إ�سرائيل و�أعمالها الرامية �إلى �إف�شاء الفتنة والتخريب والدمار
على كل الأ�صعدة كما ال يتوانى عن الت�شهير بعمالء �إ�سرائيل والإ�ستعمار ب�شكلٍ عا ٍم
هكذا �أكد مغنية �أن ال�صراع في لبنان �أجيا ًال و�أجيا ًال ولم يحدث �شي ٌء مما يجري
((( [م.ن]� ،ص.452 :
((( تجارب مغنية� ،ص.437 :
((( [م.ن]� ،ص.436 ،435 :
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الآن على �أر�ض لبنان حيث ال �إ�سرائيل وال �صهيونية�...إنه تنفي ٌذ ب�أيدي �أعداء لبنان
�صهيوني �أميركي ي�ستهدف ت�صفية المقاومة الفل�سطينية»(((.
لمخطط
ٍ
ٍّ
أ�سباب داخلي ٍة وخارجي ٍة «تجمعت على تدمير لبنان
تلك العوامل وغيرها من � ٍ
وخرابه»((( وال يمكن �إنقاذ هذا البلد �إال �إذا توافرت له القوى �أو الوحدة الوطنية.
ولما ر�أى مغنية �أنه من ال�صعب تحقيق قو ٍة في لبنان تفوق قوة الإ�ستعمار والمت�سلطين
على هذا البلد يعمل على تحقيق وحدة اللبنانيين ب�شتى طوائفهم ومختلف مذاهبهم
بغية العودة بلبنان �إلى عهده الما�ضي بلد الحرية والح�ضارة والعي�ش الم�شترك حاث ًا
اللبنانيين على المحافظة على وطنهم العظيم والعمل على تطويره والنهو�ض به
باذ ًال جهده في �سبيل تطبيق الديمقراطية وهنا تجدر الإ�شارة �إلى �أن مغنية كان �آمن
بديمقراطي ٍة ال �إقطاع فيها وال رجعية وال ظلم وال ا�ستبداد وال م�ست�ضعفين وال م�ستبدين
�آمن بديمقراطي ٍة ي�صبح فيها الراعي في ذمة الرعية فالرعية م�صدر ال�سلطة لأنها
م�صدر النيابة �أو التمثيل البرلماني والنائب م�صدر الرئا�سة والحكومة والت�شريع(((.
�إلى ذلك ف�إن مغنية وا�ستكما ًال منه لتحقيق ديمقراطي ٍة عادل ٍة كان �أكد على ر�صد
�أعمال الحكام و�ضرورة �أمرهم بالمعروف وردهم �إلى ال�صواب عند الخط�أ وتقويمهم
عند الإعوجاج وب َّين �إرادة و�سلطة المجتمع ف�ض ًال عن �إرادة الفرد و�أعتبر �أن «على كل
�إن�سانٍ �صغيراً كان �أم كبيراً �أن ينادي غير ه َّيابٍ بكل ما يح�س وي�شعر ولي�س لأية
�سلط ٍة �أن تعاقبه وال لأحدٍ �أن يعاقبه ما دام �إبداء ر�أيه ال يخل بالنظام»(((.
بنظام ي�سود فيه
وعليه فقد مقت مغنية النظام الر�أ�سمالي وكذلك ال�شيوعي و�آمن
ٍ
ال�سالم والمحبة والعدل والرحمة والإن�سانية والإخاء والمودة والحرية والم�ساواة(((.
((( محمد جواد مغنية� ،صفحات لوقت الفراغ ،بيروت ،دار الكتاب الإ�سالمي ،ط1399 ،1هـ1979 /م� ،ص.74-73 :
((( [م.ن]� ،ص.73 :
((( الو�ضع الحا�ضر في جبل عامل� ،ص.7-6 :
((( [م.ن]� ،ص.7 :
((( تجارب مغنية� ،ص.161 :
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لقد �أراد مغن ّية �أن يتح ّرر الإن�سان في وطنه من عبود ّية الحاكم وجوره كما �أراد �أن
يفهم النا�س موقفهم من الحاكم وموقف الحاكم منهم و�أكد �أن الرع َّية هي الم�صدر
الأول لل�سلطة في البالد.
هكذا ر ّكز مغنية على حكم ال�شعب وممار�سته ل ّلعبة الديمقراط ّية بكل ما في للكلمة
معنى.
من ً
أحد
ف�صل ل ٍ
لقد �أ ّكد مغنية �أنّ النظام العادل هو الذي ي�ساوي بين جميع النا�س دون ٍ
تمايز ،وهو الذي ي�ضعهم على نف�س الم�ستوى لجهة حقوقهم وواجبتهم ،و� ّأي
منهم �أو ٍ
إخالل في نظام العدالة هذا ي�ؤدي �إلى �إثارة الأحقاد ون�شوب ال�صراع حتى بين الأهل
� ٍ
والأخوة((( ،فلنطبق نحن في لبنان الم�ساواة بين كافة �أبناء المجتمع ولي�صبح العدل
�أ�سا�س الحكم «ليكن الحاكم من كان مذهباً ون�سباً»((( ،وعليه ف�إنّ الوطنية الم�ستنيرة
الموجهة لن�شاط مغنية
العميقة ،البعيدة عن الديماغوجية ال�سطح ّية العا ّمة هي الفكرة ّ
الوطني.
و�إذا كان مفكرنا قد عمل نا�شط ًا في حقل الوطنية فذلك لم يكن على ح�ساب �أمته
العربية التي حظيت �أي�ض ًا بن�شاطاته ومواقفه الإيجابية و�إر�شاداته ون�صائحه .ولي�ست
الوحدة الوطنية التي عمل مغنية على تحقيقها �إال تمهيد ًا لتحقيق الوحدة العربية.
ثالثاً  :مغنية والوحدة العربية:

الد�س والخيانة،
كانت البالد العرب ّية في نهاية القرن التا�سع ع�شر م�سرح ًا لمزاهل ّ
ومرتع ًا لعمل ّيات الظلم والإ�ستبداد .ف�أوروبا تتحين �أقرب الفر�ص لفر�ض �سيطرتها وب�سط
نفوذها على تلك البالد وتركيا حيرى بين قوارع الخطوب .فهي ال تكاد تحلم بالعظمة
حتى تفجعها مرارة الواقع� .أما المثقفون فقد مزقتهم المذاهب وتنازعت نفو�سهم
الأهواء فمنهم من فل�سف للتف ّرق ونادى بالإقليمية؛ ومنهم من ر�أى وحدة ال�صف �أقوم
((( من ذا وذاك� ،ص.173-172 :
((( تجارب مغنية� ،ص.455 :
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ال�سبل �إلى ا�ستعادة المجد ال�سليب ومنهم من جرفتهم لجج الي�أ�س فا�ست�سلموا بذل ٍة
وانك�سا ٍر �أما مفكرنا مغنية فقد �سار في اتجاهه الإ�صالحي تدفعه قوة ال�شعور بالمرارة
وتحدوه عذوبة الأمل بالخال�ص .فعلى �صفحات الكتب والمجالت وال�صحف راح ير�سم
للعرب طريق الوحدة ويلح عليهم في �سلوكه معتبر ًا �أن �أمر العرب �إنما ت�صلحه «الألفة
والوحدة»((( مذكر ًا ب�أن الدولة العربية الإ�سالمية كانت «قد لعبت دوراً في ن�شر
الح�ضارة �شرقاً وغرباً ....فقد امتد نفوذها و�سلطانها �إلى ما وراء البحار»((( ،م�ؤكد ًا
لهم �أن التاريخ لن يتحرك تلقائي ًا �إلى الأمام و�إنما يحتاج �إلى �إراد ٍة �إن�ساني ٍة محرك ٍة
توجهه وت�سيره وفق الطريق ال�سليم((( .فما هي مالمح تلك الوحدة التي �شايع م�صلحنا
�أنداده من الم�صلحين في الدعوة �إليها؟ �أهي وحدة الحكم التي ت�صنع من الدويالت
العربية الممزقة وطن ًا واحد ًا؟� ،أم هي وحدة الفكر وال�شعور التي �ستعى �إلى ّلم ال�صفوف
وت�آلف القلوب؟ �أم �أنها منبعث ٌة من الوحدة الإ�سالمية التي دعا �إليها مغنية؟ وما هي
بالتالي الأ�س�س الفكرية لتلك الوحدة؟.
لقد كثرت دعوات الوحدويين في خالل القرن التا�سع ع�شر واختلفت فيما بينها
أ�سا�س من التع�صب للجن�س �أو الوالء
داع �إلى النعرة الوطنية على � ٍ
اختالف ًا ملحوظ ًا فمن ٍ
للإقليم �إلى �آخر يتخذ من اللغة العربية �أقوى الركائز القومية �شامخ ًة تجمع الناطقين
واحد� .أما مغنية فقد بارك كل فكر ٍة ترمي �إلى الت�سارع لدرء الخطر
بال�ضاد في ٍ
نطاق ٍ
الخارجي معتبر ًا �أن الوحدة ال ت�ؤدي �إلى التما�سك والقوة وتق�ضي على التفرق والتف�سخ
قائ ًال« :لقد تفرقت كلمة العرب والم�سلمين من قب ُل وتف�سخت قوتهم بفعل ال�سيطرة
المعتدية من الداخل والخارج وكدنا نرجع �إلى الجاهلية الأولى لو لم يطلق جمال
والقوتلي قمر الجمهورية العربية»(((.
((( تجارب مغنية �ص.446 :
((( من ذا وذاك� ،ص.46 :
((( دعوة التقريب� ،ص.126 :
((( [م.ن]� ،ص ،132 :تجارب مغنية� ،ص.446 :
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إقليم.
لقد �أولى مغنية عنايته واهتمامه للوحدة العربية بعيد ًا عن التع�صب ٍ
لجن�س �أو ل ٍ
يذهب مغنية �إلى القول« :علينا نحن رجال الدين �أن نعلن على الملأ وفي كل منا�سب ٍة
�أن العرب �أم ٌة واحد ٌة لي�س فيها جبه ٌة م�سيحي ٌة �أو �إ�سالمي ٌة لنقطع الطريق على
الم�ضللين والعمالء والمت�آمرين»((( .ذلك لأنّ هذا النمط من الوحدة لي�س مجرد ٍّ
حل
تقت�ضيه �ضغوطات الع�صر و�ضروراته وال مج ّرد فكر ٍة تناقلها �أهل الغيرة و�أهل الر�أي؛
تاريخي ٌ
معا�ش تح َّقق في ظ ّله للعرب �أحلى ما يطمحون في
ولكنه قبل ذلك كله واق ٌع
ٌّ
حياتهم ،ف�ض ًال عما تعتمد عليه هذه الوحدة من الر�صيد العاطفي عبر الأجيال الأمر
الذي يجعل تحقيقها �أكثر ي�سر ًا .يقول مغنية في هذا ال�صدد» �أما الدولة �أو الوحدة
وجه فالأر�ض واللغة والم�صالح واحد ٌة
العربية فهي تاقة الأ�سباب والعوامل من كل ٍ
والتاريخ والتراث والأ�صل والإقت�صاد واح ٌد وكل م�سائل الحياة العربية و�ش�ؤونها يجمعها
ٌ
رابط واح ٌد .وفوق ذلك كله الكيان ال�صهيوني الإ�سرائيلي في فل�سطين الذي هو �شوك ٌة
م�سلم ف�إذا لم توحدهم هذه الكارثة العامة القا�صفة فال �شيء
دامي ٌة في قلب كل ٍّ
عربي ٍ
يوحدهم على الإطالق»(((.
أ�س�س متكامل ٍة هي الأ�سا�س التاريخي
�إذ ًا ،تقوم وحدة العرب بنظر مغنية ،على � ٍ
أثير
والأ�سا�س الوجداني والأ�سا�س ال�سيا�سي ف�ض ًال عن الأ�سا�س الإقت�صادي وما له من ت� ٍ
بالغ في عملية الإ�ستقالل والوحدة .وعلى ذلك فالوحدة العربية التي دعا �إليها م�صلحنا
ٍ
هي توحيد ال�سيا�سة الخارجية وتوحيد الدفاع و�إزالة الحواجز الم�صطنعة من البلدان
العربية يقول مغنية «كم ي�ؤلم وجود الحدود الم�صطنعة بين �أبناء العرب حتى �أن
العربي في يومنا هذا بحاج ٍة �إلى جواز �سف ٍر و�سمات دخولٍ ليتنقل في وطنه العربي
الكبير»(((.
((( تجارب مغنية� ،ص.447 :
((( فل�سفات �إ�سالمية� ،ص.888 :
((( تجارب مغنية� ،ص.32 :
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قلب غيورٍ.
�إنّ الوحدة التي دعا �إليها مغنية كانت كما ر�أينا وهي وجدا ٌن �صاد ٌق ونب�ض ٍ
هدف في خاللها �إلى حث العرب للعمل على تحقيق الإ�ستقالل
�إنها باخت�صار وحدة ٍ
وا�ستعادة حقوقهم المغت�صبة ،م�ؤكد ًا �أن «من مات دون عقالٍ من ماله مات �شهيداً
فكيف بمن مات في مقاومة �إ�سرائيل عدوة اهلل والوطن والإن�سانية جمعاء»((( مت�ألم ًا
وال�سالم للعالم كله»(((.
من العار الذي لحق العرب من جراء اعتداء �إ�سرائيل على جزء ّ
من هنا ف�إنّ الوحدة العرب ّية التي دعا �إليها مغنية كانت وحدة هدف من خاللها �إلى
حث العرب للعمل على تحقيق ا�ستقاللهم وا�ستعادة حقوقهم المغت�صبة ال �سيما في
فل�سطين لذا ت�صدرت الم�س�ألة الفل�سطينية عنده �سائ َر م�شاكل العرب وهمومهم .و�صور
مغنية م�أ�ساة فل�سطين على �أنها كلية �إن�ساني ٌة عالمي ٌة ولي�ست عربي ًة فح�سب.
و�أج َّل العمل الفدائي الذي انطلق بغية تحرير فل�سطين وعودة �أهلها و�أبنائها �إليها
� َّ
أجل فيه روح العطاء و�أكبر فيه ت�ضحية النف�س واعتبر �أن هذا العمل الذي يعبر عن �إرادة
مخل�ص .فالفدائيون على حد قوله« :يعبرون عن �إرادة كل ح ٍر ورغبة كل
حر غيو ٍر
ٍ
كل ٍ
مخل�ص في تحرير الأر�ض المحتلة»((( .وهم بالتالي طالئع الثورة العربية الكبرى
ٍ
«ففدا�ؤهم هو حجر الأ�سا�س لثورة ال�شعب العربي ب�أ�سره»((( ،وهاجم مفكرنا كل من
انتقد العمل الفدائي ونذكر على �سبيل المثال ال الح�صر رده على رجل الدين الذي
�سمى الفدائيين بالمخربين فقال له« :الفدائيون مخربون يا محترم و�أنت و�إ�سرائيل
م�صلحون؟ ولماذا الفدائيون مخربون؟ �ألأنهم متم�سكون بحقهم وفي �سبيله يق ُت ُلون
ويق َتلون �أو لأنهم غيروا وبدلوا ا�سم الالجئين با�سم الفدائيين هل �أنت في قولك
ٌ
منا�ضل ت�ؤدي واجباً دينياً ووطنياً وب َّين مغنية في
هذا مطي ٌع هلل ور�سوله ومجاه ٌد
دفاعه عن الق�ضية الفل�سطينية التي عا�شت في �ضميره وعقله وقلبه �أن �إ�سرائيل ال
((( [م.ن]� ،ص.467 :
((( تجارب مغنية� ،ص.446 :
((( [م.ن]� ،ص.465 :
((( [م.ن]� ،ص.467 :
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تنتقم من القرى الآمنة وال�شعب البريء بنتيجة العمل الفدائي و�إنما تعمل ذلك
إرهابي تهدف من خالله �إلى طرد العرب من فل�سطين
مخطط
وفق
ٍ
ا�ستراتيجي � ٍّ
ٍّ
وهذا لن يتم � اّإل بارتكاب المجازر والمذابح با�ستمرارٍ».
ولم يتو ّقف مغنية عن دعوة العرب �إلى ا�سترداد الحق ال�سليب وتذكيرهم بتراثهم
الح�ضاري الديني في فل�سطين وبدمائهم التي اختلطت بالماء والتراب م�شيد ًا بالدفاع
الفل�سطيني الم�ستميت والت�ضحية التي يقدمها ذلك ال�شعب المظلوم من الوطن العربي
مت�سائ ًال با�ستهجان وا�ستنكا ٍر وازدراءٍ �« :أي �شي ٍء على العرب والم�سلمين �أ�شد و�أعظم
من هوانهم على �إ�سرائيل� ...أبداً كلما عقدوا م�ؤتمراً تمادت �إ�سرائيل في البغي
والتو�سع .وكلما رفعوا �صوتاً ا�ستهانت بهم وبكل ٍّ
حق و�شرعي ٍة و�س ّر الأو�ضاع الفا�سدة
ٌ
ٌ
وخالف
وجهل ورجعي ٌة
عربي ...وال ٌء وتبعي ٌة
ال�سائدة في كل بلدٍ �
إ�سالمي وقطرٍ
ٍّ
ٍّ
حاكم وقائدٍ يتخذ منها ميداناً للمزايدة
و�صرا ٌع فيما بينهم وبين �إ�سرائيل ،و كل ٍ
والمداورة و�ساح ًة للمراهنة والمناورة»(((.
وي�ؤكد مغنية �أنه كان لمواقف الإ�ستعمار المعادية للأمة العرب ّية والهادفة �إلى ت�شتيت
قوة العرب وتمزيق وحدتهم وبخا�ص ٍة مواقف �إ�سرائيل منها �أكبر الأثر في يقظة العرب
و�صحوتهم من �سباتهم العميق فتنبهوا �إلى ما يجري حولهم ،و�أخذت بع�ض الدول
العربية من جراء ذلك تتعاون مع بع�ضها معلن ًة الوحدة التامة فبرزت القومية العربية
حرك ًة واعي ًة تدعو �إلى وحدة العرب ال�شاملة وتعمل على تعزيز موقفهم في العالم وت�سعى
�إلى تحرير العالم العربي من براثن الإ�ستعمار الذي خاب �أمله عندما �أيقن �أن محاوالته
الهادفة �إلى ت�شتيتات بعثت فينا على حد قول مغنية« :ال�شعور بوجوب التعاون والتكامل
وجعل منا قو ًة هائل ًة متما�سك ًة ال تحد وال ترد فهذه القومية العربية وتلك �صبحاتها
الواعية المنا�ضلة ترتفع من �أفواه العرب �أجمعين م�سيحيين وم�سلمين»((( ومغنية
((( دعوة التقريب� ،ص.125 :
((( تجارب مغنية� ،ص.444 :
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الذي يطالب بوحد ٍة عربي ٍة �شامل ٍة �إنما يفعل ذلك بطريق ٍة متدرج ٍة وعقالني ٍة فهو يعتبر
�أن تلك الوحدة يمكن تحقيقها على مراحل تبد�أ بوحدة �سوريا وم�صر كمرحل ٍة �أولى
يعتبرها �أ�سا�س الوحدة العربية الكبرى فيقول�« :إن وحدة �سوريا وم�صر ٌ
�سبيل للوحدة
ال�شاملة الكاملة»((( وعموم ًا ف�إن مغنية لم يتحدث �إال عن هاتين المرحلتين في �سبيل
تحقيق الوحدة العربية ال�شاملة والتي تعبر عن �سيا�سة العرب الواحدة وهي «�إعزاز
القومية العربية»(((.
�إلى ذلك ف�إن الوحدة العربية المن�شودة ال يريدها مغنية �أن تكون على غرار الجامعة
العربية الحكومية التي «في ظلها تراكمت الويالت على العرب وكفى بالدولة
ال�صهيونية وبا ًال ونكا ًال ...ثم وجد حلف بغداد»((( و�إنما يريد ت�ضامن ًا عربي ًا «يق�ضي
على مطامع الطامعين»(((.
هذا وي�شجع مغنية العرب على كل مواقفهم الحرة والم�ش ِّرفة فهو ي�شيد على �سبيل المثال
ال الح�صر ،بموقفهم الموحد حين هبوا يد ًا واحد ًة وكلم ًة واحد ًة و�صف ًا واحد ًا يدافعون عن
م�صر �إثر الإعتداء على �إحدى مدنها بور �سعيد فيقول« :بالأم�س ويوم الأعتداء على بور
�سعيد هب العرب في كل مكانٍ الم�سلمون والم�سيحيون لن�صرة م�صر وخرجت النجف...
تهتف با�سم القومية العربية وت�ساقطت القتلى وهي تردد «يحيا العرب»(((.
كما يحي مغنية مواقف العرب التي انبثق عنها القمر الأول يعني وحدة م�صر و�سوريا
وي�ؤكد �أن العرب ب�إعالنهم الوحدة العربية بين م�صر و�سوريا قد �أثبتوا للنا�س �أنهم �أ ّم ٌة
جبهات وال تخا�صم .وبالتالي فال حق عربي ًا
واحد ٌة ال انف�صام فيها وال اختالف وال
ٍ
ي�ضيع وخا�ص ًة فل�سطين فيما �إذا كان وراء الحق مطالب.
((( [م.ن]� ،ص.445 :
((( تجارب مغنية� ،ص.447 :
((( فل�سفات �إ�سالمية� ،ص.891 :
((( [م.ن]� ،ص.892 :
((( دعوة التقريب� ،ص.129 :
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ثان �أكبر من الأول
قمر ٍ
�إلى ذلك ف�إن مغنية كان ينتظر من الأ ّمة العربية انطالقة ٍ
حجم ًا و�أكثر فائد ًة وت�أثير ًا ويعني به الوحدة العربية ال�شاملة فيقول« :عما قريب نطلق
قمراً ثانياً �أكبر حجماً و�أثقل وزناً و�أعظم فائد ًة �إن قمرنا الثاني يحقق الحرية
والإ�ستقالل ل�شعوب �آ�سيا و�أفريقيا و�إلى ذلك ،فقد حث مغنية العرب والم�سلمين على
التعاون في �سبيل ق�ضية فل�سطين خا�ص ًة �أن مقومات التعاون والت�ضامن متوفر ٌة.
كما �أعلن �أن من يموت في �سبيل تلك الق�ضية �إنما يموت �شهيد ًا فقال« :و�أي �شي ٍء في
الكون كله �أعظم و �أف�ضل من الجهاد والإ�ست�شهاد من �أجل الوطن والعدل والحرية»(((.
و�أك َّد �أن ك ّل الأديان ال تحرم «الت�ضحيات من �أجل دفاع الإن�سان عن وطنه ...و�إن
عظم الثمن»(((.
هذا ولم يقتنع مغنية ب�أن الم�س�ألة الفل�سطينية ٌ
وقف على العرب والم�سلمين وحدهم
و�إنما راح يعلن �صراح ًة ب�أن ما حدث ويحدث في فل�سطين من �إراقة دماءٍ و�سلب �أرا�ضي
هو من م�س�ؤولية العالم ب�أ�سره ،ال �سيما الواليات المتحدة الأميركية وا�ستغرب المفكر
ح�صول هذه النكبة في ع�صر العلم والذرة فقارن بينها مع فارق الزمان والمكان وبين
كبير يتمثل في الظلم والقتل والإبادة والت�شريد يقول
م�أ�ساة كربالء لما بينهما من ٍ
�شبه ٍ
مغنية في ذلك« :مذبحة كربالء �أليم ٌة وعظمي ٌة تمثلت فيها النكبة الإن�سانية ال�شاملة
وملحمة ال�شعب الفل�سطيني �أي�ضاً �أليم ٌة وعظيم ٌة لأن ال�صهاينة يريدون ت�صفية هذا
ال�شعب و�إبادته بكل الو�سائل و�سد باب الأمل في العودة نهائياً لتعي�ش وحدها في
فل�سطين قريرة العين� ...أين العمل الم�شترك والموقف الواحد �ضد مخطط الإبادة
�أر�أيت هذه الفاجعة تحدث في القرن الع�شرين ع�صر النور والف�ضاء؟ .وهل قر�أت لها
مثي ً
ال عبر التاريخ؟ �أجل لقد حدث مثلها في كربالء ولكن في القرن ال�سابع حيث
ٌ
�شريك في كل ما حدث ويحدث للبنان
ال فتوحات للعلم� ...إن العالم الآن ب�أ�سره
((( �صفحات لوقت الفراغ� ،ص.74 :
((( تجارب مغنية� ،ص.465 :
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والفل�سطينين ....وم�س� ٌ
ؤول عن كل ما حل بهم من نكباتٍ  ...وبالخ�صو�ص الواليات
المتحدة الأميركية التي �أعطت ال�ضوء الأخ�ضر لإ�سرائيل ب�ضرب لبنان»(((.
وجماع القول ف�إن مغنية كان قد نه�ض بالإ�صالح ال�سيا�سي عن طريق مواقفه الوطنية
والقومية لقد �أكد على ال�شعور بالم�س�ؤولية الفردية والجماعية فراح يحدد عالقات الإن�سان
بمجتمعه ويبين واجبات وحقوق ٍّ
كل من الدولة والفرد ويذكر بالنزعة الإيثارية التي يجب
�أن تتقدم على الم�صلحة الفرد ّية؛ لأن المجتمع هو الأ�سمى وهو �صاحب ال�سيطرة ومقدم
الت�ضحية .كما �أهاب بكافة �أبناء وطنه على اختالف طوائفهم ومذاهبهم �أن يتعاونوا من
�أجل التحرر والإ�ستقالل .واعتبر �أنّ الوحدة الوطنية هي طري ٌق لوحدة العرب الكبرى
�إذ �أنهم ي�شتركون في عن�صري التاريخ والوجدان .ومن هنا وجب اتحادهم وتعاونهم...
بالرغم من الفوا�صل والتباعد بين �أقطارهم ..لت�أمين م�صالحهم وحل م�شاكلهم.
أمر فقد تحمل مغنية م�س�ؤولية المفكر الذي يتكفل حق الإ�شراف على
ومهما يكن من � ٍ
�سير المجتمع في ع�صره وح�سبنا �أن ننظر فيما حققه مفكرنا على �صعيد الموا�ضيع
ال�سيا�سية لنحكم �أنه نفع في مجال العمل في ال�سيا�سة �أكثر من نجاح المحترفين فيها،
لكن هل ن�ستطيع في �ضوء ما قدمناه من مواقف مغنية ال�سيا�سية �أن نقول �إن للرجل
نظري ًة �سيا�سي ًة متكامل ًة يمكننا بوا�سطتها �أن ن�صنفه من بين المفكرين ال�سيا�سيين؟
نظرات �سيا�سي ًة متكامل ًة كتلك التي ذاعت عن رو�سو �أو �أثرت عن
ال نزعم �أنَّ لمغنية
ٍ
يوم و�إنما بقيت
�أفالطون وال نح�سب �أن طموحه ال�شخ�صي قد اتجه �إلى هذه الغاية ذات ٍ
�آرا�ؤه في ال�سيا�سة متفرقة ا�ستوحاها من تجاربه الخا�صة وقراراته الطويلة ولم تتجه
بخيط من المنطق �أو الجمع بينها في �إطا ٍر من الت�صنيف ،ولو حاولنا
م�شيئته �إلى ربطها ٍ
بدورنا �أن ن�ستنتج حدود ذلك الإطار و�سعينا �إلى ت�صنيف محتواه لر�أينا �أن ال �أمل في
الإ�صالح ال�سيا�سي عنده �إلاّ بتحقيق الحرية الفردية والجماعية .ذلك �أن الحرية من �أهم
((( [م.ن]� ،ص.476-474 :
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موا�صفات الدولة ومقوماتها الأ�سا�سية .كما �أن ا�ستعمال مغنية لألفاظ الوحدة والعدالة
والم�ساواة �إنما كان بغاية الو�صول �إلى دول ٍة مثالي ٍة عادل ٍة لها �صفاتٌ فا�ضل ٌة ومما ال ريب
فيه هو �أنّ مغنية كان عازف ًا عن ال�سيا�سات الحزبية مقتنع ًا �أ�شد الإقتناع �أن ال�سيا�سة ما
دخلت �شيئ ًا �إال �أف�سدته وكان قد �أ�شار �صراح ًة �إلى الأ�ضرار التي لحقت بالعقائد الدينية
حين تغلغلت فيها الأهواء ال�سيا�سية ف�أورثت الم�سلمين ال�شقاق والتباعد والخالف.
متم�سك ًا بم�شاعره
كان مغنية ن�صير ًا للنظام الديمقراطي مدافع ًا عن الحر ّية الوطن ّية ّ
تع�ص ٍب ،لقد ح ّدد لنا واجبات ٍّ
كل من الراعي والرع ّية ،را�سم ًا
القوم ّية بعيد ًا عن كل ّ
خا�ص ًة ،وفي بع�ض نواحيها عا ّم ًة،
بذلك �صور ًة عن دولة الحق التي حاكت في عدالتها ّ
جمهور ّية �أفالطون ومدينة الفارابي ،ودعا �إلى الق ّوة التي يجب �ألاّ ت�ستعمل �إلاّ للدفاع
عن الحق.واخت�صار الكالم هو �أن مغنية لم يلتزم بفل�سف ٍة �سيا�سي ٍة معين ٍة و�إنما تنقل من
مذهب �إلى �آخر ومن فل�سف ٍة �إلى �أخرى متفاع ًال مع ما يتنا�سب وعراقة تراثه.
ٍ
ولو حاولنا �أن نك�شف عن م�صادر منابع هذه الر�ؤى ال�سيا�س ّية وتلك المواقف عند
مغن ّية ؛ لألفيناها ت�ستم ّد جذورها من الإ�سالم ال �سيما القر�آن.
ف�إذا ك�شفنا عن مبد�أ الحرية لوجدنا �أنّ القر�آن ع َّبر عنه بقوله :ﭽ ﯟ ﯠ ﯡ
ﯢﯣﯤﯥﯦ ﭼ (((� .أ ّما الق ّوة ،فنجد ما ي�ؤدي م�ضمونها في الآيتين
(((
الكريمتين ﭽ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘﭼ
ﭽ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﭼ (((� .أ ّما �آيات التعاون فكثير ٌة في القر�آن
نذكر منها ﭽ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶﭷ ﭼ (((.
تلك كانت �أهم المناحي الفكر ّية والمواقف الإ�صالح ّية ال�سيا�س ّية عند مغن ّية والتي �سعى
من خاللها �إلى تحقيق العدالة والم�ساواة والق�ضاء على الفوارق التي تل ّم�سها في مجتمعه.
((( �سورة الغا�شية ،الآيتان .22-21
((( �سورة البقرة ،الآية .251
((( �سورة البقرة ،الآية .179
((( �سورة �آل عمران ،الآية .103
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مغنية والعاليلي
وجرأة العلمين في مواقفهما

الدكتور قدرت الله علي زاده

(((

ó

ﭽ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎﮏ ﮐ ﮑﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘﮙ ﮚ

ﮛ ﮜﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﭼ

(((

�سيداتي �سادتي الكرام...
�أ�صحاب العلم والف�ضيلة وال�سعادة...
ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته...
لعله من ال�صعب على الكاتب �أن يتطرق ب�شمول و�سع ٍة ،عندما يقدم على البحث
أبعاد في حياتها الفكرية والعملية خا�ص ًة �إذا لم يكن
لتو�صيف �شخ�صي ٍة علمي ٍة ذات � ٍ
قد عاي�ش تلك ال�شخ�صية �أو عرف ظروفها الإجتماعية وما �شابه عن قرب فكيف بي
و�أنا �أمام رائدين وعمالقين للفكر والأدب والفقه و�شخ�صيتين مرموقتين بذال الغالي
والنفي�س ولم يجنيا من هذه الدنيا �سوى المتاعب والم�صاعب والهجرة من دار �إلى
اخرى ولم تقدم لهم من الهبات والهدايا الدنيوية �سوى التهم والأذى .لكن الواقع
المرير الذي عا�شه هذان العلمان ال�صابران لم يوقف عزيمتهما في الإ�ستمرار على
((( م�ساعد الأمين العام للمجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الإ�سالمية.
((( �سورة النحل ،الآية .30
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طريق الحق والدفاع عنه مهما قل النا�صر ووعرت ال�سبل وا�شت ّد الو�ضع �أمام م�سيرتهما
الجهادية في �سبيل اهلل ،جهاد ًا علمي ًا وعملي ًا من �أجل انقاذ المجتمع الإن�ساني من
الجهالة والوثنية ،جهاد ًا د�ؤوب ًا ي�ستند �إلى حول وقو ٍة رباني ٍة تدعو �إلى الخير وال تريد
للنا�س �إال الح�سنة في هذه الدنيا والآخرة .وال تترجى من اهلل �سوى الر�ضا ف�أولئك ر�ضى
اهلل عنهم ور�ضوا عنه.
فقد تناولت في هذه الورقة جانب ًا مهم ًا من حياة العلمين الكبيرين «العالمة �شيخ
محمد جواد مغنية والعالمة عبداهلل العاليلي رحمهما اهلل».
�أال وهو الجر�أة في اتخاذ المواقف العلمية والفكرية �أو المواقف العملية وهي �صف ٌة
كثير ًا ما نفتقدها في طريق هداية الب�شرية وهي من �صفات القادة والرواد والم�صلحين
الذين بعثهم اهلل لهداية الب�شرية و�إخراجهم من ظلمات ال�شرك والكفر والجهل �إلى نور
التوحيد والعبودية والمعرفة.
�إن الخروج على العادات الإجتماعية ال�سلبية وتغيير الأفكار المتجذرة في ثقافة
وو�ضوح في
المجتمع كما يقول علماء علم النف�س بحاج ٍة �إلى �إراد ٍة �صلب ٍة ومعرف ٍة وا�سع ٍة
ٍ
الموقف وحكم ٍة في الت�ص ّدي ،و�شجاع ٍة للإقدام عليه قد ال يتحلى بجميع هذه ال�صفات
�إال الأوحدي الذي �أ�س�س بنيان حياته على العلم والتقوى والإيمان متوك ًال على اهلل في
كل الأحوال.
تطرقت �إلى بع�ض المواقف الجريئة لهذين العلمين لأنهل من
وفي هذه الورقة قد
ُ
معينهما العذب و�صو ًال �إلى �شريعة الحق �إن �شاء اهلل.
�إن الحفاظ على الدين والقيم الإن�سانية بعد تقبلها من �أهم واجبات الإن�سان الم�ؤمن
فكيف به �إذا كان عالم ًا وم�صلح ًا و�أ�سو ًة للمجتمع الإ�سالمي لأن المغريات تقدم عاد ًة
للكبار من �أجل �إبعادهم عن مبادئهم �أو فتح الباب الرتكاب الم�آثم لأنهم هم ال�س ّد
المنيع الر�صين الذي يقطع الطريق على جور الظالمين وكيد الحاقدين ،كيف بهذا
الإن�سان �إذا كان قد عين قا�ضي ًا لإحقاق حقوق النا�س والدفاع عن مظالمهم وهو �أمل
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الم�ضطهدين وعندما يقطع ال�سبيل على المظلوم ،فيبقى �سبيله الوحيد للو�صول �إلى
ما ي�ستحقه ،هو حكم القا�ضي ،الذي عليه �أن يحكم بالحق وبما �أنزل اهلل و�أي غفل ٍة
تغافل �سوف يو�صله �إلى ماال يح�سن عقباه لأن القا�ضي على �شفا حفر ٍة من النار
�أو ٍ
حتى يحكم بما جاءت به ال�شريعة ،ومن هذا المنطلق الإن�ساني والإ�سالمي عندما طلب
�أحد الم�س�ؤولين اللبنانيين من العالمة مغنية �أن ي�صدر حكم ًا ق�ضائي ًا وفق ًا لما يريده
الم�س�ؤول ،الذي قال له« :ا�ستجب لطلبي ،ف�أني �س�أثبتك في الرئا�سة» فامتنع ال�شيخ
منتف�ض ًا وغا�ضب ًا في �سبيل اهلل طالب ًا ر�ضا اهلل  ،ال ر�ضا غيره قائ ًال للم�س�ؤول�« :إني �أهتم
فظل ٌ
�أو ًال بتثبيت ديني قبل تثبيتي في الوظيفة� .أما الكر�سي ٌ
زائل»((( .وبعد هذه
الحادثة وفي عام [�ألف وت�سعمائة وثمانية و�ستون ميالدي] اعتزل العالمة عن جميع
م�س�ؤولياته لأنه ال ير�ضى �أن يكون و�سيل ًة لإبطال الحق وتثبيت الباطل حتى لو كان هذا
الأمر يكلفه من�صبه وماله وحياته.
والعاليلي هو الآخر و�سط الأجواء ال�سيا�سية الم�شحونة وال�صراعات الطائفية
المتفاقمة في لبنان قام بواجبه الديني والوطني وتر�سيخ القيم الإن�سانية المت�سامية،
جاهد �ضد الإنتداب والحكم �آنذاك و�أنار ال�سبيل �أمام �أبناء الوطن وحثهم على مقاومة
الظلم والطغيان والإ�ضطهاد والتخلف والجهل �أي ًا كان م�صدره ومنبعه وا�ستخدم �سالح
�سالح للعالم العارف في �سبيل هداية الإن�سان وتوعيته وتر�شيده ورفع
الكتابة وهو �أم�ضى ٍ
حجاب الجهل والغفلة عن عقول وقلوب �أبناء جلدته.
كانت �أول كتاباته «�إنني �أتهم» وهكذا «تاريخ الح�سين» والذي يهدف �إلى رفع الظلم
التاريخي الذي لحق بالإمام الح�سين Qمن جراء قيامه �ضد طاغية ع�صره يزيد
بن معاوية وقد كان ك ٌّل منهم نموذج ًا ب�شري ًا نقي�ض ًا للآخر فاالمام الح�سين Qمن
((( تجارب محمد جواد مغنية� :ص 109
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قمة الطهر وال�صفاء والإيمان والفناء في اهلل ويزيد بن معاوية في قعر الرذيلة والف�سق
والتعلق بالدنيا .وح ّرر اي�ض ًا كتب ًا �أدبي ًة �أخرى عندما �أح�س ب�أن اللغة بحاج ٍة �إلى فك
رموزها و�أ�سرارها كي ال تندثر �أو تنحرف مقا�صد �أدباء العرب .وكتب عن �أم الم�ؤمنين
خديجة الكبرى بعد �أن وجدها الزوجة ال�صالحة والقدوة الح�سنة ،والتي وقفت بكل
قوة �إلى جنب نبي الإ�سالم محمد ،Pوتعهدت ب�صرف مالها على م�صلحة الإ�سالم
والم�سلمين ،وجعل ا�سمها «مثلهن الأعلى» .وعلى هذا النهج الإ�صالحي في الكتابة
علي Qوتناول كفاحه
الدينية والتاريخية ا�ستمر العالمة العاليلي ،فكتب عن الإمام ٍّ
ومرجعيته الدينية و�سيا�سته و�أخالقه وكتب عن �أئمة ال�شيعة الإثنى ع�شر في كتابه الإمام
الح�سين منتهج ًا فيه نهج ًا ق�ص�صي ًا وكتب الكتب المثالية كما كتب و�شارك في المجاالت
ال�صحفية ،كمجلة الأديب و�صحيفة «كل �شيء» وا�ستخدمهما منبر ًا للهجوم على الحكام
فكاد ال يخلو مقا ٌل لل�شيخ �إال وتناول فيه �ش�ؤون ال�سيا�سة والحياة الإجتماعية ب�شكل عام.
وقد نال العالمة العاليلي �إعجاب النا�س والكثير من جمهوره المعجبين به ،والذي
يوم ،لكونه يمتلك �صراحة وا�ضحة ،ال يهاب الظالمين وال ُمف�سدين
تزايد يوم ًا بعد ٍ
وجري ٌء ال يهادن ف�ض ًال عن �أنه قاد ٌر على ف�ضح �أ�ساليب الحكام الذين ال يرون �سوى
م�صالحهم وم�آربهم ال�شخ�صية.
وعندما �شغر من�صب الإفتاء �سنة « 1952الف وت�سعمائة واثنان وخم�سون» بوفاة
ال�شيخ محمد توفيق خالدّ ،
تر�شح م�صحوب ًا بت�أييد ال�شعب والمفكرين لأنهم كانوا يرون
فيه القادر على الإ�صالح وعلى نف�ض الغبار عن بع�ض العادات والتقاليد والمعتقدات
جديد� ،أمام هذا الإجماع على ت�أييد العاليلي
التي باتت بحاج ٍة �إلى �إعادة در�سها من ٍ
ازدادت مخاوف �أهل الحكم �آنذاك وهم الذين كانوا يعرفون �صراحته وجر�أته في
معالجة الأمور ،ف�أرهبهم نجاحه في الإفتاء فوقفوا �ضده بكل �إمكاناتهم وا�ستطاعوا
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�إ�سقاطه والح�ؤول دون و�صوله �إلى المن�صب الديني الأول عند الم�سلمين في لبنان؟(((.
لكن هل �سقط العاليلي من �أعين النا�س وعقولهم وقلوبهم �أم ازداد �شموخ ًا وعلو ًا،
وهل �أحبطوا عزائمه و�إرادته وت�صميمه في ارتياد الطريق الذي �شقه عقود ًا من الزمن
�أم زاد �إيمان ًا ووعي ًا وجر�أ ًة واعتزاز ًا ال�ستمرار النهج في �سبيل اهلل والدفاع عن الدين
وال�شعب.
هذا هو ِد ْيدنُ العلماء ال�صالحين في الدفاع عن دينهم و�أر�ضهم وعر�ضهم فهم ال
الئم وحتى لو اجتمع الكل �ضدهم فال يخ�شونهم بل يزدادون �إيمان ًا
يخ�شون في اهلل لومة ٍ
وعزيم ًة ﭽ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ
ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﭼ (((.
يا ترى كيف واجه العالمة مغنية التهديدات التي �أر�سلت له من ال�سفارة الأميركية
وحذرته من مغبة المواقف البطولية �ضدها ،و�أرادوا �إغرائه باللقاء مع روزفلت فقال
لمن طلب منه ذلك بالحرف الواحد�« :إ�سمع يا هذا �إن �أميركا �أل ّد عدو ٍة للإ�سالم
والأمة العربية� ،أميركا �أوجدت �إ�سرائيل ،قتلت �شعبنا في فل�سطين ،و�شردته من
دياره� ،إن دماء �أبنائنا مازالت تنزف في دير يا�سين وعلى �أر�ض فل�سطين ،و�إخوتنا
يقتلون ب�سالح �أميركا الذي تقدمه �إلى �إ�سرائيل ..وبعد هذا تدعوني �إلى زيارة
الأ�سطول ال�ساد�س»(((.
وعندما يكتب عن الكيان ال�صهيوني الغا�صب والقوة ال�سرطانية التي الزالت تن�شل
من الج�سد الإ�سالمي .ما فعلته الواليات المتحدة الأميركية و�أعوانها في المنطقة جعلته
يت�ألم ويقول :حين وقعت الحرب الرابعة و�أ�شارت كل الدالئل �إلى هزيمة �إ�سرائيل ،طار
هوائي من �أحدث
ج�سر
ال�صواب من ر�أ�س �أميركا وجن جنونها وتحولت بطائراتها �إلى ٍ
ٍّ
((( اقتبا�س من كتاب ال�شيخ عبداهلل العاليلي والتجديد في الفكر المعا�صر «الدكتور فايز ترحيني» من�شورات عويدات
 بيروت -باري�س.((( �سورة �آل عمران ،الآية .173
((( تجارب محمد جواد مغنية .400 -
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الأ�سلحة بينها وبين تل �أبيب ،فغ�ضب العرب غ�ضب ًة جماعي ًة وقطعوا النفط عن �أميركا..
ف�سجدنا هلل كثير ًا ..ولكن بعد �أن ت�ضاعفت �أ�سعار النفط وتك ّد�ست �أثمانه بالمليارات
حملها العرب بالكامل الى اميركا وم�صارفها ..وكلنا نعلم ان قوة �أميركا و�إ�سرائيل
هي قوة �سلطان البغي والجور في �شرق الأر�ض وغربها .وهل �أدل على ذلك مما حدث
ظلم ومظالم في فيتنام ،ورو�سيا ،وجنوب �أفريقيا ،والم�ستعمرات البرتغالية
ويحدث من ٍ
وغيرها كثير؟! وهكذا �أ�صبح المال العربي «من حيث ال يريد �أهله و�أ�صحابه» �سالح ًا
م�ست�ضعف في �أر�ض اهلل وبالده(((.
ُيعتدى به على العرب �أنف�سهم وعلى كل �شعب
ٍ
وقد �أثار هذا الأمر حفيظة عال ّمتنا الجليل «مغنية» فوجه نقده لبع�ض العلماء ب�سبب
عدم توا�صلهم مع حركة الكفاح �ضد الإ�ستكبار حيث يقول« :والذي ح ّز في نف�سي �أن
ال�شيوخ ما �صموا الآذان عن ندائي لأنه خط�أٌ وا�شتباهٌ ،كيف وقد در�سوا في الفقه
الإ�سالمي �أن بيع ال�سالح للعدو حرا ٌم مح ّر ٌم وعلى حد ال�شرك باهلل؟! ..ولوال المال
العربي وت�صديره �إلى �أميركا ما غرقت �إ�سرائيل بالم�ساعدات المالية والع�سكرية»(((.
وهناك مواقف فقهي ٌة وتاريخي ٌة وكالمي ٌة جريئ ٌة في كتابات العلمين الراحلين ن�أمل
�أن يتطرق �إليها �أهل الفن والعارفون بها ال�ستنارة الدرب للأجيال الالحقة من العلماء
والمفكرين في الم�ستقبل.
فالم�شاريع الفكرية التي انبرى لها هذان العلمان تحتاج �إلى فريق عمل متنوع
بجهد دائب وعزم متوا�صل من دون كلل �أو تعب �أو تفكير� ،إن �شاء
الإخت�صا�صات ،يعمل ٍ
اهلل.

