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علي ّ
عباس *
ّ
الديني الراحل محمد
عندما برز اسم املرجع
َ
حسني فضل الـلــه ،اق ـتــرن لصيقًا بمفردتي
ُ
ّ
معرفيًا
االنفتاح والتجديد .الرجل كان قائدًا
مـشـهـ َ
ـود الـكـلـمــةِ واملــوقــف .أبــى إال أن يكون
ّ
اإلسالمي في أكثر أوقاته
على رأس الحراك
حرجًا.
َن َّظر لحركة السالح املـقــاوم حتى بـ َ
ـات األب
الروحي ّ
ّ
األول ،وانفتح على الحوار املحظور
ّ
ّ
حد دعوة التيارات املتطرفة إلى طاولة العقل
ً
َ
والنقاش ،دون أن ينتظر نتيجة مباشرة من
ّ
ذلك كله.
ُ
ُ
أبغضه بـعــض مــن وج ــدوا فيه خطابًا َ
غير
ـوف ض ـم ــن ب ـي ـئ ــةٍ ه ـج ــرت ـه ــا الـ ـح ــداث ــة،
مـ ــألـ ّـ ٍ
ّ
وتعلق به ُك ٌ
ثر متعطشون إلــى ملسةٍ عقلنةٍ
ف ــي م ـقــاربــة ال ـ ّـدي ــنّ .ي ــرى م ـعــاصــرو الــرجــل
ّ
أن ل ـ ُـه وعـلـيــه ،غـيــر أن ـ ُـه ال يـسـ ُـع أحـ ـدًا إنـكــار
ّ
املـســاحــةِ الكبيرة الـتــي احتلها فــي خطابه
ّ
وحركيته ،وا ُملـســاحــة الـشــاغــرة التي
وفـكــره
ّ
ّ
األصولية
تسييل
في
البراعة
غيابه.
خلفها
ُ
ّ
اإلسالمية كقوننةٍ ُمعاصرة ،حــداثــة اللغة،
ّ
ّ
بالدنيوي في خطابه جعلها
الديني
«عالقة
كما
ـل»
ـ
ي
ـ
ج
ـ
ل
ا
ـذا
ـ
ه
ـي
ـ
ع
و
ـي
ـ
ف
ـا
ـ
ح
ـو
ـ
ض
و
أك ـثــر
ُ
ّ
يـعـ ّـبــر ش ـ ٌّ
ـاب مــن جـمـهــوره امل ـثــقــف ،وأنـسـنــة
َ
ّ
ـروع
ال ـتــراث اإلســامــي كــانــت أق ــرب إلــى مـشـ ٍ

ّ
حضاريةٍ حرجة.
إلنعاشه في مرحلةٍ
لـ ــم ي ـ ـبـ ــارح ف ـض ــل الـ ـل ــه ي ــوم ــا م ــوق ــع ال ـف ّـعــل
ّ
رت
حركيًا موصوفًا ،تأث
والنشاط ،كان عاملًا
غير ّأنهُ
الشيعية بفكره َّ
ّ
َ
االنقسامَ ،
حد
البيئة
ِ
َ
ّ
لطاملا أعلن الحب ملن يختلف معهمُ ،وتجاهل
َ
ُ ُ
من يشتمونه أو يسيئون له ،وهم كثر ،وآمن
ٌ
ـرة بــاحـتـمــال ّ
أي
أن مـســؤولـ ّـيــة الـكـلـمــة ج ــدي ـ
ّ
مجتمعيةٍ مهما بلغت قسوتها.
ضريبةٍ
ّ
رحـ ُـل الرجل _الــذي مــرت ذكــراه هــذه األيــام_
ُ
الكثير من
ـوات س ـ ّـت؛ وفــي جعبته
مـنــذ سـنـ ٍ
ّ
املآثر واإلنـجــازات ،لكن السؤال األبــرز الذي
َ
يـفــرض نفسه ال ـيــوم؛ هــو ذات ـ ُـه ال ــذي طــرحـ ُـه
ُ
ُ
الكبير يومًا:
الغائب َ
ُ
ّ
املجتمع مجددًا في شخصية «بطل
هل
غرق ّ
ّ
ّ
َ
امتلك بعضًا من وعــي «خط
الـخــط»؛ أم أنـ ُـه
َ
البطل» الذي كان يسعى إليه؟
ّ
َ
وأين َ
بات هذا الخط اليوم؟

