
 
 
 

 وصااي اإلمام الشيخ حممد مهدي مشس الدين
 
 

] هذا الكتاب هو من أواخر ما حتدث به الشيخ مهدي مشس الدين ، الرئيس األسبق للمجلس  
األعلى يف لبنان ، وهو يوصي فيه اتباعه و شيعة لبنان عامة ابلسري على هنجه وهنج  الشيعي

موسي الصدر من قبله واملخالف لنهج " حزب هللا " الذي يسري يف الفلك اإليراين ، أحببنا نشر 
 الكتاب بكامله بدالً من عرضه لصغر حجمه وأمهيته يف هذه املرحلة . 

س الدين وهو على سرير املستشفي يف ابريس ، سجلها له ابنه أصل الكتاب أحاديث شفوية لشم
إبراهيم ومن مث قام بتفريغها ونشرها ونص إبراهيم مشس الدين علي أن : " بعض املواضع من 
التسجيل، هناك انقطاع كامل أو شبه كامل لصوت اإلمام، إما بدخول صوت أقوى من صوته 

ل مفاتيح اآللة. وقد أشران بوضوح إىل مواضع الفراغ التقطه اجلهاز، وإما نتيجة اضطراب يف تشغي
يف النص، إذ وضعنا الكلمات أو العبارات القليلة املضافة بني معقوفني )هكذا: ] [(؛ وهي 

 إضافات يقتضيها اتصال السياق ". 
  ونشران هلا ال يقتضي املوافقة على كل ما جاء فيها . الراصد [
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 بسم هللا الرمحن الرحيم
 مد هلل رب العاملني، والصالة والسالم على سيدان حممد وآله الطيبني الطاهرين.واحل

نبدأ يف هذه الليلة، يف الساعة الرابعة وعشر دقائق من سحر ليلة اإلثنني، اخلامس والعشرين من 
ميالدية، وهو سحر ليلة االثنني يف التاسع والعشرين من شهر  2000شهر كانون األول لسنة 

هجرية، وأان يف ابريس، يف منزل األخ احملسن النبيل حممد مهدي  1421رك لسنة رمضان املبا
 التاجر، أتلقى العالج من داء الّسرطان وأسأل هللا أن جيعله انجعاً وشافياً...

أبدأ إبمالء هذه الوصااي السياسية واالجتماعية والثقافية والعلمية، لعل هللا جيعل فيها نفعًا للناس 
 ني خاصة، وخلصوص أتباع خط "أهل البيت" بوجه خاص. عامة، وللمسلم

 إىل عموم الشيعة يف خمتلف األوطان
 وأبدأ هذه الوصااي بوصييت إىل عموم الشيعة:

أوصي أبنائي إخواين الشيعة اإلمامية يف كل وطن من أوطاهنم، ويف كل جمتمع من جمتمعاهتم، أن 
اهنم، وأن ال مييزوا أنفسهم أبي متيز خاص، وان يدجموا أنفسهم يف أقوامهم ويف جمتمعاهتم ويف أوط

ال خيرتعوا ألنفسهم مشروعًا خاصًا مييزهم عن غريهم، ألن املبدأ األساس يف اإلسالم ـ وهو املبدأ 
الذي أقره أهل البيت املعصومون عليهم السالم ـ هو وحدة األمة، اليت تالزم وحدة املصلحة، 

 تمايز.ووحدة األمة تقتضي االندماج وعدم ال
وأوصيهم أباًل ينجروا وأاًل يندفعوا وراء كل دعوٍة تريد أن متيزهم حتت أي ستار من العناوين، من 
قبيل إنصافهم ورفع الظالمة عنهم، ومن قبيل كوهنم أقلية من األقليات هلا حقوق غري تلك احلقوق 

 اليت تتمتع هبا سائر األقليات. 
قاً، عادت على الشيعة أبسوأ الظروف الشيعة حيسنون إن هذه الدعوات كانت وال تزال شرًا مطل

ظروف حياهتم ومشاركتهم يف جمتمعهم عن طريق اندماجهم يف االجتماع الوطين العام، واالجتماع 
اإلسالمي العام، واالجتماع القومي العام، وال جيوز وال يصح أن حياولوا ـ حىت أمام ظلم األنظمة ـ 

عن قوى أقوامهم مبشاريع خاصة للتصحيح والتقومي، ألن هذا  أن يقوموا أبنفسهم وحدهم مبعزل
يعود عليهم ابلضرر وال يعود على اجملتمع أبي نفع. وقد جرت سرية وسنة أهل البيت )عليهم 
السالم( على هذا النهج، ووصااي اإلمام الباقر واإلمام الصادق وغريمها من األئمة )عليهم السالم( 

 هي على هذا النهج.
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يف العقدين أو العقود األخرية من السنني ظاهرة يف دائرة الشيعة العرب بشكل خاص،  فقد ظهرت
وبدائرة الشيعة بوجه عام، وهي إنشاء تكتالت حزبية سياسية بوجه خاص لغرض املطالبة حبقوق 

 الشيعة، أو إظهار شخصية الشيعة، أو الدفاع عن حقوق الشيعة.
ليه ـ مل تؤد إىل أية نتيجة تذكر، بل أدت إىل كثري من وهذه التكوينات ـ حبسب رصدان ملا آلت إ

األزمات، وعّمقت اخلوف واحلذر وسوء الظن والرتبص يف أنفس بقية املسلمني يف اجملتمع من 
خصوص طائفة الشيعة، وسعت حنو عزهلم بشكل أو آبخر عن احلياة العامة وعن التفاعل مع 

 نظام املصاحل العامة.
يراد هلا أن تكون تكوينات ثقافية حمضة، وهنا جيب أاّل يغلب عليها طابع هذه التكوينات ـ اترة 

املذهبية التمايزية، وإمنا جيب أن تنطلق من رؤية وحدوية إىل األمة، تعتمد على اجلوامع املشرتكة ـ 
وما أكثرها ـ اليت جتمع املسلمني فيما بينهم وال تركز على خصوصيات التمايز وعلى خصوصيات 

. وإما أن تكون جتمعات سياسية أو اقتصادية وهذا أمر ال جيوز يف نظران أن يتم بوجه من التباين..
 الوجوه على اإلطالق. 

وقد ثبت ابلتجربة أن التجمعات الشيعية املعاصرة، من قبيل "حزب الدعوة" وغري "حزب 
ى، وإمنا حققت الدعوة"، مل تستطع أن حتقق لنفسها بعداً إسالمياً داخل الطوائف واملذاهب األخر 

 يف أحسن األحوال تعايشاً هشاً مشوابً ابلشك واحلذر.
وهنا قد تثار يف هذه احلالة التجربة اللبنانية اليت متيزت منذ هنضة اإلمام السيد موسى الصدر، 

 وهذا ما سنعرض له فيما يلي: 
 جتربة الشيعة اللبنانيني
 بسم هللا الرمحن الرحيم

 ابريس ليلة عيد الفطر املبارك.نتابع تسجيل هذه الوصااي يف 
سنعرض لتجربة الشيعة اللبنانيني ابعتبارهم منوذجًا للنجاح الوحيد الذي حتقق يف العصر احلديث 

  لتصحيح وضع الشيعة يف جمتمع متنوع.
كان الشيعة اللبنانيون طوال العهد العثماين فئة مهَمشة عن اجملتمع ابلكامل، ليست هلا أية 

ر من قرارات االجتماع، كانت معزولة يف مناطقها، خاصة يف منطقة جبل عامل مشاركة يف أي قرا
واستمرت على هذه احلالة إىل أن جاء االنتداب الفرنسي وأعيد تكوين دولة لبنان يف سنة 

1921 . 
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يف هذه املرحلة بدأت تتكون للشيعة شخصية معنوية يف االجتماع اللبناين، ولكنها كانت شخصية 
هلا يذكر يف القرار العام، سواء كان سياسيًا أو تنظيميًا أو إداراًي أو تنموايً، على شبحية ال دور 

اإلطالق ـ على الظاهر ـ كما مل يكن هلا متثيل يذكر يف تشكيالت الدولة اللبنانية يف ذلك احلني. 
 ولكن األمر تغري نوعًا ما بعد إعالن االستقالل، حيث حصل الشيعة على مزيد من املكاسب يف
تنظيم الدولة، ويف تشكيل اإلدارة، ويف امليزانية العامة، ويف اجمللس النيايب، فأصبحت هلم شخصية 