(((  -الم�صدر ال�سابق .431 -
(((  -ال�شيخ محمد جواد مغنية� ،ص  121مهدي �أحمدي المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب اال�سالمية.
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الشيخ العاليلي في« :اإلمام الحسين»
ّ
تجليات مفك ٍر ينظم التاريخ

د .ابراهيم بيضون

(((

من ف�ضول القول �إن الرواية  -خبر ًا �أو وثيق ًة  -مرجعية الم�ؤرخ �أو الم�صنف في
التاريخ� ،أو ذلك الباحث مفكر ًا في مداه ،ولكنها لي�ست وحدها ما ي�أخذ �إلى مقاربة
الحقائق ،فثمة ٍّ
رديف لها يكمن في مرجعية العقل ،التي تقود حركة البحث التاريخي،
ومقارنات ،تلتئم جميع ًا في ما
بتحليالت
بدء ًا من التوثيق ،فالنقد� ،إلى ال�سبب ّية مدعم ًة
ٍ
ٍ
ي�صطلح عليه بالمنهج .فقد بات مح�سوم ًا �أن التاريخ عل ٌم له قواعده و�أدواته ،ولم يعد
خبري ي�ستعاد �إنتاجه ،ب�شوائبه ومغالطاته و�أهوائه كذلك بذهوله ووفق ًا
تراكم
ٍّ
مج ّرد ٍ
لر�أي «ابن خلدون» «عن تبدّل الأحوال في الأمم والأجيال ،بتبدّل الأع�صار ومرور
علوم �أخرى م�ساعد ٍة كالفقه
الأيام» ولكنه لي�س علم ًا بحت ًا� ،أو م�ستق ًال بذاته .لتداخله مع ٍ
خيال
والجغرافية والإقت�صاد وغيرها� .إلى ذلك ف�إن التاريخ يبقى بحاج ٍة �إلى جرع ٍة من ٍ
الن�ص الرتيب ،ما يجعله في هذه الحالة على م�ساف ٍة �أدنى من الأدب
تبثّ الروح في ّ
((( �أ�ستاذ جامعي.
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الأكثر تداخ ًال معه .وهو ما يذهب �إليه ال�شيخ العاليلي ب�أَّن التاريخ «�إنما ينظم في
ن�سق الآداب التي هي نتاج القوة النظرية ،والبحث الإ�ستنتاجي لما يدخله من �صور
الجماعات والإنفعاالت والم�ؤثرات النف�سية والإقت�صادية».
وعلى الرغم من الإعتراف الحذر للعاليلي بعلمية التاريخ �إال �أنه يميل �شخ�صي ًا �إلى
اخت�صار المنهج بـ»الأ�سلوب وطرائق البحث» م�ضيف ًا في هذا ال�سياق ،ب�أنه «�أي التاريخ»
ّ
لغوي يطوع له الكالم
�سيظل فرع ًا من الآداب ،و�إذا كان ما ي�س ّوغ هذا المفهوم لدى ٍّ
الن�ص لي�ست متاح ًة للم�ؤرخ العادي
ويبرع في اختيار المنا�سب منه ،ال�ستنباط �أفكا ٍر من ّ
للدرا�سة .وتجدر الإ�شارة �إلى �أن هذا الكتاب ال يندرج مبا�شر ًة في باب التاريخ و�إن
كان للأخير ح ّي ٌز فيه� ،إذ هو في النتيجة تج ّلياتٌ فكري ٌة تزدحم فيها لمعات البطولة
أديب ل ّماح� ،أو لعلها نو ٌع من ال�شعر ينظم التاريخ في
قلم � ٍ
والت�ضحية والفرو�سية �صاغها ُ
�أبعاده الإن�سانية القيمية.
ويبدو �أن العاليلي لم ي�ش�أ الدخول م�ؤرخ ًا �إلى عالم الح�سين Qبما يفر�ضه ذلك
التزام بالمعايير ال�صارمة للمنهج ،نقد ًا وتحقيق ًا وتعلي ًال وك ّل ما ي�ؤدي �إلى ا�ستبعاد
من
ٍ
مقفل لدى
المدخول �أو الواهي من الروايات التاريخية هذا الجانب كان مقف ًال �أو �شبه ٍ
تحقيق.....
ال�شيخ .حتى �أن الن�صو�ص التي بنى عليها ر�ؤيته التاريخية وردت من دون
ٍ
وم�صطلحات ربما ناءت بها .ولكن
توثيق� ،سوى ما �أ�ضاف عليها من مفاهيم
ٍ
ومن دون ٍ
يجب �أن نعترف ب�أن الأ�سلوب الذي �شد ّد عليه ،ارتقى �أحيان ًا �إلى م�ستوى المنهج .على
الأقل بما يطابق نظريته ال�سالفة .مع الفارق هنا� ،أن تو�صيفه العلمي للأول يخالف
دالالت تدخل في حميم الثاني .وقد
الت�أنق الأدبي الذي بالغ فيه ،و�إن بدا منطوي ًا على
ٍ
يكون من الممكن ح�سم هذه الم�س�ألة ،ب�أن ما ق ّدمه العاليلي ،و�إن درج فيه على طريقته
ح�س الم�ؤرخ فيه ولي�س علينا
�أدبي ًا فهو ال يلغي على الرغم من الإن�سياب الم�ستق ّر �أحيان ًاَّ ،
من هذا المنظور �أن نقر�أ العاليلي خارج هذه المعادلة التي ربما كانت �أكثر مواءم ًة
لمفكر ،ال يتوخى من التاريخ �سوى اكتناز اللحظة العظيمة في ثناياه وتحديد الهدف
ٍ
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الذي يقوده من خالل �أدواته الخا�صة �إليها ،ما �أك�سبه فراد ًة �أو على الأقل تم ّيز ًا في
الدرا�سات الح�سينية.
�أما البداية فهي عينها التي ينطلق منها الم�ؤرخ ،ولكن لل�شيخ طريق ًا ال ي�سلكها غيره.
في البحث عن نقطة ال�ضوء التي ّ
�صراعات في الأمة ال�صاعدة .الإمامة هي
ت�شظت
ٍ
المدخل �إذ ًا ،بتداعياتها وت�أثير الع�صبيات «في جري حوادث التاريخ» التي عاناها
الإمام الح�سين ،Qوهي «ت�ستدعي «والكالم لل�شيخ» تمه ًال و�أنا ًة بالغتين ،وت�ستدعي
�شيئ ًا �آخر ...وهو التج ّرد من �شتى النوازع وال�سيطرات الوجدانية والإعتقادية ،و�إلاّ ف�إن
�أية ر�ؤي ٍة� ،إذا كانت محكوم ًة بنازع ٍة �أو مغلوب ًة بنزع ٍة ،تكون بالغ ًة و�إغراق ًا في تقرير
الجانب ال�شخ�صي فقط» وهكذا ُيح ّدد العاليلي فع ًال وجهة �سيره ،م�ستعين ًا ببع�ض
�أدوات الم�ؤرخ ال �سيما الحياد الذي من دونه يتحول الت�أريخ �إلى نمط فكروي»والمفردة
الأخيرة له ،بمعنى الأيديولوجي» يعوق حركية البحث في مقاربة الحقيقة .هذا من حيث
المبد�أ ،ولكنه � -أي ال�شيخ  -في الواقع ال ي�سير على ذلك� .إذ �إن الحياد يفقد جدواه
�أحيان ًا فكيف �إذا كان الموقف �أمام الظالم والمظلوم �أو �أمام «حقٍ ال يقاوم �سلطانه»
وباطل يقذف ب�شهاب النظر �شيطانه» ،كما ع ّبر عن ذلك ابن خلدون في هذه الم�س�ألة،
قيم
ومن هذا المنظور �س ّوغ ال�شيخ انحيازه ل�شخ�صي ٍة كالح�سين ،Qبما تج�سده من ٍ
والتزام بحتمية الثورة على نظام االنحراف والمفا�سد� ،أو-
�سامية ،وجذرية في المبد�أ.
ٍ
ح�سب تو�صيفه  -على نظام الأحكام العرفية ،الذي يهدد الدماء ،ويرفع التعارف على
المنطق القانوني ،ويه ّدد ك ّل امرىءٍ في وجوده».
وفي �ضوء هذه الر�ؤية ،ال يتحرج ال�شيخ في العودة �إلى جذور الم�س�ألة ،مو�ضوع البحث،
وقد ي�ستعين �أكثر ب�آلية الم�ؤرخ في قراء ٍة �إ�شكالي ٍة لما بعد �أنموذج «المدينة» في الإ�سالم
الأول ذلك الذي اهتزّت �صورته في «ال�سقيفة» �إذ �إن ا�ستبعاد ع ّل ٍي Qعن الخالفة،
و�أخذ �آل البيت Rبال�ش ّدة ،جعل لهم �أن�صار ًا على حد تعبيره .وهذا يعني �أنّ �شرخ ًا
حدث في بنية المجتمع ،وكاد �أن ي�ؤدي �إلى انهيا ٍر مب ّك ٍر للإ�سالم ،لوال �أن ارتداد القبائل،
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موحد ًا الخطر العا�صف ،ولوال �أن الخليفة الأول،
دفع به �إلى تجاوز الإنق�سام ،ليواجه ّ
�سارع �إلى دعوة هذه القبائل بعد الق�ضاء على تم ّردها �إلى الإنخراط في حركة الفتوح
نجاحات كبير ًة ،خ�صو�ص ًا في عهد الخليفة الثاني عمر بن ّ
الخطاب.
التي حققت
ٍ
ولكن االنت�شار الوا�سع للم�سلمين كان ال ب ّد �أن تنجم عنه تحدّياتٌ لما ي�س ّميه ال�شيخ
«حكومة الخلفاء» التي التب�ست هويتها على الم�ستويين الديني وال�سيا�سي ،مما �سي�ؤدي
مجتمع
�إلى ن�شوء حرك ٍة اعترا�ضي ٍة« ،قدمت «ح�سب العاليلي» مادة الإنقالب الكبير» في
ٍ
كانت البداوة بعد را�سخ ًة فيه ،ولم يكن م�ؤه ًال للتجاوب مع المتغيرات ال�سريعة .بيد �أن
م�صطلحات لي�ست متداول ًة
مفردات �أو
يلفت في قراءة ال�شيخ للمرحلة� ،أنه ي�ستخدم
ما ُ
ٍ
ٍ
�أو تع ّبر عن م�ضمونها حينذاك م�ستبد ًال ،على �سبيل المثال ،بال�شورى «الديمقراطية»
في و�صفه للحكومة ب�أنها لم تكن ديمقراطي ًة على وجه التحديد ،بل تزايد فيها اعتبار
الديمقراطية �إلى درج ٍة انتفت معها عنا�صر ال�سلطة� ،إال في الحدود المن�صو�ص عليها
وال�سنة» ،ومن ال�صعب الجزم �إذا كان هذا الم�صطلح ،بمعناه الحديث ،في
في القر�آن ّ
ذهن الذين ناق�شوا م�س�ألة الخالفة في «ال�سقيفة»� ،أو الذين تو ّلوا �ش�ؤونها فيما بعد،
أخر على
�إذ من
المرجح �أن الم�صطلح وغيره مما ن�سب لتلك المرحلة ،جاء في ٍ
وقت مت� ٍ
ّ
�أل�س ِنة الفقهاء .في محاولة ت�سويغ الخالفة الأولى ،بقيامها على قاعدة ال�شورى التي
جدل لدى ال�سلطة والمعار�ضة على ال�سواء.
ا�ست ّمرت لفتر ٍة طويل ٍة ،مو�ضوع ٍ
و�إذا كان العاليلي يتج ّنب �إ�سقاط «الديمقراطية» على الطريقة التي ّتم فيها تداول
�ضعف ال
الحكم ،ف�إنها
وا�ضح ٌة لديه في ممار�سة الحكومة لها و�إنه ر�أى فيها نقطة ٍ
ّ
نقطة قو ٍة .ولكن �أين هذه الديمقراطية من �أ�سلوب الخليفة عثمان في ا�ستئثاره بالحكم
لم�صلحة �شريح ٍة ت ّمت له بالقرابة؟ فهل كانت البداية الفعلية لأزمة ال�سلطة من هنا،
كما في ر�أي جمهرة الم�ؤرخين؟ قد ال يكون ذلك دقيق ًا ال �سيما بعد الت�آمر على خالفة
عمر ،با�ستهدافها م�ؤ�س�س ًة �أخذت تتنامى في عهده� ،إذ اغتيل الخليفة وم�شروعه مع ًا،
ما �أوقع عثمان في هرج تلك المحنة المفتعلة والتي حاول ،دون جدوى ،التنبيه �إلى
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مخاطرها� ،أبو ّذر الغفاري في «المدينة» ،والأ�شتر النخعي مر ًة �أخرى في الكوفة.
ولكن ثمة ما يثير اللب�س ،وربما �شيئ ًا من التناق�ض ،فيما يع ّبر عنه ال�شيخ بـ «ديمقراطية
الخالفة» -وهي غير موجود ٍة بهذا المعنى في الأ�سا�س -بو�صفها ،في الوقت عينه.
نمط
وت�شجع على المنحى الإعترا�ضي على ٍ
«ظاهر ًة تق ّلل من احترام الحكم وهيبته» ّ
م�ستقر من ال�سلطة .بيد �أنه في المقابل ال يغفل بع�ض العنا�صر الم�س ّببة
متوازن �أو
غير
ٍ
ٍ
أفراد لم ي�ستثمروها« ،فمالوا �إلى
للإعترا�ض ،متوقف ًا عند توزيع الأموال وتك ّد�سها لدى � ٍ
البدعة والترف والفراغ» ،وفي ال�سياق عينه ينتقد عدم ا�ستخدام «الأموال الكبيرة في
م�شاريع عمراني ٍة وا�صالحيةٍ» على ح ّد تعبيره .هذا النمط من ال�سلوك كان ال ب ّد �أن
ينجم عنه ف�سا ٌد في الحكم طال النظام الع�سكري الذي افتقد �إلى التطور .ولم ي�أخذ
بتجارب الأمم التي خ�ضعت للم�سلمين �أو تحاربوا معها ،كما بدا وا�ضح ًا في المحاوالت
العقيمة لإ�سقاط عا�صمة الإمبراطورية البيزنطية.
وفي المقابل �إن هذه «الحكومة» �أهملت الجانب التربوي ،بما ي�ؤدي �إلى ت ّر�سخ
العقيدة في نفو�س المقاتلين وقادتهم ،حتى �أنه بع�ض ال�صحابة ممن �شهدوا في �ساحات
«الجهاد» لم يخفوا ميولهم «الحتوا�ش ال�سلطة»� ،ش�أن الزبير بن الع ّوام ،ح�سب ر�أي
عليَ « :ع ُظم الخالق في �أنف�سهم
العاليلي م�ست�شهد ًا في هذا ال�سياق ٍ
بقول للإمام ٍّ
ف�صغر ما دونه في �أعينهم» وينتهي �إلى �أن مثل هذه «الحكومة» ،التي ما برحت تموج
فيها نوازع البداوة .كانت ا�ستجابتها بطيئ ًة للتح ّديات ،فلم تكت�سب من المناعة ما يبعد
ّ
المن�شق» عن
عنها رياح الأخطار ،من المت ّرب�صين بها ،خ�صو�ص ًا من «الحزب الأموي
الأ�سرة الحاكمة في تحري�ضه المبطن على عثمان .هذا الحزب لم ي�ستطع �إخفاء تو ّرطه
في ج ّر الخليفة �إلى الم�أزق ال�صعب ،بينما كان رئي�سه يتظاهر بالدفاع عنه ،ويعد ُه
ع�سكري لم يبرح في النهاية ال�شام واكتملت الم�أ�ساة بمقتل الخليفة ،و�إذا بمعاوية
بمدد
ٍّ
ٍ
علي بقتله ،فكان ال ّر ُد البلي ُغ من الإمامQ
يت�ص ّدر المطالبين بدمه ،متهم ًا جماعة ٍّ
الذي ك�شف �ضلوع والي ال�شام في الم�ؤامرة متوجه ًا �إليه بقوله« :ف�أما �إكثارك الحجاج
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في عثمان وقتلتهِ ،ف�إنك �إنما ن�صرت عثمان حيث كان الن�صر لك .وخذلته حيث كان
الن�صر له».
�إنه العاليلي في مفهومه للتاريخ «فرعاً من الأدب» تلتب�س عليه غالب ًا م�سائل من
م�صطلحات ال توائم الحدث
الأول� ،آخذ ًا به الثاني �إلى التحديث ،فيقتب�س من الحا�ضر
ٍ
في عالمه الحا�ضري الخا�ص ,والمفارقة الالفتة في هذا ال�سياق �أنه حين يلج �إلى الحدث
من باب التاريخ ينحو ،في بع�ض الأحيان� ،إلى التقليد في قراء ٍة متماهي ٍة مع حيثيات
علي
الرواية ،مما نجده ،على �سبيل المثال ،فيما �أورده عن �أن معار�ضة معاوية لخالفة ٍّ
كانت طارئ ًة ولم ّ
يخطط الأول م�سبق ًا لها.
جديد ،بينما الم�ضمون يبقى خارج النقد
أ�سلوب ٍ
فهو غالب ًا ما يعيد تركيب الرواية ب� ٍ
�أو الم�ساءلة وكما جاء في قوله« :لما �أبقى معاوية ب�أنه ال ّبد من عزله ،و�أنه ال رجاء
وال حيلة على ما �أنمى �إليه المغيرة من الحديث ،ابتد�أ ال�صراع .ففكر بالمطالبة
بدم عثمان ،ب�إ�شارة عمرو بن العا�ص «على ما ذكره الم�سعودي» ولم تكن فكرة لمعاوية
ومن �أجل هذه الغاية ،اجتهد للإ�ستيالء على قمي�ص عثمان مخ�ضب ًا بدمائه للتهييج،
والإثارة« ...ولعل في هذا الموقف تب�سيطاً لل�صراع الذي كان مبنياً ،ربما قبل خالفة
علي» ،وهو ما ذهب �إليه ال�شيخ نف�سه في �إ�شارته ال�سابقة �إلى «الحزب الأموي المن�شق»
ٍّ
وقت كان الخليفة الجديد يحمل م�شروع ًا كام ًال للتغيير بهدف ت�صويب الم�سيرة
في ٍ
تام به،
المنحرفة ،مما يعني �أن عزل معاوية كان مح�سوم ًا ،كذلك الأخير كان على ٍ
وعي ٍ
من دون �أن يقف طموحه  -وهو المم�سك بزمام �أقوى الأعا�صير -عند حدود الوالية.
علي ونفوذها
وال يفوت ال�شيخ التركيز على �أهمية هذا الم�شروع والتنويه «ب�سيا�سة ٍّ
ورجاحة خططه» ح�سب قوله .وقد ي�صبح ال�شيخ �أكثر حري ًة حين ينفلت من �سلطة
�صراع بين
الرواية فيقود
ٍ
حينئذ حركة الحدث وال ينقاد �إليها :وذلك برده ما جرى �إلى ٍ
ف�شل الذي تو ّلوها في تجذير التربية
م�شروعين ،فا َق َم الخلل في بنية الخالفة� ،إلى ِ
الدينية ،وفاق ًا للحالة الوجدانية التي اختمرت في نف�س �أبي ّذ ٍر على حد قوله ،ولكن من
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غير الوا�ضح �إذا كان في نقده لحكومة الخالفة ،يق�صد المرحلة عام ًة ،ام جز ًء منها
رات في هذا الجانب التربوي ال
خا�ص ًا بعهد عثمان �إذ �إن تعميمه ،على الرغم من تع ّث ٍ
يمكن ُ
ربطها بالإنت�شار الوا�سع للفتوحات بما يفوق قدرة الخالفة لي�س على هذا الوجه
من الدِّ قة �إذا توقفنا خ�صو�ص ًا عند المنحى التغيري الذي �سارت فيه خالفة الإمام ،في
وقت ركدت فيه الفتوح و�إن ّظلت �سيا�ساته في المجال التربوي نظري ًة وحالت الحروب
الداخلية دون تطبيقها ،ولكن تراث التجربة ظ ّل في وعي الفئة التي رف�ضت الإن�صياع
للواقع بعد اغتيال الإمامّ ،
وت�شبثت باقتناعاتها ،متحدي ًة الح�صار ال ُمطبق عليها ...قد
ت�أ�س�ست ثورة الح�سين Qعلى هذا التراث ،رافع ًة على خطى ال�سلف �شعار التغيير.
�ضعف في التربية الدينية ،خ�صو�ص ًا
كان النهج الذي �سار عليه الخلفاء ،وما رافقه من ٍ
لدى القبائل العربية المنت�شرة في الأماكن النائية ،ما ر ّكز عليه ال�شيخ العاليلي� .سبب ًا
في انهيار الخالفة الرا�شدية دون �أن تنجح النخب في دفعه ،مع العلم �أن بع�ضها كان
خال�ص ًا فيه ،وهو ما لم ن�شر �إليه في حيثيات هذه الم�س�ألة وقد يتيح ذلك الت�سا�ؤل لمن
انقالب وثور ٌة
كان في موقع العاليلي ،عن مدى اقتناعه في و�صف الحكم الأموي ،ب�أنه
ٌ
تج�سده من حيث المبد�أ،
على حكومة الخلفاء ف�إذا ّ�صح الأول فهل ّ
ت�صح الثانية بما ّ
جذري على النظام الأموي ،الذي خا�ض م�ؤ�س�سه حرب ًا قبلي ٍة �ضد
ا�صالحي
م�شروع
من
ٍّ
ٍ
ٍ
الخليفة ال�شرعي ،من دون �أن يطرح �شعار ًا� ،سوى الث�أر لعثمان؟
بيد �أن الم�صطلح الذي ال يتخذ موقعه المح َّدد في ال�سياق ،ال يلبث �أن يتد ّرج
من الثورة� ،إلى الثورة الإنقالبية� ،إلى الإنقالب� ،إلى �أن ي�صبح الأخير في ان�سيابه
الطبيعي ،بما يقارب الموقف الأموي من خالفة الإمام .وقد يكون ال�شيخ �أول من طرح
من المحدثين فكرة «الإنقالب» على �أ�سا�س الع�صبية القبلية م�ستلهم ًا ذلك من كتاب
«التنازع والتخا�صم فيما بين بني �أمية وبني ها�شم» للمقريزي ومن وحي ذلك يعترف
ب�أن الأمويين في الإ�سالم ظ ّلوا يرمقون نفوذهم ما قبله.
بكر وعم َر �أيقظ في نفو�سهم �شهوة
مفتر�ض ًا �أن ا�ستبعاد بني ها�شم في عهدي �أبي ٍ
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ال�سلطة والعداء �ضدهم ،و�أن الحزب الأموي قد �أحكم ّ
خطة الإنقالب ولكنه لم يجد
متجهون للتو�سع والفتح وعمر
الفر�صة �إ ّال في �أواخر عهد عمر من حيث �إن الم�سلمين ّ
هو العقبة الوحيدة في �سبيل تحقيق الإنقالب الذي يعمل له الأمويون ،فاغتالوه ولإبعاد
ال�شبهة ا�ستخدموا فار�سي ًا لي�سارع الظن �إلى �أنه بمح�ض االنتقام وهذا الإختيار من
�إحكام ّ
الخط ِة ح�سب تعبيره.
وفي �ضوء ما تقدم تنتفي الحاجة �إلى الت�سا�ؤل عن و�صول عثمان �إلى الحكم حيث
وقت �إلى حزبيين �أحدهما بقيادة مروان و�آخر بقيادة معاوية الأقوى
انق�سم الأمويون بعد ٍ
تداعيات حتى اغتيال الإمام
�شخ�صي ًة ونفوذ ًا والأكثر ارتباط ًا بالإنقالب الذي ا�ست ّمر
ٍ
علي .Qكان الهدف وا�ضح ًا �إذ ًا في تروي�ض الظروف لتحقيق ال�سيطرة التامة على
ّ
الخالفة ،ولكن ال�س�ؤال والبحث التاريخي �أكثر ما يقوم على الت�سا�ؤالت يفر�ض نف�سه،
�إذا كانت الأطروحة بمجملها مندرج ًة كما �أ�ضاف ،مناق�ض ًا ما �سبق �أن �أ�شار �إليه من
قري�ش لم يكن الأخير را�سخ ًا بينهما قبل الإ�سالم
قبل في ال�صراع بين ع�شيرتين من ٍ
ولم ي�أخذ مداه على النحو الذي �سلف ،حتى خالل العالقة العدائية بين مكة والمدينة
من دون �أن تكون هذه في وعي الم�سلمين �أو الم�شركين.
لقد بد�أ ال�صراع قر�شي ًا -قر�شي ًا في الإ�سالم وتحديد ًا بين قري�ش المهاجرة وبين
ت�صدت له في مكة ،ثم ات�سعت دائرته في �ص ّفين حيث تكتلت الع�صبيات
الأخرى التي ّ
ال�شامية وراء معاوية ولم يكن مف ٌّر �أمام علي Qمن ح�شد الع�صبيات العراقية
تحت لوائه ،بعد �أن �أ�ضحت الكوفة لل�ضرورة مقر ًا لخالفته ،وهكذا مث ّلت ّ�صفين في
الظاهر ا�صطفاف ًا قبلي ًا على الجبهتين ،مع الفارق في المفاهيم واالتجاهات هنا وهناك
طامح �إلى �أن
�إال �أنها في ال�صميم كانت حرب ًا �سيا�سي ًة بين الخليفة ال�شرعي ،وبين ٍ
يكون في موقعه بالو�سائل المختلفة غير ال�شرعية .ولعل ع�صبية �أم ّية -الأن�صار فاقت
حينذاك كثير ًا ،ع�صبية �أمية -ها�شم ،حيث ت�ش ّكلت مالمح الأولى بعد الهجرة �إلى يثرب
[المدينة] ،وراكمت حقد ًا ث�أري ًا في نفو�س الأمويين خالل معركة بد ٍر ولما يزل كامن ًا
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على � ِّأ�شده حتى اجتياح المدينة وا�ستباحتها ذلك الذي �أ�شفى غليل يزيد من الأن�صار.
انتقامي
وخالف ًا لذلك ،لم يكن موقف يزيد من «خروج» الح�سين يع ّبر عن �شعو ٍر
ٍّ
�ضد بني ها�شم على نحو ما �أدرجه العاليلي في �أطروحته ال�سالفة ،بعد ا�ستنكاف بني
العبا�س ،ومعهم �أخذ الح�سين [محمد بن الحنيفة] ،عن الم�شاركة في الثورة .بيد �أن
ٌ
مختلف ُيختزل
معنى
ال�شيخ عندما يتجاوز خلفيات الحدث �إلى حيثياته ي�صبح للأخير ً
بالمقارنة بين طرفين متناق�ضين قائ ًال :لنفهم م�صرع الح�سين علينا �أن نعرف من
يزيد؟ فهو يرى �أن الخليفة الأموي الثاني ن�ش�أ على تربي ٍة غير ا�سالمي ٍة ،مت�أثر ًا بالذين
عهد �إليهم معاوية بت�أديبه :ليثبت على لون التربية النابية ،تمازجها خ�شونة البادية
تام وفي تقويمه ل�شخ�صيته
وجفا ُء الطبع على حد تعبيره� .أما الح�سين فهو على ٍ
نقي�ض ٍ
ترتفع النبرة الأدبية الأخاذة لدى ال�شيخ محلق ًا على الحبية في قوله« :في دخلته ارت�سم
والنبي في معناه ،حتى ملأت هذه ال�صورة �شعب نف�سه ،فكانت له
النبي في طبيعته،
ّ
ّ
معنى ،وكانت له ذاتي ًة ،وبذلك ا�ستحياه في وجدانه و�ضميره و�سائر جوانب روحه.
ً
و�إنما يكمن الإيمان على مقدار ما يثبت في حياة القدوة ،فالقدوة ال يموت ،و�إنما
ي�ستحيل روحاني ًة ندّي ًة في ذات الم�ؤمن الذي يكون مظهراً �آخر من حياته» ولعل في
َ
ومفاعيل تختلج في �شرايين
هذه ال�شهادة ما يكفي الختزال ثورة الح�سين ،قياد ًة ور�سال ًة
الأزمنة .فالح�سين Qعندما واجه تح ّدي البيعة ليزيد في ق�صر الإمارة بالمدينة،
كان ي�صطفق في نف�سه الأنموذج النبوي كما ر�سم �صورته ال�شيخ العاليلي ،مطالب ًا -
ح�سب الأخير -ل�صورة الم�سلم الكامل ما ع ّبر عنه ع�شية مبارحته مكة ،ب�أنه خار ٌج
للإ�صالح في �أمة جده وتكتمل ال�صورة في ما ي�ضيفه ال�شيخ« :كان «�أي الح�سين» ينبعث
من حدود الدين وحدود الطبقة التي ت�شعر بالدين ،ومعناه �شعوري ًا ذاتي ًا ،وك�أنه �شي ٌء
منها� ،أو ٌ
بع�ض من عنا�صرها ،ولقد اكت�سبت «والكالم ما زال له» هذه الطبيعة النيرة
هال ًة جعلت ل�صاحبها لون ًا ينفرد به ،و�شك ًال ال ي�شبهه �إال هو ،وال يجيء �إال فيه ،ك�ضوء
ال�شم�س ال ي�أتي �إ ّال من ال�شم�س ،مهما ت�ش ّكل به ال�ضوء وت�صنع عليه».
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والواقع� ،أنه من الخط�أ النظر �إلى كتاب ال�شيخ العاليلي على �أنه ت�أريخ للثورة
الح�سينية التي غابت تفا�صيلها ال�سببية المبا�شرة عنه �إذ �إن �أهميته في تلك ال�صياغة
الم�سبوكة �أ�سلوب ًا راقي ًا ولغ ًة متين ًة وبيان ًا �ساحر ًا ،ولكن علينا الإعتراف ب�أن الداللة
إ�شكاليات ،قد نوافق �أو
تن�شق من ن�سج ذلك كله وهي ال تنفك هاج�س ال�شيخ ،ي�ستولدها �
ٍ
نعتر�ض عليها ،ومن ذلك تعقيبه على مداهمة معاوية لأبناء ال�صحابة بعد تنحيهم �إلى
مكة احتجاج ًا على البيعة ليزيد بوالية العهد ،تارك ًا «�أي الح�سين »Qالبن الزبير
التحدث با�سمهم فيما كان الخليفة ينتظر ر ّد ًا منه .فهل كان ذلك تن�ص ًال �أو زهد ًا منه،
وفق ًا لر�أي العاليلي؟ �إنه في الواقع لي�س هذا وال ذاك ولم يكن �صمت الح�سين �إال مظهر ًا
للمهادنة يخفي وراءه حرك ًة تتفاعل �سر ًا على �أر�ض الكوفة مما يتعار�ض في العمق مع
للتحرك ،ربما غير الموائم
تح ّول الخالفة �إلى ٍ
وراثي والذي كان الحق ًا الدافع ّ
ملك ٍّ
تمام ًا في توقيته بعد وفاة معاوية من دون �أن تكون الأخيرة ا�ستجاب ًة مبا�شر ًة له.
وهكذا في ا�ستغراقه البياني وعزوفه عن الوغول في تفا�صيل المرئيات التاريخية،
ترميزات �أكثر م ّما هي وقائع لت�ضع الثورة
عادي في اكتناه
يتوجه العاليلي �إلى ٍ
قارئ غير ٍّ
ٍ
ّ
في �سياقها المنا�سب من ال�ضوء .ولم يكن غير الح�سين من �أبناء ال�صحابة خليق ًا لها،
حين اتخذ قراره التاريخي بالخروج من مكة .ولكن الثورة تبقى مبهم ًة لديه ،في بيئتها
ورجاالتها وتح ّدياتها على م�ساحة الكوفة ،فهي م�سكون ٌة فقط في وجدان ال�شخ�صية
«العظيمة» التي منها ا�ستلهم �أولئك المنا�ضلون حيث هاجت في نفو�سهم �إرادة الممانعة،
فلم يهادنوا �أو يركنوا للظلم� ،سجن ًا ونفي ًا وانتقام ًا حتى الإعدام .ال�شخ�صية اذ ًا هي
المحور والملهم والإرتقا ُء بالأنموذج القيادي �إلى م�ستوى الإبداع ،وهو ما اختزله ال�شيخ
في مفردة «العظمة» التي يكثر من تردادها دونما �س� ٍأم في تحليله ل�شخ�صية الح�سين
الثائر الذي غ ّير ب�شهادته ،م�سار التاريخ.
ويغويك العاليلي �أن تنقاد له في هذا ال�سياق ،مفعم ًا ،وربما ثم ًال بما ينهال �أمامك
ب�شغف وهو يقول:
من �أفكار ،تخترق فيك م�سام الوجدان ،فتتنحى جانب ًا لت�ستمع له
ٍ
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«ونحن �إذا قدّمنا ح�سيناً بين العظماء ،ف�إّنا ال نقدّم فيه عظيماً فح�سب ،و�إنما نقدّم
فيه عظيماً دونه ُّ
كل عظيم ،و�شخ�صي ًة �أ�سمى من ك ّل �شخ�صيةٍ ،ورج ً
ال فوق ك ّل الرجال
مجتمعين وي�ضيف بنبر ٍة �أكثر بالغ ًة في تحديد مجاالت العظمة التي اجتمعت في
الح�سين ،حتى ليبدو والكالم هنا له «�أم ًة بين العظماء .فقد عرفنا العظيم في ثوب
ال�شجاع ،وعرفنا العظيم في ثوب البطل ،وعرفنا العظيم في ثوب ال�ضحية ال�شهيد،
وعرفنا العظيم في ثوب الزاهد ،وعرفنا العظيم في ثوب العالم .و� ّأما العظمة في كل
ثوب ،والعظمة في كل مظهرٍ حتى ك�أنها ت�آزمت من �أقطارها ،فكانت �شخ�صاً ماث ً
ال
للنا�س يقر�ؤونه ويعتبرون به ،فهذا ما نجده في الح�سين Qوحده ،وهذا ما
نلم�سه فيه فقط ،حيث هو من نف�سه ومن ن�سبه».
مبهر كهذا ،ولكن الم�ؤرخ ،بف�ضوله الفطري،
ن�ص ٍ
قد يكون من ال�صعب التعليقُ على ٍّ
ي�ستوقفه ختام الكالم منحاز ًا �إلى «حيث هو من نف�سه» ،ال «حيث هو من ن�سبه» .و�إذا
كان د�أب العاليلي في �أطروحته تقديم الح�سين في ثوب ج ّده م�ستلهم ًا ر�سالته في الثورة،
فقد نرى �أنه لم يقدِّ م نف�سه في الأخيرة ،على �أ�سا�س الن�سب ،و�إنما كان هاج�سه منذ �أن
غادر الكوفة في �أعقاب «ال�صلح» ت�صويب الم�سيرة� ،إنقاذ ًا للأمة التي خرج لإ�صالحها
و�إنقاذها من الظلم والإنحراف والف�ساد ،هذا ما تج ّلى في و�صيته لأخيه ابن الحنفية
ع�شية خروجه ،وقد جاء فيها« :من قبلني بقبول الحق ،فاهلل �أولى بالحق ،ومن ر ّد
علي هذا �أ�صبر حتى يق�ضي اهلل بيني وبين القوم في الحكم ،وهو خير الحاكمين،
َّ
ح�سب رواية ابن �أعثم الكوفي .و «الحق» هنا يكت�سب معنى الق�ضية التي هي �أ�سا�س
بمعزل عن الن�سب .و�إن ا�ستم ّد ذلك من وهج الموقع ،وعظم ِة
الثورة ومب ِّرر وجودها،
ٍ
االن�سان المت�سامية فيه ،وفاق ًا للتو�صيف ال�سالف لل�شيخ العاليلي .وقد لفتت هذه العبارة
ال�شيخ محمد مهدي �شم�س الدين ،مائ ًال �إلى �أن خطاب الح�سين لم يتك على �شرف
الموقع والقرابة ف�صاحبه ،ولكنه ا�ست ّمد قوته من �أنه «دا ٍع من دعاة الحق» يحمل الوعد
زمان كانت الأن�ساب ع�صب القيادة فيه.
بالتغيير ،وهو ما لم يكن م�ألوف ًا في ٍ
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وحين ي�صبح العاليلي في مواجهة الحدث يقترب �أكثر من الثورة ،ولكن من دون �أن
يغادر الثائر الر�سالي ،فال ينفك معه ّ
كظله� ،شاهد ًا على انقالبية التاريخ ،وفي جعبته
م�صرح ًا با�سمه�« :أن بين العدوان على الحق
معادل ٌة �أخرى كتبها ال�شيخ بخط الثائرَّ ،
وتجاهل العدوان ،تنبعث الأحرار وتخرج الأبطال .وفي ذلك تكمن القراءة المختلفة
الذهنية �إلى العمق لحركة الح�سين الداعي �إلى الحق ،وفي وقتٍ كان ال�سكوت على
الظلم تخ ّلياً عن الق�ضية ،وهذه لي�ست قابل ًة لأن تموت في نف�س �أب ّية جا�شت فيها
قيم الإ�سالم �صافي ًة من الينابيع .فقد م ّرت ع�شرون من الأعوام .والح�سين �أرهقه
الإنتظار و�أن�صاره ،مادة الثورة ،يتج ّرعون مرارته قت ً
ال وترهيباً ،فلم يعد �أمامه
�سوى اتخاذ القرار ،كان في �أوانه �أو لم يكن ،فقد ك�شف عن برنامجه -والكالم هنا
للعاليليّ -
ي�سجل على الباطل
وخطتِه التي دفعته �إلى الثورة والخروج ،وك�أنما �أراد �أن ّ
بطالنه ،و�أنه يجعل للحق في بناء الباطل كوة يرتفع منها �صوته على الدوام».
�إن برنامج الثورة نقر�أه �أكثر تف�صي ًال في المرويات التاريخية ولكن العاليلي يختزله
مزيد �سوى ما �أ�ضافهُ ،مع ِّلق ًا على العبارة التي �أطلقها
بنكه ٍة قد ال نحتاج معها �إلى ٍ
الح�سين في وجه عامل المدينة [�إن مثلي ال يبايع مثله] :هذه الكلمات المعدودة
ن�سميه
والكالم للعاليلي  -تحوي برنامج ًا خطير ًا ود�ستور ًا عملي ًا وا�سع ًا ،ويمكننا �أن ّ«نامو�س الثورة» .والحق �أن فيه المبادئ العالية لإعالن الثورة وفيه المواد الالزمة لنقد
الخليفة �أو الملك».
�أتراه مبالغ ًا «العاليلي» في هذه ال�صورة التي ظ ّهرها للح�سين؟ لي�س ذلك ،ولكنه
كان �صادق ًا ،و�إن جاء الكالم الذي يطوع له ،فوق طاقة الم�ؤرخ بنبرته الهادئة� ،إن لم نقل
الرتيبة ،فيما هو لم يقر�أ �شخ�صية الح�سين بعقله فقط ،ول ّكن القلب خفق �شغف ًا بها،
لي�ستحيل التاريخُ ا�ستثنائي ًا ،بين يديها �إلى ق�صيد ٍة ذهبي ٍة ،م�س ّل ٍة من ف�ضائها البهي،
حينئذ ،بال�شهيد �أن ينه�ض من ترابه ،بعدما تاقت النفو�س �إلى
وك�أن العاليلي ي�ستغيث
ٍ
البطوالت ،من�شد ًا:
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ف�� � �ي� � ��ا ب�� � �ط� � ��ل ال� � � �ك� � � �ف�� � ��اح م� � � � � � � َّد �إل� � � �ي� � � �ن�� � ��ا ي� � � � ��د ًا
وي ��ا ب �ط��ل ال �ج �ه��اد ك �ي��ف ل �ن��ا ب�م�ث��ل خ�ل�ائ � ِق� َ�ك ف��ي ال�ج�ه��اد
�أن� � � � � َ�ت م�� � � � � ّر ًة ذه� � �ب�� � َ�ت ت� ��� �ص� �ن ��ع ال� � �م�� ��وت ان � �ت � �� � �ص� ��ار ًا
وغ� � � �ي�� � ��رك ذه� � � � ��ب ي � �� � �ص � �ن� ��ع ال � � �ح � � �ي� � ��اة اق� � � � �ت � � � ��دار ًا
ف�� �م� ��ات ال� � �ق � ��دم وب � �ق � �ي� � َ�ت وح� � � � � َ
�دك رم � � ��ز ال� �خ� �ل ��ود
يندرج م�ؤلف العاليلي في ثالث حلقات� ،إن لم تقل ثالثة كتيبات جمعت مع ًا تحت
عنوان «الإمام الح�سين» ،وهي لي�ست متنا�سق ًة تمام ًا ،وربما اخت�صرها الأول في تجلياته
الفكرية البالغية ،فيما الآخران كانا مزيج ًا من الأدب والتاريخ ،ولعل ال�سبب في ذلك
�أن هذه «الحلقات» لم تكتب مع ًا ،وربما كان جمعها ما �أ�ساء �إلى الكتاب فيما لو �أردنا
الحكم عليه ب�صورته ال�شمولية ،وال يعني هذا التقليل من �ش�أن الحلقتين الثانية والثالثة،
كبير من
خ�صو�ص ًا و�أن ما حوته كلتاهما من حوادث التاريخ للمرحلة ،كان على ٍ
جانب ٍ
الأهمية ،ولكن هذه ت�صبح �أكثر قيم ًة لو ظ ّلت الحلقات منف�صل ًة �إحداها عن الأخرى� ،أو
وتجليات �أقرب �إلى
على الأق ّل ،لو جاءت الأولى تتويج ًا للكتاب ،لما ت�ض ّمنته من �أفكا ٍر
ٍ
اال�ستنتاج منها �إلى الوقائع ،الأكثر بروز ًا في الثانية والثالثة.
بيد �أن ما ي�س ّوغ وحدة الكتاب ،تلك الم�ساحة الوا�سعة من ال�ضوء حيث يتعملق
الح�سين «العظيم» ،المولود في عبق النبوة .والثائر لوجه الحق ،والم�سكونُ في الجوارح
بر�سالية الدعوة .وللحديث ما بعد �صل ٌة بما قبله ،بالبيئة التي خرج منها الإ�سالم ،بالبيئة
الجغرافية والقبلية ل�شبه جزيرة العرب والنمط الإنتاجي فيها المرتبط بحركية القبائل
ومعتقدات ديني ٍة ،ما انعك�س بداه ًة على الإ�سالم الذي كافح الر�سول من �أجل
اقت�صاد ًا
ٍ
تطهيره من الع�صبيات .ولكن هذه �إذ خمدت بن�سب ٍة ما في عهده� ،سرعان ما عادت تن�شب
�أظافرها في المجتمع ال�صاعد ،وتفتح ثغر ًة في جداره ،لم يكن ممكن ًا رد ُمها بعد ذلك.
كانت بداي ُة العودة «بر�أي العاليلي» في يوم ال�سقيفة ،بو�صفه تنازع ًا تم ّده الع�صبي ِّة
جانب الع�صبية في هذا المو�ضوع.
ب�أ�سبابها ،و�أي ٍ
واقف على الخبر ال يخفى عليه ُ
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ومن الالفت هنا� ،أن ال�شيخ ،بعد �أن �أترعنا بيان ًا �صافي ًا عن «الح�سين العظيم»،
ّ
المحطات الدافعة فيه.
يتحول على �إيقاع �أكثر هدو ًء �إلى حلبة التاريخ ،فال يذهل عن
فالبداية �إذ ًا من ال�سقيفة� ،أو تحديد ًا من مفترق الع�صبيات الجديدة التي تجاهلها
الم�ؤرخون عام ًة ،وانهمكوا في �صياغة نظري ٍة ربما جاءت مت�أخر ًة عن الحدث ،لت�سويغ
تحرك
خالفتها� -أي ال�سقيفة  -على قاعدة ال�شورى .ولع ّل من مظاهر الع�صبية حينذاكّ ،
«الأن�صار» م�ؤ�س�سين بر�أي «ال�شيخ �شم�س الدين» �أول الأحزاب في الإ�سالم ،مما يظهر
توحد الأو�س والخزرج لمواجهة ع�صبي ٍة �أكثر ِح ّد ًة لدى «المهاجرين» من قري�ش،
في ّ
تج�سدت في ما ّ�صرح به �أبو بكر عن الر�سول« :قري�ش والة هذا الأمر» ،لردع من
والتي ّ
بكر «ح�سب مروية الطبري» .وقد يكون عمر محور
ت�ضايق بهم ال�سكك ،فبايعوا �أبا ٍ
الحركة بت�أثير الع�صبيات في البيعة لأبي بكر بو�صفها «فلت ًة كفلتات الجاهلية» م�ضت
وانق�ضى �أمرها� ،إال �أنه من موقع الخليفة فيما بعد� ،سرعان ما ت�ص ّدى لها [الع�صبيات]
م�ستبعد ًا ع�شيرته من ال�سلطة ولكن هذه ر�سخت في وعي العرب الم�سلمين ،خ�صو�ص ًا
المحرك الخفي لطموحاتهم حتى قيام
المت�أخرين ،في الإن�ضمام �إلى الجماعة وباتت ّ
�شعارات ف�ضفا�ض ٍة موائم ٍة
بدفع منها ،لي�سود الإ�سالم القبلي من خالل
ٍ
الحكم الأموي ٍ
نمط من الملكية الوراثية،
له ،ومن َّثم تتراجع الخالفة و�إن احتفظت با�سمها� ،أمام ٍ
أخ�ص من التراث البيزنطي وي ّرد العاليلي -م�ستح�ضر ًا مر ًة �أخرى
ٍ
م�ستورد على ال ّ
تقويمه لهذه الم�س�ألة ذلك �إلى �أن الخلفاء لو عنوا ببثّ التربية الدينية على ال�شكل الذي
ب ّثه النبي  Pفي نفو�س الجموع القريبة منه ،لما تف ّرق العرب قدد ًا ،وتطوحوا في
مذاهب مختلفة.
وهكذا تغ ّلبت الع�صبية على الدين الذي ي�شكك العاليلي بانخراط القبائل ب�صور ٍة
ج ّدي ٍة فيه ويمكن �أن ن�ضيف �إلى ذلك �أن بع�ض الم�سلمين الأوائل �أغوتهم الم�صالح
نخب ممن ظ ّلوا متكئين على الع�صبية �أكثر من
ال�شخ�صية على ح�سابه ،ومن ه�ؤالء ٌ
العقيدة ،من دون �أن يجدوا حرج ًا ،ه�ؤالء الناكثون ،في تغيير مواقعهم وتوظيفها
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في ال�صراعات ال�سيا�سية ،بما يتفق وتطلعاتهم في هذا ال�سبيل .وحدهم بنو ها�شم
لي�ستثنيهم العاليلي من الت ّورط في المطامع الدنيوية فلم ت�ضعف نفو�سهم في ذلك
ال�صحف �أو يحيدوا عن المبد�أ الذي اكت�سب مناع ًة �أمام التح ّديات والمعاناة و�ضروب
الح�صار وكانوا ال يزالون الم ّعول عليهم في التغيير الذي رفع رايته عالي ًة الح�سين.Q
هذا ما انتهى �إليه ال�شيخ في �سياق مو�ضوعة الت ّدين في �شبه الجزيرة وتداعياتها ،ما
قبل الإ�سالم وما بعده قائ ًال�« :أ�سرة بني ها�شم ،هي الأ�سرة التي ن�ضج فيها ال�ضمير
الديني ،حتى ز ّودها بح�صان ٍة �ضد ال�شك والتعلق ،فهي �إذاً الأ�سرة الخليقة ب�أن تقدّم
الم�صلح للمجتمع المحموم ،وهي الخليقة بكفالة التعاليم ورعايتها ،لأن الدين منها
كالطبيعة من كل نف�س» ،بهذا المفهوم ي ّمهد العاليلي للخالفة الرا�شدية ،فيتناولها
نظام ًا �إداري ًا وق�ضائي ًا ومالي ًا وع�سكري ًا ،وال نجد في ذلك ما يختلف كثير ًا عن الذين
بحثوا في هذه المو�ضوعة� ،سوى ما يعر�ضه لإخفاق الحكومة الخالفية التي ت�ش ّعبت
م�سالكها حتى انتهت �إلى الفو�ضى ب�سبب غياب التربية الدينية التي كانت نقطة ال�ضعف
الأ�سا�سية فيها ،وج ّرت ،فيما بعد� ،إلى ن�شر الحزبيات� ،أو �إذا �شئنا الدِّ قة ،ع�صبيات
الأحزاب التي يت ّو�سع فيها ،متف ِّرد ًا ب�إ�ضافة ما ي�سميه «حزب ال�شعب» هذا الحزب عك�س،
بر�أيه ،حالة المجتمع الذي فر�ضت عليه ال�سلط ُة نمط ًا من ال�سلوك لم ي�ستطع ال�سكوت
حياله ،فكانت الثورة «العالج الوحيد لطغيان المنتدبين للحكم الذين لم يفهموا
حقيقة تمثيلهم» على ح ّد قوله .و�إذا كان العاليلي لم ُي�شر بداي ًة �إلى قادة الحزب
ثوري هو
ال�شعبي ،ف�إنه ال يلبث �أن ُيف�صح عن ذلك من ّوه ًا ب�أن الأخير دفق �إلى مع ّل ٍم ٍّ
مغر ،يجعلها قمين ًة ب�سرعة
عبد اهلل بن �سب�أ ،ف�صاغ مطالب الإ�صالح ب� ٍ
موجز ٍ
أ�سلوب ٍ
الإنت�شار.
بكر ومحمد بن
�أما �أبرز �شخ�صياته فهم� :أبو ّذر الغفاري في ال�شام ومحمد بن �أبي ٍ
�أبي حذيفة في م�صر ،مع العلم �أن ال�شيخ يعترف ب�أن ا�ستعمال مثل هذا الم�صطلح لي�س
دقيق ًا ،وب�أن المندرجين في الحزب لي�سوا �أكثر من مجموع ٍة ّ
متطرف ٍة� ،أعلنت معار�ضتها
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جهر ًا للخليفة عثمان وال يعنينا �أن يكون ما لفت �إليه ال�شيخ حزب ًا� ،أو بالتحديد حزب
ال�شعب� ،إذ �إن كليهما ي�ش ّكل �إ�سقاط ًا على مرحل ٍة تنوء بمثل هذه الت�سميات الحديثة ولكن
ما يثير حتى الغرابة ،هو �إبراز ابن �سب�أ معلم ًا ثوري ُا لهذا الإتجاه الإ�صالحي النخبوي،
تدقيق بها مما يجري عليه غالب ًا العاليلي الم�ؤرخ ،مختلف ًا في
�آخذ ًا بالرواية دونما
ٍ
ال�صميم مع ابن خلدون في ت�شديده على هذه الم�س�ألة ب�أن «التاريخ في باطنه نظ ٌر
وتحقيق ...عل ٌم بكيفيات الوقائع و�أ�سبابها ٌ
ٌ
عميق» ،ولي�ست ممكن ًة قراءته بمن�أى عن
نقد الرواية ،والذي يت�أ�س�س عليه اكتناه المعقول من المدخول فيها.
معني
ولي�س من �ش�أن الم�ؤرخ رف�ض رواي ٍة ما في التاريخ ،ولكنه في الوقت عينه ٌّ
في �صميم مهمته بتفكيك الرواية بعد فهمها وربطها بالمناخ ال�سيا�سي -الإجتماعي
المتزامنة معه ،قبل �أن يعيد تركيبها مجدد ًا في �ضوء مرجعية العقل التي تحكم في
النهاية ب�صدقية الخبر �إن ت ّوهم �أن ال �صدق فيه .ولعل من �أبرز نقاط ال�ضعف في الرواية
أخباري غي ُره في
ال�سابقة المن�سوبة ل�سيف بن عمر� :أنها مفرد ٌة ،ولم ي� ِأت على ذكرها � ٌّ
�سياق المرحلة .ومن هذا المنظور كان �أول من ا�صطدم بها ُم�ش ِّكك ًا في وجود مثل هذه
ال�شخ�صية «ابن �سب�أ» هو طه ح�سين ،كما رف�ض الأخير �أن يكون �أبو ّذر من المت�أثرين
بها ،هذا ال�صحابي الكبير المتق ّدم في �إ�سالمه والقريب من الر�سول ،خال�ص ًا �إلى
القول�« :إن عبد اهلل بن �سب�أ هذا� ،إن كان ما يروى عنه �صحيحاً� ،إنما قال ما قال ودعا
�إلى ما دعا �إليه ،بعد �أن كانت الفتنة ُ
وعظم الخالف ،فهو فقط ا�ستغل الفتنة ولم
ُيثرها .و�أكبر ّ
الظن �أن خ�صوم ال�شيعة �أيام الأمويين والعبا�سيين قد بالغوا في �أمر
عبد اهلل بن �سب�أٍ هذا لي�شك ّكوا في بع�ض ما ُن�سب من الأحداث �إلى عثمان وداللته من
علي و�شيعته من ناحية �أخرى فير ّدوا بع�ض �أمور ال�شيعة �إلى
ناحية ،ولي�ش ّنعوا على ٍّ
يهوديٍّ �أ�سلم كيداً للم�سلمين»..
ولم تكن �إثارة هذه الم�س�ألة ما ق�صدنا مبا�شر ًة �إليه .و�إنما كان ذلك من باب
جدال مع الذين
الإ�ستغراب لما �أورده مف ّك ٌر في م�ستوى العاليلي .من دون �أن ندخل في ٍ
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�أخذوا بالرواية وهم كثيرون �أو الذين رف�ضوها بالمطلق مثل مرت�ضى الع�سكري و�إبراهيم
محمود ،ونكتفي هنا بما �أورده الم�ؤرخ الفرن�سي «�سورديل «قائ ً
ال» �إن الروايات المتعلقة
علي ،والتي تن�سب �إليه ت�أليهه ل�سيده ...تبدو
بالمدعو عبد اهلل بن �سب ٍ�أ �أحد �أ�صحاب ٍّ
كبير ولعل ال�شيخ في منهاجه الأدبي �أكثر من التاريخي ،يميل عموم ًا
م�شبوه ًة �إلى ٍ
حد ٍ
�إلى الت ّقيد بالن�ص على �أنه مرجعي ٌة مطلق ٌة ،ربما ال يتفق مع ر�ؤيته الل ّماحة التي تجلت
في موا�ضع عديد ٍة من الكتاب ،ال �سيما الحلقة الأولى منه .ولم يكن ما �أورده عن ابن
�سب ٍ�أ في ت�صنيفه لأحزاب المرحلة ،ومنها حزب ال�شعب غير �إ�ضاف ٍة من خارج ال�سياق
ن�صي ٍة تقليدي ٍة ،من دون �أن تحمل على الإقتناع بوجود مثل
التاريخي ت�ستند �إلى قراء ٍة ّ
المحركة له في ذلك الحين.
هذا الحزب بعنا�صره والق ّوة ّ
ولقد تبنى الكثيرون من الم�ؤرخين هذه الت�صنيفات الحزبية في مطالع العهد
الإ�سالمي .وهي في الواقع �أقرب �إلى الإتجاهات منها �إلى الأحزاب ،وهو ما عاد �إلى
الإعتراف به العاليلي ،ب�أن هذه الت�سمية مجرد تج ّوزٍ  ،و�أن الأقرب �إلى هذا المفهوم
اليوم� ،إنما كان الحزب الأموي .وهذه الإتجاهات التي ظهرت في �سياق ال�صراع على
واتفاق في
تباين
ٍ
ال�سلطة ،مع الفارق في الهدف وال�سلوك بين اتجا ٍه و�آخر ،كان ثمة ٍ
� ٍآن لدى الم�ؤرخين في ت�صنيفها وتعدادها وت�سمياتها .ففيما يكتفي ال�شيخ مغنية -على
�سبيل المثال -بخم�س ٍة ،وهي :حزب �سعد بن عبادة بن الخزرج «ي�سميه العاليلي :حزب
بكر وعم َر ومعهما جل المهاجرين «عند العاليلي» حزب
�أهل المدينة» ،وحزب �أبي ٍ
قليل من المهاجرين
ها�شم مع ٍ
الثالثة�« :أبو بكر وعمر و�أبو عبيدة» وحزب ٍّ
علي ومعه بنو ٍ
وكثيرين من الأن�صار ،وحزب عثمان «يرد لدى العاليلي :حزب الأمويين» ،وحزب
�سعد بن �أبي و ّقا�ص «ال يذكره العاليلي» الذي تف ّرد ب�إدراجه ال�شيخ مغنية ،وربما ق�صد
به اتجاه الإعتزال الذي �سار فيه �سعد� ،إبان الفتنة وفي �أعقابها .ومن جانبه ،اخت�صر
ال�شيخ �شم�س الدين الأحزاب بثالث ٍة ره�صت بها المرحلة بعيد وفاة الر�سول من دون
ّ
التطرق �إلى مجمل العهد الرا�شدي ،وهي حزب الأن�صار ،وقد ُولد من هواج�س الأو�س
- 275 -