ٌ
ّ
ّ
اجتماعية
المرجعية ...مؤسسة

ّ
الديني
على امتداد مئات السنوات من العمل
ّ
ّ
ُ
شخص املرجع
الشيعية ،كــان
للمرجعيات
ّ
َ
ّ
ُي ـم ــث ــل مـ ـح ــور املـ ـش ــروع االج ـت ـم ــاع ــي ال ــذي
ّ
ُ
ُيشرف عليه .نظام «األمــوال الشرعية» التي
ُ
ُّ
ينصب
امللزمة؛
امللزمة
وغير ِ
تجبى بالطرق ِ
ُ
بشكل مباشر ،ويحيلها
تحت إدارة املرجع
بدوره ضمن «املوارد ٍ ّ
الشرعية» كذلك.

وآليات إنفاقه ّ
حركة هذا املال ّ
املراجع
خولت
ّ
ّ
إدارة البيئة االجـتـمــاعــيــة املـحـيـطــة ،بغض
النظر عن املالحظات التي كانت _وال تزال_
ت ـطــرح ح ــول مــؤهــات بـعــض الـشـخـصـ ّـيــات
الـفـقـهـ ّـيــة فــي إدارة املـلـفــات االق ـت ـصـ ّ
ـاديــة ،ال
سيما ضـمــن معطيات االقـتـصــاد املعاصر
ّ
املعقدة.
َّ
ّ
ّ
ت ـن ــاول ال ـســيــد فـضــل ال ـلــه ف ـكــرة «املــرجـعــيــة
ّ
التخصص
املؤسسة»؛ التي تختزن عناصر
ّ ٌ
ٌ
وال ـع ـم ــل ال ـج ـم ـع ـ ّـي ،وهـ ــي خـ ـط ــوة م ـعــرفــيــة
تتجاوز أدوات الفقاهة التقليدية ،وتقتضي
ت ـن ـظ ـي ـرًا رفـ ـي ــع ال ــذائـ ـق ــة فـ ــي ال ـت ـع ــاط ــي مــع
نصوص الدين.

ُ ّ
ُ
ل
مث
ي
المرجع
شخص
كان َ
محور المشروع االجتماعيّ
الذي ُيشرف عليه

ّ
وب ـغــض الـنـظــر عــن نـقــاط الـنـجــاح أو الخلل
ُ
َ
ّ
التي كتبت لهذه التجربة تطبيقًا ،فقد كرس
ّ
واقعيًا ُيمكن البناء عليه
فضل الله نموذجًا
في مأسسة العمل الديني ،وهو _في إطاره
الـنـظـ ّ
ـري_ أبـعـ ُـد بكثير مــن إنـشــاء مؤسسات
ّ
ّ
رعائية أو ثقافية اشتهرت باسمه ونهجه.
حضور الكبار يومًا كمرحلة
مرحلة
تكن
لم
ُ
غ ـيــاب ـهــم ،وامل ــأ ّس ـس ــة ت ـن ـجـ ُـح ف ــي ج ــان ـ ّ ٍـب من
َ
ُ
واألكفاء يتسنمون
العمل وقد تتعث ُر في آخر؛
مفاصل العمل ٌ ،وكذلك غير األكفاء.
ُ
ّ
طبيعية كمنطق الـخـطــوط الكبيرة
البيئة
ٌ
َ
بعد غياب قادتها؛ وهو حال ال ُي ُ
النقد
بيح
ُ َ
ّ
ُ
يعصم من مسؤولية
غرض؛ تمامًا كما ال
امل ِ
التهذيب والتطوير.
ّ
املؤسسي تحديدًا؛ أشرع
على صعيد العمل
ّ
الشيعيةِ انتظامًا َ
غير
فضل الله في البيئة
ّ
ّ
الرسمي
املجتمعي غير
مسبوق في النشاط
ٍ
ُ
ّ
االجتماعية
مؤسساته
من
العديد
منه؛ وبات
ُ
ّ
حسًا تناف ّ
نموذجًا محفزًا أضفى ّ
على
سيًا
َ
َ
امتداد هذه البيئة؛ وهو ما انعكس تغطية
ّ
الداخلية.
شبه وافيةٍ لحاجاتها
ّ
ّ
املرجعية التي أعلنها؛
وأيــا كان املوقف من
ُ ّ
ال ُي ـم ـكــن ملــط ـلـ ٍـع عـلــى ال ـســاحــة ومـنـجــزاتـهــا
ّ
ّ
االجتماعية أن ُي َ
نكر شــراكــة ّ الـ ّـرجــل فــي كل
ُ
ٌّ
هذا ،وهو الذي أعلن يومًا ّأنه مستعد لبيع
عباءته إلطـعــام األي ـتــام ،وأن ـ ُـه لــن يتلكأ عن