 سياسية ومعنوية قائمة على نظام الطوائف املعمول به يف لبنان. 
إال أن هذا احلضور املميز، والذي مّثل نقلة نوعية كبرية يف حضور الشيعة يف احلياة العامة يف لبنان 

ل االجتماع اللبناين، كان ال يزال انقصًا نقصًا فادحاً. لقد كان هناك حضور نيايب يف ويف تشكي
مستوى أقل من املستوى املطلوب، وكان هناك حضور يف اإلدارة أيضاً، ولكن مل يكن هناك أي 

 حضور يذكر يف القرار السياسي.
ثليهم، ولذلك ولدت كان القرار السياسي والقرار التنموي يتخذان مبعزل عن الشيعة وعن مم

حالتان من احلرمان: احلرمان التنموي، حيث بقيت مناطق الشيعة مهملة من دون تنمية، وتعيش 
حياة بدائية وشظفة حمرومة من مجيع وسائل احلياة احلديثة، وكان هناك أيضًا حرمان يف احلضور 

الق، سوى رائسة جملس اإلداري، فلم يكن للشيعة أي موقع يذكر يف إدارة شؤون الدولة على اإلط
النواب اليت مل يكن هلا دور يذكر يف اختاذ القرارت، إذ أن القرارات اليت تتخذ يف جملس النواب  
كانت تتبلور بني القوتني املهيمنتني على النظام السياسي، ومها ابلدرجة األوىل قوة رئيس 

 ى هذا املنوال. اجلمهورية، وابلدرجة الثانية قوة رئيس الوزراء، وقد جرت احلال عل
وحصلت يف هذه األثناء هنضة جانبية يف جمال التعليم، فاخنرط الشيعة إىل حد كبري يف املدارس، 

 وتكونت منهم شيئاً فشيئاً خنبة متعلمة ومتطلعة. 
ونتيجة جلميع هذه التطورات أيضاً، حصلت هجرة شيعية من األرايف إىل املدن، وخاصة يف 

غرية ملا ميكن تسميته بورجوازية شيعية، وطبقة مكتفية من الشيعة، بريوت، وبدأت تتكون نواة ص
 إىل جانب الفئة املتعلمة اليت خترجت من الكليات وبعض اجلامعات. 

هذه الفئة بدأت تتحسس أحواهلا، وتتلمس الدنيا من حوهلا، وترى ما هي فيه من حرمان وما 
كن أن حتقق لنفسها مواقع( ليس يف التكتل عليه الشيعة عموماً من حرمان. هذه الفئة )رأت أنه مي

الداخلي، وليس يف التماس السبل لتكوين القوة الذاتية اجملتمعية اليت تندمج وتتفاعل مع قوى 
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اجملتمع، وإمنا وجدت أو رأت أنه ميكن أن حتقق لنفسها مواقع من خالل اخلروج عن دائرة 
 اجلديدة.  املذهبية، واالخنراط يف التيارات احلزبية العلمانية

مل تكن بداايت التحسس الشيعي إذًا شيعية، وإمنا كانت علمانية ومتأثرة ابليسار. فاخنرط الشيعة 
املتعلمون يف األحزاب العلمانية )غالبًا يف احلزب الشيوعي، واالشرتاكي، والقومي السوري 

ل "حزب األحرار" االجتماعي( حىت أن قسمًا منهم اخنرط يف األحزاب املسيحية الطائفية، من قبي
 و "حزب الكتائب"، واخنرطت خنبة منهم يف األحزاب القومية الكربى. 

الفكر احلديث وإىل احلياة احلديثة، وإىل حماولة اخلروج من دائرة  إذن، خروج الشيعة يف خنبتهم إىل
ياًل يف ما احلرمان، مل يكن على قاعدة التشّيع وإمنا كان على قاعدة احلداثة. ومل يفكر أحد ـ إال قل

أعلم ـ أن يعيد تكوين الشيعة، ويعيد دجمهم إىل شيعيتهم من جهة، وتصحيح انتماء هذه الشيعة 
 إىل الوطن، واجملتمع الوطين من جهة أخرى. 

وبدأت ترتفع شيئًا فشيئًا نظرة تطلقها اترة شخصيات شيعية مرموقة، واترة تطلقها مجاعات أو 
السياسية القومية واليسارية من جهة أخرى، تطرح شعار مجعيات تشكلت على هامش التكوينات 

حقوق الطائفة الشيعية: حقوقها يف اجملال السياسي، وحقوقها يف اجملال التنموي. وبدأت تنشأ 
 حركة مطلبية يف هذا اجملال، فاخنرط فيها كثريون.

سالمي الشيعي يف هذا اجلو، جاء اإلمام السيد موسى الصدر، وولدت ابلتدريج فكرة "اجمللس اإل
 األعلى".

هذا اجمللس ولدت فكرته انطالقًا من مجلة من املعطيات القائمة يف االجتماع اللبناين. أواًل كونه 
ميثل صيغة من الصيغ الشائعة بني الطوائف اللبنانية، حيث أن لكل طائفة هيئة تنظيمية هتتم 

، املعطى الثاين، هو هذا التحسس الذي  بشؤوهنا الداخلية. هذه هي الفكرة التلقائية. الفكرة الثانية
كان يعمر قلوب النخبة الشيعية والشباب الشيعي يف لبنان، وشعورهم ابهلامشية، وشعورهم 
ابلدونية، وشعورهم ابحلرمان، وعدم ثقتهم أبن األحزاب العلمانية قادرة على أن تغري شيئًا من 

نيني سياسيًا وتنمواًي واجتماعياً، عن طريق واقعهم. فولدت فكرة إعادة االعتبار إىل الشيعة اللبنا
التأكيد على هويتهم اخلاصة املنفتحة على اهلوايت األخرى املكونة لالجتماع اللبناين وليس املنعزلة 
واملتباينة عن االجتماع اللبناين. فكان هناك واقع تنظيمي يقتضي بروز هذا اجمللس الظهار 

 لسياسي. شخصية الشيعة ونيل حقوقهم يف النظام ا
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وهذه التجربة يف لبنان )جتربة اجملالس امللِّية( لعلها جتربة فريدة من نوعها يف العامل اإلسالمي، إذ إن 
طبيعة تكوين االجتماع اللبناين، من جمموعات من الطوائف واملذاهب الدينية، هي اليت اقتضت 

غري السين، االجتماع ذلك نتيجة لتنظيمات العهد العثماين اليت شكلت االجتماع العثماين 
 العثماين الذي ينضوي فيه غري املسلمني ـ شّكلتهم يف جمموعات طائفية.

 ردود الفعل:
 أمام فكرة اجمللس، حصلت ردود فعل من نوعني:

ردود فعل سلبية، وهذه مثلتها النخبة الشيعية اليت كانت مهيمنة يف ذلك احلني وفقًا لصيغة 
نافسًا هلا على تويل شؤون الشيعة، وعلى النظر يف أمورهم، ، واليت رأت يف هذا اجمللس م1943

وعلى التحكم يف املناصب واملواقع اليت يستحقها الشيعة يف النظام اللبناين. كانت ردود فعل سلبية 
 حادة، وقادهتا النخبة السياسية اليت كانت على رأس السلطة، ويف مقدمتها رائسة اجمللس النيايب. 

ب دافعت عن إنصاف الشيعة وعن إعادة االعتبار إليهم، وكان هناك )ردود فع ل إجيابية( من خنخ
وهذه النخخب التقت حول فكرة "اجمللس اإلسالمي الشيعي األعلى" وحول اإلمام السيد موسى 
الصدر ومن كان يتعاون معه ـ التَفت حوهلم يف سبيل دعم هذا التوجه. وهذه الفئة )مثلت قطاعا(  

 لشعبية اليت كانت حتس ابحلرمان، ولكنها ال متلك الوسيلة املناسبة ملقاومته.كبرياً من القاعدة ا
وكانت هناك ردود فعٍل سلبية من نوع آخر، من قبل القوى السياسية العلمانية، من قبل اليسار، 
ومن قبل اخلط القومي الذي كان يرى يف هذه احلركة طائفية يراد منها ترسيخ الكيان الطائفي 

طائفي يف النظام اللبناين، مقابل عملهم ـ فيما يزعمون ـ على إخراج لبنان من احلالة واملفهوم ال
 الطائفية.