:
خيراتلا مظني ٍرّكفم تايلجت »نيسحلا مامإلا«  في يليالعلا خيشلا

والخزرج �إزاء المهاجرين ولكنه �سريع ًا ما واجه الف�شل مع �إعالن بيعة ال�سقيفة ،ثم
الحزب ال ُقر�شي الذي ت ّمت له الغلبة في الميدان ال�سيا�سي ح�سب تعبيره ،و�أخير ًا الحزب
الها�شمي ،وقد ذهب كما ورد في قوله« :مذهب الحزب القر�شي» ،في �أن خالفة الر�سول
منح�صر ٌة في قري�ش ،ولكنه لم يذهب معه في التعميم ،بل كان يرى حقّ الخالفة
علي بن �أبي طالب .وقد الحظنا اختالف ًا ،ال
منح�صر ًا في بني ها�شم ،وعلى التخ�صي�ص ٍّ
قري�ش المهاجرة ،في
�سيما في مفهومه للحزب الثاني القر�شي ،الذي اقت�صر لديه على ٍ
بكر وعم َر وفيما بعد بحزب
حين �أن ال�شيخ مغنية يح ّدده في تلك المرحلة بحزب �أبي ٍ
عثمان ،كما ف�صل العاليلي بين اثنتين على جبهة قري�ش الأول يم ّثله حزب الثالثة «�أبو
بكر عمر �أبو عبيدة» ،والثاني حزب الأمويين ،الذي ّ
حزب �آخر بعد عثمان.
ان�شق عنه ٌ
�أما ال�شيخ العاليلي ،فقد رفع عدد الأحزاب �إلى ت�سعة ،بد ًء بحزب الثالثة ال�سالف
علي الذي ي�صفه بالحزب المحافظ،
الذكرّ ،ثم حزب الأمويين ،فحزب ال�شعب ،وحزب ٍّ
ربما بالمعنى الجذري الملتزم بن�صر الإ�سالم ،والحزب ال�شعوبي الذي كانت تحركه
«� ٌ
أدوات هدّاف ٌة» على ح ّد تعبيره ،مع العلم �أن هذا الحزب «�إن ّ�صح وجوده» ال ينتمي �إلى
توترات مدخول ٍة عن اغتيال الخليفة
تلك المرحلة ،ولكن ال�شيخ ا�ستلهمه مما �أ�شيع من
ٍ
«عمر بن الخطاب» ب�أن ال�ضالعين فيه �أبو ل�ؤل�ؤة وجفينة والهرمزان من الفر�س ف�ض ًال
مجرد
عن اليهودي الم�شكك ب�إ�سالمه ،كعب الأحبار� .إن ه�ؤالء «ال �سيما �أبو ل�ؤل�ؤة» كانوا ّ
ادوات في الم�ؤامرة .التي خطط لها �آخرون ال يمتّون ب�صل ٍة �إلى ال�شعوبية ،وكان ال�شيخ
ٍ
مكان �آخر من كتابه -بالإ�ضافة �إلى ما �سلف يبقى حزب �أهل
قد �ألمح �إلى ذلك في ٍ
المدينة «الأن�صار» .وحزب طلحة والزبير ،وحزب �أبناء عمر ،و�أخير ًا الحزب الأموي
ّ
المن�شق «بقيادة معاوية» الأكثر فعالي ًة في دوره ال�سيا�سي ،وا�شتباك ًا بتداعيات العهد
الرا�شدي ومتغيراته.
ول ّعل �أكثر ما ي�ستوقفنا في مو�ضوعة الأحزاب ،لي�س فقط الم�صطلح بما يحمله
عات �صغير ٍة ،وغير فاعل ٍة بين هذه
من
ا�سقاطات تنوء بها المرحلة ،و�إنما �إدراج تج ّم ٍ
ٍ
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الأحزاب ،مثل حزب طلحة والزبير وحزب �أبناء عمر� ،إ�ضاف ًة �إلى �أحزاب ملتب�س ٍة
كحزب ال�شعب غير المتداول ت�سمي ًة وم�ضمون ًا والحزب ال�شعوبي الذي بولغ كثير ًا في
دوره ،خ�صو�ص ًا في الدرا�سات الإ�ست�شراقية ،في الوقت الذي افتقدنا في هذا الت�صنيف،
�أقرب االتجاهات تنظيم ًا �إلى الحزب� ،أي الخوارج ،والذي ت ّوج �صراعات المرحلة ،وكان
له ح�ضوره البارز فيما بعد .هذه «الأحزاب» �أو بع�ضها �ش ّكلت ماد ًة لل�صراع ال�سيا�سي
الذي �أخذ يتفاقم ،لي�سفر بالتالي عن اختزالها في تيارين �أ�سا�سيين :ال�شيعي والأموي،
طويل ،ثورة الح�سين .هذا ما
ن�ضال ٍ
ومن المواجهة الحتمية بينهما �شقت طريقها بعد ٍ
كان يبتغيه ال�شيخ العاليلي في تتب ّعه لمو�ضوعة الأحزاب التي �سرعان ما تال�شت بعد
قيام الحكم الأموي ،با�ستثناء تياري ال�شيعة والخوارج ،ولكن فيما كان للأول م�شروعه
الإ�صالحي التغيري .ظ ّل الثاني على الرغم من �أطروحته الخا�صة بال�سلطة والعقيدة،
مج ّرد حرك ٍة متطرف ٍة ،ال تملك ر�ؤي ًة �سيا�سي ًة وا�ضح ًة.
ودائم ًا كان الح�سين في وعي ال�شيخ العاليلي ووجدانه ،فال ينفك يذهب في التفا�صيل
وي�سوق الأمثلة من هنا �أوهناك ،وال تغيب قامة الح�سين ال�شامخة عن عينه من الوالدة
النورانية �إلى الن�ش�أة على الف�ضيلة في �أح�ضان النبي� ،إلى التربية ال�سامية على يد الأم
والحب المطلق والواجب ور�سمت
الزهراء التي �أتمت ح�سب قوله في نف�سه فكرة الخير
ّ
له دائر ًة غير متناهي ٍة ،حين جعلت فكرة اهلل نقط َة الإرتكاز الأدبية والف�ضائل عليها،
فات�سعت نف�سه لت�شمل وت�ستغرق العالم وقد بلغت هنا �إلى �أن ال�شيخ اكتفى ب�أن ي�ضع
الح�سين بين يدي الجد والأّم ،من دون الأب ،حيث كان الحديث عن الطفولة ،ولكن
موقع �آخر .وتحديد ًا في �ساحة الجهاد ،حيث ن�ش�أ على مثاله
للأب حديثٌ �آخر ،في ٍ
يعتقد»والكالم لل�شيخ» �أن المجتمع لن ُي�ص َلح �إال �إذا ُل ِّقح بع�صار ٍة جديد ٍة ،وبترت منه
الزوائد و�أبعدت عنه الطفيليات..
علي كانت في جوهرها حركة بناءٍ...
ي�ضيف ال�شيخ في هذا ال�سياق�« :أن حركة ٍّ
لها برنامجها الوا�ضح ،بينما ال نرى لحركة معاوية برنامجاً �سوى ما كان يل ّوح
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به من الث�أر ،هذه النزعة الجاهلية الخال�صة التي برئ منها الإ�سالم في خطبة
الوداع الت�شريعية .كما ي�ضيف �أن الح�سين من بعد هذه الم�شاهد ك ِّلها وم�صرع �أبيه،
انبعاثي يدخل في عنا�صره الإ�صالح� ...إلى ما ا�ستقام في تربيته
ا�ستب ّد به �شعو ٌر
ٌّ
من محافظة وغيره على مبادئ القر�آن و�أدبيات الإ�سالم و�أخيراً في ال�سياق عينه.
�ألم تكن مقولة الإمام الم�ست ّلة من النهج�« :أال �إن لك ّل د ٍم ثائراً ولكل ّ
حق مطالباً»،
في وجدان الح�سين ،م�ستلهم ًا الثورة من ذلك التراث ،وبوحيه» اتخذ «ح�سب تعبير
بكثير ،و�أقامت فيه �أمثولته الإ�صالحية من
العاليلي» وجه ًة �سبقت محيطه وع�صره ٍ
�شتى نواحيها.
وال �أظن �أننا بحاجة �إلى التجوال بعد في �شعاب الكتاب حيث تتداخل الأحداث وتكاد
ت�ستعاد الأفكار �أو بع�ضها ،في حلقاته الثالث ودائم ًا الح�سين العظيم بال�صيغة عينها،
يتكرر على تلك الم�ساحات ..فقد ن�سخ العاليلي من عقله وقلبه كالم ًا ال يجارى ،وط ّوع
التاريخ على طريقته ،مف ِّكر ًا يتوخى الداللة بنكهة الحا�ضر من دون �أن يكون الما�ضي
ما يتكئ دائم ًا عليه .وقد يختلف في ذلك عن الم�ؤرخ ،في نهجه المتوازن� ،آخذ ًا به
�إلى عالم الرواية ،حيث يطول فيه المقام .و�أدواته بين يديه ...وال ّ
يكف عن المحاولة
منقطع بالمطلق عن الحا�ضر.
ال�صعبة في مقاربة الحقيقة ،غير
ٍ
ويبقى �أن قراءة العاليلي للح�سين ال تخ�ضع �سوى لمعاييره ومنهاجه ور�ؤيته ،ولي�س
على الم�ؤرخ ،و�إن اختلفت قراءته �إلاّ �أن ُي�س ِّلم طوع ًا له ،ويف�سح �أمامه الطريق لقيادة
الزمام� ..أو لي�س كافي ًا �أن تخت�صر العبارة الآتية ك َّل ما يتوق �إليه الم�ؤرخ في مو�ضوعة
رهيب،
كفاح ٍ
الثورة :الح�سين بخروجه لم يجاوز برهان ر ّبه� ...سقط الإمام �صريع ًا بعد ٍ
وبعد �أن �أر�سل كلمة الحقّ في العراء ،هذه الكلمة التي ط ّوقت بالهياكل وعادت بن�شيد
ال�شهداء وي�ضيف في الحا�شية مع ِّلق ًا على �شهادة الح�سين بقوله :ما ذهبت � ّأ�صور
ح�سرات ،وذهبت نف�سي �شعاع ًا.
الم�صرع �إال فا�ض قلبي
ٍ
و�أخير ًا كيف ندع مثل هذا الن�شيد الذي �ألمح �إليه ،فيما �سلف ،العاليلي ،و�أحاله �إلى
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�صياغ ٍة ابداعي ٍة ت�صطفق في �أعماق النف�س العط�شى �إلى مثل هذا الكالم .فقد اخت�صر
فيه الح�سين �إن�سان ًا وثائر ًا و�شهيد ًا ملهم ًا ،متعملق ًا في معارج الأزمنة يعبق بعطر الدم
ال�شهيد .فلنقتب�س �إذ ًا ،على �سبيل الخاتمة ،بع�ض هذه الخواطر ،المائجة بلغة الأدب
ونب�ض التاريخ:
«د ٌم جرى في التراب ،ليبث �أ�شواكاً في طريق الظلم والظالمين رو ٌح تحامكه
الهواء َّ
ليظل �أ�شباحاً ُمرعب ًة ،وطيوفاً بغي�ض ًة في �أعين المعتدين و� ٌ
أنات زاهق ٌة احتواها
ٌ
وزفرات طويل ٌة رعاها اللي ُل ،ليبعث بها
الغيب ،لير�سلها وقراً في �آذان الم�ست ّبدين
جلجل ًة ،ك�صل�صلة الأجرا�س يفج�أ بها الم�ستقويين....
«...علمنا الح�سين Qكيف نعتنق المبادئ وكيف نحر�سها وع ّلمنا كيف نموت،
كما ع ّلمنا كيف نحيا كراماً بها ور�سم طريق الخلود الأدبي والقومي على طريقها
						
�سال ٌم عليه يوم يموت ويوم يبعث ح ّياً».
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العاليلي والغرب:
«إشكاليات المثقف والمرحلة»

أ .د .سمير سليمان

(((

�إذ يحفر المنقب في وجه العالم «�أو عالم الأ�ضداد» كما ي�سميه [المع ّري] وتحت
ق�شرة التاريخ ،يجد عالمين ثابتين لعل �أف�ضل ت�سمياتهما ما �س ّماهما القر�آن به:
النجدين ﭽ ﮠ ﮡ ﭼ ((( :عالم ثابت في اليقين وجود ًا ك�شم�س الأزل ،ال
يزول عن فل�سفته ومواقعه ومواقفه لحظة ،وال يحيد �أنملة عن خط التراب واالنت�ساب
اليه ،وعالم �آخر مثله في الثبات .كذلك في الم�شيئة كانا ،ال يكف عن الرد والم�س�ألة،
والدفع في اتجاه ال�سماء� ..إتجاه الحقائق المطلقة «المطلقات» و�صيغ الحياة
والعالئق الأمثل.
في تدافع العالمين ت�شكلت في �أ�ضلع التاريخ� ،أو من �أ�ضلعه :المع�ضلة ..الآخر دوم ًا
هو الم�شكلة ..الإن�سان �إذ ًا هو الم�شكلة� ،أو �أن الم�شكلة فيه ..فب�أي العالئق بـ»غير الذات»
((( �أ�ستاذ جامعي.
((( �سورة البلد ،الآية .10
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ن�سلم ون�ستقر؟� ..أيُّ � :أي العالئق بين العالمين ي�صلح لأمان الب�شر ولخير الحياة ودفء
الأني�س ،وهناء المعي�ش؟..
كيف نفهم؟ كيف نحب؟ كيف نكره؟وكيف نعادي ..لماذا ومتى و �أين؟؟
في فر�ضية العالمين المتدافعين ال قطعية وال انقطاع مطلقين �أو دائمين .تاريخ
االجتماع الب�شري ،وهو اجتماع مو�ضوعي وطبيعي في كل حال ،ينبئ �أن «الذات»
و«الآخر» ،وهما من �صلب علوم االجتماع الحديثة م�ستالن ،هما ظال حقيقة قاطعة في
دورة الفكر ولعبته العقلية الجميلة ..هما اثنان فوق جلد الخليقة وتاريخها ،لكن خلفهما
وتحتهما ي�ستكن كل منهما في وجدان الآخر� ،أو في ال وعيه ،وكذلك في وعيه وما عقل
من العالقات.
في :ف�إذن� :أنا
على مذهب [الكوجيتو] الديكارتي نقول�« :أنا في الآخر ،والآخر َّ
موجودٌ»� ،أو بطريقة العاليلي فنقول�« :أنا ذات حقاً� ،إذن� :أنا �آخر حقاً»((( ،ال على طريقة
المت�صوفة �إن �أنزلناها الى تلك الثنائية لنقول مع الفارق�« :أنا هو ،وهو �أنا» .فتلك
طريقة فيها ظالل كلم وقول« ،فالحلولية» بالمعنى الذي نق�صده هنا ا�ستبطان ح�ضور
متبادل وكينونة ،ولكن بخ�صو�صية هوية وا�ستقاللية �إرادة وانتماء وخيارات خا�صة
ل�صيغ الحياة وعالئقية الب�شر.
وفي ،لكنني ل�ست الـ»هو« كام ً
ال ،وال هو الـ»�أنا» كام ًال...هو يعرف بي ،وبه
الآخر م ّني َّ
�أعرف ،في ثنائية جدلية متجذرة :نختلف في التوجه لكننا في الوجهة «�إلى غير الذات» ن�ش ّد
الرحال»فطر ًة وطبع ًا» ..وك�أن ك ًال منا معلول للآخر ..وكلنا معلول لعلة واحدة غير معلولة
ل�شيء كما يقول الفال�سفة الإلهيون .تارة من داخل الى خارج نتجه ،وطور ًا من خارج الى
داخل ..نلتقي في برازخ ..وال نلتقي في �أُ َخر ..ك ٌّل منا �إلى م�شروع ح�ضاري من م�شروعين
ح�ضاريين ثابتين ينتمي� ،إذا ر�أينا الى الأمر بالمنهج الح�ضاري ،وهو عندنا �أ�سلك المناهج
((( �أنظر كتابه« :مثلهن الأعلى» ،وكتاب الخوري طوق ،جوزيف« :ال�شيخ الفقيه عبد اهلل العاليلي» ج� ،2 :ص.45 :
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لفهم التاريخ وعالئقية الجماعات ووعي م�سالك العدم والنق�ص ،كما وعي الكماالت الن�سبية
فيها .ومن الطبيعي �أن يكون بين الم�شروعين الح�ضاريين نوافر كثيرة وجوامع �أكثر.
واالجتماع لي�س خيار ًا� ،إنما هو �ضرورة للنوع الإن�ساني لأنه ي�صدع من قلب الفطرة
الب�شرية ،و�إال لم يكمل وجودهم وما �أراده اهلل من اعتمار العالم.
بمن�أى عن هذا الدافع ال تتم حياة الإن�سان ،وال حكم َة تلبث في بقائه خارجه كما
يذهب �إلى ذلك «ابن خلدون».
هذا االنتماء ال يتخذ وجهة تحققه �إال �إذا تم�أ�س�س .وهو ال يتم�أ�س�س �إال �إذا تعقلن
يف�سر نه�ضة الغرب ،م�صيب ًا� :أنه «�أي
لقيم كبرى ..لقد ارت�أى ماك�س فيبر يوم ًا ،وهو ّ
الغرب» فعل ،ا�ستناد ًا الى ركيزتين :العقالنية والم�أ�س�سة ،لكن «فيبر» �أغفل م�س�ألة تو ّلد
الركيزتين من �أية قيم هي؟
تنبئ �سنن التاريخ التي يركز العالمان/الم�شروعان الح�ضاريان الثابتان فيها� ،أنّ
الجماعات والأمم هي المتح ّول فيهما� ،أو بينهما في الهوية والقيم واالعتقاد .تار ًة في
العالم الما ّدي الدنيوي الترابي هم عاد وثمود و�إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في
البالد ،وتار ًة هم �أ�صنام م ّكة و�أور�شليم� ،أو «الالهوت الر�أ�سمالي»� ،أو الليبرالية� ،أو
النيوليبرالية بالم�صطلح الأحدث .فال فرق بين هذه وتلك �إال في بع�ض الإيديولوجيا
وخ�صو�صيات االجتماع المحمولة على تغير الأزمنة والأحوال و�أن�ساق العي�ش ..فك ّل
ه�ؤالء �إلى ذات الم�شروع الح�ضاري /االعتقاد /الفل�سفة /القيم ينتمون ،وبه ي�ستوثقون.
�أما في المقابل فثمة الم�شروع الح�ضاري الإلهي المتمثل بالأديان ال�سماوية و�شرائعها
وقيمها وبالمعنى الذي تمنحه للإن�سان والعالم.
ولي�ست عالئقية الم�شروعين مو�سومة بالقطيعة وال�صدام دائم ًا فما بينهما من
م�شتركات وجوامع وبخا�صة في الجانب القيمي والأخالقي ،بال�سلب �أو الإيجاب ،ما
جعل ويجعل الكثيرين من المنتمين �إلى الم�شروعين بالهوية �أو بالع�صبية هم في حقيقة
الأمر منتمون �إلى الم�شروع الآخر .وفي ه�ؤالء اليوم من هم �أحرار العالم ودعاة �إ�صالح
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نظمه وما ف�سد من قيمه وما ظلم ،و�إحالل اال�ستقرار والأمن الدائمين فيه ،ولو كانوا في
الأ�صل منت�سبين �إلى الم�شروع الح�ضاري المختلف.
با�ستدرار ال َّرمح في م ْرمح تلك اللعبة العقلية وال�سو�سيولوجية الجميلة :الذات /الآخر،
وب�شيء من التفكر والتفكيك ال�سيكولوجي ،تزداد اللعبة اقتراب ًا من «ال�شعرية«»Poetique
الأكاديمية» [لأنها �صحيحة وحقيقية من جهة ،ومركبة با�صطناع حاذق من جهة �أخرى].
فواقع الأمر �أن «الذات» لي�ست هي «الذات الحقيقية» و�إنما هي ال�صورة التي �صنعناها
لها [�أي هي �صورة «الأنا» كما نت�صورها ون�صورها بوعي منا �أو بال وعي] .وث ّمة فارق
وا�ضح بين الحقيقة /الحقائق و�صورها في الذات الإن�سانية ،و�أعتقد ب�أن �ضبط الفارق
لي�س ع�سير ًاعلى العارفين .وكذلك الحال في النظرة �إلى «الآخر» ،الذي ق ّلما ترى �إليه
«الذات» كما هو ،و�إنما تراه ب�أدواتها و�أقي�ستها هي� ،أي من خالل ال�صورة التي ا�صطنعتها
له .فالحقائق العالئقية ال�صحيحة والمو�ضوعية في الثنائية الجدلية بين الذات والآخر
قد تم�سي افترا�ض ًا غير مثبت �أو توهم ًا �أو تدفع �إليهما ..وما جاء ا�ستخدام م�صطلح
«التعارف» القر�آني عبث ًا في قوله تعالى ... :ﭽ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿﮀ ﭼ(((،
إرادي يخرج من ظالم «�أو موت» ما قبل المعرفة �إلى نور الترقي في
فالتعارف فعل � ٌ
مراتبها مت�شكلة مواقف و�سلوكيات .فالجعل الإلهي للنا�س �شعوب ًا وقبائل ثابت وحقيقي
لأنه �إلهي ،بيد �أن التعارف «لأنه ب�شري» هو ن�سبي حتى وهو يرتقي �إلى �سلوكيات.
ال نظلل الحقائق القاطعة هنا بعالقة «الواقع» المرئي �أو المعجون بالك�سور الإن�سانية
النف�سية ،لكننا نريد القول �إن �صورة الآخر كلما اقتربت من الحقيقة ،ازدادت ا�ستدخا ًال
في ح ّيز العقل العلمي المو�ضوعي� .أما �إذا تناءت ،ف�إننا نغدو في ح ّيز علوم االجتماع
نطق.
َنطق و ُت ِ
والنف�س ،والأخيرة دائم ًا بما حول الحقيقة ت ِ