الحلم الروسي واألمن األوروبي
جيرار ديب *
ذكـ ــر م ـي ـخــائ ـيــل غ ــورب ــات ـش ــوف ف ــي إح ــدى
م ـق ــاب ــات ــه ال ـص ـح ــاف ـي ــة ح ـ ــول ال ـق ـ ّـم ــة ال ـتــي
عقدها حلف شمال األطلسي في العاصمة
ّ
الـبــولـنــديــة وارسـ ــو ف ــي ح ــزي ــران  ،2016أن
«الخطاب في وارســو يصرح ،عمليًاّ ،
بنيةٍ
إلع ـ ـ ــان ال ـ ـحـ ــرب ع ـل ــى روسـ ـ ـي ـ ــا .ف ـه ــم فـقــط
يـتـكـلـمــون ع ــن ال ــدف ــاع ،لـكـنـهــم ف ــي ال ــواق ــع
يـعـ ّـدون للهجوم» .بينما ّ
عبر األمــن العام
للحلف ينس ستولتنبرغ في مستهل القمة
«إن الحرب الباردة شيء من املاضي ،وإنها
ستبقى من املاضي».
ّ
ص ـح ـيــح أن ال ـح ـل ــف أع ـل ــن ع ــن تـطـمـيـنــات
في أكثر من رسالة للجانب الــروســي ،لكن
ال ـح ــق ي ـق ــال إن الـ ـح ــرب ال ـ ـبـ ــاردة ل ــم تـنـتــه
ّ ّ
يومًا .والواقع يؤكد أن روسيا أمام هجمة
ه ــي أشـ ــرس وأخ ـ ّط ــر بـعــد ان ـه ـيــار االت ـحــاد
الـســوفـيــاتــي ،تـمــثـلــت فــي تضييق الخناق
العسكري واالقتصادي عليها ،من خالل:
ـ نقل الحلف الكثير من املعدات العسكرية
االسـ ـت ــراتـ ـيـ ـجـ ـي ــة إلـ ـ ــى الـ ـ ـح ـ ــدود ال ــروسـ ـي ــة
مباشرة .حيث بدأ العمل في إنشاء قاعدة
للصواريخ «آيجنس» املضادة للصواريخ
البالستية في رومانيا.
ـ ـ اعــان الحلف نيته بتعزيز أساطيله في
البحرين األسود واملتوسط ،ونشر طائرات