كانت هناك ردود فعل متحفظة ـ على الظاهر ـ من الطائفة السنية وغريها من الطوائف األخرى، 
سًا على ابعتبار أن تكوين هذا اجمللس ـ على القاعدة اليت أريد له أن يتكون عليها ـ خيلق مناف

 مضان النظام، وعلى فوائد النظام، وعلى مواقع النظام. 
وكانت هناك فئة ـ قليلة لعله أو كثرية ـ يف الوسط املسيحي تدرك ضرورة انطالق هذه القوة لتحقق 
مبدأ التوازن. كان يالحظ أنه البد أن يكون هناك مبدأ توازن، وكان هناك حلم لعًله إنشاء حتالف 

َل هذا كان من السياسات اخلفية لالنتداب الفرنسي... فشجعت هذه الفئة شيعي ماروين، ولع
 على منو هذه الفكرة وعلى مأسستها وعلى إعطائها الدعم الكايف.
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هذه هي ردود الفعل اليت صاحبت ورافقت انطالق فكرة "اجمللس اإلسالمي الشيعي األعلى" واليت 
ل الدولة مبوجب القانون يف أايم الرئيس شارل بلورت أخريًا يف الشكل التنظيمي الذي أقر من قب

 احللو. 
لقد أنشئ "اجمللس" ليكون إطارًا تنظيميًا جامعًا جيمع كل القوى احلية املتحركة املكونة للجماعة 
الشيعية، وقد أنشئ وأعلن وسط فرحة شعبية عارمة، وخلق آمااًل كبرية جعلت الشيعة يشعرون 

ع اللبناين قد اكتملت، وأهنا ستخلق حالة التغيري على مجيع أبن أداهتم السياسية يف االجتما 
 املستوايت. ولكن الواقع كان على خالف ذلك. 

أواًل، حصل خطأ، يف نظران )وهذه نقطة مطروحة يف وصاايي ألجل إعادة النظر فيها(، وهو 
 انتخاب إدخال اجلسم النيايب الشيعي للمجلس النيايب ـ إدخال أعضائه أعضاًء حكميني ومن غري

يف جسم "اجمللس اإلسالمي الشيعي األعلى" إىل جانب هيئتيه الشرعية والتنفيذية املنتخبتني من 
اهليئة العامة. إن إدخال النواب الشيعة أعضاء حخكميني أدخل مجيع انقسامات الشيعة الداخلية، 

فقد ولد  بسبب حتالفات فئاهتم مع األحزاب والطوائف األخرى، يف صميم اجمللس. ومن هنا
اجمللس من أول األمر إما أن يكون مشلواًل يف اختاذ القرارات، وإما أن أيخذ قرارات هامشية ال 

 تقدم وال تؤخر، وأما أن يعتمد على مبدأ اإلمجاع. 
قّلما أختذت قرارات جذرية يف "اجمللس اإلسالمي الشيعي األعلى" وبعدما أختذت فقلما كانت هلا 

التنفيذ. هذه األمور كلها بينت أن اآلمال ليست مبحلها. هذا إىل فاعلية تذكر على مستوى 
جانب أمر آخر، وهو أنه على مستوى اهليئة التنفيذية مل يعترب اجمللس أداة إدارية وتنظيمية بقدر ما 
اعترب منصة سياسية لكثري من الطاحمني الذين أيملون ابحلصول على مناصب سياسية، وهذا طبعًا 

يف يف قدرة اجمللس على التعامل مع الدولة ومع النظام السياسي، ومع القوى أدى إىل شلل إضا
السياسية، إذ أن أي قرار يتخذه اجمللس وحتاول اجلهات )اليت هي من داخل اجمللس، سواء من 
اجلسم النيايب أو من اجلسم املنتخب( حتول دون ذلك نتيجة للطموحات اخلاصة اليت يسعى 

 خالل انتمائه إىل اجمللس.البعض للحصول عليها من 
تبني أن اآلمال ليست يف حملها، وأن اجمللس يواجه صعوابت وبقيت املعادلة زمنًا طوياًل كما هي 
إىل أن أضطر اجمللس إىل أن خيوض صراعاً مفتوحًا مع القوة السياسية املهيمنة وأن حيشد الطبقات 

مسي املوجود يف النظام، وبني اجلمهور الشعبية. وحصلت املواجهة الكربى بني اجلسم السياسي الر 
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السياسي الذي ميثله "اجمللس اإلسالمي الشيعي األعلى"، وتزامن ذلك مع بدء املشاكل السياسية 
 اليت نشأت بني لبنان وبني الفلسطينيني والقوى اليسارية اليت حتالفت مع الفلسطينيني.

لس شلته عن العمل شلاًل هنائياً. فلم هذه التناقضات وهذه التجاذابت الداخلية اليت أحاطت ابجمل
تعد هناك قوة سياسية للمجلس تستطيع أن متارس أي شكل من أشكال الضغط، ألن القوى 
السياسية النيابية يف اجمللس هتمشت وتوزعت على والءاهتا اخلاصة، والقوة املنتخبة من املدنيني مل 

ية حبكم عدم انتماء بعضها إىل القوى يكن هلا حول يذكر وال أتثري يذكر على القاعدة الشعب
 السياسية، وانتماء بعضها اآلخر إىل القوى السياسية. 

وهذه نقطة فاتين أن أذكرها، وهي أن اهليئة املنتخبة املدنية كانت تتمثل فيها القوى احلزبية اليسارية 
ممثلون، وكانت تساهم السائدة. فاألحزاب السياسية العلمانية تسللت إىل اهليئة املنتخبة، وكان هلا 

أيضًا يف شرذمة املوقف ويف بلبلة اآلراء، ألن لكل حزب رؤية معينة كان ممثلوه حياولون أن يعربوا 
 عنها يف اجمللس. 

فكانت يف داخل اجمللس قواتن مفرِّقتان: إحدامها قوة النواب، واألخرى قوة األحزاب. ويف ما عدا 
القرارات التنفيذية اخلارجة عن دائرة الشؤون الشرعية  ذلك مل يكن للهيئة الشرعية دور يذكر يف

اخلاصة اليت تتعلق بشؤون القضاء واإلفتاء وما إىل ذلك. فكانت هذه الرتتيبات وهذه الرتكيبات 
سببًا يف شلل اجمللس يف هذا الظرف احلرج واخلطر الذي بدأ يدخل فيه لبنان منذ أوائل 

لصدامات بني الفلسطينيني وبني الدولة اللبنانية ممثلة ، يف بداية ا1973السبعينيات، منذ سنة 
 ابجليش وابإلدارة. 

إن التطورات اليت نشأت نتيجة للفتنة يف لبنان، وتكوين التنظيمات وامليليشيات املسلحة واحلرب 
األهلية، أخرجت اجمللس من احلياة الفاعلة اليومية يف اجملال السياسي. مل يعد هناك للمؤسسة دور 

. احنصر الدور السياسي برائسة اجمللس وحتديدًا ابإلمام السيد موسى الصدر. وأعتقد أنه سياسي
، أن هذه املؤسسة األهلية املدنية للمسلمني الشيعة، يف الظروف اليت نشأت، مل  أدرك، كما أدركتخ

عامة. تعد ذات فاعلية تذكر يف تكييف الرأي العام، ويف التأثري على القرارات وعلى االجتاهات ال
 نعم، بقي شعار حقوق الطائفة سائداً، ولكن دون جدوى تذكر. 