((( �سورة الحجرات ،الآية .13
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�أي غرب ر�أى اليه العاليلي في مر�آته الكونية:
م�سلمتان منهجيتان ي�ستريح فيهما الوعي العاليلي لم�شهدية العالم وعالئقية
جماعاته و�شعوبه:
الم�سلمة المنهجية الأولى :قناعته في �أن العالم ب�أ�سره في �أتون �أزمتين� :أزمة
�أخالقية �سماها العاليلي «�أزمة ال�ضمير الإن�ساني الذي بات في حال تمزق و�ضياع»(((،
و�أزمة عالئقية م�ستحكمة يتخبط فيها �أهل الأر�ض قاطبة ،وت�سفحها خيبتان :الخيبة
من الح�ضارة ال�سائدة ،وهي ح�ضارة الغرب المحموم بال�صيغ التي يمتلكها ،وكلها
تحديات للآخر وا�ستعالء عليه تجعله يتميز بتفوق تكنولوجي وات�ساق في البناء
المادي ،قبالة �إخفاق ح�ضاري في بناء الإن�سان((( ..ما �أ ّدى في الغرب نف�سه �إلى خيبة
مقابلة �أف�ضت �إلى ظهور تيارات فل�سفية وفكرية تتوجه الى ح�ضارة ال�شرق ومذاهبه
[الفل�سفات الهندية وفل�سفات ال�شرق الإ�سالمي] كما يو�ضح العاليلي نف�سه ،فن�ش�أت
بر�أيه «ال�صوفية الحديثة» في بريطانيا و�أميركا وبلجيكا .فال عجب عنده من بعد �أن
تكون «المجموعة الإ�سالمية» م�صابة ب�أعرا�ض م�شابهة((( .ولعل من �أحكم مقوالت
العاليلي في هذا المجال تلك التي قالها في �إحدى المقابالت التي �أجريت معه�« :إن
الغرب حائر ح�ضارياً و�إن�سانياً ،وهو ،حتى الآن ،لم يفهم نف�سه»((( ،ثم ذكر من الغرب
م�صداق ًا هو كتاب «بول هازار»(((�[ :أزمة الفكر الأوروبي في القرن التا�سع ع�شر] الذي
�ص ّور فيه �صاحبه [كل �أنواع الحميات والأزمات التي تع�صف في ذات الكائن الأوروبي
الحديث والطريق الم�سدود الذي و�صل اليه](((.
((( العاليلي ،عبد اهلل «�أين الخط�أ؟» ،م�صدر �سابق �ص.22 :
((( العاليلي ،عبداهلل في« :ال�شيخ الفقيه عبد اهلل العاليلي» [ج� -2 :ص.]169 :
((( [م.ن] �ص.168 :
((( [م.ن] �ص.170 :
((( ع�ضو مبرز في» الأكاديمية الفرن�سية» ذائع ال�صيت في القرن المن�صرم.
((( «في ال�شيخ الفقيه عبد اهلل العاليلي» [ج� ،2 :ص.]170 :
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في ال�سياق المنهجي ذاته ،وت�أكيد ًا على ما �سبق وذكرنا في مقدمة هذه القراءة،
نرى من الجدير بالإلفات تلك اللمعة المنهجية عند العاليلي� ،إذ �ص ّنف اال�شتراكية
والر�أ�سمالية في عداد «ال�صيغ الح�ضارية الغربية»((( ،وهذه منه انتباهة مبدعة ،لأن
ال�سائد في بع�ض �أدبيات الفكر والجيوبوليتيك الغربيين �أن «الح�ضارة اال�شتراكية»
�شي ٌء و«الح�ضارة الغربية» �شيء �آخر..
�أما الم�سلمة المنهجية الثانية فتتجلى في اعتقاده بفكرة «العالمية» �أو «الكون ّية»
�أو «الم�سكونية» ،والم�صطلحات الثالثة من عنده.
�أطروحة «العالمية» هذه التي ت�ش ّبث بالدعوة �إليها في ن�صو�ص كثيرة �صدعت في
مح�صالت قراءته لم�شهدية العالم الم�شار �إليها ،وعلى غرار ما ق�ضت به قناعات
«�أولئك الذين يفكرون م�ستقبلياً» كما ي�صفهم .ومنبثق هذه «العالمية» عند العاليلي
وعند القائلين بها والمرافعين عنها ،االعتقاد بـ»الوحدة الح�ضارية العالمية».
في القراءة الأفقية للخطاب العاليلي ،وفي هذا الن�صاب العالئقي الجدلي بين
الذات والآخر ،منظور ًا �إليهما بالمنهج الح�ضاري وفي المعادلة المذكورة عنده ،ال يبدو
�أن العاليلي ي�ستمرئ ت�سمية الآخر الح�ضاري مبا�شرة �إال في الأقل النادر ،وتجهد لتعثر
على ما ي�شير �إليه في خطابه بم�سماه ال�صريح« :الغرب» لكنك غالب ًا ما تعود منه �إما
ق�ش .وله فيما ذهب اليه مقا�صد وم�آرب ما في
بخفي حنين و�إما بر�أ�س �إبرة من كومة ٍ
ذلك �شك ،لكنه ال يبوح بها ،بينما تجده ي�صول ويجول ملك ًا في غير هذا الخ�صو�ص .فال
يعقل �أن يتناءى عقل كعقله النقدي وال حراك فل�سفي و�سيا�سي وتحرري كحراكه ،ال عن
«الغرب» كمفهوم فح�سب ،بل كمفاعيل ح�ضارية وا�ستراتيجية و�سيا�سية وثقافية �أي�ض ًا ،ال
على العالم العربي وحده ،بل على العالم قاطب ًة ..والعاليلي م�صطف ب�إخال�ص في �صف
الإ�صالح ال�شامل من ر�أ�س الب�شرية الى �أخم�ص قدميها ،طرد ًا وعك�س ًا ،وعلى ذلك ال
((( [م.ن] �ص.171 :
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تلبث �أن تجد العاليلي خارج ًا �إلى الكالم المباح على هذا الآخر الح�ضاري ،م�ستدرج ًا� ،أو
م�ساج ًال فكرة �أو «فكروي ًة» كما ا�ستنبط للإيديولوجيا .وقلما كان هذا الخروج يتم بالفم
ال�صراح للغرب ،و�إنْ حدث ذلك �أحيان ًا فبم�صطلحات غير مبا�شرة ت�شير
الملآن �أو الذكر ُ
الى لوازم الغرب ،ال �إلى الغرب نف�سه كمثل قوله« :الكل الح�ضاري» ،و«الن�سق العام» «كذا!»
و«المجاميع الح�ضارية في العالم» ،و«نهاية الح�ضارة»[ ،من غير ن�سبة الم�صطلح
�إلى �صاحب �أو �أن ينعته بنعت �أو ي�ضيف �إليه �إ�ضافة!]� ،أو كقوله «ال�صيغ الح�ضارية
المطروحة»�..إلخ(((� .إال �أن ال�سياقات المت�ضمنة هذا النوع من الإ�شارات غير المبا�شرة
والحوامل ال�ضمنية ت�شير ب�أن العاليلي ال يق�صد �سوى الغرب والح�ضارة الغربية.
�إمعان�أ في المقاي�سة العلمية �أقول� :إنني لم �أ�شهد فيما عرفت في «العاليلي» توقف ًا
منا�سب ًا من قبله �أمام خطورة م�س�ألة كالم�س�ألة الغربية في بالدنا بمفاعيلها الخطيرة
وطني ًا وتاريخي ًا وا�ستراتيجي ًا.
والجدير بالذكر هنا �أن في مقدمات بزوغ الفكر النه�ضوي على �أيدي �إ�سالم ّيي
النه�ضة :الطهطاوي ،والأفغاني وخير الدين التون�سي و محمد عبده ور�شيد ر�ضا وعبد
الرحمن الكواكبي ومحمد فريد وجدي وال�شيخ الغالييني و�أقرانهم ،ح�ضرت الم�س�ألة
الغربية ح�ضاري ًا وثقافي ًا بقوة �أكبر مما �أم�ست عليه الحال في وا�سطة عقود القرن
أ�سباب ،لعل في �أهمها:
المن�صرم ،وهي المرحلة التي �أزهر فيها فكر العاليلي .ولذلك � ٌ
انكفاء م�شروع اال�ستنها�ض بالإ�سالم �إلى الظ ّل لم�صلحة م�شروع البدائل العلمانية من
ا�شتراكية وقومية �أو ليبرالية �أو قطرية وطنية ،وفر�ض االنزواء «المو�ضوعي» على
اال�ستنها�ضيين الإ�سالميين .ت�ضاف �إلى ذلك مفاعيل التجزئة وتوزع �شواغل النخب حيال
حيرة الخيارات بين الأفكار الكليانية واالنهماك في قطرياتهم وم�ضائقهم الوطنية.

((( العاليلي ،عبد اهلل في :الخوري طوق ،جوزيف« :ال�شيخ الفقيه» [م�.س] ،ج� 2:ص.163-162 :
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ولعل العاليلي لم يكن في خياراته الح�ضارية خارج �إرباكات هذه الأن�ساق الفل�سفية
والفكرية.
هذا في القراءة الأفقية في فكر الرجل وخطابه(((.
�أما في القراءة العمودية ف�إننا نقر�أ وجه الغرب ي�صدف من ت�ضاعيف الج ّوان ّية
الفكرية للعاليلي ،و يتد ّلى من وعيه ومن الوعيه .فالغياب ح�ضور في فكر هذا العالمة،
بل هو الغياب �أو التغييب الن�سبيان الأقوى من الح�ضور والأ�سمع .فالغرب غير الم�سمى �أو
م�ستَبطن في مخيال العاليلي بنماذجه الكلية تارة ،وبنماذجه التف�صيلية تارة
الم�ضمر ْ
�أخرى :من الديمقراطية� ،إلى حقوق الإن�سان� ،إلى المجتمع الم�أ�س�س� ،إلى فهم التاريخ
والتجارب التاريخية وع َبرها ،الى معارك الأفكار والفل�سفات ،...و�صو ًال �إلى ت�أثره
الوا�ضح بمناهج الغرب وعلمائه وفال�سفته في اللغويات والل�سانيات و«و�ضع المعاجم»
كما حكم رئيف خوري في كالم له على العاليلي الذي طالما ردد �أن «الفكر ملك
�إن�ساني م�شترك» ال احتكار فيه وال تخ�ص�صية .و َل�ش ّد ما قا�س ب�أقي�سة الغرب الفكرية،
وحاكى الكثير من النماذج التي �صدع بها في مجاالت كثيرة فغارت فيه فل�سفات غربية
عديدة بع�ضها جهر العاليلي بذكره كـ[برتراند را�سل] ،وبع�ض �آخر �ألمح �إليه عند ذكر
المتنبئين بموت الح�ضارات كـ[�أوزوالد �شبنغلر] .وهذه لي�ست نقي�صة في العاليلي وال
حق
في من ت�ضلعوا في زمانه ،في الفكر والمعرفة حتى ن�شوة الإبداع ،و�إنما هي �شهادة ٍ
((( [م.ن]� ،ص ،164 :ومن لطائف ما ينبغي ذكره في هذا ال�سياق �أن جوزيف الخوري طوق ،الذي وثق لفكر العاليلي
بن�صو�صه ون�صو�ص غيره فيما ي�شبه �أنطولوجيا عاليلية كاملة وذلك في كتاب من �أربعة �أجزاء [م.ن] ،قد خ�ص�ص
ومراث في العاليلي بعد وفاته كتبها باحثون ودار�سون
الجزء الأول منها لما ن�شر في لبنان من تعليقات ومقاالت
ٍ
من كل الم�ستويات ،وكلها تخلو من �إ�شارة تتعلق بموقف العاليلي من الغرب ،حتى �أن �أ�صحابها ما ذكروا م�صطلح
الغرب نف�سه قط ،في حدود ما قر�أت وعلمت .وكذلك كانت الحال في الأجزاء الثالثة الأخرى من كتاب جوزيف
الخوري طوق ،ما خال مقابلتين :واحدة ا�ستدرج خاللها ال�صحفي العالمة العاليلي ب�س�ؤال عن «اليقظة الإ�سالمية»
[الم�صطلح كرره العاليلي نف�سه مرار ًا] ف�سال ذكر الغرب على ل�سانه في تلك اللحظة .ف�إ�ضافة �إلى ما ذكره من
لوازم لم�صطلح الغرب عنده ،تجده هنا يذكر بو�ضوح «ح�ضارة الغرب» ،و«خيبة الغرب»،و«التفوق التكنولوجي للغرب»
و«ال�صيغ الح�ضارية الغربية»� .أما في المقابلة الثانية فعندما �سئل عن م�ضمون م�ؤلفاته ،عرج على ذكر م�سمى
«الغرب» مرتين :مرة بم�صطلح «الغرب» ومرة �أخرى بم�صطلح«:المنهج الغربي»).
�« +أنظر:مقابلة ها�شم قا�سم للعاليلي «النهار العربي والدولي» م.ن ،ج� ،2 :ص.»181-143 :
�« +أنظر �أي�ض ًا :مقابلة جهاد فا�ضل للعاليلي -مجلة «الحوادث» -بيروت [م.ن] ج� :3 :ص.»137-136 :

- 288 -

ناميلس ريمس .د .أ

لحقيقة يعاند فيها وي�ستكبر �أ�شرون كثر .ومن حق الرجل �أن يعتبر «�أن البحث عن
موا�ضع الت�أثرعند �أية �شخ�صية من �شخ�صيات الفكر ،عناء يدور حول نف�سه دون
طائل .فما من فكر متميز �إال وهو مبتكر في ن�سب كبيرة �أو قليلة ،وا�سعة �أو �ضيقة».
فهذه ا�ستدارة منه على الذات والفكر عقالنية ال ذرائعية ،ليقرر العاليلي من بعد نوع
العالقة ال�سوية بالفكر الغربي كما يراها� ،إذ يقول�« :أنا �ضد كل ما �أعطى الفكر الغربي
بال ا�ستثناء ،و�ضد االنغالق في هذا الفكر في الوقت نف�سه .يجب �أن يكون هناك
تنخل وا�ست�صفاء .يجب �أن ن�أخذ من �أجل �إنعا�ش ذاتنا ،ال من �أجل فقدان هذه الذات».
كان العاليلي عارف ًا بالغرب ال متعرف ًا ،ومحاكاته الم�ستترة �أو الظاهرة عنده ال
تَع ُبر �إال من خالل برزخ نقدي� .أو هو ي�ستطيب من الغرب ما يراه طيب ًا وهو �ألفاه كثير ًا
في�ستحيل في عاقلته وبين يديه ويتخلق في خلق �آخر :في وجود عاليلي ي�ستوي فيه ما
فكري جديد»...كما يقول هو نف�سه.
اختاره منه ويتفاعل «مثل خاليا في ٍ
كائن ٍ
في ر�أي العاليلي ال قوالب وال �أنماط((( ،وال مناهج ثابتة ،بل تبدلية عامة دائبة يقدم
فيها الأفراد الأفكار الكبرى ،بينما يكون التغيير عطاء الجماعة .وال يفوته ،من بعد،
الكالم على بنى التغيير ،فينتقل من الهيغيلية المغفلة �إلى المارك�سية المغفلة.
عبر هذه الر�ؤية الكلية المنهجية والإن�سانية ،ي�ستح�ضر العاليلي الغرب و«يمرجعه»
«�أي يتخذه مرجعاً» للإثبات �أو للنفي .تحديات الغرب ومواقفه بم�ستوياتها وتحوالتها
المعا�صرة تجاه ق�ضايا العرب نادر ًا ما ت�شاغل بها خطابه «فل�سطين مث ً
ال ال ح�صراً
التي اقترح لم�شكلتها ح ً
ال من �سطر واحد قوامه دولة واحدة للعرب واليهود» ،وذلك
فيما ن�شر له في العقود المت�أخرة ،وحتى فيما قبلها �أي�ض ًا .ولعله في خريف العمر كان
مزمع ًا الن�أي بنف�سه عن الخو�ض في ال�سيا�سة المبا�شرة والمواقف بعدما كان معروف ًا عنه
انخراطه في ال�سيا�سة في �شبابه حتى ل ّقب بـ»ال�شيخ الأحمر» ل�شدة ان�شغاله في الإ�صالح
((( [م.ن].
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ال�شامل .وهو القائل «�شاركت في ت�أ�سي�س و�أعمال �أحزاب �سيا�سية متناق�ضة»((( .وها
هو ُي�س�أل في مقابلة �صحفية قبل وفاته بب�ضعة �أ�شهر� ،إذا كان يرغب في حديث ال�سيا�سة
�سيا�سي
فكر
ف�أجاب« :الهام�س واحد» .وفي العبارة على ما فيها من �إبهام متعمد ظل ٍ
ٍ
حاذق ال يريد التج�سد.
كانت تخرج منه �أحيان ًا «تفلتات» من عقال ما �ألزم نف�سه به ،وبخا�صة عندما كان
ُي�س�أل عن الحركات الإ�سالمية ال�صاعدة التي لم يكن يرى �إليها �إال باعتبارها ردة فعل
على ما ي�سميه «تفكير �أهل الغرب وت�صرفهم تجاه ال�شعوب العربية الإ�سالمية».
كانت هذه ال�شعوب تحت اال�ستعمار ،فلما تح ّررت من نيره ظنت والكالم عاليلي ب�أن
الإ�ستقالل �سي�شكل «خال�صاً لها»« .وعندما خاب �أملها في كل ما هو �أوروبي و غربي،
ارتدت �إلى فكرها الخا�ص وينابيعها الخا�صة ،ولديها الحق في هذا التحول»(((� .أما
�شرطه لحرية تلك ال�شعوب المقهورة ،فهو �أن تكون عودتها الى الينابيع «عودة عقلية
م�ستنيرة ور�شيدة»(((.
ال يختلف اثنان في �صوابية ال�شرط الذي يقرره العاليلي ،غير �أن تف�سيره لقيام
الحركات الإ�سالمية الحديثة لم يكن في ر�أيه «لتفجر كموني»((( بل مجرد ردة فعل ما
كانت لتحدث «لو كانت الح�ضارة التي قدمها الغرب عالجي ًة مكتملة الجوانب»(((..
وهذا تف�سير ال يخلو من مثيرات الجدل ،وال يوافقه عليه كثيرون �سواء كانوا من داخل
�صفوف تلك الحركات �أو من خارجها.
ال �شك في �أنّ «�إخفاقات» [الم�صطلح عاليلي] التجربة الح�ضارية الغربية في الأنماط
المقرونة «بتحديات �سابقة»((( ،قد �أ�سهمت في �إنتاج ظاهرة «اليقظة الإ�سالمية» �أو
((( ال�شيخ الفقيه ج� ،2 :ص.126 :
((( [م.ن] ،ج� 4 :ص.69 :
((( [م.ن].
((( [م.ن] ،ج� ،3 :ص.136 :
((( [م.ن]� ،ص .168:
((( [م.ن]� ،ص.163 :
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«الرجعة الإ�سالمية»((( [التعبيران للعاليلي] بل في عنف هذه الظاهرة الناتج عن
«عنف الأثر الح�ضاري الغربي»((( ،كما ي�سميه الرجل .لكن الم�شكلة في هذا التف�سير
تكمن في ا�ستناده �إلى «منهج العامل الواحد» فقط ،وحكمه على الظاهرة باعتبارها
«خيبة �أكثر مما هي �شيء �آخر» ،وهو يعني« :الخيبة �أمام التحديات المطروحة»(((،
وذلك بتغييب ك ّلي منه للدواعي والدوافع المعتقدية الداخلية المتفاقمة� ،إ�ضافة الى
�إغفاله احت�شاد الظروف المو�ضوعية والتاريخية والذاتية الداهمة وهي تدق باب
اال�ستنها�ض الإ�سالمي بقوة في الأزمة القائمة ،ال �سيما بعد «الثورة الإ�سالمية العامة»
التي واكبتها وهي التي ما انفكت دوائر ت�أثيرها عن االت�ساع والتمدد البتة ،وذلك على
قاعدة ثقة من «ثاروا» بم�شروعهم الح�ضاري وقابلياته ودينامياته الفائقة ،ناهيك
بنجاح تجاربه وخبراته التعددية ال�سابقة في �شتى المجاالت ،وقد �شهد التاريخ الكثير
من الخبرات العالئقية الناجحة المتفردة ح�ضاري ًا.
ولعل هذا المناخ العام من القلق والتردد والغ�شاوة الم�ضروبة على م�ساحة اال�ستنها�ض
من الداخل ،هو ما دفع العاليلي للدعوة �إلى «العالمية» التي ر�أى كيف �أن الدنيا كانت
تتجه �إليها ب�سرعة ال�سقوط.
وهو اللغوي اللماع المجدد ،ر�أى �إلى �أولوية التوا�صل مع العالمية بلغتها� ،أي باللغة
العالمية وهي «الإ�سبيرانتو» التي كان دعا �إليها قبله «كل الذين يفكرون ا�ستقبالياً»،
وهي اللغة العالمية الواحدة المعبرة عن «الوحدة الح�ضارية العالمية» كما �سماها
وكما �سبقت �إ�شارتنا.
فوجود لغة عالمية تحمل كل نتاج الفكر العالمي ،عمل ح�ضاري «هائل»« ،وقد بد�أت
النا�س ،يقول العاليلي« :تتح�س�س هذه الحاجة» وكلما ات�ضحت معالم الكونية� ،أو
((( [م.ن]� ،ص.164 :
((( [م.ن].
((( [م.ن].
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ح�سب التعبير القديم «الم�سكونية» ،ازدادت الحاجة الى «الإ�سبيرانتو« من دون �أن
يعني موقفي ،يقول العاليلي تقوي�ضاً للغات �أخرى .فاللغات القائمة هي للت�صرف
اليومي« ،لكن لغة الفكر عالمية م�سكونية» وهي «لغة العالم الواحدة للعلوم والفنون
والآداب»((( ،التي قال العاليلي عنها مرة �أنها «غاية الأمل» عنده �إذا تحقق ذلك
يوم ًا((( .وعلى هذا ،ال يكون �إال من باب «لزوم ما ال يلزم» ،قيا�س مدى تفا�ؤلية العاليلي
ً (((
و�أمله بت�ش ّكل «ح�ضارة عالمية واحدة» في الم�ستقبل وربما دين واحد �سيكون «عقل ّيا»
ال حرف ّي ًا .وهذا ر�أي للعاليلي يحتاج في مناق�شته وتقويمه �إلى مقام �آخر .فما كان لهذا
المجتهد((( الفقيه الو�صول الى حدود الطوباوية هذه ،لوال �إيمانه بم�سلمتين :الإن�سان
الكلي الذي تعبر فيه الإن�سانية عن «الدينامية الحركية»((( التي تت�صل فيها جهود
الكائن من غير انقطاع وال قطيعة(((.
دعوة العاليلي �إلى تلك العالمية هي فعل �إيمانه بما ي�سميه« :التطور الدائم» ،وهذه
التطورية محمولة عنده على «الهيغيلية» .فعند العاليلي «الواقع هو الذي يغير الفكر»،
ال العك�س((( و�أن «طابع الح�ضارات مادي �صرف»((( [الحظ الظالل المارك�سية في
القول] ،و�أن ال�صراع ي�ؤدي «الى الأح�سن والأرقى ،ولو بخ�ضات عنيفة»((( ،فما يجيء
الربيع ح�سب قوله �إال على «� ّ
أكف العا�صفة»( ((1و«التغير من طبيعة الأ�شياء»(.((1
((( العاليلي ،عبد اهلل «ال�شيخ»...ج� ،2 :ص.22-21:
((( [م.ن] ج� ،1 :ص.129 :
((( [م.ن] �ص 169 :وج� ،3 :ص.136 :
((( ال يوافق العاليلي على م�صطلح «االجتهاد» �شك ًال وم�ضمون ًا بالرغم من كونه من كبار المجتهدين ،وهو يف�ضل بدي ًال
منه م�صطلح «ات�صال الجهود» .فعنده �أن القول باالجتهاد يعني القول �ضمن ًا بالتوقف .وهو ممن ال ي�ؤمنون بالتوقف.
فما دامت هناك حركة ،فهناك تحوالت ال تتوقف« .راجع[ :م.ن] ج� ،3 :ص 139 :و.»140
((( [م.ن].
((( [م.ن].
((( [م.ن] ،ج� ،2 :ص.19:
((( [م.ن]� ،ص.143 :
((( [م.ن] ج� ،2 :ص.125 :
([ ((1م.ن] ج� ،3 :ص.28 :
([ ((1م.ن] ج� ،4 :ص.53 :
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اإليديولوجيا الخالصية في فكر العاليلي:

حيال الم�أزق الح�ضاري والعالئقي الذي يغور العالم في لجته ويحار ،ويكابد الإن�سان
المعا�صر مرارتها ،وقد ا�ستفا�ض العاليلي في القول فيها ،توقع الرجل �أن ي�ستتم القرن
الع�شرون [توفي العاليلي عام « ]1996ول ّما يزل غارقاً في حم�أة دخائله التي باتت
�آ�سن ًة»((( م�شرفة على �أوخم العواقب .وككل مفكر ريادي كان من المنطقي �أن يتقدم
بم�شروع �أو ر�ؤية لحل� ،أو لحلول يعتقد �أنها ممكنة التطبيق ،فال يكتفي ،على طريقة
الكثيرين من رجاالت الإ�صالح المعا�صرين والمحدثين بـ»نقد الواقع» و�إبداء التبرم منه.
في الع�صر لبث العاليلي ،وهو يداري ويتدبر �سبل االنعتاق والخال�ص ،وب�أدوات
الع�صر ذاتها �سعى �إلى اجتراح م�سالك الحلول وفتح �أبواب الإنقاذ المغلقة.
من رف�ض ال�صيغ الح�ضارية الغربية كلها [اال�شتراكية والر�أ�سمالية] ،بد�أ ،وا�ستكمل
فعل الرف�ض هذا من خالل موقف حا�سم من �أطاريح ما �سماه «اليقظة الدينية
الإ�سالمية»((( واعتبارها ال ت�شكل عنده �سبي ًال للخال�ص((( ،وال �صيغة مالئمة لتطلعات
الإن�سان المعا�صر تنقذه من م�سل�سل خيباته.
منذ و�ضع كتابه�« :أين الخط�أ؟..ت�صحيح مفاهيم ونظرة جديدة» ،ما انقطع
العاليلي قط عن ترداد خطاب خال�صي واحد راح يبث �أفكاره في كتاباته وعبر جميع
و�سائط الن�شر والإعالم التي طالتها يمينه� ،أو اتجهت بدورها �إليه.
«�أين الخط�أ؟ »..كان «م�شروع» الخال�ص العاليلي ،وكذلك ر�أى الى الع�صر ف�ألفاه في
حم�أة ال�صراع الإيديولوجي يهيم ،بعدما انكف�أت �أنماط ال�صراعات الأخرى ،وانت�صرت
بعد الحرب الثانية فكرة الإيديولوجيات العلمانية ب�أ�شكالها وتنوعاتها المتراوحة بين
�أق�صى اليمين و�أق�صى الي�سارعلى الإيديولوجيا الدينية.
((( العاليلي ،عبداهلل�« -أين الخط�أ؟[ »..م�.س] �ص.22 :
((( العاليلي ،عبداهلل -في«:ال�شيخ الفقيه[ »..م�.س]ج� ،2 :ص.171 :
((( [م.ن].
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وفاق مبد�أ «داوني بالتي كانت هي الداء» ،ولأن «العالم مطالب بتنظيم �سبل
خال�صه»((( ،ر�أى العاليلي الى «الحل يكمن في التما�س �إيديولوجية �أكثر عمقاً
و�سالم ًة» من خالل ما �سماها «كينونة الذات الإن�سانية على وجه حقيقي»(((.
قال العاليلي�« :إن لي �إيديولوجية متكاملة» ،لعلها تكون ح ًال للم�شاكل التي �سماها
في منا�سبة �أخرىت�سمية طريفة هي« :التكنولوجيا الإن�سانية» .وذلك جري ًا على «منطق
التكنولوجيا نف�سه» ال�سائد في الع�صر ويمكن �إدخاله في «بناء الإن�سان»((( ،وهو عنده
الفكرة الحقيقية للإنقاذ الح�ضاري((( ،وفي المنا�سبة عينها ا�ستخدم لها م�صطلح:
«الدرب الجديد»(((.
قوام هذه الإيديولوجية الخال�صية عنده جاء من باب ال�سهل الممتنع ال�صادر من
منطلقات من�صو�صة وجاهزة ،وتكاد تكون متفق ًا عليها دولي ًا« :العودة �إلى الأفكار
الرئي�سية للثورة الفرن�سية ،ولمبادئ الأمم المتحدة ،خ�صو�صاً ما يتعلق بحقوق
الإن�سان .وبمعنى �أو�ضح [والكالم للعاليلي دائماً]� :أن يتم العمل الإن�ساني الم�شترك
على تعميم هذا الخط ،وهو بالطبع ،ال يتعار�ض ال مع الينابيع الإ�سالمية وال مع
ينابيع دينية �أخرى .وهذا يعني تالقي الكل على الكل� .أي �أن هناك كلية �إيديولوجية
يتالقى عليها الجميع .وبهذا التالقي تكون «الخال�صية ال�صحيحة «((( التي ت�شكل
فيها «كل جماعة قطعة من �آلية �إن�سانية واحدة((( �أو تركيبة ع�ضوية واحدة .وهنا
تكون الوطنيات [من وجهة نظر العاليلي] حقيقية تحقق للإن�سان خال�صه ككل»(((.
هكذا �إذن ،وبكل هذه الب�ساطة ،و ّفى الرجل ق�سطه لما وجده �إيديولوجية خال�صية
((( [م.ن].
((( [م.ن] ج� ،1 :ص.168 :
((( [م.ن] ،ج� ،2 :ص.167 :
((( [م.ن]� ،ص.173 .
((( [م.ن].
((( [م.ن]� ،ص.172 :
((( ت�أثر العاليلي بر�أي مالك بن نبي في هذا الجانب ب ّينٌ [راجع :بن نبي ،مالك «�شروط النه�ضة» �ص.]20-19 :
((( [م.ن] �ص.173 :
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للعالم ،دونما احت�ساب منه ال لآليات ت�سييل مبادئ «�إيديولوجيته» في ت�شنجات النظام
الدولي الم�ضطرب ،وال للقوى التي �ستنفذها ،وال لموازين القوى العالمية المتحكمة
ب�صيرورة العالقات الدولية وم�ساراتها وم�ؤ�س�ساتها ،وال لتراجيديا احتدام ال�صراع على
الم�صالح ،وال للهيمنة العالمية المعولمة ،وال الزدواجية المعايير ال�سائدة ،وال لغ�صب
�أر�ض الآخر وحقوقه �أو تق�سيمها نتف ًا ،وال لأهداف الحروب التي ت�شن على قدم و�ساق
ب�أ�شكالها الوقائية �أو العقابية ،وال لثروات الم�ست�ضعفين وخيراتهم التي يمعن فيها
طواغيت العالم �سلب ًا ونهب ًا ،وال لله ّوات االقت�صادية والتنموية والتكنولوجية التي تتمدد
وتت�سع وتتفاقم في متواليات هند�سية بين عالمي ال�شمال والجنوب ..الخ.
ال ي�شك �أحد في ح�سن طو ّية هذا العالمة الكبير ،وال في طيب نواياه و�صدقيته
و�إخال�صه في اقتراح �أف�ضل ما اعتقده منجاة للم�سلمين والعرب وللعالم .لكن ال �أحد
ي�شك بالمقابل في �أن للخال�صية الإن�سانية �شروط ًا ذاتية ومو�ضوعية تتجاوز بكثير
حدود الإيديولوجية التي انتهى العاليلي �إليها .ول�سنا في هذا المجال لنظلم الرجل
�إنْ قلنا �إن تعقيدات الم�شكالت العالمية والتداعيات ال يمكن تفكيكها ودر�ؤها بهذا
النمط من الطوباوية «التب�سيطية» التي تكاد ال ترى قلق الب�شرية وا�ضطراب حبل �أمنها
وا�ستقرارها �إال من �سم الإبرة الأخالقي� ،أو من خالل جهود و�آراء فردية تظل كليلة
مهما تد ّرعت ب�صنوف الت�سامي ،وال تتجاوز حدود وجهة النظر.
لعل �أبرز ما كان ينق�ص هذا الفقيه الجليل والعالم اللغوي العمالق والمفكر المتنور
هو :العقل اال�ستراتيجي ال�سيا�سي ،ووعي �أكثر تع ّمق ًا لطبيعة العالقات الدولية ،ومعرفة
وثيقة بالمتغيرات والتحوالت المتعلقة بها وحقائق الحراك العام الدائر فيها ،وكذلك
الحال في ما يتعلق بالم�ؤ�س�سات ال�سيا�سية والمنظومات التي ت�س ّير النظام العالمي
وتر�سم م�ساراته.
وفي اعتقادنا� ،أن الأبقى من فكر العاليلي هو �إرثه اللغوي والأدبي ال ّث ُّر ،و�سبقه
واجتهاده و�ألمعيته في هذا المجال.
- 295 -

»ةلحرملاو فقثملا تايلاكشإ« :برغلاو يليالعلا

�سجل للرجل �أي�ض ًا الكثير من مواقفه ال�سيا�سية واجتهاداته الفقهية ،وخروجه عن
ُي ّ
النمطية ال�سائدة في الم�ؤ�س�سات والمرجعيات الفقهية التقليدية ،كما ي�سجل له فهمه
المختلف والنقدي لكثير من ال�صنميات التاريخية والتكرار المتوارث فيها ،ما �أثبت فيه
العاليلي باع ًا طولى وعق ًال حر ًا م�ستنير ًا في تناوله الكثير من مطارح العتمة في تاريخنا
القديم ،م�ؤكد ًا على لزوم ك�سر الجمود الدائر حولها وتجاوز المناهج التقليدية في النظر
�إليها والخو�ض فيها .فكثير ًا ما اقتحم العاليلي �أحواز ًا تاريخية وعقلية وفقهية ومعرفية
أمد غير قريب حبي�سة المحرمات� ،أو هي من باب «غير المف َّكر
وقانونية ،كانت �إلى � ٍ
فيه»� .أما تقديراته الم�ستقبلية وتوقعاته اال�ستراتيجية والح�ضارية ،فبيانها ،تبع ًا لهذه
الدرا�سة ،ينبئ -على ما بدا ويبدو ،-والم�ؤ�شرات يتوالى ظهورها ،ب�أنها لن تكون الأبقى.
وفي جميع الأحوال ،في العاليلي وله ،ث ّمة ميزة م�ضافة ،هي �شجاعته في النقد
ي�صح� ،أو ا�ست�شراف م�ض ّل ٍل
الذاتي واالعتراف بخط�أ تقدير ق ّدره� ،أو احت�ساب عنده لم ّ
بنى عليه �أحكام ًا ور�ؤىً و�أفكار ًا� ،أو َح ْد ٍ�س َح َد َ�س به ،ثم جاءت الأيام «تك ّذبه» [لفظة
«التكذيب» ا�ستخدمها العاليلي في ال�سياق نف�سه]((( .وتلك حاله مث ًال عندما �أق ّر في
ت�صريحاته وفي �أحاديث �صحفية عديدة في ا�ست�شراف ما ي�سميه «الرجعة الغربية
�إلى الدين وتداعياتها» التي «لم يظن �أحد [يق�صد عام � ]1982أن الأمور �سوف ت�ؤدي
�إلى ما �أدت �إليه» ب�أن الأيام كذبت حد�سه لجهة توقعه �أن الدين �سيكون «عقلياً» في
الم�ستقبل((( .و المفارقة في هذا المجال �أن العاليلي غادر هذا العالم مت�شبث ًا بالحد�س
نف�سه من غير تبديل� ،إذ ردده في الك�سر الأخير من عمره المديد في مقابلة من�شورة في
«الوطن العربي» في .1997(((/01/03

((( �أنظر على �سبيل المثال ال الح�صر� ،أقواله في« :ال�شيخ الفقيه[ »..ج� ،1 :ص ،]169.و[ج� 3 :ص136 :
((( [م.ن] ج� ،3 :ص.169 :
((( [م.ن] ج� ،1 :ص.170 :
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قيل في العاليلي� :أنه «لم يتابع عم ً
ال بد�أه� ،أو �أكمل م�شروعاً وتابعه»((( .ولعل في
هذا الحكم بع�ض� ،أو كثير ،من ق�سوة .فحال العقل النقدي �أو العالم القلق التجاوزي
�أو المثقف القلق التجاوزي عندنا� ،أنه يعي�ش وحيد ًا ..ولعله ال يموت �إال وحيد ًا ..وهذه
«الفردانية» �آفة في بالد التخلف ،ل�سنا  -مع�شر ه�ؤالء -م�س�ؤولين عنها في الأعم� ،إال �أننا
معر�ضون با�ستمرا ٍر �إلى ال�سقوط� ،أو الإ�سقاط في ابتالءاتها والتبعات ،وال منجاة منها،
�إن لم نتدارك مجتمعاتنا وبالدنا بالم�أ�س�سة العلمية والمعرفية الم�ستنيرة والم�ستقبلية
وبالتكافل.

(((  .زيادة ،خالد [م.ن] �ص.171 :
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في المفهوم اإلسالمي

الحاج عمر غندور

(((

بادىء ذي بدء ،ق�صدت في اختياري مو�ضوع «التاريخ بين البعدين الزماني
والمكاني في المفهوم اال�سالمي» عنوان ًا لهذا البحث في منا�سبة تكريم عالمين
رائدين في علوم اللغة والفقه المغفور لهما ال�شيخ عبد اهلل العاليلي وال�شيخ محمد
جواد مغنية وكالهما رفد واغنى المكتبة اال�سالمية بم�ؤلفات وابداعات نادرة �ستبقى
على مدى التاريخ منارات يهتدي بها كل من اراد توغ ًال وتعلم ًا وارتقاء الى اعلى مراتب
ال�شرف ،وكالهما لم يغفل التاريخ ،ال بل كان التاريخ المادة اال�سا�س في ميادين
المنازالت الفكرية الم�ستنيرة الراقية الباحثة عن ال�صواب ،وربما هذا اكثر ما تحتاجه
االمة في زمن المهاترات وفقهاء ال�سالطين.

((( رئي�س اللقاء الوحدوي الإ�سالمي.