«أواك ـ ــس» الـتــي تحمل مـنـظــومــات راداري ــة
للسيطرة والتوجيه في أجواء تركيا.
ـ ـ ـ ـ فـ ـ ــرض عـ ـق ــوب ــات اق ـ ـت ـ ـصـ ــاديـ ــة ،م ـ ــن ّق ـبــل
الواليات املتحدة واالتحاد األوروبي ،أثرت
سـلـبــا ع ـلــى االق ـت ـص ــاد ال ــروس ــي م ــن حيث
االستثمار وهبوط العملة.
لقد كشفت األزمة األوكرانيا النوايا عند كال
الطرفني .فالحلم الروسي الذي برز بقيادة
الرئيس فالديمير بوتني بعودة القيصرية
ال ــروسـ ـي ــة إل ـ ــى الـ ـس ــاح ــة ال ــدولـ ـي ــة كــاعــب
رئ ـي ـســي وم ـحــافــظ ع ـلــى م ـصــالــح بـ ــاده ال
يمكن تخطيه ،بـعــدمــا انـحـجــب هــذا الــدور
إث ــر سـقــوط االت ـح ــاد الـســوفـيــاتــي وإمـســاك
الغرب زمام القيادة الدولية .في مقابل هذا
الـحـلــم ،ك ــان ال ـحــذر األوروب ـ ــي واض ـحــا من
الـجــار – الـعــدو الــروســي ،لــذلــك عـمــدت إلــى
تـضـيـيــق ال ـخ ـنــاق عـلـيــه فــي م ـحــاولــة منها
ّ
التوسع إقليميًا وحتى دوليًا.
ملنعه من
ّ
ّ
في ظل تسارع األحداث وتطورها ،تداركت
القيادة الروسية خطورة األزمة مع الغرب،
فعمدت إلى:
ـ ـ قـ ــراءة مـنـطـقـيــة لـلـعــاقــة م ــع تــركـيــا الـتــي
تعتبرها الخاصرة الرخوة لها في حربها
مـ ــع الـ ـ ـغ ـ ــرب .األم ـ ـ ــر ال ـ ـ ــذي دفـ ـ ــع ب ــال ــرئ ـي ــس
بــوتــن لــرفــع ال ـع ـقــوبــات االق ـت ـصــاديــة على
تركيا .وتطبيقًا لهذا ،أعلنت وزارة الدفاع
الروسية أن طائرة عسكرية تركية ستحلق

عمدت موسكو إلى قراءة منطقية للعالقة مع تركيا (أ ف ب)

وقفة مع مؤتمر «المقاومة ورفض تصنيفها باإلرهاب»
محمد العبد الله *
ش ـهــدت الـعــاصـمــة الـلـبـنــانـيــة ،ب ـي ــروت ،يــوم
ال ـج ـم ـع ــة  15ت ـ ـمـ ــوز -ي ــول ـي ــو  2016وع ـلــى
م ــدى جـلـسـتــن ،ان ـع ـقــاد مــؤتـمــر عــربــي عــام
ت ـحــت ش ـعــار «امل ـق ــاوم ــة ورفـ ــض تصنيفها
باإلرهاب» دعت إليه األمانة العامة لكل من:
املؤتمر القومي العربي ،واملؤتمر القومي-
اإلسالمي ،ومؤتمر األحزاب العربية وهيئة
ال ـت ـع ـب ـئ ــة ال ـش ـع ـب ـي ــة الـ ـع ــربـ ـي ــة .فـ ــي جـلـســة
االف ـ ـت ـ ـتـ ــاح تـ ـح ــدث عـ ـ ــدد مـ ــن ال ـش ـخ ـص ـيــات
السياسية العربية .لكن الــافــت ،كــان كلمة
ح ـ ــزب الـ ـل ــه ،والـ ـخـ ـط ــاب ال ـ ـهـ ــام ،الـتـحـلـيـلــي
والنقدي واالستراتيجي ،الذي قدمه حمدين
صباحي.

ْ
ِل َمن كلمة فلسطين؟

في القلب ،كما في الــروح والعقل والوجود،
تـكــون فلسطني املـقــاومــة ،هــي فــي كــل حرف
وكلمة ومــوقــف .لكن الــافــت واملـفــاجــئ ،كان
تكليف فــاروق القدومي /أبو اللطف بإلقاء