ويف هذه املرحلة اجته اإلمام موسى الصدر، واجته العمل العام، حنو القضااي اللبنانية والعربية العامة: 
القضية الفلسطينية واملقاومة من جهة، وإصالح النظام السياسي برمته من جهة أخرى. واخنرط 

جانب احلركة املطلبية الشيعية، يف احلركة املطلبية اللبنانية العامة: إصالح النظام اجمللس، إىل 
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السياسي كما قلنا، قضية عروبة لبنان، وعالقات لبنان العربية، ومسؤولية لبنان عن حترير فلسطني، 
نت وما إىل ذلك، وقضااي احلرايت والدميوقراطية والتمثيل وصحة التمثيل، وكل الشعارات اليت كا

 تتداول، ومن أمهها شأان كان )شعار( إلغاء نظام الطائفية السياسية. 
وانشغل، اإلمام موسى وأان وبعض األخوة اخلواص يف مكتب اجمللس، بوضع صيغ إصالحية 

" اليت 1977للنظام السياسي، ووضعت عدة صيغ كان أبرزها وأنضجها صيغة ما نسميه "صيغة 
م ـ فيما أعتقد ـ يف اتريخ لبنان السياسي، وهو أن "لبنان وطن أرسينا فيها املبدأ األساس واأله

 لقطع دابر أية خماوف مسيحية من قضااي الذوابن واالندماج.  هنائي جلميع بنيه"
هذا املبدأ هو من املبادئ اليت يدين هبا لبنان وشعب لبنان للفكر اللبناين الشيعي وملؤسسة "اجمللس 

هذا املبدأ وضع ليس فقط استجابة وترضية للمسيحيني، بل كان  اإلسالمي األعلى". واحلقيقة أن
ضرورة فيما نعي ـ وال أزال أعتقد بذلك إىل اآلن ـ ضرورة لالجتماع اللبناين ولبقاء كيان لبنان، 
ليس ملصلحة لبنان وشعبه فقط، وإمنا ملصلحة العامل العريب يف كثري من األبعاد، حىت ملصلحة 

اإلسالمي، وحنن منر يف حقبة اترخيية مفصلية تتعلق بقضااي التنوع والتعددية جوانب كثرية من العامل 
 السياسية وما إىل ذلك، ابإلضافة إىل النظر إىل ضرورة وجود وفاعلية املسيحيني يف لبنان.

 الفاعلية املسيحية يف لبنان والشرق
، ابلنسبة إىل العرب مجيعًا، من الوصااي األساسية اليت أركز عليها ابلنسبة إىل املسلمني اللبنانيني

هي احلرص الكامل التام على ضرورة وجود وفاعلية املسيحيني يف لبنان، وعلى تكاملهم وعلى 
شعورهم ابالنتماء الكامل والرضى الكامل، وعلى عدم أي شعور ابإلحباط، أو ابحلرمان، أو 

ه الرؤية ليست قائمة على ابلنقص، أو ابالنتقاص، أو ابخلوف على املستقبل، وما إىل ذلك. وهذ
اجملاملة وعلى احلس اإلنساين فقط، وإمنا هي قائمة على حقائق موضوعية أساسية ال بد من 

 مراعاهتا. 
وينسحب على هذه القضية اليت بدأت تثري قلقًا متزايدًا يف األوساط املسيحية العربية واألجنبية، 

شرق. وأان أرى أن من مسؤولية العرب وهي وجود املسيحية يف الشرق، وحضور املسيحية يف ال
واملسلمني أن يشجعوا كل الوسائل اليت جتعل املسيحية يف الشرق تستعيد كامل حضورها وفاعليتها 
ودورها يف صنع القرارات، ويف تسيري حركة التاريخ، وأن تكون هناك شراكة كاملة يف هذا الشأن 

تمعاهتم. ومن هنا فإين أشعر أبن املراجع بني املسلمني واملسيحيني يف كل أوطاهنم ويف كل جم
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الدينية اإلسالمية الكربى مسؤولة عن هذا األمر، وأن املراجع الفكرية والتوجيهية يف اإلعالم ويف 
 الثقافة وغريمها جيب أن تركز على هذه النقطة بكل ما ميكن من قوة وفاعلية. 

 موضوع إلغاء الطائفية السياسية يف لبنان
 بة إىل موضوع إلغاء الطائفية السياسيةهذه وصية ابلنس

وهذا شعار من الشعارات الثابتة يف السياسات اللبنانية، وقد تبنيناه، تبناه اجمللس اإلسالمي 
الشيعي األعلى"، وتبنيناه شخصيًا على مدى سنوات طويلة، وعملنا بصيغ متنوعة، ابلتعاون مع  

ياسي يف لبنان ال يقوم على مبدأ الطائفية كثريين، على بلورة هذا الشعار مبشروع للنظام الس
السياسية. وقد وضعت مشروعي اخلاص يف هذا الشأن، "مشروع الدميوقراطية العددية القائمة على 

 مبدأ الشورى". 
ولكين تبصرت عميقًا يف طبيعة االجتماع اللبناين، ويف اجملموعات املكونة للمجتمع اللبناين، ويف 

النظام الدميوقراطي الربملاين، الذي يتميز خبصوصيات معينة نتيجة للتنوع طبيعة النظام الربملاين، 
الطائفي... وتبصرت عميقًا يف تفاعالت الفتنة اللبنانية، ويف خفااي ما حتمله يف ثناايها أفكار 
القيادات يف هذه الطوائف، سواء أكانت قيادات سياسية أو قيادات دينية أو قيادات ثقافية، على 

 بني هنا وهناك...تفاوت ما 
تبني يل أن إلغاء الطائفية السياسية يف لبنان، حيمل مغامرة كربى قد هتدد مصري لبنان، أو على 
األقل ستهدد استقرار لبنان، وقد ختلق ظروفًا لالستقواء ابخلارج من هنا ومن هناك، ولتدخل 

 القوى األجنبية من هنا ومن هناك. 
 بوجه خاص، وأمتىن وأوصى مجيع اللبنانيني مسلمني ولذلك فإين أوصي الشيعة اللبنانيني

ومسيحيني، أن يرفعوا من العمل السياسي، من الفكر السياسي، مشروع إلغاء الطائفية السياسية، 
ال مبعىن أنه حيرم البحث فيه والسعي إليه، ولكن هو من املهمات املستقبلية البعيدة، وقد حيتاج إىل 

 تطور االجتماع اللبناين وتطورات احمليط العريب بلبنان.  عشرات السنني لينضج حبسب نضج
أوصي ابلثبات وااللتزام بنظام الطائفية السياسية، مع إصالحه. وأعتقد أن صيغة "الطائف" هي 
صيغة منوذجية يف هذا الشأن، والنظام السياسي اللبناين الذي بين عليها هو نظام سليم، لوال ما 

 صياغة "وثيقة الطائف"، يف صياغة "اتفاق الطائف" وما تفرع شابه من بعض األخطاء سواء يف
 عنه، أو يف جمال التطبيق.
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حنتاج إىل جهد وطين خملص للنظر يف العيوب والثغرات املوجودة يف نظامنا الطائفي القائم على 
"اتفاق الطائف"، والذي تقوم الدولة القائمة اآلن عليه. حنتاج إىل تبصر عميق يف اكتشاف هذه 

 األخطاء، وإصالحها، وإبقاء الباب مفتوحاً لتدارك كل خطأ. 
أعتقد أننا هبذا سنحقق للبنان استقراراً وإمكاانت كربى لالندماج االجتماعي، وللثقة املتبادلة بني 

 جمموعاته، ولتسريع حركة النمو والتقدم.
تتميز ابلتنوع الشديد، إذا وأعتقد أن لبنان هبذا سيبقى منارة ومنوذجًا لكل اجملتمعات األخرى اليت 

 وجد جمتمع من هذا القبيل يف لبنان.
 عودة إىل توصية الشيعة يف مجيع أوطاهنم

يف هذا الصدد، وإذ أوصي الشيعة اللبنانيني ابخلصوص يف لبنان، وأوصي املسلمني مجيعًا شيعة 
وطاهنم، وللشيعة وسنة هبذا اخلصوص يف لبنان، فإن وصييت الثابتة للشيعة العرب يف كل وطن من أ

غري العرب خارج إيران )إيران هي دولة قائمة بنفسها(... أوصي الشيعة يف كل جمتمع من 
جمتمعاهتم، ويف كل قوم من أقوامهم، ويف كل دولة من دوهلم، أال يفكروا ابحلس السياسي املذهيب 

طائفي وعلى أساس أبداً، وأال يبنوا عالقاهتم مع أقوامهم ومع جمتمعاهتم على أساس التمايز ال
 احلقوق السياسية واملذهبية.

املطلوب من األنظمة اليت تضم جمموعات متنوعة أن تعرتف ابهلوية الدينية واملذهبية لكل جمموعة 
 من اجملموعات. 

وأما ابلنسبة إىل املوضوع السياسي، فأكرر وصييت امللحة أبن يتجنب الشيعة يف كل وطن من 
 واملطالبة حبصص يف النظام. أوطاهنم شعار حقوق الطائفة 

وأوصيهم وصية مؤكدة أبال يسعى أي منهم إىل أن ينشئ مشروعًا خاصًا للشيعة يف وطنه ضمن 
املشروع العام، ال يف اجملال السياسي أو االقتصادي أو التنموي. أوصيهم أبن يندجموا يف نظام 

للنظام، والقانون،  يف والئهماملصاحل العام، ويف النظام الوطين العام، وأن يكونوا متساوين 
 ولالستقرار، وللسلطات العامة احملرتمة.