- 299 -

مالسإلا موهفملا يف يناكملاو ينمزلا نيدعبلا نيب خيراتلا

لذا ،ونظر ًا ل�ضيق الوقت �س�أعر�ض عما كتبته في مقالتي عن الفال�سفة �أعالم
المدار�س التاريخية من �أفالطون الى كارل مارك�س مرور ًا بابن خلدون واليهودية
والم�سيحية �إلى النظرة الإ�سالمية و�أي�ض ًا باخت�صار لأدخل �إلى المهم� ...إلى الإ�سالم.
النظرة اإلسالمية:

ان «التاريخ» ر�صد لحركة االن�سان في االر�ض ودرا�سة عميقة للعقل االن�ساني وما
يتركه هذا العقل من تجديد و�إن�شاء للمجتمع الب�شري بكل ت�شكيالته البنيوية ومظاهره.
فالتاريخ هنا ير�صد الحراك االن�ساني على �سطح هذا الكوكب الذي يعي�ش فيه محاو ًال
الك�شف عن القوانين ال�سببية ﭽ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ
ﰋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭼ ((( فقوانين ال�سببية هي
الدافعة لن�شوء الظاهرة او مجموعة الظواهر االجتماعية ،وبالتالي يراقب ال�صيرورة
االجتماعية اي م�سار التحوالت في الواقع االجتماعي ﭽ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ
ﯣ ﭼ (((.
والتاريخ بهذا المعنى هو علم �شمولي تتالقى معه وتتداخل علوم االجتماع ،واالقت�صاد،
وال�سيا�سة ،والفل�سفة ،والآثار ،والجغرافيا و�سائر العلوم االن�سانية االخرى .ويعتمد علم
التاريخ على التحليل والتف�سير للظواهر االجتماعية مف�سر ًا ن�شو�ؤها وت�شكلها ،ورا�صد ًا
حركة تحوالتها في الزمان والمكان محاو ًال الربط بين الوقائع في الما�ضي والبحث
عن عللها ومراقبة حركتها ﭽ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ
ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﭼ (((.
وبذلك يكون التاريخ لي�س فقط تدوين ًا او الحدث ،بل اي�ض ًا الك�شف عن القوانين
ال�سببية التي تقف وراء الحدث قبل ح�صوله ولحظة ح�صوله وبعد ح�صوله .ولذلك نحن
((( �سورة الكهف ،الآيات .85 83
((( �سورة �آل عمران ،الآية .140
((( �سورة �إبراهيم ،الآية .45
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الم�سلمين �أولى بالعي�ش مع حركة التاريخ كي نتفاعل معه ون�صلحه ح�سب ال�سنة الإلهية
كي ال نكون من الذين قال عنهم اهلل ﭽﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜﮝ ﭼ (((.
من هنا يمكن القول بان �سنن التاريخ هي تلك ال�ضوابط او القوانين التي تتحكم في
عملية التاريخ ،وتن�شىء ما ي�سمى بال�ساحة التاريخية التي تكون لها �ضوابتها وقوانينها
مثل �سائر ال�ساحات الكونية االخرى :الفيزيائية والكيميائية والفلكية والحيوانية
والنباتية الخ ...ﭽ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸﯹ ﯺ
ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﭼ (((.
والقر�آن الكريم عندما يعالج حركة التاريخ فانه يبين لنا ال�سنن التاريخية التي
تعالج ق�ضايا االن�سان وارتباطه بالحياة والكون.
ويقول �أ�ستاذنا الداعية الكبير العالمة الحاج �سميح عاطف الزين ان القر�آن الكريم
لي�س كتاب علم بل كتاب �أنزله اهلل تعالى على قلب �سيدنا محمد Pلإثبات ق�ضايا ثالث
رئي�سية هي :حاكمية اهلل تعالى في الكون ،ومنه االر�ض وان�سانها ،و�شريعته ومنهجه
االلهيين ،وهدفه ان يبحث في هذه الق�ضايا على حقيقتها وان يثبتها في نفو�س النا�س،
وان يزيل كل المعتقدات والمفاهيم البالية التي ت�شوه تلك الق�ضايا .فهو �إذن كتاب انزل
ليخرج النا�س من ظلمات الجاهليات القديمة والمعميات الحديثة ،الى نور الهداية
والحقيقة ﭽ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖﭗ ﭘﭙ ﭚ ﭛﭼ(((.
والقر�آن الكريم لم ي�أت ليعلمنا �أ�سرار الكون ولكنه جاء ب�أحكام التكليف وا�ضحة
و�أ�سرار الوجود مكتنزة حتى تتقدم الح�ضارات ويت�سع فهم ال‘ن�سان فيك�شف اهلل
�سبحانه وتعالى من �أ�سرار الكون ما يجعلنا �أكثر فهم ًا بعطاءات القر�آن لأ�سرار الوجود،
فكلما تقدم الزمن وك�شف اهلل للإن�سان عن �سر جديد في الكون ظهر �إعجاز القر�آن.
((( �سورة الحج ،الآية .11
((( �سورة ف�صلت ،الآية .53
((( �سورة البقرة ،الآية .2
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وقد �أكد القر�آن الكريم على وجود قوانين �سببية وراء تجديد وتطور الظواهر في
الطبيعة والمجتمع وهو يدح�ض ال�صدفة في الوجود والكون وينفي ان تكون االحداث
التي تحدد حركة الجماعة الب�شرية في التاريخ اعتباطية .ال بل �إن تطور االكت�شافات
والظواهر الطبيعية جاءت لت�ؤكد ال بل لتثبت �إيماننا باهلل �سبحانه وتعالى.
ﭽﭡﭢﭣﭤﭥ ﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮﭯ

ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭼ (((.
�إذن ال مجال للفهم الخاطىء حول منهجية التاريخ وت�سل�سله في �شتى المراحل
والحقب ،وكتاب اهلل بين �أيدينا نور وهدى وال عذر لنا في عدم تدبر مقا�صده واتباع
�سنة نبيه و�آله االطهار.
اإلسالم حاضرة التاريخ:

ويقول الدكتور محمد مراد والمتخ�ص�ص في التاريخ« :الإ�سالم بم�ضمونه و�أبعاده
الروحية كان موجوداً في التاريخ قبل نزول القر�آن وقيام الدعوة الإ�سالمية،
فالتاريخية الإ�سالمية حا�ضرة في التاريخ من حيث التقائها في الجوهر االعتقادي
مع الديانات ال�سماوية الأخرى ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ

ﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢﭣﭤﭥ

ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭼ (((».
الإ�سالم الخط التاريخي الممتد عبر الزمن:
ثمة حقيقة تاريخية ينبغي التوقف عندها وهي �إن الإ�سالم كدعوة ر�سالية لم يكن
محدود ًا زمني ًا بذات اللحظة التي ب�شر بها الر�سول محمد Pبالر�سالة الجديدة ،و�إنما
كان الإ�سالم خط ًا تاريخي ًا ممتد ًا في الزمن الب�شري منذ بداية الخليقة .فالقر�آن الكريم
�أطلق الإ�سالم ،عنوان ًا لكل الر�ساالت ،بحيث كانت كل ر�سالة تمثل ف�ص ًال من ف�صول
((( �سورة الكهف الآية.55 :
((( �سورة �آل عمران الآية.84 :
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الإ�سالم التاريخي الممتد منذ �آدم Qمرور ًا بحركة متتالية من الأنبياء و�صو ًال �إلى
نوح و�إبراهيم ومو�سى وعي�سى  ،Rوانتها ًء بالنبي محمد.P
اإلسالم دعوة متواصلة:

فالإ�سالم هو دين اهلل الواحد ال يقبل االختالف �أو القطع في وحدة الخط الإلهي في
(((
التاريخ .وهذا ما ت�ؤكده الآية الكريمة في قوله تعالى :ﭽﭸﭹﭺﭻﭼﭽﭼ
ﭽﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﭼ (((.
والقر�آن الكريم حافل بالآيات التي تثبت �أن الإ�سالم هو حركة دينية متوا�صلة في
التاريخ ،وانه كان م�ضمون ًا قيمي ًا لكل الدعوات النبوية والر�سالية التي ظهر ف�صلها الأول
مع �آدم �أبو الأنبياء Qوف�صلها الختامي مع نبوة محمد .Pجاء في قول نوح لقومه:
ﭽ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅﭼ (((.
ومما ي�شير �إلى �أن اليهودية المو�سوية لي�ست �سوى عنوان ًا من عناوين الإ�سالم في
خطه التاريخي المتوا�صل ،وهو ما جاء في قول مو�سى لقومه :ﭽ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ
ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﭼ (((.
وكذلك �سيدنا عي�سى عندما قال من �أن�صاري �إلى اهلل ﭽ ﯷ ﯸ ﯹ
ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﭼ (((.
اإلسالم الفصل الختامي:

وقد توقفت ب�إعجاب لقول الدكتور محمد مراد في كتابه القيم« :القد�س بين
االجتثاث ال�صهيوني والمهادنة الدولية».
((( �سورة �آل عمران ،الآية .19
((( �سورة �آل عمران ،الآية .67
((( �سورة يون�س ،الآية .72
((( �سورة يون�س ،الآية .84
((( �سورة �آل عمران ،الآية .52
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�إن الإ�سالم المحمدي هو الف�صل الختامي للإ�سالم التاريخي المتوا�صل ،ال بل هو
الإ�سالم الكلي الذي وجد اكتماله في الدعوة النبوية التي حمل لوائها النبي العربي
محمد بن عبد اهلل ،Pوالتي نزلت ف�صولها العربية المحفوظة في القر�آن الكريم بلغة
العرب القوم الذين خ�صوا بها لبالغتهم.
حركة التاريخ والفكر اإلسالمي:

نعم لقد م ّرت على التاريخ الب�شري دورات تق ّلبت فيها احوال النا�س وتبدلت كثير ًا،
فكان من الطبيعي ان تطال تاريخ الم�سلمين ،بابتعادهم عنه الذي مر جري ًا على قاعدة
الحياة بمراحل القوة ،وال�ضعف ،بحيث ظهرت فيه دول كبيرة وقوية وهزيلة و�ضعيفة.
ولكنّ ميزته اال�سا�سية ،انه في جميع مراحله تلك لم ينفك يم ّد المجتمعات التي عرفته
بـ»الفكر اال�سالمي» المتجدد الذي لم يتوقف يوم ًا عن اتاحة الفر�صة للنمو االن�ساني
والح�ضاري ،واف�ساح المجال اللتقاء اال�سالم بالحياة والح�ضارة ،وجعل الحركة مت�صل ًة
في العالقة بين مجتمعه وبين مختلف الح�ضارات والثقافات والمجتمعات الأخرى.
وذلك كله مع القدرة على الأخذ والعطاء ،ومع المحافظة الدائمة على مقوماته
اال�سا�سية التي لم ي�ضف اي �شيء جديد اليها ،بعد ان كانت مفاهيم ال�سالم وعقيدته
قد ا�ستكملت تمام ًا ،وخطوطه العامة قد ر�سمت فع ً
ال ﭽ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ
ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅﮆﭼ((( ،خالل حياة الر�سول االعظم.
وتم كل ذلك طبع ًا بفعل الن�صو�ص القر�آنية الثابتة ،التي ال يطر�أ عليها اي تغيير ،او
تبديل ،وعلى النحو الذي يكفل للب�شرية وجود ر�سالة ان�سانية عالمية خالدة ،تمتد
مع حركة التاريخ الى النهاية التي يقدرها اهلل �سبحانه ﭽ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ
ﮝ ﭼ (((.
((( �سورة المائدة ،الآية .3
((( �سورة الحجر ،الآية .9
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اإلسالم دين الله:

فالإ�سالم هو دين اهلل على الأر�ض ،هو دين اهلل في التاريخ .ﭽ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ

ﭼﭽﭼ ((( لذلك فالخطاب القر�آني لم يكن ليخاطب جماعة معينة او عرق ًا معين ًا في
التاريخ .فالم�سلمون هم اخوة في الدين دونما اي اعتبار لجن�سهم او لونهم او اقليمهم.
�صحيح انً الدعوة اال�سالمية خاطبت الجماعة العربية في دائرة جغرافية معينة هي
الجزيرة العربية في البداية ،و�صحيح اي�ض ًا انّ النبي محمد Pهو عربي قر�شي،
والقر�آن الكريم نزل عليه باللغة العربية اال�صلية� ،إال ان ذلك ال يعني محدودية اال�سالم
في نطاق معين ،بل هو يتجاوز المكان والزمان المح ّددين الى العالم كله اي الى المكان
كله والزمان كله .لقوله تعالى :ﭽﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﭼ (((.
لذلك �أقول:
ان التاريخ اال�سالمي يحتاج الى اعادة نظر في تحقيق ما ورد من حوادث مخزونة
في الكتب فيها الخط�أ وال�صواب والخيال واالفتراء والكذب حتى باتت مداخل للفتن بين
الم�سلمين ،و�سالح ًا في ايدي المترب�صين باال�سالم من غير الم�سلمين .واكرر وا�شدد
�أن الإ�سالم ي�أخذ من الكتاب وال�سنة.
ولذلك ،وجب الت�صحيح على م�ستوى علماء االمة عن طريق التحقيق في امر الرواة
والم�ستندات وفي الحوادث نف�سها ومحاكمتها على �ضوء الوقائع والروايات ،ومراعاة
الزمن الذي نقلت وكتبت فيه هذه الوقائع.
وعلينا كم�سلمين ان نعود الى �شريعتنا افكار ًا واحكام ًا والى الواقعية الحياتية المن�سجمة
مع �شرعنا الحنيف �سبي ًال ،وجهد ًا لرفع �ش�أن اال�سالم والم�سلمين وحمل الدعوة الى
العالمين وتنقية المكتبة الإ�سالمية من الكتب التي تبث الفتن وتخرج عن روح الإ�سالم
وتركز على الكتب التي تحمل بين دفتيها ما يحقق الوحدة والت�آلف مع الحفاظ على الكتب
التي تعنى في المعرفة ليكون الم�سلمون رواد العالم الن اهلل ا�ستخلفهم في الأر�ض.
((( �سورة �آل عمران ،الآية .19
((( �سورة الأعراف ،الآية .158
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ﭽﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﭼ (((.

ﭽ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ

ﮚ ﮛ ﭼ (((.

ﭽﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﭼ (((.

((( �سورة ف�صلت ،الآية .33
((( �سورة ف�صلت ،الآية .34
((( �سورة ف�صلت ،الآية .35
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د .حسن عباس نصر الله

(((

�شغل الإمام الح�سين على عبد اهلل العاليلي فكره� :أحبه ،عاي�شه في طفولته ،قر�أ
�أخباره� ،سافر معه في ثورته� ،شم فيه رائحة النبوة� ،ألي�س الح�سين �سبط محمد،P
و�سليل النبوات ،وربيب الوحي؟ كتب عنه وكتب� ،أتعب القلم وما تعب! نلمح الح�سين
في «مثلهن الأعلى» نور ًا يطوف في منازل الوحي ،يالحق جده �إلى حجرات ن�سائه..
ثم �أطل في ق�صة «�أرينب بنت �إ�سحاق» بط ًال غيري ًا ،تمثلت فيه الإن�سانية ،كان ر�سول
ال�سعادة ،حملها �إلى زوجين فرقتهما مكائد معاوية ،ونزوات يزيد...
ؤلفات جانبي ٍة،
ثم �أ�شفق العاليلي �أن يظل تعاطيه مع الإمام الح�سين قائم ًا في م� ٍ
فاندفع يفرد له ثالثة كتب� ،أ�سماها «حلقات» ،وهي�« :سمو المعنى في �سمو الذات»
و«تاريخ الح�سين» و«�أيام الح�سين».
((( م�ؤ ّرخ وباحث و�أديب.
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بعد �أن �أنهى �أ�سفاره الم�ضاءة ب�أنوار ال�سبط ،المو�شاة بتقاه و�شمائله ،الم�شرقة
ب�شجاعته و�إن�سانيته ،ظل َع ِط�ش ًا �إلى الأنوار ،وظلت محبة الح�سين ت�ضج في عقل
العاليلي وقلبه ..فكتب المقاالت ،و�شارك في الندوات ،و�أقام المحا�ضرات .فكانت
موعد معه كل عام ،تنتظره ليحا�ضر عن الإمام الح�سين ،فيعطر الأ�سماع
عا�شوراء ،على ٍ
ب�شذا الأحاديث النبوية ،التي �أر�سلها جده ،فتكتب �إمامة الح�سين في قلب نبوة(محمد)
«ح�سين مني و�أنا من ح�سين» فيت�سامى العاليلي في عطائه ،ويت�سامى في �إبداعه،
لينتهي الكالم عند نقطة تلتقي في دائرتها الإمامة مع النبوة ،ومتط ّلعتان �إلى الأنوار
الإلهية في ع�شق العارفين.
أديب �شاعري الأ�سلوب ،ومفك ٌر «فكره كما
العاليلي فقي ٌه متحر ٌر،
ٌ
ولغوي مدققٌ ،و� ٌ
كلي ،ال ي�ؤخذ تفاريق ،وال يدر�س �أجزاء معزولة».
الإ�سالم ،منه ٌج ٌّ
ما كان العاليلي م�ؤرخ ًا بالمعنى الدقيق� ،إنما خ ّرج للنا�س تعليقات على تاريخ
وتجرد،
الإ�سالم ،كما قال� .إذ تناول بع�ض الأحداث التاريخية ،قر�أها بثقاف ٍة واعي ٍة،
ٍ
ومو�ضوعي ٍة ،وجر�أ ٍة...
فع ّلل ،وح ّلل ،وقارن ..م�ستخل�ص ًا الحقائق بقدر ما وعاها فكره.
�أمدته الثقافة بفهم الأحداث ،وتمييز الحق من الباطل ،وا�ستخال�ص الأحكام
ال�صحيحة ،لأن الثقافة الواعية تدفع ب�صاحبها �إلى ا�ستلهام النور ،و�صو ًال �إلى طريق
الحق...
�إن التعليقات التي �أطلقها القت «ا�ستنكاراً من قو ٍم ،ومعتب ًة من �آخرين»((( .ذكر
في مقدمة الطبعة الثانية لكتابه «الإمام الح�سين» ،الأ�سباب التي حر�ضته على �أن
يخرج للنا�س تعليقات على تاريخ الإ�سالم .قال« :المرحلة الأولى من مراحل التاريخ
الإ�سالمي يجثم عليها الغمو�ض» ،وكل ما حدث في الإ�سالم من بعد ،له مرتجع �إليها
((( العاليلي ،عبد اللهّ  ،الإمام الح�سين� ،ص.1 :
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ومرد .و�أكد ذلك في مقدمة الحلقة الثانية� ،إذ ر�أى «�أن جمهرة الم�ؤرخين المحدثين
لم توفق �إلى �إقامة التاريخ العربي على �سن ٍة منطقيةٍ ،وقاعد ٍة نقديةٍ ،تحتفل بتبيان
الدوافع والعوامل التي من �ش�أنها �أن تهيء ظروف التاريخ المختلفة ،وتحدد له
االتجاهات»(((� .أحب �أن يميط الغمو�ض عن المرحلة الأولى ،مناق�ش ًا بع�ض النظريات
التاريخية الحديثة ،فالتاريخ لي�س علم ًا ي�سلك الأ�سلوب اليقيني� ،إنما ينظم في ن�سق
علوم جديد ٍة مثل:
الآداب التي هي نتاج القوة النظرية والبحث الإ�ستنتاجي ،المبني على ٍ
أمل� ،أن كتابة التاريخ منذ
علم الإجتماع ،وعلم النف�س ،وعلم االقت�صاد...ور�أى بعد ت� ٍ
�أول عهد العرب «لم تكن بريئ ًة على �إطالق القول ،بل دارت على خدمة �أغرا�ض �شتى،
بين النزعة المذهبية ،والزلفى من ال�سلطة الغالبة»((( .و�أقر ر�أي «غوته» الداعي �إلى
حين �إلى �آخر ..بعد �أن ظهرت ،على مر الع�صور،
�إعادة تدوين التاريخ ،والنظر فيه من ٍ
نظر جديد ٍة ،في �أفق البحث العلمي .لذلك باتت �إعادة النظر في التاريخ
وجهات ٍ
الإ�سالمي ،مطلب ًا �ضروري ًا وملح ًا ،وا�ستجابة لهذا المطلب ،انطلق العاليلي يقر�أ التاريخ
ومنهج متطورٍ ،وذهني ٍة منفتح ٍة ،اختار الإمام الح�سين ماد ًة
الإ�سالمي ،بر�ؤي ٍة جديد ٍة
ٍ
لدرا�سته ،ومفتاح ًا لمغلفاته ،وباب ًا يلج منه �إلى مدينة التاريخ الإ�سالمي..و�أوم�أت �إليه
القراءات �أن درا�سة الح�سين تتطلب در�س ًا لكل عنا�صر التاريخ الإ�سالمي :البيئة العربية
قبل الإ�سالم وبعده� ،أي :فهم ع�صر الح�سين ،لك�شف التجذر في ال�صراعات القبلية،
التي ناه�ضت الإ�سالم ،وتعاليم القر�آن الكريم .ثم الت�أمل في العنا�صر ال�سيا�سية،
والإجتماعية والدينية واالقت�صادية...مركز ًا على المعطيات الإجتماعية ،والمعطيات
النف�سية لتف�سير ت�صرفات الأ�شخا�ص.
بروح ت�ست�شرف الحدث ،وتنقله بدق ٍة مناق�ش ًة
هذه العناوين عالجها العاليلي ٍ
قوم ،وعتب �آخرين ،لأنه وعى الإ�سالم دين ًا منفتح ًا
وم�ستنتج ًة ،غير مبالي ٍة با�ستنكار ٍ
((( العاليلي ،عبد اللهّ  ،الإمام الح�سين� ،ص.147 :
((( [م .ن]� .ص.15 :
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على الحياة ،يقد�س المعرفة ،وال يقوقعها �ضمن روايات ملفقة� ،شاء لها النا�س �أن تكون
مقد�س ًة ،فقد�سوها مع �أنها على خالف ذلك.
�سنن نقدي ٍة منطقي ٍة ،وقاعد ٍة نقدي ٍة تحتفل بتبيان
�سعى �إلى �إقامة التاريخ على ٍ
الدوافع والعوامل ،ودرا�سة الن�صو�ص التاريخية ،وتحقيقها �ضد «التدلي�س الخفي»،
وت�صحيح الو�سائل وال�سائط في �أ�سانيد الروايات.(((..
المو�ضوعية وعدم التع�صب العاليلي واحد من الذين عناهم بول�س �سالمة بقوله:
««اعتمدت الم�ؤرخين» الثقات من �أهل ال�سنة ،الذين ع�صمهم اللهّ من فتنة
الأمويين»(((.
�أخذ على نف�سه في المقدمة لزوم هذا النهج ،وهو «التجرد عن �شتى النوازع،
وال�سيطرات الوجدانية والإعتقادية»
تعاطى مع ق�ضية الإمام الح�سين بحيادي ٍة ،وتجرد عن الميول الم�سبقة .قر�أ حياة
ميول
الح�سين ،وحياة يزيد ،قر�أ �سيرة بني ها�شم ،و�سيرة بني �أمية�...أقام مقارن ًة بال ٍ
�أو هوىً � .أح�صى �أعمال الها�شميين ،و�إذا بها تدور في حقل الف�ضائل ،متناهي ًة في حب
الخير وفعله ،و�أح�صى �أعمال الأمويين فوجدها تدور في حقل ال�شر ،والحقد ،والإنتقام،
والد�سائ�س ،والدهاء ،والمكر والقتل عر�ض �أعمال الها�شميين ،وتركها ت�شرق بف�ضائلها،
وعر�ض �أعمال الأمويين تتلفح بعتمة ال�شر...كان من�صف ًا لم يحاول تجميل خبائث
الأمويين ،وت�صرفاتهم ،مثلما فعل كثيرون من الم�ؤرخين الذين وقعوا في فتنة الأمويين،
فبدلوا �سيئاتهم �إلى ح�سنات ،ودافعوا عن �شرورهم ومفا�سدهم ،ومظالمهم�...أو ممن
بروح عدائي ٍة لآل البيت� ،أمثال� :أبي بكر ابن العربي ،محمد بن عبد اللهّ [المتوفى
كتب ٍ
543هـ1148/م] .وعبد الرحمن بن خلدون� ،صاحب المقدمة التي ت�ضمنت �أ�س�س لكتابة
التاريخ ،وما ا�ستطاع �أن يعمل بها عندما كتب عن الإمام الح�سين بل كتب بع�صبي ٍة
((( [م .ن]� ،ص.149 :
((( بول�س �سالمة ،عيد الغدير� ،ص.8 :
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بغي�ض ٍة فقال« :الح�سين قتل ب�سيف جده» وعلل ال�سخاوي في «ال�ضوء الالمع»(((.
علي...لقد
علي ،بل كان يبغ�ض علي ًا و�آل ٍ
ال�سبب ب�أن ابن خلدون كان منحرف ًا عن �آل ٍ
طغى التع�صب على ه�ؤالء ف�أن�ساهم المو�ضوعية ،فز َّوروا الحقائق ،وبدلوا الن�صو�ص
التاريخية� ،أين ذهب ه�ؤالء ب�أحاديث الر�سول الكريم التي تطهر الح�سن والح�سين؟:
«الح�سن والح�سين �سيدا �شباب �أهل الجنة»� .أنرد �أحاديث النبي ،ونعمل بدعاوى ابن
العربي ،وابن خلدون و�أمثالهما؟ �إن يزيد وابن زياد ،وعمر بن �سعد...قد قتلوا الح�سين،
�أما �أتباعهم ،الذين �سلكوا خطهم من �أمثال ابن العربي ،وابن خلدون ،فقد �أ�سفوا لأنهم
لم يكونوا على عهده لي�شاركوا في دمه ،ف�شاركوا في قتل مبدئه وثورته...
الجر�أة :لي�ست معرفة الحق هي العن�صر الوحيد لإعالنه ،والوقوف �إلى جانبه...
نف�س �صافي ٍة ،رققها الحق ف�شفت�...إن جمهور
�إنما يحتاج الباحث �إلى جر�أ ٍة ،و�إلى ٍ
�أهل ال�سنة� ،إذا تحدثوا عن معاوية قالوا «ر�ض» �أي يرفعونه �إلى م�صاف الخلفاء
الرا�شدين...بل هم ال يطيقون �سماع انتقادات للأمويين...من و�سط هذا الجمهور،
خرج قديم ًا الم�ؤرخ �أحمد بن علي المقريزي [ 766هـ 845 -هـ] و�صنف كتابه [النزاع
والتخا�صم بين الأمويين والها�شميين] الذي كان مفتاح ًا ل�شخ�صيات م�ستنيرة �أفادت
منه ،واتخذته م�صدر ًا للكتابة عن الإمام الح�سين :منهم :عبا�س محمود العقاد في
كتابه�« :أبو ال�شهداء» والعاليلي في كتابه«:الإمام الح�سين».
الجر�أة هي التي حملت العاليلي على الخو�ض في هذا المو�ضوع ،لك�شف المغالطات
التاريخية ،التي �سيطرت على ق�ضية الح�سين.Q
لدد بين النا�س ،دعا ه�ؤالء
تناول تاريخ الأمويين ف�أطلق
مالحظات كانت مثا َر ٍ
ٍ
المعار�ضين في مقدمة الطبعة الثانية �إلى تدقيق المو�ضوع ،واعتماد النزعة العلمية،
قبل �إر�سال الأحكام تع�صب ًا وجه ًال...
((( ال�سخاوي ،ال�ضوء الالمع،ج�/4 :ص.148 :
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فالحقيقة محجوب ٌة ،يك�شفها العلم ،والمو�ضوعية ،والتب�صر بالأمور� .أعر�ض بع�ض
الق�ضايا التي �أثارها و�أكدها بالبراهين والمقارنات ،وا�ستقراء الن�صو�ص:
�أو ًال :التفريق بين الخالفة والملك :الأمويون ٌ
ملوك ،ولي�سوا بخلفاء ،وقد حر�ص
في كتاباته على �أن يذكر عبارة «الملك االموي» ،بدل الخالفة...ثم �أ�شار �إلى هذه
علي ومعاوية لي�س �شخ�صياً فقط ،بل �صرا ٌع بين
الظاهرة بقوله« :كان ال�صراع بين ٍ
مبد�أين في مواقف حا�سمةٍ� ،صرا ٌع بين الخالفة التي معناها النيابة عن الأمة ،وهي
تت�ضمن معنى الرعاية ،والحدب ،والإنتفاء من الإحتكام ،وبين الملك الذي معناه
الغلبة وال�سيطرة ،وجمع الحريات باليد الواحدة ،و�ضغطها �إلى درجة الإنحاء او
الإجهاز.(((»...
ثانياً :نفى وجود ال�سلطة الق�ضائية بالمعنى الحديث في حكم بني �أمية ،لأن القتل
كان على الظنة «فنظام الحكم في عهد الملوك الأمويين لم يكن اال ما ن�سميه في
لغة الع�صر ،بنظام الأحكام العرفية .هذا النظام الذي يهدر الدماء ،ويرفع التعارف
على المنطق القانوني ،ويهدد كل امرىء في وجوده...كان في العهد الأموي هو
النظام ال�سائد»(((.
ثالثاً :اقتبا�س النظام البيزنطي والتل ُّون به منذ عهد معاوية والتخلي عن تطوير
النظام الإ�سالمي الذي بد�أ مع النبي ،وا�ستمر في عهد الخلفاء...
رابعاً :الإنقالب الذي قام به الأمويون �ضد حكومة الخلفاء ،ذات الطابع الإ�سالمي
العام ،والطابع الإن�ساني الذي ي�صهر فوارق الجن�س الب�شري...
خام�ساً :حمل الأمويين م�س�ؤولية اغتيال الخليفة الثاني «عمر»� ،أو �أنهم ت�سببوا به
على الأقل...
بكثير من
�ساد�ساً� :إظهار م�ساوئ الأمويين :و�صف معاوية ويزيد و�سائر الأمويين ٍ
((( الإمام الح�سين� ،ص.16 :
((( [م.ن]� ،ص.339 :
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المفردات التي تدل على الظلم والحقد والكيد والمجون ،والعبث بحياة الم�سلمين
و�أموالهم ون�سائهم...والإ�ستهتار ب�أمور ال�شريعة...ونقل ما قاله الح�سن الب�صري في
معاوية ،وهو�« :أربع خ�صالٍ ُك َّن في معاوية ،لو لم تكن فيه �إال واحد ًة لكانت موبق ًة:
انتزا�ؤه على هذه الأمة بال�سيف ،حتى �أخذ الأمر من غير م�شورةٍ ،وفيهم بقايا
ال�صحابة ،وذوو الف�ضل .وا�ستخالفه بعده ابنه يزيد� ،سكيراً خميراً ،يلب�س الحرير،
وي�ضرب بالطنابير ،وادعا�ؤه زياداً ،وقد قال ر�سول الل :Pالولد للفرا�ش وللعاهر
الحجر .وقتله حجراً ،و�أ�صحاب حج ٍر .فيا وي ً
ال له من حجرٍ و�أ�صحاب حج ٍر»(((.
ثم نفى العاليلي عن معاوية �صفة القومية العامة ،وق�صره على الع�صبية القبلية
ال�ضيقة «البيت الأموي ،ثم ال�سفياني» .نقر�أ هذا التعليق على كلم ٍة جاءت في كتاب
الإمام الح�سين �إلى معاوية.
قال العاليلي[ :اللهّ كم هي هذه الكلمة رقيق ًة �شاعر ًة« :ك�أنك ل�ست من هذه الأمة
ولي�سوا منك] .هذه الكلمة الم�شبعة بال�شعور القومي ال�شريف ،وقديماً قال ال�صابي:
أع�صاب تق�سو عليهم» وهو اتهام من الح�سين Q
«�إن الرجل من قو ٍم ،لي�ست له �
ٌ
لمعاوية في وطنيته وقوميته ،واتخذ من الدماء الغزيرة الم�سفوكة عنوان ًا على ذلك»(((.
�سابعاً :الإ�شادة بالح�سين و�آل البيت :هم ف�ضائل و�أخال ٌق وتقوى.
كان حديثه عن الح�سين مالئكيا ومالئكيا �أبد ًا .قال[ :الح�سين �إن�ساني ٌة ارتقت
ٌ
«ح�سين مني» ف�سال ٌم عليه يوم
ح�سين» ،ونبو ٌة هبطت �إلى �إن�ساني ٍة:
�إلى نبو ٍة�« :أنا من
ٍ
ولد.(((]...
بعد �أن عدد الف�ضائل التي تمثلت في الح�سين خل�ص �إلى قوله�« :إذا كانت الع�صمة
هي هذه المزايا ف�أنا �أقول بع�صمة الح�سين».
((( ابن االثير ،الكامل في التاريخ.486/3 ،
((( الإمام الح�سين� ،ص .338
((( [م .ن]� .ص .290
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مقومات م�شترك ٍة مع التاريخ،
الأ�سلوب الق�ص�صي :عمد �إلى الق�صة ،لأنها تت�ضمن
ٍ
�إذ ال يرى فرق ًا بين الم�ؤرخ والروائي في بع�ض الجوانب« ،كعر�ض نف�سية الجماعات،
والم�ؤثرات التي تحركها ،وت�شخي�ص الم�سيرات الرئي�سية بالنظر �إلى الطبيعة
والوراثة والبيئة»((( .لذلك كتب التاريخ بالأ�سلوب الق�ص�صي و�سمى الحلقة الثالثة:
ٌ
وق�ص�ص» .وكتاباته الأولى بد�أت بالق�صة« :مثلهن الأعلى»
عر�ض
«�أيام الح�سين،
ٌ
تحدث فيها عن ن�ساء النبي .و«�أرينب بنت �إ�سحق» ق�ص ٌة واقعي ٌة ت�صور جانب ًا من تاريخ
الحكم الإ�سالمي ،وتك�شف �شخ�صية الحاكم الذي ي�ستغل نفوذه با�سم الإ�سالم ،ليوقع
بين «المرء وزوجه» ،وهذا ت�صرف يعيد ما روته التوراة المزورة عن داود و�أوريا زوجه...
«�أرينب» المر�أة الفا�ضلة تغتالها يد الحاكم ،تريدها �أم ًة في جملة عبيدها! وعبد اللهّ
بن �سالم الزوج المخدوع ،يذهب �ضحية م�ؤامر ٍة ،خطط لها ونفذها معاوية ،الذي �أ�ساء
ا�ستعمال لقب خليفة الم�سلمين ،لذلك نزع العاليلي منه هذا اللقب و�أ�سماه الملك .طلق
المر�أة من زوجها �إر�ضا ًء لرغبات «نجله» يزيد .الملك ي�ستغل �سلطته للإيقاع ب�سعادة
الرعية ،ال�صالحة ،الموادعة...في�سلبهم �سعادتهم ون�ساءهم و�أموالهم و�أرواحهم...في
الطرف الآخر من المجتمع ي�أتي الخير ممث ًال بالح�سين ،يغير مجرى الأحداث ،ينقلها
مبال بالأحقاد التي �أخذت تتكد�س في قلوب
من ظالم الباطل �إلى �ضوء الحق...غير ٍ
�أعدائه...كان همه �أن يمنح المظلوم العدالة� ،أن يعيد الأمان با�سم الإ�سالم ال�صحيح،
�إلى حبيبين �ضاعا في د�سائ�س خليفة الم�سلمين بالغلط...قال عمرو بن العا�ص لمعاوية
في �ش�أن �أرينب�« :إن النا�س تحملوا منا �ضراو ًة في ال�سيا�سة ،و�ضراو ًة في االموال،
�إلى �ضراو ٍة و�ضراو ٍة في الأحكام...وال �أراهم �إال ثائرين بنا� ،إذا جعلنا بيوتهم هدفاً
ابلي�س ين�صح ال�شيطان.
ل�ضراوة �شهواتنا»((( ُ
((( [م.ن]� ،ص .151
((( [م .ن]� ،ص.513 :
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بكلمات مثقل ٍة بال�شاعرية والرمزية ،تك�شف ُطه َر الح�سين،
�أنهى العاليلي ق�صته
ٍ
يغ�سل جناية معاوية وابنه ،يغ�سلها من �أجل الإ�سالم ،من �أجل االن�سان .حطت فرا�ش ٌة
بي�ضاء «�أرينب» ك�أنها الزهرة على كتف غ�صن يمي�س «عبد الل» وكانت ناعم ًة ،تلهو
ب�أغاني �سعادتها...
فب�صر بها عنكبوتٌ �صغي ٌر «يزيد» ،و ّد لو يروي بهناءتها �شهوات نف�سه الح ّرى...
وما لبث حتى جاء قرم العناكب «معاوية» يبادر ،وراح ين�سج �شباكه حولها.
ن�شوات
و�إذ ذاك حوم بلب ٌل غري ٌد «الإمام الح�سين» كان ين�شر ب�ألحانه في الأرواح
ٍ
منع�شاتّ ،
وحط حيث انت�صبت �أ�شراك الم�أ�ساة.
ٍ
فنقد القرم نقد ًة ،وم�ضى يغرد تغريد ًا كان معناه((( ﭽ ﭛ ﭜ ﭝﭞ ﭟ
ﭠ ﭡﭼ (((.
ما ا�ستطاع العاليلي �أن يكتب التاريخ مع الإمام الح�سين� ،إال بهذا الأ�سلوب ال�شاعري
الم�شرق ،كلماته يلتقطها من �أجواء الوحي ،تذهب حروفها �شم�س النبوة...كلمات
ير�صفها في �صرح الحق ،بعد �أن ينزعها بجر�أ ٍة من قالع الباطل.