ك ـل ـمــة ف ـل ـس ـط ــن ،أمـ ـ ــام دهـ ـش ــة الـ ـع ــدي ــد مــن
ال ـح ـضــور .لــم تـكــن تـلــك امل ـفــاجــأة فــي إع ــادة
تقديم الرجل بعد سنوات طويلة من انكفائه
وابـ ـتـ ـع ــاده ،لـتـنـتـقــص م ــن ال ـقــائــد املــؤســس
والتاريخي داخــل فتح ،الــذي أكد في كلمته
عـلــى م ـبــادئ وعـمــومـيــات الـنـضــال الوطني
ال ـت ـح ــرري لـلـشـعــب الـفـلـسـطـيـنــي ،م ــن دون
أي نـقــد للحالة املــأســاويــة الــراهـنــة «سلطة
ومـنـظـمــة وم ــؤس ـس ــات» .ل ـهــذا ،ك ــان ال ـســؤال
املـلــح وامل ـش ــروع :مل ــاذا يـتــم اآلن استحضار
ال ــرج ــل ب ـعــد س ـن ــوات ال ـغ ـيــاب ال ـطــوي ـلــة عن
ال ـف ـعــل وال ـتــأث ـيــر داخـ ــل ف ـتــح وض ـم ــن إط ــار
الـحــركــة الـسـيــاسـيــة الفلسطينية؟ أل ــم يكن
من الواجب ،بل ،لتكريم الشهداء والجرحى
وأبطال املواجهات ،أن يلقي كلمة فلسطني
من يمتشق البندقية املقاتلة ،واألهم ،املوقف
ال ـس ـيــاســي الـ ـج ــذري داخ ـ ــل ص ـف ــوف جبهة
املـقــاومــة املسلحة .هــذه البندقية /املــوقــف،
املستهدفة بشكل علني ومباشر على لسان
أكـ ـث ــر م ــن مـ ـس ــؤول ف ــي ح ـك ــوم ــة ال ــري ــاض،
وب ــالـ ـت ــآم ــر داخ ـ ـ ــل ال ـ ـغـ ــرف امل ـظ ـل ـم ــة وع ـب ــر

التسهيالت واللقاءات السياسية والثقافية
وال ــري ــاض ـي ــة م ــع ال ـع ــدو الـصـهـيــونــي تحت
دخــان كريه مــن التضليل والتزييف .إن ما
قيل من بعض املشرفني على املؤتمر ،ردًا على
اختيار القدومي إللقاء كلمة فلسطني :الرجل
ذو م ــواق ــف وس ـط ـيــة ،تــريــح ال ـج ـم ـيــع! لـهــذا
قاطعت جلسات املــؤتـمــر قــوى فلسطينية،
مقاتلة ،كحركة الجهاد اإلسالمي ،كما رشح
عشية املؤتمر ،إذ رأت في تهميشها – رغم

إن الصمت
على مشاركة تلك الرموز
إهانة للحضور

حــرصـهــا عـلــى املـشــاركــة الـفــاعـلــة فــي نشاط
الهيئات الـثــاث -وع ــدم إفـســاح املـجــال لها،
لقول كلمتها ،وإسماع موقفها من املؤامرة/
الهجمة ،املحلية واإلقليمية والدولية التي
تستهدف بندقيتها وموقفها ،ظلمًا لها _
بحسن النية_.

تواجد مشبوه لمروجي االستسالم
فــوجــئ ع ــدد مــن ال ـح ـضــور بــوجــود اسمني
للناطقني بــاســم «ال ـصــرخــة» عـلــى ط ــاوالت
املؤتمر وضمن قوائم األسماء التي وزعت
ع ـلــى امل ـش ــارك ــن مل ـعــرفــة أم ــاك ــن جـلــوسـهــم.
ت ـلــك ال ـص ــرخ ــة /ال ـن ـع ـيــق ،ال ـت ــي ت ــم كشفها
وفضحها خ ــال الـتـحـضـيــرات مللتقى دعــم
خـيــار املـقــاومــة ال ــذي انعقد فــي شهر آذار/
م ــارس فــي دم ـشــق ،وانـتـقـلــت ارتـجــاجــاتـهــا
ل ـ ـ ــذات امل ــؤتـ ـم ــر فـ ــي ال ـع ــاص ـم ــة الـ ـس ــوري ــة،
لتنعكس بـعــد ذل ــك ،عـلــى مــواقــف ع ــدد من
ال ـف ـص ــائ ــل وال ـه ـي ـئ ــات وال ـش ـخ ـص ـي ــات مــن
التجمع ،انسحابًا أو تجميدًا لعضويتها
فيه ،على ضــوء تبني رئيس التجمع ومن