تخرتكب مظامل بطبيعة احلال من بعض األنظمة يف حق فئات الشيعة. هذه املظامل جيب أن تدار 
وتساس حبكمة. ال أوافق وال أرجح أن تقوم حركات احتجاجية شيعية حمضة. كل حركة سياسية 

لبية للشيعة تكون حمقة، جيب أن يبحثوا بكل السبل عن أن يكون هلم شركاء احتجاجية أو مط
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فيها من أقوامهم وشعوهبم واجلماعات السياسية اليت ينتمون إليها. وأكرر وصييت هلم أال ينشئوا أية 
 مواجهة أمنية أو سياسية مع أي نظام من األنظمة. 

اآلن أمام أعيننا استثناء العراق. العراق يعترب طبعًا هناك بعض االستثناءات الشاذة، واليت أبرزها 
حالة شاذة، واحلركة السياسية املطالبية املوجودة فيه ليست يف احلقيقة حركة الشيعة، إمنا هي حركة 

 الشعب العراقي. ولذلك فإن وصييت ابلنسبة إىل هذا املوضوع ال تشمل العراق. 
 تبحث عن خمرج، أنه ال جيوز أن جتد خمرجاً شيعيًا، نعم، أقول للقوى الشيعية العراقية املعارضة اليت

أن تبحث عن خمرج شيعي، ألن هذا يضر أكثر مما ينفع. وال جيوز أن تبحث عن خمرج ال ينسجم 
مع توجهات احمليط العريب حول العراق، وال جيوز أن تبحث عن خمرج يتهم الشيعة العراقيني أبهنم 

 ملحقون بدولة أخرى.
من املخارج إلصالح النظام السياسي يف العراق، وإلعادة استقرار العراق ال بد لكل خمرج 

واي حبذا، واي حبذا، واي حبذا، لو أن والستعادة دوره، ال بد من أن يتم ابتفاق بني اجلميع... 
الدول العربية الفاعلة متكنت من أن تكون رؤية مبا يشبه "مؤمتر الطائف" الذي عقد من أجل 

إذا مد يف األجل أن يرشدين إىل خري السبل يف هذا الشأن للتداول مع بعض  ولعل هللا لبنان،
القادة الكبار واملسؤولني الكبار من إخواننا احلكام العرب يف هذه الفكرة، لعل هللا جيعل لنا فرجًا 
وخمرجًا مما نعانيه، ويفرج عن العراق وشعبه وحيرر العراق من هذه الوصاية ومن هذه اهليمنة 

ية األمريكية اليت دمرته، واليت متتص حياته حتت شعار حصار النظام، بينما احلصار هو األجنب
 للشعب. 

  
 عودة إىل موضوع إلغاء الطائفية السياسية يف لبنان

هذه الوصااي أرجو أن تكون موضع عناية. وأعود فأقول: إين اآلن يف الوضع احلاضر ـ وقد أعلنت 
إنين ال أوافق على طرح مشروع إلغاء الطائفية السياسية أبي  هذا عدة مرات يف اإلعالم العام ـ

وجه من الوجوه، وأدعو إىل سحب هذا املشروع من التداول، وتركيز اجلهود للنظر يف العيوب 
والنواقص اليت نعاين منها يف نظامنا الطائفي لنصلحها. فاملطلوب هو إصالح نظام الطائفية 

ية السياسية. والصيغة اليت تطور إليها نظام الطائفية السياسية السياسية، وليس إلغاء نظام الطائف
نتيجة التفاق الطائف، هي صيغة منوذجية يف رأيي، ينبغي الرتكيز على إصالحها، وعلى تنفيذها 

 تنفيذاً أميناً، لتحقق غاايهتا املرجوة منها. 
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ؤقتة ـ أعتقد ـ يف حينه، وال ننسى أن هذه الصيغة اليت اعتربها البعض مؤقتة، وحنن اعتربانها م
حينما أعلن االتفاق وووجه مبعارضة كبرية داخل الطائفة الشيعية... أان رفعت شعار أنه اتفاق 
الضرورة... واآلن أقول: هو ليس اتفاق الضرورة، هو اتفاق االختيار، وهو اتفاق مناسب لطبيعة 

تقدم واالزدهار... واحلمد هلل رب لبنان، ألنه يوافق وحيقق مجيع الوسائل املمكنة لالستقرار وال
 العاملني. 

 األمانة العامة للقمة الروحية اللبنانية
من الوصااي املهمة يف نظري هي إجناز "األمانة العامة للقمة الروحية اللبنانية". وقد سبق يف 

ئف يف اجتماع "بكركي" الشهري أن اقرتحت هذا االقرتاح وقخبَل بنسبة عالية من إخواننا رؤساء الطوا
ذلك االجتماع، ألننا يف لبنان ـ على مستوى الطوائف وعلى مستوى اجملتمع ـ نواجه نوعني من 

 املشاكل ونوعني من القضااي:
قضااي طائفية داخلية تتصل ابلتنظيم الداخلي وابلشؤون الدينية وما إىل ذلك، وهذه من شؤون 

 املؤسسات وال دخل ملؤسسة يف شؤون مؤسسة أخرى. 
قضااي الوطنية العامة، اليت ال ختتص بطائفة، وال ختتص مبرحلة، وبعضها يتجاوز لبنان وهناك ال

هذه القضااي متس كيان الشعب اللبناين، ومتس مصاحل الشعب اللبناين، ومتس كيان الدولة 
اللبنانية. ويف هذه احلالة، الذي جيري هو أن بعض القيادات الطائفية تتصدى هلذه القضااي بصورة 

ة وبدون مشورة، أو مبستوى من املشورة ال قيمة له. ويف نظران أن هذه القضااي الوطنية منفرد
العامة، حينما يراد هلا أن تبحث وتكون جمااًل للحوار على مستوى اجملتمع، خارج مؤسسات 
الدولة، فال بد من أن ختضع للمشورة بني قيادات اجملتمع اللبناين، ويف مقدمتها بطبيعة احلال 

 ت الطوائف. مؤسسا
قانونية معرتف هبا من قبل املرجعيات الطائفية يف لبنان،  من هنا حنن نصر على تشكيل هيئة

تكون مبثابة "األمانة العامة" اليت ترصد وتراقب وتواكب التقلبات السياسية العامة ذات الشأن 
لمراجعة وللمشاورة الوطين العام، وتتلقى من مرجعياهتا التوجيهات يف هذا الشأن، لتكون جمااًل ل

فيما بينها، وتكون هي وسيلة املشاورة يف ما بني القيادات، ألجل تكوين رؤية مشرتكة ميكن أن 
يوجه من خالهلا خطاب وطين واحد جامع، أو إذا مل يتسنَّ ذلك يتم االمتناع من اختاذ مواقف 

كون لذلك أية فائدة،  تسبب االنقسام الوطين وختلق توترات طائفية داخل اجملتمع، من دون أن ي
كما الحظنا حصول ذلك يف الفرتة األخرية، حينما أثريت عدة قضااي، يف مقدمتها قضية الوجود 
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السوري يف لبنان وما يتعلق به، ومن مجلتها قضااي أخرى أيضاً، ما يسمى قضااي حرايت، وما إىل 
 ذلك.

اذ موقف منها منفرد، أو اختاذ هذه األمور نعتقد أنه ال يصلح أن تنفرد أية قيادة طائفية ابخت
 موقف تفرضه على الرأي العام... واحلمد هللا رب العاملني.

 األمانة العامة للقمة الروحية اإلسالمية
ومما يتصل هبذا املوضوع، "األمانة العامة" اليت شكلناها، "األمانة العامة للقمة الروحية اإلسالمية". 