((( [م .ن]� ،ص.528 :
((( �سورة �آل عمران ،الآية .54
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الفقه واألدب والسيرة الشخصية
«عند مغنية والعاليلي»
األبحاث:
•اللغة والأدب في �سياق المعا�صرة والت�أ�صيل عند العالمة العاليلي د .ع�صام نور الدين.
•العاليلي ال�سيرة الذاتية د .فايز ترحيني.
•اللغة والت�أ�صيل عند العالمة العاليلي المحامي �أ .ر�شاد بول�س �سالمة.
•ال�شيخ مغنية كما عرفته ال�شيخ د .جعفر المهاجر.
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اللغة واألدب في سياق المعاصرة والتأصيل
عند العالمة العاليلي

د .عصام نور الدين

(((

الكالم على
�إن كالمي ،اليوم ،على العاليلي المتف ِّرد بعلوم ع�صره ومنهاجه ،هو
ُ
العبقرية العربية والإ�سالمية ،التي قد ال تظهر �إال على ر�أ�س ِّ
قرن حامل ًة معها المنهج
كل ٍ
طالب عليه ال�سالم ،ذا الفقار
والبحثي وال
العلمي
علي بن �أبي ٍ
أخالقي ،حمل الإمام ُّ
َّ
َّ
َّ
ألف و�أربعمئة �سن ٍة «�1400سنة»
بهذه القفار ،وبذره علوم اللغة العربية ،لأول مر ٍة منذ � ٍ
علوم ومناهج� ...ضيعها العرب والم�سلمون ف�ضاعوا وتاهوا وذلوا ...وها
مع ما بذر من ٍ
اللغوي ويكتفون ب�إعادة القديم
العاليلي
جديد منهج
ِّ
نحن اليوم نراهم ي�ض ِّيعون من ٍ
ِّ
واجتراره ون�صبه �إله ًا في عقولهم يمنعهم من التفكير ويحد من جر�أتهم ،وي�صادر
حريتهم في�ضيعون في «نعيم» القديم �أو في متاهته ،وال ي�ضوعون في الحا�ضر �إبداع ًا
و�إنتاج ًا وعز ًا وكرام ًة ...وال ي�سافرون �إلى الم�ستقبل على جناح العقل المبدع ومنجزاته
يوم من الأيام
ومناهجه فيقتلهم القديم وي�سجنهم في �أ�سوار �آراء القدماء التي كانت في ٍ
((( �أ�ستاذ جامعي.
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رد ًا علمي ًا ذكي ًا وواقعي ًا على متطلبات النا�س وحاجاتهم ...فلما اكتفى الأبنا ُء وقالوا
المازني« :من �أراد �أن يعم َل كتاباً في النحو بعد كتاب �سيبويه فلي�ستحي
على ل�سان
ِّ
فا�ستحوا!! و�أمحوا ودالت دولتهم ،زالت ريحهم ،وجمدت عبقريتهم ،ف�أم�سوا عبيد
�آبائهم و�أجدادهم من جه ٍة وعبيد حاجتهم والقاب�ضين عليها من جه ٍة ثاني ٍة فارتفع
ٌ
وبغاث ال ي�ستطيع �أن
الوهمي؛ �سو ُر الجهل ...ف�إذا الأبناء �أقزا ُم �أجدادهم،
ال�سور
ّ
ُّ
ي�ستن�سر ولو لفظياً في فم الحا�ضر و�آفاق الم�ستقبل».
والعرب لغوي ًا وبحثي ًا على هذه الحال �أو مثلها فا�ست َّل �سيف التمرد
العاليلي،
جاء
ُ
ُّ
العلمي المنهجي �سنة 1938م وهو في الرابعة والع�شرين من عمره ،و�أر�سل مقدمته
المازني
عبقري وثور ًة علمي ًة حقيقي ًة ....محت ما قاله
بحث
ٍّ
منهج ٍ
اللغوية في النا�س َ
ُّ
واحد و�سبعين عام ًا
وما �أُ ِّ�س َ�س على مثل قوله فكانت المقدمة اللغوية حين والدتها منذ ٍ
كما قال لي العاليلي مر ًة عنها قال« :كانت �أحدث وجهة نظرٍ لغويةٍ» ....الحظوا معي
قوله وانتبهوا �إلى دقة تعبيره فلم يقل «�أحدث نظريةٍ»� ،أو «�أحدث حقيقةٍ» ...بل قال
نظر لغوي ٍة» ....ولكن المفاج�أة لي�ست هنا ..بل في قوله لي متابع ًا« :ثم
�أحدث وجهة ٍ
تخطاها الزمن ككل �شيءٍ».
التطوري ،فطبقه على نف�سه ،وعلى
�أر�أيتم كيف بقي العاليلي �أمين ًا لمنهج الحياة
ِّ
�إنتاجه؟
العاليلي الذي قال لي في 1989/6/26م� ،إن الزمن قد تخطى مقدمته
�أر�أيتم
ُّ
الدر�س على فروع العربية مر ًة
اللغوية ،التي قال فيها �سنة 1938م� :إن المقدمة تبتدئ
َ
ثاني ًة «فتتناول النحو وال�صرف والإ�شتقاق والبالغة وت�صل من وراء درا�س ٍة موزون ٍة
وجه �آخر،
�إلى �إقرار كل �شي ٍء في مو�ضعه وعلى اعتباره ،وهي «�أي المقدمة» من ٍ
حكاية تطور العربية في ِّ
كل �أ�شيائها .وال يهولك �أنها جاءت كما يكون المخلوق الجديد
معروف �صار ال يعرف �سوا ُه ،و�شعا ُر ِّ
كل الدر�س الذي انت�شرنا به على
مميزاته ،ف ُر َّب غير
ٍ
العربية كلم ُة وردت في الت�صدير وهي:
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[«لي�س محافظ ًة التقليد مع الخط�أ« ،»...ولي�س خروجاً الت�صحيح الذي يح ِّق ُق
وتناولت
التخ�ص�ص
بكالم على المجامع ودور
ُ
المعرفة» ،و� ُ
ّ
أتيت �أي�ض ًا في خالل ذلك ٍ
أقرب من ِّ
َّ
كل ما اقترح حتى اليوم].
الخط والإمال َء ،و�سائ َر
ِ
�شكليات اللغ ِة ٍ
بحلول هي � ُ
فمقدمة العاليلي اللغوية ال تعني �سوى الثورة اللغوية ،وهدم ما تعارفنا عليه �إن في
تاريخ اللغة و�إن في قواعد النحاة ،التي لم ينظر �إليها العاليلي �إال باعتبارها اجتهادات
مجتهدين ،ما يعني �أنها لي�ست حقائق مقد�س ًة ال ُت َم�س.
والمقدمة تك�شف في بيان وجه النق�ض عن قاعد ٍة نفر�ض فيها ال�صحة على مقدارها،
ُ
وينتهج �أ�سلو ُبه.
النق�ض
ي�ستقيم به
فلم تكن معني ًة �إ َّال على القدر الذي
ُ
ُ
فتحت مقدمة العاليلية �أبواب ًا في العربية كانت طال�سم �إلى يوم كتبها �سنة1938م،
عدد من المباحث اللغوية الجليلة ،التي ي�ستحقّ ك ٌّل منها �أن يكون
وهي ت�شتمل على ٍ
�أطروحة دكتوراه دولة في علم اللغة �أو في الأل�سنية� ،إذا ا�ستعملنا الم�صطلح ال�شائع
اليوم ،وذلك نحو:
 ن�ش�أة اللغة ومعاني الحروف. الأوزان ،تحديدها وتجديدها. التذكير والت�أنيث. عين الفعل الم�ضارع. تطور اللغة وتطور اللهجات. قاعدة القلب �أو الدوائر.البيولوجي ،القائمة على قانون
وكان العاليلي في كل ذلك مت�أثر ًا بنظرية التطور
ّ
«الإهمال والإ�ستعمال» المعتمد على �أمانة الأع�ضاء غير الم�ستعملة لأنه كان يرى �أن ما
ُ
الحي ...فلقد تبقى بقايا
يحدث في البناء
يحدث في اللغة �شبي ٌه بما
ِّ
الع�ضوي للكائن ِّ
زوائد ،ال َ
�سابق كان لها فيه
عمل لها في الهيكل
الج�سمي �سوى �أنها دلي ٌل على ٍ
وجود ٍ
ِّ
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خ�صائ�ص انحدرت ...واندحرت ،ومن ثم �أ�صبحت طفيلي ًة في الوجود الماثل ...وكذلك
ُ
النامو�س في ف�صائل الأنواع يق�ضي بالإنقرا�ض عند وجو ِد الأرقى والأكمل ...ولقد تبقى
ُ
عيني الفناء م�شهد ًا من
مع ذلك بقايا من الف�صيلة المنقر�ضة ،ال لت�ستق َّر ،بل لتكون في ِّ
الوجود المقهور.
فالعاليلي ،كما يالحظ بل [كما �صرح لي غير مر ٍة] كان ن�صير المدر�سة البيولوجية
إن�ساني ...وهذه المدر�سة الفكرية هي التي �سادت في مطلع
في البحث الإجتماعي وال ِّ
القرن التا�سع ع�شر ،الذي و�سمت فيه م�ؤلفاتٌ كثير ٌة ب�سمته ،و�أم�سينا نقر�أ قول جمهورهم
«اللغة ٌ
حي» ...وهي في ر� ّأي المتوا�ضع لي�ست كائن ًا حي ًا ،بل م�ؤ�س�س ٌة �إجتماعي ٌة ،ال
كائن ٌّ
توجد �إال داخل المجتمع.
�إن العبقرية العاليلية تظه ُر فيما اكت�شفه ،كقيا�سية تاء الت�أنيث ،وجنوح العربية �إلى
ك�سر عين الفعل الم�ضارع �إذا كانت عينه �أو المه �أحد الحروف الحلقية ال�ستة «الهمزة
والهاء ،العين والحاء ،الغين والخاء» ...هذه القيا�سية كانت �ست�سود لو قدِّ ر للعربية
�أال تخرج عن �سنن تطورها وارتقائها ،و�أال تقف جامد ًة عاجز ًة عجز �أ�صحابها و�أبنائها
والناطقين بها عن مجارا ِة الحيا ِة وحركة تطورها الدائمة لأن العبقرية العاليلية تكمن
�أي�ض ًا فيما تجاوز فيه الإكت�شاف �إلى الإختراع �إذا جاز لي ا�ستعمال هذا الم�صطلح في
هذا المقام.
والإختراع عنده تج�سد ح�سب ر�أيي في ق�ضايا عد ٍة �س�أكتفي بما قاله في نظرية القلب
�أو قاعدة الدوائر.....
هل �أقول لكم بماذا �سبق العاليلي ال�سابقين المبدعين كالخليل بن �أحمد الفراهيدي
و�أبي علي الفار�سي وتلميذه ابن جنى والحاتمي وتلميذه ال�سكاكي وابن الأثير �صاحب
المثل ال�سائر ....وهم من عباقرة هذه الأمة الذين قالوا ب�أن تقاليب كل ماد ٍة من مواد
الثالثي ال�ست �أو ال�ستة تجمعها وحد ٌة معنوي ٌة ولكنهم لم ي�ستطيعوا تجاوز ذلك لأنهم
كانوا �أ�سرى المنهج المدر�سي التعليمي الذي و�سم �أعمالهم ولم ي�سمح لهم بالتحليق
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العاليلي
بنجاح ثم �أُردوا عنه خائبين �إلى �أن جاء
اللغوي الذي بد�أوه
في ف�ضاء الإبداع
ِّ
ُّ
ٍ
فجعل:
الهجائي
 -1الجدول
االلفبائي �أ�سا�س ًا[�أ  -ب  -ت  -ث -ج ح خ.]........
ّ
ّ
ألفبائي [مادة :ملك مث ًال....
�	-2أقدم المقاليب ما وفق ترتيب الجدول الهجائي ال ّ
�أقدمها ك ،م ،ل].
 -3تفريخ المادة يكون باعتبار عين الكلمة والمها ...فطريقة توليدها بجعل العين
والالم ،فا ًء وعين ًا ،وعليه فالمادة الثاني ُة «لمك» ،والماد ُة الثالث ُة «مكل» ...ولو ذهبنا
ن�ستولدها على الطريقة عينها فال تلد �إال مادة الأ�صل»كلم» وهذا ي�شبه من كل وجوهه
بنوع
الجدِّ  »»atvismومن ثم يقف
قانون الرجوع الى َ
ُّ
الثالثي عن الإنتاج �أبد ًا �إال ٍ
من التغايرات ،يجري عليه بعد تمثيله دائر ًة بكاملها ،هي[ :كلم ،لمك ،مكل].
اال�صل [كلم] عين ًا
الالم من ماد ِة
ِ
 -4والتغاير الذي تق�ضي به القاعد ُة يكونُ بجعل ِ
وحينئذ تتول ُد الماد ُة التي هي في ر�أ�س الدائرة الثانية [كمل] ،التي ين�ش�أ عنها [ملك،
ٍ
الثالثي عن الإنتاج �أبد ًا بعد ا�ستيفائها ،فتكون الدائرة الثانية بكاملها
لكم] ،ويقف
ُّ
[كمل ،ملك ،لكم]..
معنوي بين المقاليب ال�ستة ،ال يمكن �أن يتخلف و�إن
جامع
ٍّ
 -5تقت�ضي القاعدة وجود ٍ
ُ
التخالف في الخ�صو�صية لي�س غير ...وهذا الجزء من النظرية
بعد و�إنما
كان على ٍ
�سبقَ
العاليلي فيه الخلي ُل بن �أحمد الفراهيدي وابن دريد ،و�أبو علي الفار�سي ،وابن
ّ
جنى الذي قال في خ�صائ�صه [�ص« :]113/ :و�أما [ك ،ل ،م] فهذه �أي�ضاً حلها
وذلك �أنها حيث تقلبت فمعناها الداللة على القوة وال�شدة»....ولكنه لم يقل ما
قاله العاليلي بعد �ألف �سن ٍة ب�أن» تعيين موقع المادة من الدائرة بدعوى �أن كل دائرة
وجه �أخ�ص تكون �أكثر ظهور ًا في المواد الثالثة من الوحدة العامة للثالثي
تجمع في ٍ
في مواد ال�ست» ،ولم يقل �أي�ض ًا ما قاله العاليلي ب�أن الإجتماع الحرفي في المادة
ورد الثالثي �إلى الثنائي بحذف حرف الو�سط منه لمعرفة معنى الأ�صل لأن الوا�ضع
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القديم كان يح ِّرر الت�شابه بين الم�سميات لي�ضع لها من ماد ٍة تتوافق في مفاهيمها
التي هي مالحظة الو�ضع و�إن تخالفت في الم�صادقات .ولي�س هذا دعوى مجرد ًة �أو
اجتهاد ًا مفتع ًال و�إنما هو �شي ٌء راهنٌ في التطبيق على مواد اللغة(((.
وهكذا ي�صل العاليلي �إلى قاعدته في الترتيب المذكور:
الدائرة االولى :ك ل م ،ل م ك ،م ك ل.
الدائرة الثانية :ك م ل ،م ل ك ،ل ك م.
ملزم به و�إنما ك�شيءٍ يراه
وهو يظن �أنه تكلم على القلب وقواعده غير مت� ٍأثر ب� ٍ
أحد وال ٍ
الكفيل بمناجاة العربية في م�ستقبلها البعيد ...ولكنه يتنبه �إلى �أنّ ما جزم به جزم ًا ب�أنه
كان نظرية القلب عند العرب الأولين تنبه �إلى �أنه ال ي�سلم له به ت�سليم ًا ،ففطن �إلى �أن
اللغويين �سيناق�شونه في �أربعة �أمو ٍر تتعلق بنظريته هذه ،وهذه الأمور هي:
 -1اعتمادها الجدول الهجائي الألفبائي �أ�سا�س ًا.
 -2دعوى �أن �أقدم المقاليب ما وافق ترتيب الجدول الهجائي الألفبائي.
 -3دعوى �أن التفريخ المادي يكون باعتبار العين والالم،
 -4دعوى �أن التغاير لتح�صيل ر�أ�س الدائرة الثانية يكون بتقديم الالم �إلى مو�ضع
العين...
العاليلي ب�أن هذه وجو ٌه دقيق ٌة وب�أن الجواب عنها لي�س هين ًا على �سبيل الب�سط
يعترف
ّ
إجمالي ويعتبر كافي ًا في الرد مع
والتحرير ...فيقول �إنه يمكن �أن نجيب عنها
ٍ
بجواب � ٍّ
أ�ساليب �صحيح ٍة يعتبر مبد�أً علمي ًا
ذلك .وحا�صله �أن الإفترا�ض
العلمي �أي الم�صوغ على � َ
ّ
ما دام ي�صلح �أن يكون عل ًة لل�س�ؤال عن ال�شيء وال ريب في �أن هذه القاعدة �صالح ٌة لأن
تكون جواب ًا عن كل ما ُي�س�أل عنه في اللغة(((.
((( المقدمة� ،ص.228 ،227 :
((( المقدمة �ص.315
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اللغوي؟
العاليلي في قول ما يريد قوله في «�إ�صالحه»
هل نجح
ّ
ّ
�إننا نقول �إن ال�شيخ عبد اهلل العاليلي نجح في دعوته الإ�صالحية في اللغة؛ لأنه:
 -1ابتعد عن ال�شخ�صانية وع�صبيتها ،واعتمد الجماعية والإجتماعية المغنية عن
الفردية.
 -2ابتعد عن القطرية والإقليمية ور�أى �أن العربية هي ُ
ملك العرب كلهم ،وهي كنزهُ م
الدائم الذي ال يغتني ويزداد �إال با�ستعمالهم ا�ستعما ًال يعبرون به عن الحياة بكل
ُ
تفا�صيلها؛ �أي يعبرون بها عن حاجاتهم المادية والمعنوية والروحية والفكرية وال
ي�شركون بها لغ ًة اخرى �أو ل�سان ًا �آخر.
 -3اعتبر متن اللغة ماد ًة حقيقي ًة للفكرة ال �أدا ًة تك�شف عنها.
�	-4أرجع براعة الخيال �إلى اللغة في المقام الأول ال �إلى الأديب �أو ال�شاعر من دون �أن
يهمل دوره المن�شئ في ذلك.
 -5اعتبر اللغة غاي ًة ال و�سيل ًة فاللغة ال يح�صر دورها في التعبير عن حاجات القوم
و�أغرا�ضهم لأننا نتكلم كما نفكر ونفكر كما نتكلم ولأن اللغة والفكر تو�أمان فال فكر
كلمات....
فكر لأننا نفكر
بكلمات �أو بعبار ٍة �أدق ب�أ�شباح ٍ
ٍ
بدون لغ ٍة وال لغة بدون ٍ
تحكم نظرتنا �إلى �أنف�سنا و�إلى الأخرين و�إلى الكون و�أنها
�إن
العاليلي وعى �أن اللغة ُ
ّ
تتحكم في �آلية تفكيرنا بل في نتائج التفكير لأنني �أظن �أنَّ الحقائق تختلف باختالف
اللغات �أو الأل�سن التي يفكر بها الإن�سان.
العاليلي العربية بمذاهب الجدِّ فحاول �إقالة عثارها لإعدادها
لذلك �أخذ ال�شيخ
ُّ
َ
معقول العرب ودعا
للحا�ضر وتهيئتها للم�ستقبل ف�أبقى «في نظريته وفي كتبه» ما ظنه
يقوم على ع�شرة �أ�س�س ،هي:
لغوي ٍ
تنقيح ٍّ
جديد ُ
�إلى ٍ
 -1حذف ال�سماع �إال على المعنى المبدع الذي ق ّرره في مقدمته.
�	-2إباحة �صوغ الموازين من الثالثي والرباعي.
بدالالت قار ٍة ثابت ٍة ال تختلف على اختالف الموادّ.
 -3تخ�صي�ص الموازين ،مفرد ًة �أو مجموع ًة،
ٍ
- 325 -

يالعلا ةمالعلا دنع ليصأتلاو ةرصاعملا قايس يف بدألاو ةغللا

 -4توحي ُد معاني الم�شتقات جميعها للمادة.
العرب �أو �أنها
 -5الإ�ستفادة من قاعدة الدوائر بو�ضع موا َّد جديد ٍة ،لم ي�سبق �أن و�ضعها ُ
ماتت بعد و�ضعها.
الرباعي وما �إليه ،بزيادة الحرف على الآخر بعد تحرير معاني
 -6الإ�ستفادة من �سنة
ِّ
الحروف الهجائية.
 -7المعاقبة �أو الإبدال.
 -8المجاز والت�ضمين.
ُ -9
الفك في مح ّل الإدغام لداللة.
 -10الت�صحيح مع موجب الإعالل لغر�ض...
ٌ
ُ
ويحاول �أن ير َّد على
مرتبط بالحياة ومتول ٌد عنها،
�إن منهج العاليلي الإبداعي هذا
ول�شدِّ ما كان يحفظه «اعتماد لغويينا ،اليوم لوحي وجدانٍ ا�ستولده
مطالب
الع�صر ِ
ِ
ِ
التاريخ عندهم على حدوده من المحافظة وهم ي�شهدون من مطالب الع�صر على
اللغة ما كان واجباً �أن يجعلهم يغيرون من هذا الإعتماد وينتقون له وجهاً �آخر يكون
�أكثر مالئم ًة للعربية و�أكثر انتهاجاً فيها و�إنتاجاً عليها».
طغيان على العربية ال تكاد تثبت له
ويرى العاليلي �أنه على الرغم من �أننا حيال
ٍ
«نجد من اللغويين من يجه ُد نا�صباً بترقيع �أمزاق الما�ضي على �أيِّ وج ٍه و�إن كان ال
ي�ستقيم» مع الحياة وحركتها الدائمة المتجددة.
نفر من الذين يطلقون على �أنف�سهم لقب اللغويين
ول�شد ما يحفظني �أنا اليوم تطاول ٍ
�أو الأل�سنيين ممن ال يفقه �شيئ ًا من علوم اللغة �أو مناهج درا�ستها وبحثها....
فيتكلمون على �إنتاج ال�شيخ من غير �أن يفهموا ما يقول ومن غير �أن ي�ضعوا �إنتاج
ال�شيخ في مكانه من الزمان والمكان باعتماد المنهج التاريخي الذي ال يبيح لهم �أن
يحاكموا ما قيل منذ �سبعين �سن ٍة بمعايير الحا�ضر التي لم يثبت �صالحها المطلق
وفروع وردت في ن�ص ال�شيخ المجتهد ويتنا�سون الأ�صل الذي
جزئيات
ويركزون على
ٍ
ٍ
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التفت �إليه العاليلي من دون غيره لأنه كان يرى �أن الإ�صالح الحقيقي يوجه �إلى الأ�صل
ف�صح في �شيخنا وفيهم قول الحبيب �أبي تمام:
�أو ًال َّ
ُم� � � َت � ��و ّق� � � ٌد م� �ن ��ه ال�� ��زم�� ��انُ ور َّب� �م���ا ك� � ��انَ ال � ��زم � ��انُ ب� ��آخ���ري���نَ ب �ل �ي��دا.
و�أظن ظن ًا قوي ًا �أن قول �أبي تمام في جزئه الأول ينطبق على العاليلي انطباقه على
ومكان:
زمان
ٍ
ال�شيخ محمد جواد مغنية وعلى مبدعي هذه الأمة في كل ٍ
هُ � � ��دِّ َب ف ��ي ِج �ن ���ِ�س � ِه ون� � � َ
�ال ال �م��دى ب� �ن� �ف� �� ِ��س� � ِه ف � �ه� ��و وح�� � � � � ُّده ج��ن���� ُ�س
فهل �أن�صفنا ال�شيخين :العاليلي ومغنية في هذه الندوة� ،أم �أننا بحاج ٍة الى ت�أليف
والتاريخي
وال�سيا�سي
والديني
اللغوي،
لجن ٍة من العلماء المتخ�ص�صين لتدر�س �إنتاجهما
ّ
َّ
َّ
َّ
فتقدم ع�سل ُه وقمح ُه غذا ًء للأجيال القادمة ،فال يجوعون بعدهما
إن�ساني
ُ
والقومي وال ّ
ّ
الخيل في كل
ال�صيد وال�سباحة وركوب
[وبعد �أمثالهما] �أبد ًا لأنهم يكونون قد تعلموا
َ
ِ
المجاالت الفكرية ،كما فهم ال�شيخ عبد اهلل العاليلي الحديثَ
النبوي ال�شريف؟.
ِ
َّ
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(((

اقت�ضت ظروف درا�ستي الأكاديمية �أن يكون عنوان م�شاركتي في هذا الم�ؤتمر:
ال�سيرة الذاتية لل�شيخ عبد اهلل العاليلي.
و�س�أتوقف باخت�صا ٍر عند ثالثة عناوين وهي:
 -أوالً  :بطاقة العائلة:

عندما و�ضع «الفارابي» �أ�س�س مدينته الفا�ضلة جعل في رئا�ستها من اجتمع فيه
الإ�ستعداد الفطري والإت�صال بالعقل الفعال عن طريق الوحي .وهذان �أمران ال
يتوافران �إال في الأنبياء والمر�سلين .ولإن انقطع الوحي بعد الر�سول الكريمP
�صفات توافرت تترا في ب�ضع ٍة يعرفهم من
ا�شترط «الفارابي» لنيابة الرئا�سة خم�س
ٍ
يقر�أ «الفارابي» جيد ًا وربما كان العاليلي واحد ًا من �ساللتهم.
�أو�صلت الهجرات �أجداد العاليلي �إلى ال�ساحل التركي وامتداد ًا �إلى كريت فاتخذوا
لهم مكان ًا �أ�سموه «عاليا» ثم رحل بع�ضهم باتجاه المغرب العربي ثم م�صر ولبنان.
وبين الهجرة والمكوث الجديد �أ�ضيفت �إلى الت�سمية �أداة «لي» وهي في التركية تخت�ص
((( �أ�ستاذ جامعي.
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بالمكان وتجاوز ًا بال�سكان وفي الحالتين ف�إن جذور الأ�سرة ترتبط بالإمام علي بن �أبي
طالب Qفهي[« :علي+لي] وهذا ما يف�سر لقبهم في م�صر بالنقباء والأ�شراف
وربما يف�سر كثيراً من قناعات ال�شيخ و�آرائه و�أفكاره».
-

ثانياً  :البطاقة الذاتية:

رجل .ولد
الرجال �أيها ال�سادة ال تقا�س بالأ�شبار بل بالأفكار والعاليلي كان �أم ًة في ٍ
عبد اهلل بن عثمان العاليلي في بداية الحرب وتحديد ًا في1914 /11/20م.
يقول كناي ًة :كنت �أيام الحرب العالمية الأولى �أ�شهد مق�صلة الجوع وال�سغب
كقماط يلتفني
ك�سديل �أو �ستا ٍر بل
المنجل ...فال بدع �أن تغ�شتني الك�آبة في �أعماقي ال
ٍ
ٍ
فتى
في �أنحائي ويقول في مقابل ٍة �أخرى م�سجل ٍة «�أنحفر عميقاً في �سرائري منظر ً
�أنفقت له لقيمة �أ�سرع �إليها فمه وللحظته اقتحمه على فمه �آخر ،والتزاماً عليها
لينفكا ٌّ
وكل في فمه �شفة الآخر م�شفوع ٌة بدمعةٍ».
ما زال �أنين ال�صبية التي تعاني �سكرات الموت جوع ًا ي�صم �أذنيه وي�سكن نف�سه
ثان والم�شاعر الإن�سانية ال�صادقة والثورة
وجه ٍ
ويبعث فيه م�شاعر ال�سخط والنقمة من ٍ
ثالث.
وجه ٍ
وتحطيم الأ�سوار في ٍ
دخل ال�صبي الكتاب في بيروت �سنة 1919م ثم لم يلبث �أن غادرها مع �أخيه �إلى
القاهرة �سنة  1924م ،وهنالك �شهد الحركات ال�سيا�سية والفكرية والدينية التي كانت
تنطلق من الأزهر.
-

ثالثاً  :البطاقة الفكرية:

�أعتقد �أن م�سارات الرجل الفكرية نحت نحو الن�ضج وهو في حوالي الع�شرين �أي
منذ �سنة1936م حتى �سنة 1940م تاريخ عودته �إلى بيروت .وما �أنتج بعد ذلك يندرج
في �إطار الإغناء والتعميق ويغطي الم�ساحات �أو المناحي :اللغوية ،الأدبية ،القومية،
ال�سيا�سة ،الت�أريخية ،ال�سيرية والفقهية� .أي كل ما يتعلق بالإن�سان فترك فيها حوالي
- 330 -

ينيحرت زياف .د

�ستين كتاب ًا وعدد ًا كبير ًا من المقاالت والأبحاث والم�شاركات الفكرية وجعل لها �شعار ًا
واحد ًا «لي�س محافظ ًة التقليد مع الخط�أ ولي�س خروجاً الت�صحيح الذي يحقق
�صحيح في �إبدائه لأن ال�شهرة لم تعد
المعرفة فال تمنعني غرابة ر� ٍأي �أظن �أنه
ٌ
�أبداً عنوان الحقيقة» وي�ضيف« :ل�ست �أ�ؤمن بالأ�سوار هذه قاعدة كل تحركٍ عندي
لأن الإيمان بها � ٌ
إيمان بالتحديد والجمود» ولم يهمل التاريخ وال�سيرة فيقول�« :أن ما
تعلمناه ،ولما نزل نتعلمه بات في حاج ٍة كبير ٍة �إلى معاودة در�سه وتجديد تدوينه
على وج ٍه يكون �أكبر حظاً في باب ال�صدق و�أوفر ن�صيباً بمعنى الدقة».
�شعا ٌر ا�ستقاه الرجل من م�شاهداته ومنطلقاته الفكرية التي ت�شكلت في وعيه وال
وعيه ،ف�أنتجت خروج ًا على التقليد وجر�أ ًة في الدفاع عن الحق والقيم ال�سامية وتحطيم ًا
للأ�سوار والطواطم ودعو ًة �صريح ًة �إلى �إعادة تدوين التاريخ ب�ضوابط جمع الحديث
النبوي ال�شريف وال�صدق والدقة والمنطق .ولإن كان الوقت المخ�ص�ص لي يحول دون
التف�صيل �أكتفي بالإ�شارة �إلى �أمرين اثنين:
الأول :ق�صة ال�شيخ الأحمر:
فهم العاليلي الواقع الإجتماعي ال�سيا�سي والديني والفقهي فهم ًا جيد ًا ودعا �إلى
الثورة على كل �شيءٍ في هذا المنطق �شارك في معظم الأحزاب التي عرفها لبنان منذ
الأربعينات كحزب النداء القومي ،وكتلة التحرر الوطني ،والحزب التقدمي الإ�شتراكي،
وحزب الكتائب وحزب النجادة و�صو ًال �إلى حركة �أن�صار ال�سلم والحزب ال�شيوعي
فاتهمته ال�صحافة في �أثناء معركة الإفتاء في الخم�سينات بال�شيخ الأحمر.
فالرجل لم يكن حزبي ًا بالمعنى التنظيمي بل كان متعاطف ًا مع �أفكار تلك الأحزاب
الإ�صالحية والإن�سانية والثورية والتجديدية .وفي مجال حديثه عن الحزب ال�شيوعي
يقول�« :أنا ال �أنفي المبد�أ ...وربما �ألتقي مع الفكر ال�شيوعي وبخا�ص ٍة النواحي
بنقاط عديد ٍة معه» ،وتهمة ال�شيخ الأحمر تنفيها �سيرة الرجل
الإن�سانية كما �أختلف
ٍ
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ور�أيه بالإ�سالم حيث يرى في الدين �ضرور ًة �إجتماعي ًة و�إن�ساني ًة مع ًا و�أن الب�شرية جمعاء
محمد و�أن الأديان ال�سماوية كلها من نبع ٍة واحد ٍة
م�ضطر ٌة �أن تت�صل بالأر�ض عن طريق ٍ
اتحدت جميعها في الإ�سالم الذي �أ�ضحى ح ًال لم�شاكل الب�شرية كاف ًة».
الثاني :كتابة ال�سير ومحاولة اغتيال عمر:
�س�ألته يوم ًا :ما الذي دفعك �إلى كتابة ال�سيرة وتحديد ًا �سيرة الإمام الح�سين؟
�أجاب :قادتني ال�صدفة يوم ًا و�أنا ياف ٌع حيث تقيم الجالية الإيرانية في القاهرة
مرا�سم �إحياء ا�ست�شهاد الإمام الح�سين ف�أ�سرني الآداء وملك نف�سي وروحي وعقلي.
رجل يحمل الجينات التاريخية للر�سول الأكرم .يقول:
حين �أمام ٍ
فوجدتني بعد ٍ
«علق النبي Pح�سيناً لأنه ر�أى فيه ظله وحقيقته فحب النبي له لم يكن بمح�ض
العاطفة فقط ،بل ب�شعو ٍر �آخر �أي�ضاً وهو الإبقاء على الذات».
عظيم ،و�شخ�صي ٌة �أ�سمى من كل �شخ�صي ٍة ،ورج ٌل
فالح�سين في ر�أيه عظي ٌم دونه كل ٍ
أفذاذ .وفي هذا المجال يح�ضرني
فوق الرجال مجتمعين ،فهو ملتقى
عظمات ومجمع � ٍ
ٍ
إمام كان جبريل خادم ًا
قول «�أبي نوا�س» في الإمام الر�ضا[ :Qانا ال �أ�ستطيع مدح � ٍ
لأبيه] ،ويتعلق ب�سيرة الح�سين وكتابات العاليلي التاريخية محاولة اغتيال الخليفة «عمر
بن الخطاب» التي يحملها التاريخ �إلى «�أبي ل�ؤل�ؤة» كونه فار�سي ًا.
�شهدت ال�ساحة العربية قبل الإ�سالم انطالقة الأحزاب ال�سيا�سية و�أ�شهرها الحزب
الأموي بزعامة «�أبي لهب» و«�أبي �سفيان» �سعي ًا النتزاع الزعامة الدينية من الها�شميين،
لكن اهلل �أبى و�ساد الإ�سالم.
َب ْي َد �أن «�أبا �سفيان» حملها ووقف بعد وفاة ر�سول اهلل Pعلى قبر حمزة عم الر�سول
قائ ًال ب�شمات ٍة« :رحمك اهلل �أبا عمارة لقد قاتلنا على �أمرٍ �صار �إلينا» ،و�أردف متوجه ًا
�إلى ع�شيرته« :يا بني �أمية تلقفوها تلقف الكرة ،فو الذي يحلف به �أبو �سفيان ما زلت
�أرجوها لكم ولت�صيرن �إلى �صبيانكم وراث ًة».
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متب�صر ،ف�أخذ
وعقل
بعدل ٍ
وبعد �أن �آلت الخالفة �إلى ابن الخطاب� ،أقبل على الدين ٍ
ٍ
طالب ،واقترن بابنته �أم كلثوم وقرب �إليه ابن عبا�س فخ�شي
ي�شيد بف�ضل ابن �أبي ٍ
الأمويون انقالب عمر ف�ص ّمموا على قتله وعهدوا �إلى المغيرة بن �شعبه مهمة التنفيذ.
ق�صد المغيرة عمر وح�سن �إليه �صك النقود ،فوافق و�أ�صدر �إذن ًا لأبي ل�ؤل�ؤة غالم
بيد
المغيرة بدخول مكة لكن الأمويين كانوا قد اتخذوا قرار ًا باغتيال ابن الخطاب ٍ
فار�سي ٍة.
«فار�سي
عربي» بل لكونه م�أمور ًا من�شعوبي،
منطلق
ف�أبو ل�ؤل�ؤة لم يقم بفعلته من
ٍ
ٍّ
ٍّ
ٍّ
�سيده المغيرة لكن كتب التاريخ وال�سير لم تن�صف.
«�شيخنا �سال ٌم عليك .ذو الفقار عاد .قم جدد التاريخ ،حطم الأ�سوار وفك القيود».
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المحامي أ .رشاد بولس سالمة

(((

في عجال ٍة محكوم ٍة ب�سطوة الدقائق ،ال �أرى في باب الإخت�صار �أف�ضل من الإبتداء بما
كان ي�صلح �أن يكون الخاتمة ،لذلك �أبادر �إلى تحية اللجنة التح�ضيرية لم�ؤتمر العالمة
ال�شيخ عبد اهلل العاليلي وف�ضيلة القا�ضي ال�شيخ محمد جواد مغنية ،اللذين يحتالن من
وجداني� ،صدر المقام.
ٌ
م�شترك نبي ٌل ،و�أكي ٌد ،يجمع بين المحتفى بهما وعنوان هذا الم�ؤتمر في نطاق
ثمة
م�شترك �آخر ي�أخذ عندي بعد ًا وجداني ًا حميم ًا ،وهو عالقة ٍّ
ٌ
كل
الوحدة الإ�سالمية .وثمة
«علي والح�سين» و«عيد
من ال�شيخ محمد جواد مغنية وال�شيخ العاليلي بوالدي �صاحب ّ
الغدير».
وال �أخالني الآن م�ضطر ًا �إلى الكتابة والت�أليف ...فح�سبي الرواية وحدها� ،أنقل
عبرها �إلى هذا الحفل ما قاله العاليلي في بول�س �سالمة ،وما قاله بول�س في العاليلي،
�صفحات غير
وما كتبه في والدي ف�ضيلة ال�شيخ محمد جواد مغنية ،وهذا كله جز ٌء من
ٍ
((( محام و�أ�ستاذ.
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بمقتطفات تدل على الندى حيث يقع،
مدونات� ،أكتفي منها الآن
من�شور ٍة ،محفوظ ٍة في
ٍ
ٍ
وعلى العطر من حيث يعبق ،وعلى حدائق المودة وال�صداقة والوفاء ،من حيث تن�شد
الحدائق �أجمل �أنا�شيدها.
في العام  1969م قال «بول�س �سالمة» في ال�شيخ العاليلي:
«لم ينقطع عني ف�ضله منذ ع�شرين �سن ٍة �إلى يومنا هذا ،فكان مرجعي اللغوي
لفظ يعتر�ضني ف�أرتاب في وجوه ا�ستعماله ف�أ�س�أل
الذي يتعدى المعاجم �أ�ست�شيره في ٍ
العاليلي عن القطرة في�أتيني بالغيث� .أن�شد ال�ساقية فيجودني بالنهر من الينبوع �إلى
طفيلي
الم�صب ،ويقف على العطفات حيناً ،ويزيل ما قد لملم العباب على �ض ّفتيه من
ّ
ٍّ
ّ
في�شتق و يلحق،
ويف ّيح لي ال�سبل ...ذلك �أن حافظته العجيبة تم ّد عقله الخالق،
وي�سلك طريق العباقرة في التوليد ،يزيد في �أوائل الكالم و�أواخره ،فيهديك ال�صراط
واقف عند معاني الحروف التي ان�صرف �إليها �صاحب �سر اليالي
�إلى المبتكر ،غير ٍ
ور�صفا�ؤه ،وقد ت�صدى لها ال�شيخ في مقدمته �إلى لغة العرب ،و�إن في هذا ال�ضرب من
التجديد لثروة للناطقين بال�ضاد ،تكاد ال تنفذ لعمق �أغوارها وبعد �أبعادها».
وكتب ال�شيخ العاليلي في �صاحب «عيد الغدير»:
أديب ...و�أعني �أن �أقول �إنك
«يا �أخي بول�س :من «تح�صيل الحا�صل» �أن �أقول �إنك � ٌ
خال ٌد.
«كلما تم ّثلت لي �آالمك وكبريا�ؤك عليها ،تراءت لي تلك ال�شجرة التي ا�صطلح
النا�س ،وبالأحرى علماء النبات منهم ،على ت�سميتها «بال�شجرة الباكية» ،ومن خبرها:
�أن كل ما فيها يندى ولي�س كما يندى ال�شجر ،بل كما ينهمر ال�سحاب ...فهي �أبد ًا
تهطل ،وعند جذعها �أبد ًا مثل بحير ٍة ك�أنما امتدت لت�سبح فيها ،وهي ترت�سم عليها
بعريها حين ًا ،وبتب ّرج �أوراقها حين ًا كما لو كانت لها مر�آ ٌة...
�إنها «تدمع فيما يراه النا�س دمعاً» لتبقى ...وتدمع»...فيما ي�سميه النا�س دمع ًا»
لترقى� .أما هي في ح�س طبيعتها ،فتنمو وت�شتد وتزدان ،من ذوب ذاتها لذاتها.
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�أي �أخي� :أنت تقول �إننا نكرمك� :إننا نعطيك كرام ًة ،ولكن من الغرور �أن نزعم هذا
الزعم ،فالوطن الوطن بكل ما فيه� ،إنما يجد الكرامة في النا�س ب�أمثالك.
و�إال ،ما الوطن؟ ما امتيازه! ما كبريا�ؤه؟ �إن لم يكن هو هذه الح ّبات في �سنابله!!»
�أيها الإخوة الكرام:
نحن بدورنا ن�ستطيع �أن نر ّدد في تكريم العاليلي ومحمد جواد مغنية ما قيل في
بول�س �سالمة� ،إذ ل�سنا نحن من يعطي المك َّرمين في هذا الإحتفال كرام ًة لأن الوطن
بكل ما فيه �إنما يجد الكرامة في �أمثالهما.
لقد تالقى ،محمد جواد مغنية ،مع ال�شيخ العاليلي عند محو ٍر تقاطع مع بول�س
�سالمة هو«عيد الغدير» ،فقال مغنية ،في بع�ض مكرماته:
«وبعد ،فهل يبقى ٌ
م�سيحي ،وهل ت�س ّربت هذه
�شيعي �أو
مجال للت�سا�ؤل� :إن �سالمة ٌ
ٌّ
المعتقدات �إليه من الآباء والأجداد؟ �أو الجيران والأ�صحاب؟ �أو المدر�سة والتربية؟
لقد قطع �أل�سنة ه�ؤالء المت�سائلين بقوله:
�أن� ��ا م��ن ي�ع���ش��ق ال �ب �ط��ول��ة والإل� �ه ��ام وال�� � �ع� � ��دل وال�� � �خ��ل ��اق ال ��ر�� �ض� �ي ��ا
ال ت � �ق� ��ل � � �ش � �ي � �ع � � ٌة ه� � � � ��واة ع� �ل � ٍّ�ي �إن ف � ��ي ك � ��ل م� �ن� ��� �ص � ٍ�ف � �ش �ي �ع �ي � ًا
و�أ�ضاف:
�إن �شعر الملحمة جز ٌء من طبيعة ال�شاعر ال من عاداته ،وقطع ٌة من كبده ال من
وقب�س من عقله ال من مدر�س ٍة تخ ّرج منها».
تربيتهٌ ،
عذركم �أيها ال�سادة ،ف�أنا لم �أخرج عن �سياق التكريم الذي يليق بالعالمين العلمين
المق�صودين بهذا التكريم ،كل ما في االمر �أني ر�أيت �أن ثالوث التقاطع بين العاليلي و
مغنية و�سالمة ،ي�ش ّكل جواب ًا واقعي ًا غني ًا على عنوان وحد ٍة �إيماني ٍة وفكري ٍة ووطني ٍة وعربي ٍة
نبيل ٍة ،نحتفل بها في رحاب هذا الم�ؤتمر ،و�أرجو مخل�ص ًا �أال �أكون قد �أخط�أت الجواب.
كاف�أكم اهلل جميع ًا ،وال�شكر لكم ،وال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.
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الشيخ عبد الله العاليلي،
الشخصية وسيرة ّ
تكونها

د .عبد المجيد زراقط

(((

علم من أعالم العرب الكبار:
ٌ

ال�شيخ عبد اهلل العاليلي عل ٌم من �أعالم العرب الكبار ،في هذا الع�صر .وقد ذهب
بع�ضهم ،مثل َّ
ال�شاعر �أمين نخلة� ،إلى ح ّد ت�سمية هذا الع�صر با�سمه ،فقال« :نحن يا
ميدان
�صاحبي� ،إ َّنما نعي�ش في ع�صر عبد اهلل العاليلي» .وقد �أثر في الأحداث في غير ٍ
أديب ،مبدعٌ� :شعر ًا ونثر ًا ،فقيهٌ ،مجته ٌد
من ميادين الحياة ،فهوُّ :
لغوي ،عريقٌ ،مجدِّ ٌدٌ � ،
�سيا�سي ،يكاد ي�صل في ر�ؤيته �إلى الثورة التي تبتهج ب�سقوط قرابين
اجتماعي
وم�صل ٌح
ٌّ
ٌّ
الحر َّية ،ومن �أقواله في هذا المجال ...«:ونحن �أبناء ال ِّن�ضال ،ن�ص ِّفق ك َّلما �سقطت في
ُّ
الميدان �ضح َّي ٌة لأ َّنها الإعالن بانت�صار ق�ض َّيتنا ق�ض َّية الحر َّية».

((( �أ�ستاذ جامعي.