اص نثق هبم ونعتمد عليهم، ولكن لألسف حىت اآلن مل لقد تشكلت هذه األمانة العامة من أشخ
أتخذ دورها الالزم، وأان أصر يف وصييت على تفعيل دورها وعلى إعطائها شخصية متميزة وفاعلة 

 لتنسيق األنشطة بني املسلمني...
هذا هو الشريط األول من األشرطة اليت أسجل عليها وصاايي السياسية العامة، وسأبدأ ابلشريط 

  لتتمة احلديث عن األمانة العامة والقمة الروحية اإلسالمية...الثاين
 بسم هللا الرمحن الرحيم

هذا هو الشريط الثاين من األشرطة اليت نسجل عليها وصاايان العامة السياسية واالجتماعية وغريها 
الثاين من  للشيعة اللبنانيني والعرب ولسائر اللبنانيني، وقد بدأان بتسجيله يف مساء يوم اخلميس،

 م. 2000هـ اليوم الثامن والعشرين من شهر كانون األول لسنة 1421شهر شوال من سنة 
ونتابع حديثنا يف هذه الوصية عما ختمنا به الشريط األول، وهو اإلحلاح على تفعيل دور ومؤسسة 

يمية للمسلمني "األمانة العامة للقمة الروحية اإلسالمية يف لبنان"، ألهنا ضرورة من الضرورات التنظ
 يف الشأن اإلسالمي اخلاص، ويف الشأن الوطين العام.

وأكرر ـ للمرة الثالثة على ما أظن يف هذه الوصااي ـ على الشيعة اللبنانيني أن يندجموا يف حميطهم 
اإلسالمي اللبناين اندماجًا كاماًل، وأال يقوموا أبية خطوة متايزهم عن غريهم من إخواهنم املسلمني 

وإمنا يكون  نيني، ويف نفس الوقت، هذا االندماج ال يكون على قاعدة طائفية مذهبية،اللبنا
منسجمًا مع االندماج العام يف الوطن، مع الشعب اللبناين كله وعلى قواعد الثوابت امليثاقية 
اللبناين، اليت تؤكد ابلدرجة األوىل على أن املسيحية يف لبنان جزء مقوم للبنان، كاإلسالمية يف 
لبنان، وأن لبنان ال يقوم إال ابلتكامل، وإال ابلعيش الواحد، وليس العيش املشرتك فقط... واحلمد 

 هلل رب العاملني. 
 اجلامعة اإلسالمية يف لبنان
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أسجل هذه الوصية املتعلقة ابجلامعة اإلسالمية يف لبنان، يف ليلة السبت، ليلة الثالثني من كانون 
 "ابريس"، وحنن يف منزل األخ النبيل الشيخ حممد مهدي التاجر.ميالدية، يف  2000األول سنة 

كان أتسيس جامعة أهلية من أحالم الشيعة، وقد سعوا إىل أتسيسها منذ أايم االستعمار الربيطاين 
 يف اهلند، كتعبري عن الذات، وتعبري عن اخلصوصية، وفشلت بطبيعة احلال.

أبرزها أايم املرحوم السيد حمسن احلكيم، املرجع احملاولة فشلت، وأعيد أحياؤها مرات عدة كان 
الديين الشهري، حيث أتسست هلا هيئات، ومجعت هلا أموال، واشرتيت أرض كبرية بني الكوفة 
والنجف، ووضعت نظمها وأنشئت بعنوان "جامعة الكوفة"، وذلك لتكون رافعة للحضور الشيعي 

 يث وتطوير وضع الشيعة العراقيني وغريهم. اإلسالمي العريب يف العراق، ولتكون انفذة على حتد
ولكن، وبكل أسف، األحداث اليت عصفت ابلعراق، والروح الطائفية اليت غلبت على النظام 
العراقي، أفشلت هذا املشروع يف أايم الرئيس عبد السالم عارف، حيث سحبت اإلجازة، 

 وصودرت األموال، وصودرت األراضي، وماتت الفكرة.
جمللس اإلسالمي الشيعي األعلى يف لبنان"، كان من مقاصده إنشاء هذه اجلامعة. وحينما أسس "ا

ولكن الظروف السياسية األمنية اليت مرت بلبنان، واليت أشران إىل بعضها فيما مضى، وأدت إىل 
هتميش "اجمللس"، أدت يف الوقت نفسه بصورة أكرب إىل هتميش مشروع اجلامعة. ويف حينه، أعتقد 

السيد موسى الصدر قد صرف النظر عن السعي هلذا املشروع، ألنه يف نظرة ال يتمتع أن اإلمام 
 ابألولوية اليت يتمتع هبا العمل السياسي والشأن السياسي العام.

وماتت الفكرة، ولكنها بقيت حية يف ضمريي ويف قليب، وقد أخذت مىن أوقااتً كثرية يف التفكري، 
 أن حقق هللا عز وجل العزمية واختذت قراراً إبنشائها. وبدأان ويف وضع األطر، أو تصور األطر، إىل

 ابملعامالت الالزمة لذلك مع النظام، مع السلطات اللبنانية. 
ومما فاجأين وآملين أين خخذلت يف هذا املشروع خذالاًن كبريًا من القوى الفاعلة يف الطائفة الشيعية 

هات أخرى. ولكين صممت على املشروع، ابلدرجة األوىل، ووجهت بال مباالة أليمة من ج
واستمررت فيه، وعملت له، إىل أن قيض هللا سبحانه وتعاىل إجنازه، بعد أن وضعت فيه كل ثقلي 
السياسي واملعنوي وكل عالقايت. وال أنسى هنا أن أشكر الدور الرائد الذي قام به يف إجناز هذا 

رفيق احلريري، وأشخاص آخرون آمل أن  املشروع فخامة الرئيس إلياس اهلراوي ودولة الرئيس
 استحضر أمساءهم... جزاهم هللا خري اجلزاء. 
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وقد كانت فكرة "اجلامعة" حينما أنشئت ترتكز على أهنا إحدى مكوانت الطائفة الشيعية يف 
لبنان على الصعيد املذهيب. ولكين كنت أفهم من هذا املشروع أكثر بكثري، فيمكن لشخص أو 

شئ جامعة، ولكن ال جيوز أن تكون جامعة مذهبية أو طائفية أو دينية خاصة، جهة شيعية أن تن
بل جيب أن تكون جامعة لتندمج يف تكوين االجتماع اللبناين العام، وتقوم بدورها يف البناء 

 اإلسالمي العام، ودورها الوطين اللبناين العام.
ست جمرد معهد لتخريج محلة وهكذا صممت على أن تكون اجلامعة قوة تغيري يف اجملتمع، ولي

الشهادات الذين تخقيض هلم شهاداهتم فرصة العمل والكسب. وجيب أن تكون جامعة لبنانية وطنية 
إسالمية عامة، يف مستوى قياداهتا اإلدارية والعلمية والتنظيمية، ويف مستوى جسمها الطاليب، 

 ووضعنا هذا منهاجها. 
تكون جمرد جامعة عادية تعطي شهادات متثل احلد من جهة اثنية صممت، وال أزال، على أال 

األدىن من اخلربة العلمية واالختصاصية، بل أن تبين شيئًا فشيئا مسعتها العلمية الراسخة وجديتها 
ورصانتها، على مستوى أرقى جامعات العامل. ولذلك كنت أقول للهيئات االستشارية اليت أتعاون 

قاييس، وأصعب املقاييس األكادميية، وطبقوها يف هذه معها: "التمسوا واحبثوا عن أعلى امل
 اجلامعة"، وهكذا كان.

كما أننا يف هذا السبيل مل حناول أن نكتفي أو أن نقتصر على احلقول العلمية املألوفة يف 
اجلامعات اللبنانية، يف اهلندسة، ويف الطب، ويف غريها، بل التمسنا احلقول العلمية واخلربوية اليت 

مثيل يف لبنان، فأنشأان كليات وأقسامًا يف هذه الكليات تعىن جبوانب من اخلربة واملعرفة ليس هلا 
اليت يفتقر إليها لبنان والعامل العريب وسوق العمل فيهما، لكي ترتقي هذه الكليات إىل مدارج القرن 

ث وتكوين القادم يف األقل، وأن تكون هذه الكليات وهذه األقسام ـ كما قلت ـ قوة تغيري وحتدي
للمجتمع يف جمال التنمية ويف جمال األحباث العلمية، هذا فيما يتعلق ابجلوانب العلمية. أما فيما 
يتعلق ابجلانب الديين، وابجلانب الديين العام، وابجلانب اإلنساين، فقد كانت لنا نظرة حناول أن 

 نطبقها، ونسأل هللا سبحانه وتعاىل أن يوفقنا هلا.
، أنشأان "كلية االجتهاد والعلوم اإلسالمية" لتكون معنية ابلفقه املقارن وقضااي يف اجلانب الديين

الوحدة اإلسالمية، حيث أننا الحظنا أن العامل املسلم الديين، وخاصة الشيعي، هو جاهل جهاًل 
اتمًا مبذاهب اإلسالم غري مذهبه اخلاص، وهو ال يعقل شيئًا يذكر فيما يتعلق ابألصول العامة 