- 339 -

اهنّوكت ةريسو ةيصخشلا ،يليالعلا هللا دبع خيشلا

الشيخ:
في مجلس َّ

تحاول التع ُّرف �إلى هذا العلم الكبير؛ قبيل وفاته ،فتق�صده حيث يقيم ...نق�صده في
منزله الكائن في مح َّلة «البطركية» ،وفي ِّ
الذهن يتر َّدد قول ال�شاعر:
�إنَّ ال� �ث� �م���ان� �ي���ن «و ُب � � ِّل � �غ � � َت � �ه� ��ا» ق��د �أح ��وج ��ت ��س�م�ع��ي �إل� ��ى ت��رج�م��ان
�شيخ في ال َّثمانين....ت�صل .يزداد
وتت�ساءل عن �إمكانية �إجراء حوا ٍر قد يطول مع ٍ
القلق عندما تعلم ب�أ َّنه �أب َّل حديث ًا من وعك ٍة �صح َّي ٍة ،فتبادر �إلى الإعتذار راغب ًا في
«تف�ضل َّ
موعد �آخر لكن محدِّ ثك يقولَّ :
يرحب بز َّواره من دون مواعيد
تحديد ٍ
ال�شيخ ِّ
ور�سم َّيات».
تدخل غرفته وت�سمع�« :أه ً
ال» ....تلتفت ف�إذا ال�ش َّيخ �أمامك يبت�سم ويم ُّد يده م�صافح ًا.
ِّ
ال�صحة وال َّن�شاط ،وت�سمعه يقول من
تلفتك عيناه اليقظتان ولهاثه
المتقطع .ت�س�أل عن َّ
ال�صغيرة التي تمت ُّد �أمام ط َّراح ٍة يعتقدها:
وراء طاولته َّ
ع � � َّل � � ٌة ا���س��م��ه��ا ال� � َّث� �م ��ان ��ون ع ��ام� � ًا م �ن �ع �ت �ن��ي ل �ل��أ� � �ص� ��دق� ��اء ال �ق �ي��ام��ا
ال�صقر الوا�سطي.
وي�ضيف :هذا البيت من ال�شعر لمحمد بن �أبي َّ
ي�شيع اعتذاره غير المبا�شر ،والمح َّبب الألفة ،وترى الب�ساطة �صفة المجل�س ،ولي�س
أني�س �سوى الكتب تعلو رفوف ًا ِّ
�شاي في متناول يد ال�ش ِّيخ
من � ٍ
تغطي الجدران ،وك�أ�س ٍ
يتو�سط رفاق ًا له كثر ًا.
ٌ
وكتاب مفتوح َّ
كر�سي بعيد ٍة فيقول َّ
ال�شيخ« :ب ُعدت الم�سافة بيننا»....يزداد الج ُّو
تخطو نحو
ٍّ
ال�سجادة ،وت�سند مرفقك �إلى
حميم َّي ًة ،وتجد نف�سك قريب ًا قراب ًة تدفعك للجلو�س على َّ
َّ
الطاولة العامرة ب�صنوف الكتب ،وتبد�أ الحديث....
يحتاج الكالم على بع�ض المو�ضوعات كتب ًا و�أوراق ًا فيمد َّ
ال�شيخ يده �إلى هذا ال َّرف،
وتركيز ما كنت تظن
خرج ما يحتاجه ب�سهول ٍة .يت�صفحه ويتح َّدث عنه بحيو َّي ٍة
ٍ
�أو ذاك و ُي ِ
عمر �أق ّل بكثير ،يتمتَّع بهما.
�أن رج ًال في مثل �س ِّنه� ،أو في ٍ
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تطمئنُّ �إلى �سالمة الذاكرة وح�سن تنظيم الأمور وتناولها ،فيبد�أ الكالم ،ويمت ُّد
جل�سات لم تخ ُل من الإ�ستعانة ببع�ض الكتب والمقاالت ال�صحف َّية.
ٍ
أصول االسرة:

يعر�ض ال�شيخ روايتين في �ش�أن �أ�صول �أ�سرة العاليلي و�إقامتها في بيروت .تقول
ال ِّرواية الأولى� :إنَّ الأ�سرة قدمت من م�صر ،في حين تذكر ال ِّرواية ال َّثانية �أنها �أتت من
بلدة «عاليا» في لواء الإ�سكندرونة.
يرجح َّ
ال�شيخ ال ِّرواية الأولى ،ويقدم �أد َّل ًة منها �أنَّ الكثيرين من �أبناء هذه الأ�سرة
ِّ
طويل وحتى الآن في [دمياط والمن�صورة والإ�سكندرية] ،و�أنَّ المن ِّقبين
زمن ٍ
يقيمون منذ ٍ
قبر يعود تاريخه �إلى عام [1145هـ -
وجدوا في �إحدى مدافن بيروت القديمة� ،شاهد ٍ
ي�سجل وفاة م�صطفى العاليلي ،ابن �أخت عبد الرحمن �آغا ،الحاكم الع�سكري
1732م]ِّ ،
للقاهرة في زمن علي بك الكبير .وهذا يعني وجود �صل ٍة وا�ضح ٍة بين فرعي الأ�سرة.
ال�شيخ �أ َّنه التقى ،في �أثناء �إقامته في م�صرَّ ،
ويذكر َّ
ال�سالم العاليلي
ال�شيخ عبد َّ
الذي كان نقيب الأ�شراف في [دمياط]َّ ،
واطلع منه على ما يفيد �أن اال�سرة تقيم في
الفاطمي [969هـ 1171-م].
م�صر منذ �أواخر الحكم
ِّ
ويرجح ال�شيخ �أن يكون ا�سم الأ�سرة ن�سب ًة �إلى الإمام علي بن ابي طالب ،Qمن
ِّ
طريق �إلحاق �أداة الن�سبة الترك َّية «لي» با�سم علي .ومن المعروف �أنَّ اللغة التركية تعرف
بال�صناعات والثانية بالبلدان ،ومن
�أداتين لل ِّن�سبة هما« :جي» «ولي» .والأولى تخت�ص ِّ
الأمثلة على هذه الن�سبة «مرع�شلي» ن�سب ًة �إلى «مرع�ش» ومو�صللي ن�سبة �إلى «مو�صل».
كثير من �ش�ؤون حياتهم.
وكانت هذه ال ِّن�سبة تت ُّم �أ َّيام كان العرب مت�أ ِّثرين بالأتراك في ٍ
معجب بالإمام علي Qويقدِّ ره بالغ التَّقدير ،ولع َّل هذا
أمر ف�إنَّ ال�ش َّيخ
ومهما يكن من � ٍ
ٌ
رجح هذا التَّعليل لت�سمية �أ�سرته.
ما جعله ُي ِّ
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حب العلم واإلنحياز إلى المظلومين:
في طريق ِّ

عملت �أ�سرة العاليلي ،منذ �إقامتها في بيروت في التِّجارة ،وكان والده الحاج عثمان
يملك� ،شراك ًة مع �أخوته االربعة ،مح َّال ٍت في «خان الأربعين» .وعندما ن�شبت الحرب
العالم َّية الأولى ،وبد�أت المجاعة تهدِّ د النا�س ،ح َّول الأب َّ
الطابق الأ�سفل من منزله
كثير من المعوزين ،ت�ؤهِّ له لذلك حالته المادِّية المي�سورة،
مخزن ًا م َّكنه من م�ساعدة ٍ
وعقارات .ولع َّل �شيخنا ت�أ َّثر بهذه الم ِّيزة ،فن�ش�أ عطوف ًا،
أر�ض
ٍ
بو�صفه تاجر ًا و�صاحب � ٍ
ينحاز �إلى الفقراء والمحتاجين.
اقترن الحاج عثمان� ،سنة 1894م ،بـ «نفي�سة الك ِّبي» [1874م1972-م] المد ِّر�سة
في مدار�س ال َّدولة العثمان َّية .وكانت� ،آنذاك ،من ال ِّن�سوة القالئل اللواتي ُي ِجدن القراءة
والكتابة ،ويبرعن في الأ�شغال ال ِّن�سو َّية والتَّطريز .وقد �أ َّثرت الوالدة في �أبنائها ،فح َّببت
�إليهم العلم ،و�صرفتهم �إلى طلب المعرفة وتف�ضيلها على التِّجارة التي كانت مهنة
الأ�سرة.
ويقول َّ
العلمي يو َّرث ،فلقد �أخذته عن
ال�شيخ في ت�أكيد ذلك�« :إن كان الف�ضول
ّ
بق�سط وافرٍ من العلم ،فاختارتها الدَّولة العثمان َّية ،وفي ذلك
والدتي لأ َّنها �أخذت
ٍ
ال َّزمن الم َّبكر ،لل َّتدري�س في مدار�سها ال ِّن�سائ َّية فطبعتنا بطابعها».
�صبيان وبنتين ،كان عبد اهلل �أ�صغرهم ،وقد
�أنجبت ال�س ِّيدة نفي�سة ثمانية �أبناء� :ستة
ٍ
وبخا�ص ٍة �أ َّنه ُو ِلد بعد �أربع �سنوات من
وفر له هذا موقع الإبن المد َّلل�« :آخر العنقود»،
َّ
انقطاع الحمل عن والدته.
في الع�شرين من ت�شرين الثاني «نوفمبر» �سنة �ألف وت�سعمائة و�أربعة ع�شر ميالدي
موعد
[1914/11/20م] ،ولد عبد اهلل بن عثمان بن عبد اهلل العاليلي ،وك�أ َّنه كان على ٍ
لل�شعوب بعد �أن َّ
مع الآالم التي خ َّلفتها تلك الحرب ،ومع الم�شكالت التي َّ�سببتها ُّ
حطت
�أوزارها ،فعا�ش ِّ
الطفل الكثير منها ،وواجه ال َّرجل الق�ضايا الكبرى التي طرحها واقعه
في ما بعد وخ�صو�ص ًا �إقامة الكيانات وا�ستغاللها...
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ال�صغير �آنذاك« :انحفر عميقاً في
يقول العاليلي في و�صف ما عاناه عبد اهلل َّ
فتى اتفقت له لقيم ُة �أ�سرع �إليها فمه .وللحظته ،اقتحم على فمه ف ٌم
�سرائري ،منظر ً
�آخر ،والتزاماً عليها ،لينف َّكا وكل في فمه �شفة الآخر م�شفوعة بدمعة».
وال يكون القتل �شيئ ًا بال ِّن�سبة �إلى هذا الم�شهد وم�شاهد �أخرى م�شابه ٍة ،وقد �أ َّثر الألم
في تكوين �شخ�ص َّيته المنحازة �إلى من يعانون ذلك الجوع الذي ال ينفك يطعنهم ،ورهف
ح�سه ويقظ وجدانه ،وانبرى ي�ؤ ِّكد�« :إ َّن القائد الحقيقي هو من كان ربيب الآالم».
ُّ
التَّ علُّ م:

وفي الخام�سة من عمره� ،أُدخل ُكتَّاب َّ
ال�شيخ «قا�سم ك ُّتوعة» ،و ُنقل بعد �شهرين،
ال�سنة نف�سها �إلى ُكتَّاب َّ
�إلى ُكتَّاب َّ
ال�شيخ «نعمان
ال�شيخ «م�صطفى زهرة» ،و ُنقل في َّ
ال�سنة التَّالية عندما انت�سب �إلى مدر�سة المقا�صد
الحنبلي» ،ولم ي�ستق ّر به المقام �إال في َّ
الإ�سالم َّية في «الحر�ش» ،وكانت مدر�س ًة حديث ًة تت�أ َّلف من طابقين.
ح�س مرهف واعتزازٍ َّ
بالذات ،فرف�ض �أ�ساليب �شيخ ال ُكتَّاب
كان عبد اهلل َّ
ال�صغير ذا ٍّ
َّاب �إلى �آخر ...و َّلما �آن�س في
يف�سر �سرعة تن ُّقله من ُكت ٍ
في التعليم وال َّت�أديب ،هذا ما ِّ
�سنوات يتع َّلم الح�ساب ومبادئ العرب َّية،
المدر�سة ما يالئم �إح�سا�ساته ا�ستق َّر م َّدة �أربع
ٍ
مرب قدير هو الأ�ستاذ «عزيز مومنة» الذي ال
الفرن�س َّية ،التاريخ والجغرافيا ،على ِيد ٍّ
يزال َّ
ال�شيخ يذكره بالخير والتَّقدير.
بي ،وقد �أكمل من العمر ع�شر �سنوات ،فق َّررت الأ�سرة
بدت عالمات ال ُّنبوغ على َّ
ال�ص ِّ
�أن تر�سله �إلى الأزهر ليتل َّقى التَّعليم على �شيوخه الكبار ،فا�صطحبه ،في عام 1924م،
�سنوات معه.
�أخوه مختار الذي كان قد �سبقه الى هناك بع َّدة
ٍ
وكانت م�صر �آنذاك تعرف حرك ًة فكر َّي ًة و�سيا�س َّي ًة ن�شط ًة ،وقد تبلورت هذه الحركة
العربي والإتجاه الوطني
إ�سالمي ،الإتجاه
في ثالثة اتجاهات عا َّمة هي :الإتجاه ال
ِّ
ِّ
إ�سالمي .ولم يكن الفرع الأخير بعيد ًا عن الإتجاه الأ َّول،
الفرعوني وال
الم�صري بفرعيه
ِّ
ِّ
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إ�سالمي �إذ كانا يلتقيان في ال َّنظرة �إلى العديد من الأمور.
�أي ال
ِّ
لم يكن الفتى الوافد �إلى القاهرة بعيد ًا عن الأحداث وعن ال َّت�أ ُّثر بها ،ويذكر
َّ
ال�شيخ �أنَّ �أ�سماء لفتته في مرحل ٍة مب ِّكر ٍة ،و�أ َّثرت فيه ،من �أمثال جمال الدِّ ين الأفغاني
[1838م1897-م] ومحمد عبده[1850م1905-م] وم�صطفى كامل [1874م1908-م].
فقال عن الأ َّول �إ َّنه «و�ضع الجذور وغر�س ال َّنوى للنه�ضة الم�صر َّية والإ�سالم َّية التي
ال�صادق الحقيقي ،بل ال َّزعيم
�أنبتت زعما َء كباراً من �أمثال م�صطفى كامل ال َّزعيم َّ
والكل ٌ
ال�شرقُّ ،
الحق الذي عرفه َّ
ُّ
عيال عليه رغم ق�صر عمره الذي كان �أ�شبه بالبارقة».
وفيما كان الفتى يتع َّرف �إلى عالمه الجديد ،لينخرط في دروبه� ،أتاه نب�أ وفاة والده،
ير�سخ جذوره في َّ
الذات التَّائقة
بعد و�صوله �إلى القاهرة ب�أربعة �أ�شهر ،فعاد والألم ِّ
�إلى المعرفة .لك َّنه لم يكن �ألم ًا ُمحبط ًا ،و�إ َّنما كان حافز ًا �إلى طلب العلم وتح�صيله،
فان�صرف �إلى درا�سته ،وتل ِّقيه على �أيدي علماء كبارٍ ،خلبه من بينهم عال ٌم يقول فيه...«:
كان �أكثر من يخلبني من يمكن �أن يزاحم بركبتيه �أمثال المبرد و�أبي الع َّبا�س ثعلب،
وهو �س ِّيد بن علي المر�صفي».
الكتابة المبكرة:

لم تنح�صر اهتمامات الفتى في تل ِّقي العلم والإفادة من �شيوخه الكبار ،ويذكر َّ
ال�شيخ
�أنه كانت له اهتماماتٌ مثل تدوين م�شاهداته اليوم َّية والتَّعليق عليها ،ابتدا ًء من عام
1924م حتى عام 1937م ،وقد �أثمر هذا التَّدوين مخطوط ًا ا�سمه «�أعوام في م�صر» ف�ض ًال
متفح�ص ٍة.
بعين ِّ
حا�سة المراقبة لدى الفتى وقدرة الكتابة وال َّنظر �إلى الأمور ٍ
عن �شحذ َّ
يع ُّد فقد ذلك المخطوط خ�سار ًة �أدب َّية وتاريخ َّية ،ويذكر َّ
ال�شيخ من الأحداث التي
�سجلها بعدما �شاهدها ،و�أ َّثرت فيه تلك التظاهرة ال ِّن�سائ ِّية التي قادتها «هدى �شعراوي»
َّ
[1878م 1947-م] �ض َّد الم�ستعمر الإنكليزي ،ويذكر �أ َّنها �أجابت َّ
ال�ضابط الإنكليزي
أنتن ال ِّن�سوة مق ُّركن البيوت وعملكن �إنجاب الأطفال» ،بقولهاِّ �« :
الذي قال لهاَّ �« :
أف�ضل
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�أن ُيزال رحمي على �أن �أُنجب طف ً
ال للإ�ستعمار».
الوا�ضح �أنَّ هذا الإن�صراف المب ِّكر للكتابة �أ َّدى �إلى تم ِّر ٍ�س فيها ،ما لبث �أن بلور
�أ�سلوب ًا �أدب َّي ًا متم ِّيز ًا ،يتَّ�صف َّ
المح�سنات البديع َّية وبدِّ قة �أداء الفكرة
بالتخل�ص من
ِّ
والت�أ ُّنق فيها ،وبجمال َّية تمتح من الف ِّنية ال َّراقية التي عرفها الكتَّاب العرب الكبار ،من
�أمثال الإمام علي Qفي «نهج البالغة» والجاحظ.
أدبي ،بفعال َّي ٍة في قيام
والعاليلي �إذ يفعل هذا ،يكون قد �أ�سهم ،على م�ستوى العطاء ال ِّ
نبتات خ�ضرا َء يانع ٍة تزهر
ال َّنه�ضة ا ُّللغو َّية الأدب َّية ونم ِّوها ،فيعود �إلى الجذور ينم ِّيها ٍ
ال�صنيع� ،إ َّنما يح ِّقق �أنموذج ًا
ٍ
كتابات ت�صدر عن عي�ش هموم ال َّنا�س العاد ِّيين .وهو بهذا َّ
في تفاعل َّ
الذات مع تراثها وحياتها المعي�شة.
ال�شيخ �أ َّنه و�ضع ،في هذه الآونة ،مخطوط ًا �أطلق عليه ا�سم «�أدباء َّ
ويذكر َّ
وح�شا�شون»،
عدد من �أبناء َّ
ال�شعب العاملين على تح�صيل رزقهم .وقد
�سجل فيه �صور ًا من حياة ٍ
َّ
ال�صور ،ر�ؤي ٌة واقع َّي ٌة �إلى م�شكالت العي�ش ال تخلو من �سخري ٍة م ًّر ٍة .ومن
برزت ،في هذه ُّ
أ�سف �أنَّ هذا المخطوط ُف ِقد� ،أي�ض ًا ،مثله كثي ٌر من �آثار َّ
ال�شيخ.
� ٍ
التَّ خرُّ ج في األزهر:

منكب على التَّح�صيل وتكوين َّ
الذات المتفاعلة مع محيطها،
تم ُّر الأ َّيام بالفتى وهو ٌّ
ال َّرائية �إليه بعين ناقدة.
وال يلبث �أن يتخ َّرج ،وهو في ميعة َّ
ال�شباب ،من الأزهر� ،سنة 1935م ،وينت�سب �إلى
كلية الحقوق في عام 1937م ،في القاهرة.
والشعر:
الحب ِّ
ُّ

الجمال فيح ُّبها،
و ُتلقي الأيام في طريقه ،وقد غدا �شا َّب ًا ،ح�سناء �إغريق َّية بارعة َّ
ع�شق ت�ؤتي �شعر ًا غزل َّي ًا رقيق ًا ،ال يزال َّ
ال�شيخ يذكر بع�ضه ،ومنه قوله
ق�صة ٍ
ويعي�ش معها َّ
لها ،في �إحدى الق�صائد:
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�ام ال � َّرب �ي �ـ
ت �ق��ول �ي��ن :وج��ه��ي اب �ت �� �س� ُ
�� �س� ��أل� �ت ��ك ب ��ال� �ح� ��� �س ��ن ال ت��وه �م��ي
ومن ذلك ِّ
ال�شعر قوله:
ح� �ل� � ٌم �أن� � � ِ�ت م �ث �ل �م��ا الأم�� � � ُ�ل ال �ب �ك��ر
�االت
ح� �ل� � ٌم �أن� � � ِ�ت ط ��ائ � ٌ�ف م ��ن ج� �م � ٍ
�ال
ف �ع �ل��ى ال���� َّ�س��ف��ح م��ن��ك ظ� � � ُّل خ��ي� ٍ
ف ��ي ح ��دي � ٍ�ث روت� ��ه ب �ع ��� ُ�ض ال� � َّدوال ��ي
�...أن���ا ،ف��ي الهيكل المق َّد�س قربا ٌن

ـ� � � � ِع ،وف� � ��ي م��ق��ل��ت��ي ج� � ��رى ك ��وث� � ُر
ف � �ق � �ل� � ُ�ب ال� � � َّرب� � �ي � ��ع غ � � � ��د ًا ي� �ف� �ت� � ُر
ب� � �ق� � �ل � � ٍ�ب ه� � ��ام� � ��ت ب � � ��ه ع�� � � � ��ذر ُاء
و�أن � � � � ��ت ا ُّل� � �ل� � �ح � ��ون والأ� � � �ش � � �ي� � ��ا ُء
وع �ل��ى ال� � َّرو�� ِ��ض وال �� ُّ��ض �ح��ى ��س�ي�م��ا ُء
�أن� � � � ِ�ت روح ال� �ع� �ن� �ق ��و ِد والأروا ُء
ول � �ل � �ح� � ِّ�ب �� � �س� � � ٌّر ،وال� � � � � ِّن � � � ��دا ُء....

فراق ،تترك في القلب ح�سر ًةِّ ،
العربي عطا ًء �شعر َّي ًا
ولل�شعر
الحب �إلى ٍ
وتنتهي تجربة ِّ
ِّ
الخليلي لأداء حكايات َّ
ط َّوع فيه َّ
ال�شوق وا ِّللقاء ،م�ستفيد ًا من
أزهري العرو�ض
ال�شيخ ال ُّ
ًّ
الجوازات الكثيرة.
ال�شيخ في تطويع العرو�ض وا ُّللغة ِّ
وتبرز فرادة َّ
ال�شعر َّية في تجربة هوىً �آخر .يرنو
هذه الم َّرة �إلى التَّ�سامي والكمال في ت�أ ُّمل الكون وع�شق َّ
تج�سدت
الذات الإله َّية .وقد َّ
موحدة الوزن والقافية تزيد على �ألف وخم�سمئة بيت
هذه الحالة ُّ
ال�صوف َّية في ق�صيد ٍة َّ
�أ�سماها «رحلة ُ
ق�سم
الخلد» .وقد بقيت هذه الق�صيدة مخطوط ًة ،ولم يبقَ منها �سوى ٍ
ترجمه الم�ست�شرق «�أميل درمنغم» �إلى الفرن�س َّية .ويذكر َّ
ال�شيخ �أ َّنه نظمها في عام
1938م ،عندما �أل َّمت به حال ٌة وجدان َّي ٌة فريد ٌة دفعته �إلى البوح بما يجده ،فقال:
�أن� � � ��ا ي� ��وم� ��ي ب� �ي���ن �أم � � ��� � ٍ��س وغ � � ٍ�د خ ��دع� � ُة الآم� � ��ال ف ��ي ب � ��ر ِد ال� � َّرج ��اء
�ان .ال� �ق� �ل���ب ب� � � ��ر ٌق خ� � َّل�� ٌ�ب ح� ��ار �إذ �� �ش� � َّع ك �� �ض �ح��ك ف ��ي ب �ك��اء
و�أم� � � � � � � ٍ
 ...ال ت �ل��وم��وا ال��� َّ��ص� َّ�ب ف ��ي ل��وع�ت��ه

خ � �م� ��رة اهلل ارت� � � ��وى م��ن��ه��ا ون� ��اء

وال يفوتنا �أن نالحظها �أنَّ هذه الق�صيدة كانت وليدة تجربة الع�شق تلك ،ولع َّل
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المعاناة كانت ما �أطلق عليه َّ
ال�شيخ ا�سم حال ٍة وجدان َّي ٍة فريد ٍة.
التأليف:

لم ي�ستحوذ ِّ
ال�شعر على َّ
ال�شيخ في هذه المرحلة ،في�صرفه عن العطاء في ميادين
�أخرى� .إذ نراه يعكف على ال َّت�أليف ،ورائده في ذلك �أن يكتب «ليقدِّم جديداً �أو ليق ِّوم
خط�أً قبله ال َّنا�س و�أ�صبح من الم�س ِّلمات� ،أو لي�ضع حلو ًال لم�شكل ٍة قائمةٍ».
ر�أى َّ
ال�شيخ �أنَّ كتب التَّف�سير المتداولة مت�أثر ٌة باخت�صا�صات �أ�صحابها ،ف�أقدم على
ٌ
«مدخل �إلى ال َّتف�سير» ،يقع في مج َّلدين ،ك ٌّل منهما
تف�سير للقر�آن الكريم� ،أ�سماه
و�ضع
ٍ
بحجم خم�سمئة �صفحة ،يتناول الأ َّول منهما ،وهو «الق�سم ا َّللفظي» الأ�سلوب ،ويتناول
ال َّثاني ،وهو «الق�سم المعنوي» ،نظام الحكم َّ
ال�شامل مختلف جوانب الحياة.
ب َّين َّ
ال�شيخ ،في الق�سم الأ َّول� ،أنَّ �أ�سلوب القر�آن الكريم ال يختلف بين �سو ٍر م ِّكي ٍة
ومدن َّي ٍة كما زعم الم�ست�شرقون ،وتبعهم في ذلك بع�ض الباحثين العرب.
إ�سالمي
وفي المنحى نف�سه ،من �إعادة ال َّنظر في الم�س َّلمات راح يت�أ َّمل التَّاريخ ال
ِّ
ليعيد الكتابة في بع�ض نواحيه ،ف�أ َّلف كتاب «�أ�ش َّعة في حياة الح�سين» ،ويبدو �أنَّ دافعه
َّاريخي العظيم في مواجهة
�إلى ذلك كان ،ف�ض ًال ع َّما ذكرنا ،الإفادة من ذلك الحدث الت ِّ
ورجاالت كبارٍ.
ج�سام
ت�ضحيات
�أحداث الحياة المعا�صرة التي ر�أى �أ َّنها بحاج ٍة �إلى
ٍ
ٍ
ٍ
وكان َّ
ال�شيخ ،وهو يوا�صل كتاباته الدِّ ين َّية والتَّاريخ َّية يعي�ش هموم واقعه ويرى �إليه
بتلك ال َّنظرة نف�سها ،ف�أ َّلف كتابين� :أ َّولهما «فل�سطين الدَّامية» ب َّين فيه طبيعة الخطر
ال�صهيوني ال ُمحدق بفل�سطين ،وال َّثاني «�سوريا َّ
ال�ضح َّية» ب ّين فيه خطر الإ�ستعمار
ِّ
ال�سور َّية الفرن�س َّية.
الفرن�سي وخ�صو�ص ًا الإتفاقية ُّ
كتاب يدر�س
وفي غمرة هذا ال َّن�شاط� ،شرع العاليلي منذ العام 1926م ،في ت�أليف ٍ
ا ُّللغة العرب َّية ،تدفعه �إلى ذلك الحاجة �إلى عالج م�شكالت هذه ا ُّللغة من نح ٍو �أ َّول وعقم
ثان ،ولل�شيخ كلم ٌة �ساخر ٌة
القرارات التي كان مجمع ا ُّللغة العرب َّية يتَّخذها ،من نح ٍو ٍ
- 347 -

اهنّوكت ةريسو ةيصخشلا ،يليالعلا هللا دبع خيشلا

ت�صف بع�ض هذه القرارات ،وهي�« :إن َّ
حظ هذه القرارات من �إثراء ا ُّللغة العربية
ِّ
كحظ البخيل من العطاء».
وفي عام 1938م� ،صدر الكتاب في القاهرة عن المطبعة الع�صر َّية تحت عنوان:
«مقدِّمة لدر�س لغة العرب» وهو يتناول ثالثة مو�ضوعات ي�صلح ك ٌّل منها لأن ي�ؤ َّلف
كتاب كبي ٌر ،وهذه المو�ضوعات هي :الأوزان وتحديدها ،ن�شوء ا ُّللغة وتط ُّور ا َّللهجة،
فيه ٌ
ال�سماع والإ�شتقاق.
َّ
الرُّ ؤية الُّ لغوية:

ممكن في هذا
و�إن كان الكالم على الق�ضايا والم�سائل التي تناولها الكتاب غير ٍ
المقام ،ف�إ َّننا �سن�شير �إلى ما يلقي َّ
ال�ضوء على ر�ؤية العاليلي ا ُّللغو َّية .فهو يرى �أنَّ مجموعة
الألفاظ تنمو ،وتموت ،وتنمو ...في حرك ٍة دائم ٍة مرتبط ٍة بحركة حياة ال َّنا�س الذين
ال�سبب َّية» .و�إذا فقدت ا ُّللغة حركة
ي�ستخدمونها ،بمعنى �أ َّنها «تتحرك بقانون الغية ال َّ
نم ِّوها ال َّدائم»« ،ولم تعد تجاري التط ُّور الح�ضاري» يفقد الإن�سان الذي ي�ستخدمها
الما�سة �إلى تج ُّد ٍد يم ِّكنها
القدرة على التفكير والعطاء؛ الأمر الذي يفر�ض الحاجة َّ
من �أداء وظائف �شتَّى هي التَّفكير والتَّعبير والإ ِّت�صال و�إثارة الإح�سا�سات الجمال َّية
والعواطف الإن�سان َّية باعتبار �أنَّ قدرتها على �أداء وظيف ٍة تحدِّ د طبيعتها.
ويبحث العاليلي ،في ن�ش�أة ا ُّللغة ،انطالق ًا من هذه الر�ؤية لها ،فيرى �أنَّ تلك الن�ش�أة
تد َّرجت من المقطع الب�سيط الواحد �إلى المقطع الثنائي المر َّكب فالمقاطع المر َّكبة.
أ�سباب
وفي �صدد م�س�ألة �صعوبة ا ُّللغة العرب َّية ،يرى العاليلي �أنَّ ذلك يعود الى � ٍ
أهم هذه الأ�سباب �إهمال ا�ستعمالها وفهمها الخاطئ واعتماد نحوها
خارج َّي ٍة ،ومن � ِّ
مقترحات لت�سهيلها وجعلها لغة حيا ٍة.
على ال�سبب َّية العقل َّية وطرق تدري�سها ،....ويقدِّ م
ٍ
ويتم ذلك من طريق «تهذيب العا ِّمي القابل للتف�صيح و�إجرائه على موازين
الف�صحى» �أو ب�إف�ساح الف�صحى لتب ِّني مفردات العام َّية التي ترجع الى �أ�صلٍ ف�صيح
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ولو مح َّرفاً ...ويرى العاليلي �أ َّن ا ُّللغة المه َّذبة ،وي�س ِّميها «المعط َّية» لت�ستقيم
وتنت�شر ينبغي اعتمادها في مراحل ال َّتعليم المختلفة ،وبذلك تقترب من ا ُّللغة
الأدبية الرفيعة وت َّت�صل بها �صل ًة متين ًة».
اقتراحات لت�سهيل ِّ
العربي ،انتهى �إلى ت�أكيد طواع َّية ا ُّللغة
الخط
وبعد �أن ق َّدم العاليلي
ٍ
ِّ
العرب َّية ودينام َّيتها .وهو ،و�إن كان ِّ
يف�ضل و�ضع الم�صطلحات ،وال يرف�ض تعريبها و�إ َّنما
ا�شترط في ذلك �شرطين�« :أ َّولهما �أن ُينقل الم�صطلح على مقت�ضى نطق الحروف
ٌ
العرب َّية البحتة ،وثانيهما� ،أن يراعى في المنقول ٌ
محفوظ ال يزيد على
عربي
وزن ٌّ
�سبعة �أحرف ،ف�إذا زاد �أُنق�ص ب�شكلٍ ال ُّ
يخل بالعلم».
وفي التَّعريب يقول« :ال َّتعريب �إذا �ضمن نقل الفكرة في ا ُّللغة العربية ف�إ َّنه يعجز
ُّ
ت�ضمحل �أدب َّياً وتبور زمن َّياً.
�أبداً عن نقل خيالها ...فلغ ٌة تف�سح لل َّتعريب في وجودها
ولك َّنه قال في �أحد حواراته�« :أنا ل�ست �ض َّد ال َّتعريب ،ولكن ال ينبغي �أن تملأ لغتنا
بكلماتٍ �أجنب َّي ٍة مع َّرب ٍة من دون راد ٍع».
ودعا العاليلي �إلى �ضرورة �إحياء ما دعت �إليه مدر�سة الكوفة ،و�إباحته للم�ستعمل
والوا�ضح ،وهو يعني المقولة الآتية�« :إ َّن ما قي�س من كالم العرب فهو من كالم العرب».
فعل متباينة ،....غير �أ َّنه لم يتو َّقف عندها ،فعمد �إلى
�أثارت مقدِّ مة العاليلي ردود ٍ
جديد يفي ب�أغرا�ض ا ُّللغة ويراعي مطالب
تطبيق �آرائه ا ُّللغو َّية عمل َّي ًا ب�إ�صدار
معجم ٍ
ٍ
الع�صر ،وكان مق َّرر ًا لهذا المعجم �أن ي�صدر في �أربع ٍة وع�شرين مج َّلد ًا كل منها في �أربعة
وع�شرين جزء ًا .لكن لم ي�صدر من هذا العمل َّ
ال�ضخم الذي تنوء ب�إنجازه الم� َّؤ�س�سات،
�سوى �أربعة �أجزاءٍ من المج َّلد الأ َّول ،وذلك ب�سبب الإفتقار �إلى التَّمويل .ومن الجدير
بالذكر ،هنا� ،أنَّ َّ
ال�شيخ رف�ض عر�ض ًا ق َّدمه له الم�ست�شرقون ال�سوفيات ،ويق�ضي بطباعة
مالب�سات �سيا�س َّي ٍة تلت مواقف �أعلنها في
مو�سوعته ا ُّللغوية .ويعيد �أ�سباب رف�ضه �إلى
ٍ
الحفل التَّكريمي الذي �أُقيم لعدنان المالكي في دم�شق عام  ،1955و�أُطلق عليه �آنذاك
يخف
لقب «ال�شيخ الأحمر» .وانتظر �أن يقدِّ م له �أح ٌد دعم ًا ولكن من دون جدوى .ولم ِ
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َّ
ال�شيخ ندمه على �إ�ضاعة تلك الفر�صة التي لن تعود.
ينثن َّ
ال�شيخ عن تنفيذ م�شروعه ا ُّللغوي ،ف�أقدم في عام 1963م ،على ن�شر معجم
لم ِ
و�سيط� ،س َّماه»المرجع» ،فلقي ترحيب ًا ،ومنحته «جمعية �أ�صدقاء الكتاب في لبنان» ،في
ال�سنة ،جائزة رئي�س الجمهورية اللبنان َّية تقدير ًا لعمله اللُّغوي الذي ُت ِّوج بـ»المرجع».
تلك َّ
كما نال جائزة �سعيد عقل ،عن �شهر �شباط عام 1963م ،تقدير ًا لـ»المرجع».
وفي �سياق ن�شاطه ا ُّللغوي� ،شارك في «لجنة البحوث والدَّر�س» التي �أ َّلفها اللواء ف�ؤاد
�شهاب ،وهي ا َّللجنة التي و�ضعت المعجم الع�سكري.
بخا�ص ٍة على تطبيق مبادئ
والوا�ضح �أنَّ العاليلي عمل ،في �إنتاجه بعا َّم ٍة ،وا ُّللغوي منه َّ
يثبتها في مقدِّ مة معجمه ،ومنها ....«:فال تمنعني �أبداً غرابة ر� ٍأي»�أظنُّ �أ َّنه �صحي ٌح» من
�إبدائه ،لأنَّ ُّ
ال�شهرة لم تعد �أبد ًا عنوان الحقيقة ...و�أي�ض ًا ،ال يحول بيني وبين ر� ٍأي �أ َّنه
الغبي ،فالإنتخاب من عمل َّ
الطبيعة،
قليل الأن�صار ،لأنَّ الحقَّ لم يعد ينال بالت�صويت ِّ
وهي ال تغالط نف�سها كما ال تعمد �إلى التَّزوير.
العودة من مصر والنشاط السياسي:

�سار العاليلي في هدي هذه المبادئ ،و�إن نكن قد �آثرنا تت ُّبع �إنتاجه ا ُّللغوي متجاوزين
ال�سياق
عطاءه في ميادين �أخرى ،فذلك من �أجل التَّركيز فح�سب ،و�إ َّننا �سوف نعود الى ِّ
التَّاريخي ،فنرى �أ َّنه عاد في عام 1940م ،من م�صر ليقيم في لبنان؛ وذلك على �أثر
ا�شتداد الحملة الإيطالية  -الألمانية على م�صر ،وقد حرمته هذه العودة من نيل �إجازة
�سني الدِّ را�سة الأربع.
الحقوق؛ �إذ كان عليه �أن يم�ضي َّ
ال�سنة ال ِّنهائ َّية من ِّ
ا�ست�أنف َّ
يا�سي بد�أ
ال�شيخ في لبنان ن�شاطه في ميدان الكتابة ،غير �أنَّ ن�شاطه ِّ
ال�س ِّ
يبرز بو�ضوح.
كان َّ
ال�شيخ ،من قبل وفي �أثناء زياراته للبنان ،قد �شارك ،في عام  ،1936في ت�أ�سي�س
العربي و�ألقى العديد من الخطب الوطن َّية في
«ع�صبة العمل القومي» ذات الإتجاه
ِّ
- 350 -

طقارز ديجملا دبع .د

العمري الكبير ،القائم في قلب مدينة بيروت .وكانت هذه الخطب من ال َّت�أثير
الجامع
ِّ
في درج ٍة دفعت َّ
ُّ
أ�ستحث نف�سي على
ال�شيخ عبد الرحمن �سالم �إلى و�صفها بقوله�« :أنا �
�أن �أكون في مقدِّمة الح�ضور ،ال لأ�ستفيد فقط ،بل لأرى �أعجوبة اهلل في العاليلي».
ور�أى َّ
اب العائد من الأزهر �إلى وطنه الم�ستَعمر �أنَّ واجبه الأ َّول يتم َّثل في مقاومة
ال�ش ُّ
الفرن�سي الذي كان ي�ستب ُّد بالبالد با�سم «الإنتداب» ،ور�أى �أي�ض ًا �أنَّ مقاومة
الم�ستعمر
ِ
ِّ
ِّ
ُّ
المحتل ،ويبدو �أ َّنه ر�أى �أ َّنهما وجهان
الظلم والف�ساد والتخلُّف ال تق ُّل �أهم َّي ًة عن مقاومة
مقاالت �أطلق عليها ا�سم «�أ ِّني �أ َّتهم» .وقد �صدرت
لعمل ٍة واحد ٍة ،فانبرى يكتب �سل�سلة
ٍ
ال�سل�سلة التي كان مق َّرر ًا لها �أن ت�صدر في �أربع ٍة وع�شرين جزء ًا.
�سبعة �أجزاءٍ من هذه ِّ
قراءة الوضع والتَّ اريخ:

�سنوات �سابق ٍة� ،إلى التَّاريخ ليكمل ما
�أدرك ال�ش َّيخ �صعوبة المرحلة ،فعاد ،ك�ش�أنه في
ٍ
كان بد�أه .وك�أ َّنه ،وهو يقر�أ الواقع والتَّاريخ في � ٍآن ،يحاول �أن ي�صل الحا�ضر بالما�ضي،
ويفيد من درو�س ما غبر ،ف�أ�صدر التالي:
 في عام1940م ،كتاب «تاريخ الح�سين».القومي» ،الذي ب َّين فيه �أ�س�س القوم َّية
 وفي عام 1941م «د�ستور العربّ
العرب َّية ،وكتب مخطوطة «الكون والف�ساد الإجتماعيان» ،في محاول ٍة
لتطبيق نظرياته في المجال الإن�ساني العام ،والوا�ضح �أنَّ هذه الم�ؤ َّلفات
إن�ساني.
الوطني
ت�ؤ ِّكد اهتمامات العاليلي الفكر َّية على الم�ستوى
والقومي وال ِّ
ِّ
ِّ
 ولم تحل الم�شاغل دون �إجرائه �أبحاث ًا لغو َّي ًة �أدب َّي ًة ،ف�أ�صدر ،في عام1944م ،كتاب «المع ِّري ذلك المجهول» ،معتمد ًا منهج َّي ًة معجم َّي ًة
ب�ألفاظه وم�صطلحاته.
ال�سنة نف�سها مخطوطة «الفرق بين الأ�سلوب وال َّتركيب» ،مب ِّين ًا �أهمية
 في َّالأ�سلوب في التَّعبير عن انفعال الكاتب ،وو�ضع مخطوط ًة �أخرى طريف ًة
رجل ذي مهار ٍة بالغ ٍة في �إدارة
«ال�ساحر» ي�صف فيها �أعمال ٍ
ا�سمها َّ
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�ألعابه.
ال�سنة ال َّثانية من عمر لبنان
ال�سنة الحافلة بال َّن�شاط ،وهي َّ
 وفي هذه َِّّ
الم�ستقل ،وقد بدا �أنَّ الو�ضع م�ستق ُّر ،تز َّوج العاليلي من «به َّية مرعي»
التي �أنجبت له ثالثة �أبناء« :نوار ومحمد خير وبالل» ،فوا�صل َّ
ال�شيخ
كتابة التَّاريخ ف�أ َّلف كتاب «مثلهن الأعلى» الذي يتناول فيه حياة �أ ّم
الم�ؤمنين ،ال�سيدة خديجة بنت خويلد التي «رعت نب ّياً وتعهَّدت و�ص ِّياً»،
و�أ�صدر الكتاب عام .1947
 �أ�صدر ،في 1948م،كتاب «�أ َّيام الح�سين» ،وهو الحلقة ال َّثالثة من �سيرةمنحى ق�ص�ص َّي ًا ،وكتب مخطوطة «�أبو ذ ِّر الغ َّفاري»
ال�سبط ،وقد نحا فيه
ِّ
ً
و«�شهيد الق�سطل»[ ،عبد القادر الح�سيني] .وو�ضع َّ
مخطط ًا للتَّعريف
رجال �أ�سهموا في تق ُّدم
بـ«مجموعة من علماء بيروت» ،بغية �إن�صاف ٍ
مدينتهم ،ومن �أبرزهم َّ
ال�شيخان م�صطفى الغالييني وعبد الرحمن
�سالم.
وقد الحظ َّ
أدبي ،فو�ضع مخطوطة «المنهج البالغي» في ال َّنقد،
ال�شيخ واقع ال َّنقد ال ِّ
و�ض َّمنها منهجه في ال َّنقد ور�ؤيته له� ،آخذ ًا على ال ُّن َّقاد القدامى اهتمامهم الزائد
بالألفاظ.
السياسي:
النَّ شاط ِّ