 صة للفقه املقارن.واخلا

This file was downloaded from QuranicThought.com



فقرران أن يكون جمال الدراسة هو جمال الفقه املقارن بني املذاهب، لتخريج علماء ـ إىل جانب 
ختصصهم العايل يف مذاهبهم اخلاصة ـ يكون هلم ختصص عاٍل أيضًا يف جمال الفقه املقارن، متهيداً 

ى الصعيد املذهيب وإمنا على لنشوء جيل من اجملتهدين العاملني يف احلق اإلسالمي العام، ال عل
صعيد الشريعة اإلسالمية العامة، مقارنة ابلقوانني الوضعية، وجلعل الشريعة جزءًا من اهليكلية 

 القانونية احلقوقية يف الفكر القانوين العاملي. 
إىل جانب ذلك، هتتم الكلية بقضااي الوحدة اإلسالمية على قاعدة املشروع الذي ذكرانه يف عدة 

اثنا، وهو إعادة توحيد "السنة النبوية" ما ورد من طريق أئمة أهل البيت )ع( أو ما ورد من أحب
منها من طريق الصحابة. وهذه "السنة" اليت تنقسم اآلن إىل قسمني، أيخذ الشيعة جبانب منها 

) أهل السنة أيخذون مبا صح هو سخنة أهل البيت، وأيخذ السنة جبانب مها وهو سنة الصحابة 
، وقلما يلتقيان. وقد وضعنا األساس النظري الصحيح إن شاء هللا لتوفري البيت ، الراصد (عن آل 

 هذه السنة. هذا فيما يتعلق ابجلانب اإلسالمي. 
أما فيما يتعلق ابجلانب الديين العام، فتعىن هذه اجلامعة بعلم األداين املقارن وابحلوار اإلسالمي ـ 

على مستوى لبنان والعامل العريب يف األقل. وهناك طموح ألن  املسيحي: احلوار اإلسالمي املسيحي
تكون هناك مشاركة هلذه اجلامعة يف احلوار اإلسالمي ـ املسيحي على مستوى العامل ألننا نعترب أن 

 هذا احلوار اجلاد والبناء ضرورة من ضرورات املرحلة احلضارية العاملية. 
، والعامل الديين املسلم جيب أن يكون ملمًا أبصول هذا ابلنسبة إىل لبنان، هو ضرورة حيوية يومية

 احلوار وبقواعده، هذا إىل جانب علم األداين املقارن الذي ال بد أن يلم به العامل املسلم. 
ومن مقاصد هذه الكلية يف "اجلامعة اإلسالمية" حتديث علم الكالم اإلسالمي الذي مضى عليه 

زال يدور حول قضااي ومواضيع مل يعد هلا أية عالقة ابحلياة قرابة أو أكثر من ألف عام وهو ال ي
اليومية والعامة لإلنسان يف عصران، ومل يعد هلا أي عالقة ابملشكالت احلضارية واحلياتية اليت تواجه 
هذا اإلنسان، ومل يعد هلا أية عالقة ابلشبهات واألفكار اليت أاثرها تقدم العلم وتطور فلسفة العلم 

 يف عصران.
ذه األهداف، ابختصار، تقتضي أن تكون اجلامعة حمصنة من أتثري وأهواء وهيمنة السلطة ه

السياسية، وأال تكون جمااًل للتعيينات النفعية، وأال يؤدي هبا ذلك إىل احنطاط مستواها العلمي إىل 
 مستوى هزيل. 
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ى هذه األهداف، وعلى وصييت املؤكدة ملن يوفقه هللا ليتوىل زمام هذه املؤسسة أن يكون حريصاً عل
 حتصينها من هذا اخلطر... واحلمد هللا رب العاملني. 

  الشيعة ومقولة األقليات يف الشرق
 1421نسجل هذه الوصية يف منتصف ليل االثنني ـ الثالاثء، السابع من شهر شوال من سنة 

 "شاتيال".م، يف منزلنا يف 2001للهجرة النبوية الشريفة، الثاين من الشهر األول من سنة 
وهذه الوصية تتعلق مبقولة األقليات اليت هلا اتريخ قدمي، منذ بدأ الغرب يتعامل مع الشرق على 
قاعدة االستيالء واالستحواذ والتفتيت الداخلي للجماعات، على أسس عرقية ودينية ومذهبية. 

ملية التطور أو وقد تفاقم هذا التوجه يف السنوات األخرية نتيجة جلملة من العوامل أبطأت من ع
 التغري الطبيعي. 

ولكن يف احلقيقة، العوامل األساسية هي عوامل سياسية مصطنعة، حتركها القوى الكربى، ويف 
مقدمتها الوالايت املتحدة األمريكية، حتت ستار العوملة وما أشبه ذلك. وهذه الدعوة هتدف إىل 

ية يف دولة أو يف جمتمع، وتدفع هبا حنو إاثرة الفوارق الثانوية أو األساسية داخل كل مجاعة سياس
املطالبة بتمايزات خاصة هبا، جتعلها ثغرة هشة أو نقطة هشة يف البناء الوطين العام لتلك الدولة 

 وذلك اجملتمع. 
إن القوى العظمى، سواء يف العامل الغريب أو يف أماكن أخرى من آسيا، تركز على التنوعات 

ية والقومية األخرى، وتركز على حقوق هذه األقليات. وهذه املوجودة داخل اجملموعات الوطن
القوى حينما تنشئ اهليئات وتعقد املؤمترات والندوات، فإن حافزها احلقيقي ليس إطالقًا حتري 
العدالة يف إنصاف هذه األقليات مما يصيبها من األكثرية اليت تعيش بينها، وإمنا هدفها هو إعادة 

يف العامل الثالث متهيدًا لبث الفنت بينها، والسيطرة عليها، واقتطاع أجزاء تقسيم اجملتمعات الوطنية 
 منها تتعامل معها ضد أوطاهنا وضد مصاحلها العامة.

من األخطار اليت حتيق بوجود املسلمني الشيعة على مستوى األمة اإلسالمية أو على مستوى كل 
ـ هو إيقاع الشيعة يف هذا الفخ، هو  دائرة أقليمية ـ ونتحدث خاصة على مستوى العامل العريب

إشعارهم أبهنم ميثلون أقلية يف املسلمني، وأهنم مضطهدون هنا وهناك، ألهنم أقلية، وأن عليهم أن 
جيتمعوا وينظموا صفوفهم ويبلوروا مصاحلهم على أساس أهنم أقلية، وأن يستعينوا ابألجانب يف 

قوى العظمى يف نطاق األمم املتحدة أو غريها ألجل الدول األجنبية، أو ابملؤسسات اليت أنشأهتا ال
رعاية ما يسمى حقوق األقليات. ونعلم أنه منذ سنتني أو ثالث سنوات، بدأت الوالايت املتحدة 
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تسن قوانني خاصة هبا، تعطيها السلطة والصالحية للتدخل بصورة منفردة يف هذه احلاالت، ومنها 
 "قانون حرية األداين" وما إىل ذلك. 

أن الشيعة ليسوا أقلية يف العامل اإلسالمي، وليسوا  من هنا، حنن وضعنا قاعدة نتمسك هبا، وهيو 
أقلية يف الوطن العريب، وكذلك هو شأن املسيحيني أيضًا يف العامل العريب. لذلك فإن أية دعوة 

قف حلماية األقليات، وإنصاف األقليات، هي خماطرة كربى ال جيوز السري فيها، وينبغي التو 
 عندها.