ال�سيا�س َّية �أن جذبته �إليها ،وكان ذلك �إ َّبان والية رئي�س الجمهور َّية،
ولم تلبث الأحداث ِّ
َّ
فان�ضم �إلى معار�ضي ال َّرئي�س ،وان�صرف �إلى الكتابة،
ال�شيخ ب�شارة الخوري ال َّثانية،
َّ
ليك�شف واقع البالد المتردِّي وحال الحكومة الفا�سدة ،فو�ضع مخطوطة« :الوجه
الكرتوني» ،ويعني بذلك وعود الحكومة التي تنهار ب�سرع ٍة لدى الممار�سة العمل َّية ،كما
مقاالت تتناول مختلف �ش�ؤون الحياة.
ال�صحف كـ»الأديب» و« كل �شيء»
ٍ
�أ َّنه كتب في ُّ
وبخا�ص ٍة في لبنان القائم على تع ُّدد الطوائف
و�أيقن العاليلي �أنَّ الحزب �ضرور ٌة،
َّ
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والمذاهب والإنتماءات ،ف�أطلق �شعاره المعروف....«:الحزب بوتق ٌة ت�صنع الأ َّمة» .ولع َّل
والنجادة.
يف�سر �صداقته للحزبين ال َّنقي�ضين :الكتائب َّ
هذا الإعتقاد ِّ
وكتل وطن َّي ٍة ،من �أمثال
يكتف العاليلي بال َّدعوة ،و�إ َّنما �شارك في ن�شاطات � ٍ
ولم ِ
أحزاب ٍ
«حزب ال ِّنداء القومي» و«كتلة التح ُّرر الوطني النياب َّية» .و�شارك� ،أي�ض ًا ،في ت�أ�سي�س
«الحزب ال َّتقدُّ مي الإ�شتراكي برئا�سة كمال جنبالط ،في �17آذار /مار�س1949م.
وخا�ض َّ
ال�شيخ معركة من�صب الإفتاء في عام 1952م ،فعندما �شغر من�صب المفتي،
ال�شيخ محمد توفيق خالد ،ارتفعت دعوات ِّ
تر�شح َّ
بوفاة َّ
ال�شيخ عبد اهلل العاليلي ،ف�أقدم
على الت ُّ
َّر�شح ،وفي ذهنه �إ�صالحاتٌ ينوي �إجراءها ،لكنَّ ُّ
تدخالت �أهل الحكم �ض َّده،
�آنذاك جعلته ي�ؤثر الإن�سحاب من المعركة.
ال�شيخ ،على �أُثر معركة دار الإفتاء ،بالحاجة الى ال َّراحة .وكان َّ
�شعر َّ
ربوع
ال�شوق �إلى ٍ
�أم�ضى فيها �سنوات الفت َّوة َّ
وال�شباب ،يدفعه �إلى زيارتها ،فغادر بيروت �إلى القاهرة.
وهناك لم�س نقمة َّ
كبير� ،سرعان ما �سمع به ،بعد
ال�شعب على الف�ساد ،وتو َّقع قيام ٍ
حدث ٍ
عودته �إلى لبنان ،وهو قيام ثورة 23يوليو /تموز عام 1952م.
وقف َّ
ال�شيخ من حركة ُ
ال�ض ّباط الأحرار موقف المراقب في البداية ،ولم يلبث �أن
توجهات الحكم ،خ�صو�ص ًا بعد �أن �أُعدم العامل «م�صطفى خمي�س» الذي كان
عار�ض ُّ
يطالب مع رفاقه بتح�سين الأجور ،فرثاه العاليلي بمقال ٍة عنوانها «قارع الأجرا�س».
وفي لبنان نجحت «كتلة التح ُّرر الوطني» في �إي�صال َّ
مر�شحها كميل �شمعون �إلى
رئا�سة الجمهور َّية ،لكنَّ الخالف ما لبث �أن ن�شب بين حلفاء الأم�س .و�شعر العاليلي
ب�أنَّ الأمور في البالد ت�سير في الإتجاه الم�ضا ِّد لمبادئه الوطن َّية والقوم َّية والإجتماع َّية،
فم�ضى في المعار�ضة ،وهو يقول في مقال ٍة عنوانها�« :أ�صبحت البالد هاوي ًة في انحدار»:
جبان في
[قطعت للجماهير على نف�سي عهد ًا ،وهو �أن لن يحب�سنا بعد اليوم تو ُّرع ٍ
هلوع ،وال م�صانع ٌة تم�سح جبين الرج�س والنتن بالعطور ..و�ش َّد ما �أنا
القول ،وال مداورة ٍ
�أكره هذا الت�ص ُّنع حيال ما هو �أقد�س من رغباتي ورغباتك ،و�أخلد من وجودي ووجودك
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م�صير].
�شعب وق�ض َّية
حيال ق�ض َّية ٍ
ٍ
المفكر االنساني:
ِّ

العالمي ،فبرز بو�صفه مف ِّكر ًا
ذلك �أنه دعا الى التم ُّرد الإيجابي ،على الم�ستوى
ِّ
ال�سلم» التي كان بع�ض �أع�ضائها
�إن�سان َّي ًا تتالقى �أفكاره مع �أفكار «حركة �أن�صار ِّ
ال�شيخ ،في مج َّلة َّ
�أ�صدقاءه ،من �أمثال جورج حنا ورئيف خوري .وكتب َّ
«الطريق»� ،سنة
ال�سلم» ،يقول فيها ...«:ف�أ َّول
1954م ،مقال ًة بعنوان «ذكرى ت�أ�سي�س حركة �أن�صار ِّ
واجب الب َّنائين الذين يعملون ،في الأ�سا�س ،هو �إ�شاعة مبد�أ التم ُّرد الإيجابي...
وال َّنف�س التي �شاعت فيها ثورة الإ�صالح تتم َّرد لتتحدَّى كل الأو�ضاع ،وتتم َّرد حتى
لتجابه كل الأخطار» .وقد �سار َّ
عدد
ال�شيخ مع هذه الحركة في حدود الإلتقاء مع ٍ
نقاط عديد ٍة معها ،لكنَّ هذا لم يمنع �صحيفة «ال َّنا�س»
من مبادئها ،والخالف في ٍ
«وفجر ال َّثورة»؛ وذلك عندما �ألقى
الدم�شق َّية من القول« :وقام ال�ش َّيخ الأحمر»،
ِّ
َّ
كلمته ال َّت�أبين َّية في ذكرى عدنان المالكي في الملعب البلدي بدم�شق[مكان معر�ض
دم�شق الدولي في هذه الأيام].
قائل ال يُ سمع:
ٌ

هاجم َّ
ال�شيخ �سيا�سة الح َّكام العرب �آنذاك ،وف�ضح �أحالفهم الع�سكر َّية المرتبطة
بالإ�ستعمار ،و�أدرك خطورة المرحلة ،فكتب «العرب في المفترق الخطر» ،ال�صادر
عام1955م ،ون َّبه العرب فيه �إلى الأخطار المحدقة بهم .وت�سمعه ،في هذه الأ َّيام يقول:
«لقد �أ�سمعت لو ناديت ح َّياً »...ويردِّد مع َّ
العربي:
ال�شاعر
ِّ
�أم ��رت� �ه ��م �أم � � ��ري ب �م �ن �ع��رج ال��ل��وى ف� �ل ��م ي �� �س �ت �ب �ي �ن��وا ال � ��ر�� � �ش � ��د[]...
وال يكمل «�إ َّال في �ضحى غدٍ لأ َّنهم لم ي�ستبينوه بعد ،كما يقول».
كشف حقيقة الحرب اللبنانية:
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ا�ستم َّر َّ
قافي ذي الجوانب المتعدِّ دة �إلى �أن قامت
ال�شيخ في موا�صلة ن�شاطه ال َّث ِّ
ال�سيا�سيين،
ووجه
ٍ
كتابات مفتوح ٍة �إلى ِّ
الحرب اللبنان َّية ،ف�سعى �إلى ك�شف طبيعتهاَّ ،
ولكن من دون جدوى ،فقد كانت �إرادة م�شعلي الحرب �أقوى ...كانت قدر ًا حديث ًا ي�شبه
قدر الأزمنة القديمة التي ال مر َّد لها .وقد عانى َّ
ال�شيخ من �آثار هذه الحرب كثير ًا
خ�صو�ص ًا� ،أنَّ منزله كان يقع في «ال�سوديكو» ،على خطوط التّما�س ،فكان ي�ضط ُّر �إلى
تركه بين �أيدي العابثين من قذائف الميلي�شيا وم�س َّلحيها ،ففقد الكثير من مقتنياته.
وك�أن هذه الحرب كانت «�شيطان» �شعر ،فنظم َّ
ال�شيخ «ق�صائد دامية الحرف،
بي�ضاء الأمل �أو من �أجل لبنان» ،و�أ�صدرها عام 1977م.
وخالل الحرب ،بد�أ يكتب ما يب ِّين �أنَّ الد ِّين برا ٌء َّمما يدعيه �أمراء الإقتتال و�أغنيا�ؤه!
فكان كتابه «�أين الخط�أ؟» ال�صادر عام 1978م ،ذروة ت�صعب الإحاطة بها ،وبقي َّ
ال�شيخ
عبد اهلل العاليلي يوا�صل القراءة والكتابة ،كما ذكر لنا في جل�س ٍة �صباح الجمعة /15
توفي.
1993 /10م ،ولم تمنعه ُّ
ال�سنون الثمانون عن ذلك �إلى �أن َّ
ال�سيرة نقول مع الأديب محمد عيتاني�« :إ َّن العاليلي ذرو ٌة من ذرى
�إ َّننا �إذ ُننهي هذه ِّ
العلم والفكر وا ُّللغة والأدب ي�صعب الإحاطة بها �إحاط ًة دقيق ًة �شامل ًة».
ما ُي َبل�سم ال َبلوى ،ونعمد �إلى �إجراء قراء ٍة في كتابه «م�شاهد وق�ص�ص من �أ َّيام
الن ُّبوة» ،بو�صفه �أنموذج ًا لكتابته وبح�سبانه �صنيع ًا يبل�سم برحاء بلواه ،كما يقول .ولكن
هل كان َّ
ال�شيخ العاليلي يعاني «بلوى ال َّزمان»؟
ال�س�ؤال .يقول َّ
ال�شيخ في كتابه مو�ضوع هذه القراءة....«:
لندعه هو ُي ِجب عن هذا ُّ
واتفق لي ،للآونة� ،أن ر�أيت الذين بلوتهم ،منذ �سنة 1935م� ،أعاينهم و�أعاني معهم
�إلى �أعوامي هذه الأخيرة على حقائقهم .فكانت ح�صيلة بيادري منهم ،في �أكبر �ش�أنها
الحب واللباب� ،شفعت بما كانت اجتمع عندي من
ز�ؤاناً �إ َّال بقي ًة هي الكرائم من
ِّ
�أكدا�س «غرايب �سود» .وكان في مقدم ه�ؤالء «الكرائمِّ »...
ال�شيخ محمد مهدي �شم�س
الدِّ ين الذي قال ما معناه« :ما اتفق لي و�شهدت ظلماً من ذويه كالعاليلي ،وال ر�أيت
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ظلوماً كقومه�[»...ص ،ح].
وال يملك المظلوم الذي لم يتع َّود الزلفى يوم ًا ،وظ َّل طوال العمر ي�أبى ال ُّذل �أن يردِّد
العربي القديم لبيد قوله:
مع �شاعرنا
ِّ
ذه ��ب ال��ذي��ن ي �ع��ا���ش ف��ي �أك�ن��اف�ه��م وب �ق �ي��ت ف ��ي خ �ل��ف ك �ج �ل��د الأج � ��رب
عجب ف�إ َّنه ينقطع كله ،وذلك عندما يعي َّ
ال�شيخ درو�س التَّاريخ ،ويجد
و�إن كان من ٍ
فيها بل�سم ًا كما يقول« :وينقطع عجبي ك ّله �أ َّنني في م�ضمار عر�ض بع�ض �أ َّيام ال َّنب َّوة،
و�سبقت ب�أ َّن الح�سين من �أكبر �أ َّيامها ،فال بدع �أن �أبل�سم برحاء بلواي بالعظائم
من برحاء بلواه التي تحمل في ثناياها العزاء لطائفة المع َّذبينُّ ،
والطم�أنينة ،كل
ُّ
الطم�أنينة للمفجوعين المكروبين من دهرهم ما بقي الدَّهر».
كتاب «أيَّ ام الحسين»:

في ميدان الن�ضال ،وهو البل�سم الذي تنت�صر فيه ق�ض َّية الحرية ،....ن�شط العاليلي
ممار�س ًة عملي ًة وكتاب ًة وبين �أيدينا ،الآن ،طبع ٌة جديد ٌة من كتابه «�أيام الح�سين»
الذي �صدر عام1947م عن دار العلم للماليين .وهو �أحد ثالثة كتب �أ َّلفها عن الإمام
ال�شهيد  .Qوالإثنان الآخران هما�« :أ�شعة من حياة الح�سين» وتاريخ حياة
الح�سين :نقد وتحليل» .وقد نحا ،في هذه الكتب ،وال تخفى �أهمية هذا المنحى في
مات
تلك المرحلة من الزمن،
منحى يعيد النظر في ما اعتقده بع�ض الم�سلمين م�س َّل ٍ
ً
تاريخي ًة .وراح يت�أ َّمل التاريخ الإ�سالمي ليعيد الكتابة في مراحل منه .ويبدو �أن دافعه
في ذلك ،ف�ض ًال عن �إعادة النظر ،الإفادة من �سيرة �س ِّيد ال�شهداء في مواجهة الأحداث
عظام من �أمثال الإمام
ج�سام
ت�ضحيات
المعا�صرة التي ر�أى �أ َّنها بحاج ٍة �إلى
ٍ
ٍ
ورجاالت ٍ
ٍ
المقدمة التي كتبها للطبعة الأولى ....«:فعلينا
الح�سين بن علي .Qفهو يقول في ِّ
تن�صب في �شرايينا وعروقنا،
لذلك� ،أن نعرف كيف ن�ستثمر التاريخ مثل ق َّو ٍة
ُّ
وكيف نح َّول تياره المبعثر في ا ُّللج الباهت ليزيد حياتنا حرك ًة وحا�ضرنا اندفاعاً
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وم�ضا ًء»[�ص .ت].
وا�ستثمار التاريخ ي�ؤدِّي ،كما ي�ضيف َّ
ال�شيخ� ،إلى �أن يكون جز ٌء من تاريخ تابع ال ُّنب َّوة
عقيد ًة والجزء الآخر جهاد ًا ،فيكتب الخلود له ،ويكتب علينا �أن ن�أتم لنج ِّرب �إيماننا
في الجهاد وجهادنا في الإيمان .يعمد الم�ؤ ِّلف ،في الطبعة الجديدة� ،إلى تغيير ا�سم
الكتاب ،وي�س ِّوغ ذلك بقوله�« :أكبر ف�صول الكتاب تدور على ا�سمه الم�ستحدث «م�شاهد
وق�ص�ص من �أيام ال ُّنب ُّوة» .ولم �أبعد بالت�سمية الحا�ضرة العقيدة عن تلك القديمة العهد.
فالح�سين ،Qفي جوهره وحقيقته ،يو ٌم من �أيام ال ُّنب ُّوة .وهكذا �أكبر و�أرحب و�أغنى
و�أحب»[�ص .ز].
ويبدو هذا التَّ�سويغ الوارد في «منبهة» الطبعة الجديدة ،ت�أكيد ًا لما ينتهي �إليه �سياق
الكتاب من خال�صة ت�أ ُّم ٍل في الأحداث التاريخية ،ذلك �أنَّ الم�ؤ ِّلف يقرر قبل �أن يختم
كتابه:
«� ّأن الهجرة الأولى ،هجرة ر�سول اهلل ،كانت ،وغايتها البناء .و�أ َّن الهجرة ال َّثانية،
هجرة �سبط ر�سول اهلل ،كانت وغايتها المحافظة على ذلك البناء»(((.
أق�سام هي :من �أ َّيام ال ُّنب َّوة ،من �أيام العهد الرا�شدي� ،أ َّيام
يت�أ َّلف الكتاب من ثالثة � ٍ
َ
الف�صول التي تتف َّرع �إليها الأق�سام ،والتي تبدو
الح�سين ال�سبط Qوينتظم �سياقه
وق�ص�ص غير مترابط ٍة ،ليك�شف حقيقة �أ َّيام الح�سين وجوهرها بو�صفها
ك�أ َّنها م�شاهد
ٌ
ا�ستمرار ًا لأيام ال ُّنب َّوة ،فيبدو الكتاب ك�أ َّنه �سير ٌة ال تعنيها التفا�صيل بقدر ما يعنيها
ت�أ ُّمل التَّاريخ بغية الو�صول �إلى جوهر �أحداثه وبيان هذا الجوهر جلي ًا للعيان .وال يبعد
عن داللة هذا ال�سياق قو ٌل ُيروى �أن ع َّمار ًا بن يا�سر قاله في �صفين�« :إ َّننا نقاتلكم على
ت�أويله «يق�صد القر�آن الكريم» كما قاتلناكم على ترتيله ،فكربالء التي ينتهي �إليها
الكتاب ،هي في جوهرها ،يوم المدينة� ،أي يوم بد ٍر الذي يكون به البدء .ومن الملفت �أنَّ
((( كتاب �أيام الح�سين� ،ص.285 :
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نظر �أخرى ،عندما �أن�شد البيت الآتي بعد
يزيد ًا ع َّبر عن هذه الحقيقة ،و�إنَّ من وجهة ٍ
معركتي كربالء والح َّرة:
ل� �ي���ت �أ� � �ش � �ي� ��اخ� ��ي ب � �ب� ��در ع��ل��م��وا ج � ��زع ال � �خ� ��زرج م� ��ن وق � ��ع الأ�� �س ��ل
يقول العاليلي�[ :إنَّ يوم بد ٍر كان ت�سجي ًال لظفر الإن�سان َّية الجديدة المحررة على
الإن�سان َّية الرجع َّية العتيقة� ،إن�سان َّية الأغالل والقيود و�إن�سان َّية الإ�ستبعاد الوح�شي
المنكر](((.
يقول�[ :إنَّ الح�سين Qانطلق �إلى كربالء مودِّع ًا الكعبة ،بيت اهلل ،حام ًال روحها
ال�سماء على الأر�ض].
بين جنبه و�شعلتها بكلتا يديه ...ف�إ َّنه البقية من �إرث َّ
وكان انطالقه من �أجل �إعادة ت�سجيل ذلك َّ
الظفر الذي كاد ُيمحى بعدما �أراد
الآخرون لل ُّدنيا �أن تكون «دنيا من َّ
ال�شهوات والرذيلة والأحقاد» .وي�ستمر الخيط
ال َّناظم في جميع الف�صول ليكون الكتاب ن�سيج ًا متما�سك ًا يك�شف ر�ؤية للتَّاريخ ت�ستند
ثان .ويبدو هذا
نافذ �إلى الجوهر من نح ٍو ٍ
عميق ٍ
�إلى حقائقه من نح ٍو �أ َّول ،و�إلى ت�أ ُّم ٍل ٍ
ال َّن�سيج فريد ًا في َّ
ق�ص الحدث
ال�شكل الذي ي�أخذه ،حيث تنتظم العنا�صر المتن ِّوعةُّ :
ف ِّني ًا� ،سرد الحقيقة التَّاريخ َّية .وتوثيقها الذي ي�صل �إلى حدِّ الإحالة �إلى الم�صدر(((،
البحث التَّاريخي ،ال َّت�أ ُّمل وتقرير الخال�صات ،والوجد ِّ
ال�شعري الموزون والمنثور...
نظام من العالقات ير�شح بال َّداللة الكا�شفة.
تنتظم هذه العنا�صر في ٍ
ال�سياق ينمو ويت�ش َّكل في
ففي ف�صل «يوم الغفران» ،على �سبيل المثال ،نرى �أنَّ ِّ
حركات عديد ٍة يمكن �أن نلحظها كما ي�أتي:
ٍ
 م�شه ٌد تم ُّر فيه على ال َّنبي� Pصو ٌر متح ِّرك ٌة �سريع ٌة تعيد غار ح َّراء وم َّكةال�صور
ودار الأرقم الخ ....ويبدو طيفا �أبي طالب وخديجة في خلفية هذه ُّ
بو�صفهما المدافعين الحا ِن َيين...
((( كتاب �أيام الح�سين� ،ص.25 :
((( [م.ن]� ،ص 53.مث ًال.
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 ت�أ ُّم ٌل يق ِّرر �شروط نجاح الحركات الخ َّالقة. ذكرى الهجرة وجهود تثبت العقيدة ،حيث يبرز دور الإمام علي.Q ت�أ ُّم ٌل يلحظ دور �أبي طالب والإمام علي.Q اتخاذ ال َّنبي Pقرار ًا ،والإيحاء به لفاطمة ابنته.وهكذا تنمو حركة ا ِّتخاذ هذا القرار ّ
موظف ًة العنا�صر ،وي�ستم ُّر هذا ال ُّنمو ،في
اكتمال ي�ؤ ِّكد تكريم البطولة التي لن تنحرف عن ال ُّنب َّوة
م�شابه� ،إلى �أن ي�صل �إلى
�سياق
ٍ
ٍ
ٍ
الجديدة بكل ما نبت فيها ...وي�صل �أي�ض ًا الى �أن يم َّر في نجوى قلب فاطمة ما ي�أتي:
«�إن �أبي يقول ،في تعبي ٍر �آخر ،ظهرت حقيقة الخلق في عالم الإبداع الإلهي
وحبيب �إلى نف�سي �أن يكون
بمظهرين :مظهر ال َّنبي الكامل ،ومظهر الإن�سان الكامل،
ٌ
حظي هذا الإن�سان»(((.
�شعري ي�ؤ ِّكد
بمقطع ت�أ ُّم ٍّلي
ويختم العاليلي الف�صل المنتظم في �سياق «حفظ ال ُّنبوة»
ٍّ
ٍ
علي وفاطمة �إبقا ٌء لحياة ال ُّنب َّوة على الدُّ هور»(((.
ما ي�ؤ ِّكده «فيوم ٍّ
�إنَّ �شك ًال �أدبي ًا ّ
وال�سرد التَّاريخي وال َّت�أ ُّمل ِّ
وال�شعر الخ ...ل�شك ٌل
يوظف َّ
الق�ص الف ِّني َّ
أدبي جدي ٌد يتف َّرد به العاليلي .وهو �شك ٌل �أتاح لمن�شئه �أن ينفذ �إلى جوهر حركة التًّاريخ
� ٌّ
ن�ص ِّ
يوظف الخطاب ،وال
ويك�شفه ،و�أن يو�صل هذا الك�شف �إلى المتل ِّقي في �سياق ٍّ
يعتمده ،ويقدم الر�ؤية َّ
الفذة ممتع ًة .ومن تلك الر�ؤى التي قدمها العاليلي حديثه عن
اليهود وتحديده للعنا�صر التي ت�ش ِّكل روحيتهم((( ،ومن ذلك �أي�ض ًا ،ر�ؤيته لظاهرة افتداء
بكب�ش ،...وكان مغزاه �أ َّن الإن�سانية المثال َّية
الإن�سان
بحيوان ،فهو يقول« :افتداه ٍ
ٍ
ال�سامية� ،أ َّول ما تقوم عليه هو �إزهاق ال َّنزوات الحيوان َّية ونزعات �ضرواتها في حيوانٍ
َّ
يهراق ،(((»...ومن ذلك �أي�ض ًا تف�سيره لظاهرة عبد اهلل بن �سب�أ((( ولموقف الخوارج من
((( [م.ن]� ،ص.52.
((( [م.ن]� ،ص.54.
((( [م.ن]� ،ص.6 :
((( كتاب تاريخ الح�سين� :ص.77 :
((( [م.ن]� ،ص.124 :
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مرتكب الكبيرة((( و�سخريته من �شورى الأمويين(((.
غني بها .و�إ َّنه لمن الفائدة الكبرى والمتعة
نكتفي بهذا القدر من الأمثلة ،لأنَّ الكتاب ُّ
الف ِّنية� ،أي�ض ًا� ،أن يعود القارئ �إلى الكتاب نف�سه ،ففيه من ذلك ما ال ي�ستطيع مقا ٌل
ق�صي ٌر بيانه.

((( [م.ن]� ،ص.53 :
((( [م.ن]� ،ص.251-246 :
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الشيخ د .جعفر المهاجر

(((

 .1ترجع بدايات معرفتي بال�شيخ مغنية الى �أوا�سط �سني الطلب في النجف اال�شرف
في خم�سينيات القرن الما�ضي .يوم ذاك كانت ال�ساحة ال�شيعية في لبنان قد فقدت
اعرف قلمين ،مال الدنيا و�شغال النا�س بما ا ّلفا و�صنفا .ونجحا نجاح ًا باهر ًا في ان
يقدما للقراء ح�ضور ًا ا�صي ًال في المعترك الفكري الدائر انذاك .وذلك بوفاة ال�سيد
مح�سن االمين �سنة 1371هـ 1952/م ،ثم ال�سيد عبد الح�سين �شرف الدين بعده
بب�ضع �سنوات ،ولكن ال�سيد �شرف الدين و�إن يكن قد عا�ش بعد �سلفه ،ف�إنه كان قد
انقطع عن الكتابة قبل وفاة ال�سيد االمين بمدة .كانت النفو�س عط�شى تتطلع الى من
يملأ الفراغ الذي ن�ش�أ بفقدان ذينك العلمين.
قبل ذلك بب�ضع �سنوات وبالتحديد �سنة 1366هـ 1947/م ،كان عالم عاملي مغمور
ا�سمه ال�شيخ محمد جواد مغنية قد ا�صدر كتاب ًا �س ّماه «الو�ضع الحا�ضر في جبل عامل»،
((( باحث وم�ؤ ّرخ.
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�ضجة عالية ذلك لأنه تكلم في الممنوع عند الجميع .وتكلم في الممنوع عند الدولة،
�آثار ّ
حينما حمل عليها وحملها م�س�ؤولية تخلف وب�ؤ�س جبل عامل وتكلم في الممنوع عند
الزعماء ال�سيا�سيين المحليين «البكوات» ،اذا اعتبر �سكوتهم على �سيا�سة الدولة مماالة
وتكلم في الممنوع عند بع�ض العلماء ،لأنه قال انهم بتبعيتهم ال�أولئك الزعماء
لهاّ .
كانو يوافقون �ضمن ًا على من ويمالون ،مما يفقدهم الكثير من �صفتهم كم�س�ؤولين عن
رعيتهم لقد كان الو�ضع الحا�ضر في جبل عامل كتاب ًا لي�س لغير ان�سان مملوءٍ معرفة
وعف ًة و�شجاعة ان يفكر فيه ،ف�ض ًال عن ان يكتبه وين�شره .ولقد كان ال�شيخ مغنية حق ًا
ذلك الرجل بكامل الجدارة واال�ستحقاق .هكذا بد�أت �أل�سنة النا�س تلهج بذكر عالم دين
من طراز غير م�ألوف .وبد�أت �شخ�صية ال�شيخ اال�شكالية تلفت انتباه �شريحة وا�سعة من
النا�س في وطنه ،خ�صو�ص ًا بين او�ساط المثقفين .وبهذا يمكن ان نلخ�ص بداية ح�ضوره
بين النا�س وتلك هي اجما ًال ال�صورة التي كانت في اذهاننا عنه ،نحن ط ّالب العلوم
الدينية في «النجف» انذاك.
 .2كان اول لقاء لي بن�ص ال�شيخ على �صفحات مجلة [ر�سالة اال�سالم] ،التي كان
ي�صدرها المجكع العام للتقريب بين المذاهب اال�سالمية في القاهرة بتوجيه ودعم
من المرجع ال�شهير ال�سيد البروجزدي .وكنت يومها ادر�س علم ا�صول الفقه عند
احد ا�ساتذتي جزاه اهلل عني خير الجزاء .وو�صل بنا البحث الى اال�صل المثبت.
وهو فر ٌع من فروع اال�ست�صحاب في اال�صول العملية غير ان بين اال�صل وفرعه فرق
�ضئيل .بيد ان هذا الفرق على �ضالته ،يخرج اال�صل المثبت على الحجية ال�شرعية
و�شرح لنا ا�ساتذنا الباب بما ار�ضاه ولكنني خرجت من الدر�س غير مرتاح النف�س
لما فهمته منه و�شاءت محا�سن ال�صدف ان اقع في اليوم نف�سه على عدد من
اعداد [ر�سالة اال�سالم] ،عند احد الزمالء وفيه مقالة �ضافية عن اال�صل المثبت
بقلم ال�شيخ مغنية ،ا�س�أذنت زميلي في ان احمله معي الى غرفتي في المدر�سة،
وهناك قر�أته بتمعن وفي اليوم التالي عر�ضت على ا�ستاذي ما�أفهمه عن المو�ضوع
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فا�ستح�سن ما �سمع .وقال ما معناه ،انني قد اح�سنت الإفادة من �شرحه بالأم�س.
فلم املك نف�سي عن ان اقول له ،بعد ان و�ضعت مقالة ال�شيخ امامه :ولكنني ا�ستفدت
هذا ال�شرح من المقالة التي امامك ول�ست ان�سى كيف بوغت اال�ستاذ بكالمي لأول
وهله .وكيف بد�أت الوم نف�سي على انني واجهته بما ين�سب الف�ضل الى غيره .غير ان
ما مالئني حبور ًا بعد قليل ،انه بعد ان نظر ملي ًا في المقالة ،رفع را�سه وعللى وجهه
ابت�سامة ر�ضى ،وقال ما معناه ،حق ًا ان هذا البيان هو اف�ضل او من اف�ضل ما قر�أته
عن المو�ضوع.
 .3اعتقد انه من بين الذكريات ال�شخ�صية الكثيرة التي حملها عن ال�شيخ ،ف�إن القعتين
التين قدمت بها ت�صلحان لماد ٍة يمكن ان تركب منها �صورة وافي ٍة له .كان حرية
ّ
حر ّية ن�سر يملك االعالي ،وي�أبى ان ّ
ماي�سف اليه النا�س خ�صو�ص ًا حين
ي�سف الى
تق�ضي م�صالهم ب�أن ي�سكتوا عما الينبغي ال�سكوت عليه ،وب�أن ينطقو ا�ستر�ضاء لمن
ر�ضاهم مغنم .والحقيقةان جزء ًا غير قليل من كتابه [الو�ضع الحا�ضر في جبل
عامل] هو ان و�ضع م�ص ّنفه نف�سه ،وهو الذي عانى فقر ًا مدقع ًا في مقتبل حياته
في وطنه ،بعد ان عاد اليه من «النجف» بحيث انه لم يكن يملك من اللبا�س اال
ال�ضروري الذي ي�ستر ج�سده .وبحيث ا�ضطر ،وهو العالم الجليل ،ان ي�صرف جهده
الى الفالحة والزراعة� ،ش�أن الب�ؤ�ساء من اهل «جبل عامل» .فزرع «�شكارة» [اي
قطعة ار�ض �صغيرة مخ�ص�صة للزراعة] في غير قرية.
لي�س من الع�سير على القارئ الح�صيف للكاتب ،ان يرى ان التجربة ال�شخ�صية الم ّرة
للكاتب [انو�ضع الحا�ضر في جبل عامل] كانت بمثابة الزناد الذي اطلق ر�صا�صة الكتاب.
موجهة مبا�شرة الى من كانوا ال�سبب في بالئه وهو في بالء وطنه ،دونما مواربة ،ودونما
محاباة .هكذا فعندما غدا ال�شيخ رئي�س ًا لمحكمة الإ�ستئناف الجعفرية ،جاءه احد اولئك
الزعماء ليمنى عليه بغباء ماي�شبه االمر ب�إ�صدار حكم في خ�صومة تنظر فيها المحكمة،
ل�صالح احد المخا�صمين .وك�أنه الي�شك ب�أن ال�شيخ ب�أن ال�شيخ �سيبادر فور ًا على اطاعة
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امره .وربما كان يعتقد انه �سيرى في زيارة البيك له في مكتبه �شرف ًا مابعد �شرف .ولكن
ال�شيخ بعد ان ا�ستمع الى كالمه افهمه ان مراجعته غير مقبولة ،وان حكمه يخ�ضع فقط
للأ�صول الق�ضائية ال�شرعية .وقد روى لي �شاهد عيان ان البيك خرج من مكتب ال�شيخ
�صارخ ًا« :اهلل ال يخليني يا �شيخ محمد جواد اذا خ ّليتك رئي�س المحكمة» وبالفعل كان
للبيك ما �أراد ،وعزل ال�شيخ من من�صبه .و�أنزلت رتبته الى م�ست�شار .ولكنه ظل طيلة
مابقي له من العمر ،حتى التقاعد ،م�ستنكف ًا عن ح�ضوره جل�سات المحكمة .وتزاوج
كامل بين الفكر والعمل .ودائم ًا كان المقيا�س االخالقي للفكر يكمن في موافقه العمل.
 .4ان يكن ال�شيخ محمد جواد في حياته العلمية ن�سر ًا الي�سف ،فقد كان في مكتبه كاتب ًا
وم�صنف ًا على العك�س تمام ًا .ان ميزته اال�سا�سية فيما �صنف انه نجح في ان ينزل
ب�أكثر االفكار �صعوبة وتعقيد ًا الى م�ستوى فهم االن�سان العادي .من الم�ؤكد انه لم
يكن مبدع ًا فيما كتب ال في اال�سلوب وال في الم�ضمون .كان ،بمعنى من المعاني ،نحلة
فكرية ،تح�سن جني رحيق ازهار االفكار من مكامنها في الحياة وفي الفكر ليقدمها
لمن يرغب �شراب ًا �سائغ ًا فيه �شفاء للنا�س .وهذه من اندر المواهب .اكثر النا�س لديهم
في عقولهم كامن ابداعي .واقلهم من يكت�شف في نف�سه هذا الجانب .واقل منهم من
ّ
يوظف ماوهبه اهلل تعالى فيما ينفع نف�سه وينفع النا�س .اما موهبة مزدوجة :قدرة
على ا�ستيعاب فكر االخر كما هو ،ثم قدرة على تي�سيره في قالب لفظي جديد.
اعتقد ان كتابه [التف�سير الكا�شف] هو خير انموذج لما نقول .ولطالما وقفت فيه
معان في تف�سير ايات الكتاب وك�أنني اقر�ؤها لأول م ّرة .ولطالما ت�ساءلت ،بعد ان
على ٍ
اقر�أ فهم ال�شيه لهذه االية او تلك :لماذا لم يكت�شف هذا المعنى احد من قبله؟ و�أ�سوق
على ذلك مثا ًال ،هو تف�سيره لقوله تعالى :ﭽ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨﮩ ﮪﮫ ﮬ ﮭ ﮮ
ﮯ ﭼ (((.
((( �سورة البقرة ،الآية .195
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عامة المف�سرين يفهمون االية ب�أنها ت�أمر بتر�شيد �إنفاق الثروة ،بحيث يكون قوام ًا
بين التبذير ّ
وال�شح .وهو معنى قر�أني �صحيح .نقر�أه في غير مورد .ولكن ال�شيخ وحده،
فيما اح�سب ،فهم منها يحق معنى اخر .هو االمر بالإنفاق والبذل حين يدعو الداعي،
وعدم حجب المال عن موا�ضع ال�ضرورة ،حتى لو ادى االمر الى كبير نفقة ،والى حرمان
النا�س من التمتع ببع�ض عوائد اموالهم .وذلك فه ٌم يتنا�سب تمام ًا مع �سياق ومرمى
الآية .حيث وردت في �سياق الحثّ على الجهاد بمختلف ا�شكاله .بد�أت باالمر بالإنفاق
«في �سبيل اهلل» اي فيما ال�صالح العام وختمت بالأمر باالح�سان ،اي بما هو زائ ٌد على
الحق .وهذا معنى مختلف .ثم ر�أيناه في ق ّمة ح�ضوره مف�سر ًا حين ا�سهب في تطبيق هذا
المعنى على انفاق عواذد النفط ا�سراف ًا و�إتالف ًا على البذخ والرفاه ال�سطحي .وحجبه
ع ّما فيه تنمية مقدرات االمة ،وما فيه منعتها ،وتوفير مختلف المعونات للمنكوبين من
ابنائها وعلى ق�ضاياها .مما ر�أى فيه بحق القاء للنف�س في التهلكة ،ح�سب منطوق االية.
هذا فهم �صائب وبديع ،يتنا�سب تمام ًا مع �سياق االية وخطابها .كما انه يتنا�سب مع نهج
ائمة اهل البيت ،Rالداعي الى اعتماد القاعدة «الجري» في فهم و�إعمال القر�أن.
«القر�أن يجري كما يجري اليل والنهار» والى عدم و�ضع ن�صو�صه في قوالب نهائية بل
تطبيقها على ما قد يجد على النا�س من م�شكالت وق�ضايا .و[الف�سير الكا�شف] ،من
بعد ،غني جد ًا بمثل هذا .في ر�أيي ان هذا المثال يخت�صر انموذج ال�شيخ محمد جواد
يو�صفه كاتب ًا ان�ساني ًا بامتياز ،ومثقف ًا منتمي ًا �إلى �شعبه ،م�سكون ًا بهمومه .نظر دائم ًا الى
و�ضع المعرفة و�أدواتها مو�ضعها ال�صحيح في خدمة ثقافة ان�سانية ع�ضوية منتمية.
من القلة الذين اكت�شفوا تلك ال�صفة النادرة لدى ال�شيخ في حياته ،رئي�س الجامعة
البنانية انذاك ،ف�ؤاد افرام الب�ستاني .حيث طلب اليه تدري�س مادة الفل�سفة فيها .مع انه
لم يكن يحمل اي درجة علمية ،مما هو معتمد لدى الجامعات .فا�ستجاب لطلبه .فكان
اول فقيه من مثله يرقى منبر الجامعة .ودرج على هذا زمن ًا .مما يدل على نجاحه في
هذا .و�أظن انه و�ضع كتابه «مذاهب فل�سفية» في هذا ال�سياق.
- 365 -

هتفرع امك ةينغم خيشلا

 .5في �أخريات حياته خطا خطوة غير متوقعة من مثله .فها هو قد ا�ستقرت �ش�ؤونه،
وملك بيت ًا لأول م ّرة في عمره ،يحتوي على مكتبة جيدة ،وغدا كاتب ًا يحظى بمكانة
ممتازة .ولكننا ر�أيناه يترك كل ذلك فج�أ ّة وي�شد الرحال الى «قم» .دونما �سبب
معروف مما يدعو النا�س الى الهجرة من �أوطانهم.
في «قم» ا�ستقبل الإ�ستقبال الذي يليق به .وهيئت له ا�سباب �إقامة مريحة ،من منزل
وخادم الى مهنالك .لكنه رف�ض كل ذلك قائ ًال انه انما اتى ليعي�ش كما وانه طالب علم،
من�صرف ًا الى البحث والتدري�س .وكان له ما�أراد .فنزل في مدر�سة من مدار�سها ،يخدم
نف�سه بنف�سه .وام�ضى �سنوات من حياته فيها على هذا النحة ،وهو الذي قا�س الفقر
الوان ًا في فتوته و�شبابه ،ظ ّل يحن! الى براءة الفقر ،فاختار عي�شه الفقراء �شيخ ًا .ووجد
فيما اختاره �سعادة ،اظن انه افتقدها في م�ضطرب حياته ال�صاخب في «بيروت».
 .6هذه �صورة ،ك�أنها قد التقطت من بعيد ،ف�ضاعت فيها التفا�صيل ،لعبد �صالح وعالم
عامل .تع ّلمت منه الكثير في المواطن التي تقاطعت فيها حياتينا .بمقدار مايمكن
ان تتقاطع حياة ال�شاب الع�شريني مع حياة ال�شيخ ال�ستيني .وتع ّلمت منه حتى وانا
ا�ستعيد في الهن ذكرياتي معه ،تهيئ ّة لكتابة هذه المقالة عنه .كان خ�شن ًا في ذات
اهلل .وكان خ�شن ًا في ذات النا�س .وكان خ�شن ًا في ذات نف�سه .اعطى دون ح�ساب.
و�أخذ بح�ساب ع�سير .دافع ب�شرا�سة عن حقوق النا�س .وفي هذا ال�سبيل خ�سر الكثير
بروح ان�سانية عذبة في ال�شكل وفي
مما يتناف�س فيه المتناف�سون .وغمر كل ما كتبه ٍ
الم�ضمون.
�أرجو �أن �أكون قد وفيت بما وعدت به في عنوان مقالتي .فقدمت �صورة وافية بحق
عالم عامل متميز .لم اتع ّمد فيها الإطناب ،بل �ضربت فيها �صفح ًا عن كثير مما اعرفه
ٍ
عنه .كما ارجو �أن ال�أكون قد �أوجزت فيها الإيجاز المخ ّل .والحمد هلل.
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