وهناك قد تثار قضااي االضطهاد واحلرمان اليت يتعرض هلا الشيعة يف كثري من أوطاهنم يف العامل 
العريب وغريه. ونقول: نعم، إن هذه املظامل موجودة، وإن هذا احلرمان موجود، ولكن التغلب عليه 

إلنساين الدائم ال يكون ابالستجابة لدعوات حقوق األقليات، وإمنا يكون ابلعمل السياسي ا
لتوثيق عرى االندماج، جبميع سبل االندماج، يف احلياة الثقافية واالجتماعية واالقتصادية يف 
أوطاهنم، ويف توثيق نظام املصاحل العام، ويف زجيات خمتلطة، ويف كل شئ ميكن أن ينشئ شبكة 

 مصاحل عامة للمجتمع، يكون الشيعة جزءاً من نسيجها ال ينفصم.
م جتربة شيطانية حنارهبا وحتاربنا، فنرى كيف تعمل إسرائيل لتندمج مع حميطها ولتكون وها حنن أما

جزءًا منه، ولئال تكون شاذة عنه. فهي بعد مجيع حروهبا جلأت أخريًا إىل الطريق الذي ال طريق 
ءاً غريه، وهو االندماج يف نظام املصاحل العام لكل وطن عريب، وجملموع األوطان العربية، لتكون جز 

 ال يستغىن عنه يف عملية سريورة احلياة والتنمية. 
وصييت إىل أبنائي الشيعة يف لبنان ويف سائر العامل العريب، وصييت هلم أال يقعوا يف هذا الفخ أبداً، 
وأن يرفضوا أية دعوة العتبار أنفسهم أقلية، حتت أي إغراء من اإلغراءات أو مسة من السمات، 

بل سيكونون سببًا إلضعاف البنية الوطنية لكل جمتمع  ًا هبذه الدعوة،ألهنم لن ينتفعوا إطالق
جيتمعون إليه، ويف إضعاف وحدة األمة اإلسالمية على املستوى العريب العام، وعلى املستوى 
اإلسالمي العام. وبدل أن حيصلوا على اعرتاف منصف لوضعهم املذهيب، أو على إنصاف سياسي 

 األقل لن يرحبوا شيئاً، ورمبا سيزداد وضعهم أتزمًا ألهنم بعملهم هذا يف وضعهم السياسي، فإهنم يف
 سيخلقون خماوف وهواجس عند املسلمني اآلخرين وسينظر إليهم وكأهنم فئة موالية لألجنيب. 

هذه النقطة أرجو أن تكون موضع عناية واعتبار من كل ذوي الرأي الشيعة يف العامل العريب 
أعرف أن هناك شخصيات ـ قسم منها حنسن الظن به وحنرتمه ـ قد واإلسالمي. وأان أعلم و 

اندفعت يف هذا التيار إما بداعي الغرية على مصلحة الشيعة، أو بدواع أخرى ال خيلو منها الدافع 
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الشخصي، دافع إجياد منصة ووسيلة للدخول يف العمل العام عن طريق هذا املشروع. هذا األمر 
ة جذرية، ولو ابلدعوة إىل مؤمتر مصغر ألجل أن تبحث فيه طريقة آمل أن يعاد النظر به بصور 

 اخلروج من هذا الفخ الذي بدأ البعض يقع فيه.
ومن هنا فأان ال أميل إطالقاً، بل أرفض إنشاء مجعيات حتت شعار حقوق اإلنسان الشيعي، أو 

م املتحدة، حقوق الشيعة، أو ما شابه ذلك، وتسجيلها يف مؤسسات منتمية ومتفرعة من األم
وإعطائها دوراً يف ما يسمى اهليئات غري احلكومية، وجعلها أداًة يف إاثرة املطالب هنا أو هناك عند  

 كل حادث من احلوادث. هذه وصية أساسية أرجو أن تؤخذ بنظر االعتبار. 
وأما املظامل اليت يتعرض هلا الشيعة بني حني وآخر، سواء كانت على املستوى املذهيب أو على 
املستوى السياسي، مستوى احلرمان السياسي، فقد بينت يف بعض الوصااي السابقة، وأكرر البيان 
اآلن، أن العمل هلا يكون ابملزيد من كسب ثقة اآلخرين، ومن أتكيد إسالمية االنتماء، ومن 
أتكيد عدم وجود أي مشروع منفصل عن املشروع الوطين العام لكل جمتمع، وعدم وجود نظام 

 منفصل عن نظام املصاحل العام لكل جمتمع. مصاحل 
هناك مشكلة ال تزال حية يف بعض األوساط املتعصبة يف التيارات الوهابية، وهي تعمق املوقف 
السليب املذهيب. هذا األمر جيب أن يواجه من جهة ابلصرب، ومن جهة ابالستعانة ابلتيارات 

اً يف رؤيتها اإلسالمية الصافية. وأعتقد أن هذا اإلسالمية السنية املستنرية، واليت قطعت شوطًا كبري 
 هذا إىل زوال . األمر ـ بعد زمان قد يطول، وال أقول قصري، ولكين ال أراه طويالً جداً ـ

وحينما نالحظ ونقارن بني ما كانت عليه احلال قبل عقدين من السنني مثاًل وما عليه احلال اآلن  
بة إىل نظرهتم إىل الشيعة وإىل وضعهم املذهيب، فسنجد فرقاً يف مجيع أحناء العامل اإلسالمي ابلنس

واضحًا بني احلالني، وهو يشكل دلياًل واضحًا على أن األمور تسري ابجتاه سليم وابجتاه االعرتاف 
ابلوضع املذهيب للمسلمني الشيعة من جهة، وحبقهم يف اإلنصاف والعدالة يف اجملال السياسي ويف 

 ة أخرى. اجملال التنموي من جه
ومن هنا فإننا نشجع بقوة على دعم أي ابدرة يقوم هبا أي نظام حكم يف العامل العريب حنو 
الدميقراطية، وحنو إقامة أي شكل من أشكال الشورى، وأال يطالب ابلدميوقراطية يف صيغها العليا 

 ياسي رويداً رويداً. بل أن يسري األمر رويداً رويداً، وأن حيقق هذا النمو السياسي وهذا التكامل الس
ومن هنا اختذان قراران بدعم التوجه الذي أقدم عليه مسو أمري البحرين بتحديث النظام السياسي، 
وحتويله إىل ملكية دستورية تقوم على أساس جملس منتخب، وجملس أعيان معني، وقوانني حتدد 
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 مقابل بعض االعرتاضات، الصالحيات وحتدد احلدود. وهذا األمر أنمل أن ينال عناية اجلميع، يف
إما سيئة النية أو قصرية النظر، اليت ال تقبل هبذا املقدار من التطور، وتريد وضعًا انقالبيًا كاماًل. 
وهذه التيارات احلزبية خربانها على مدى العشرين سنة املاضية، فلم جند منها أتثرياً يذكر يف حتسني 

  من احلاالت... واحلمد هلل رب العاملني. أوضاع الشيعة، بل زادت األمر سوءاً يف كثري
وتتمة ملا قلنا، نكرر مقولتنا الشهرية على املستوى العريب وعلى املستوى اإلسالمي، وهي أنه ـ يف 
منطقتنا العربية اإلسالمية ـ ال توجد أقليات مسلمة وال توجد مسيحية. توجد أكثريتان كبرياتن: 

لعربية اليت تضم مسلمني وغري مسلمني، واألخرى هي األكثرية إحدامها أكثرية كبرية هي األكثرية ا
األكرب، وهي األكثرية املسلمة اليت تضم عراًب وغري عرب. والشيعة مندجمون يف هاتني األكثريتني، 
وهم اترة من األكثرية العربية، وهم اترة جزء من األكثرية اإلسالمية، وكل شيء دون هذا فهو 

م الشيعة يف مصاحل غربية أجنبية خمالفة ملصاحلهم هم كشيعة، وخمالفة مشروع فتنة، وفخ الستخدا
 ملصاحلهم عرابً ومسلمني... واحلمد هلل رب العاملني. 

 خنتم هذا الوجه األول من الشريط الثاين )من األشرطة( اليت نسجل عليها هذه الوصااي. 
 بسم هللا الرمحن الرحيم

من األشرطة اليت بدأان نسجل عليها هذه الوصااي،  هذا هو الوجه الثاين من الشريط الثاين
وسنتحدث أواًل عن "احلزبية يف العمل الديين" وعن الضرورة األساسية اليت دعتنا إىل أتسيس 

 ([1]وتشكيل "مؤسسة التبليغ الديين" يف نطاق اجمللس اإلسالمي الشيعي األعلى....)
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ـ هذا آخر ما متكن اإلمام الشيخ حممد مهدي مشس الدين من تسجيله يف وصاايه األخرية.  [1]
يد متابعة توصياته بصدد أمور أخرى، فأشار إىل بعضها، ولكن األجل حال ويبدو جلياً أنه كان ير 

م. 2001دون ذلك، فانتقل اإلمام إىل رمحة ربه مساء األربعاء، العاشر من كانون الثاين لسنة 
 رمحة هللا ونفعنا بوصاايه وعلمه... 

 

This file was downloaded from QuranicThought.com

http://alrased.net/manage/_editor/editor/fckblank.html#_ftnref1

