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(، دعةةةةار  ةةةةا ق عض ةةةةض مع  يفةةةةاف   م معةةةة  يف الر ةةةة  1981يف جلسةةةةة يف ايةةةةا السةةةةفاب العرا ةةةة  يف    ةةةة   
عة م اي  أ  مل  ذهة  لعة أ  سةعاب.  وتةا ميةعيع  علة «. حةضب الععة »العرا  . كان غرض  وضع كتاب عة  
 العراق وص ام حسني  ااض علي . 

« املفكةر واملد ِّرةر»سةلفا ان صة ام هةو «  اةو اي د»السع  الثار ان مشروع الكتاب كان واضةاا عدة ما  ةا    
« خانةةة»حلةةضب الععةة  ولةةي  ميشةةيي عفلةةبط  ومقةةا هةةعط  ةةا ق عض ةةض مةة  مكانةةة التقةة  ر وا حةةرتام عدةة  ، مع 

 ا اي  عر ض م  ساسة عرفتقم،  و اتاعا مسابهتم السياسية. ا نتقااي ة اليت احتفظ فيق

السع  الثال   ر   اق   ما هةو غر ة . فقة  مدةاه  م ِّ ان كةي ضةي  ايائةر للعةراق حيعةي  حة    ةاف ا لفةاف 
الراش      او اكر. ععةر. عثعةان(  تلقة  نيةياة مة  جةالوايأ صة ام. الديةياة  ن    يةرِّر    ة  مذا مةا ايا  

 راق، وم  فسيتلق  شتيعة اذ ئة يف الشا ع الشيع ،  و م   جي د   متعي . جدوب الع

الوحيةة أ الةةيت  ةةغ الطاغيةةة صةة ام للشةةيعة رعا سةةتقا يف عرا ةة ، « الفكر ةةة»لعةةي شةةتيعة الراشةة    كانةةا السةةلعة 
 فيعا  ص   مرسوما اشدب كي م   شتع  شخييا، عل  الرغم م  ان  مل  ك   اش ا  ط. 

، مل نكةة  ن عةة   رعرفةةة ذكةةرما الشةةتي عة ايةة  ب مةة  شةةلة السةةعر يف دمشةةب ا عسةةيداص، يف ذلةةِّ العيةةر القيةة ِّر
املذه . عرفا ان  شيع  عد ما  ا   دقا   لسةعاب علة  ا ليفةة ععةر الةا السةيدعا امليةر ة مليدةا فيلعةا عدة  

 آنذاك. 

يف  و  سةةا احلةةرب األهليةةة، كةةان مث كةةان ا ةة  جةةوااي مةةرو    يف عاصةةعة الشةةيعة  ضةةاحية اةةابوص ا دوايةةة(. 
لكةةةة   صةةةة  اف مةةةة  الشةةةةيعة، ايةةةةدقم مثقفةةةةون «. ممامةةةةا» جةةةةا  امليليشةةةةياص الشةةةةيعية  فرجةةةةون عةةةةا فةةةةو ا لكةةةةور 

وصاافيون، مل  كونوا مراتحني     األو . اني ا   واملضا ، كانوا  عتربون الغساسدة املسيايني  نيا ا ملعاو ة 
 ا يم الل ود لعل . 
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كدا  دعوهم لض  أ دمشب لابوا  عيدقم كي   ن ضر غ معاو ة  كاد  د  س. فيعا مضدهر القعة   كدا  ضاِّ.
 ومتوهج يف مقام السي أ اي د ، يف ظاهر دمشب الذ   صعغ اليوم حيا م رانيا. 

اع  هذه السةدني، كدةا  مو ةع  ن  عة  احلعاسةة لشةتيعة ا لفةاف ومعاو ةة ومةروان يف شةا ع اسةالم     سةتطيع 
  الشيع  ا  رار  و السا العريب معرفة الفرق اني املذاه . لكة  ايةان مثقفة  الشةيعة العةرب الةذ  صة   يف في

األسةةعوع املاضةة   كةة   ن هةةذه الشةةتيعة مةةا ايالةةا يفا سةةة مقلي  ةةة يف الشةةا ع الشةةيع ، وعلةة   لسةةدة اعةةض  جةةا  
 ال    املتش د   الذ    لقدوهنا للعسطاف. 

كةان  كثةر ج  ةة مة  تعةي مداولة  « ميةايغ مسةا  الطائفةة الشةيعية يف الةو   العةريب» العيان الذ  اي عدوان
ظةةاهرأ الشةةتيعة وسةةلعية الغلةةو يف  داف املشةةاعر  الطقةةوس( كللةة  الةةر س وال قةةر. فقةة  معةةر   ةةر أ وصةةراحة مع 

 يا. اليت ااتكرها ا ع« و  ة الفقي »، ون ر ة «التقلي »اشكالياص يف الفق  الشيع ، كعرجعية 

دعوأ هذه الدخعة املثقفة الشيعة العةرب مع مو يةع العيةان مشةاب اع ع ةضمت واسةتع ادت للدةضو  مع الشةا ع وم سةاف نةواأ 
لةةةر   عةةةام شةةةيع   كثةةةر وعيةةةا للتوجقةةةاص الطائفيةةةة املقيعدةةةة حاليةةةا، و كثةةةر اسةةةتع ادا لتقعةةةي مع د ةةةة شةةةيعية د ديةةةة 

 جيا  شااة م  شيعة األ اعيداص مع السععيداص كانا  ائة أ وسياسية.   شِّ  ن يف خميلة هذه الدخعة ذكرى 
يف تةةا  الثقافةةة واألدب  مةة  شةةعر ونثةةر(، وشةةكلا  اعةة أ و يةةادأ عر يفةةتني لتع د ةةة سياسةةية وحضايةةة يف العةةراق 

 ولعدان واليع  واعض   راف ا ليج. 

مةة  حلسةةاب ا قةة  الفةةائب الةةذ  اذلتةة    ى يف العيةةان  مةةال يف اسةةرتداد الدخعةةة املثقفةةة الشةةيعية ا عتعةةا  الةةذ  فق 
والطقةةا أ، مث « العفةةة»املؤسسةةة ال  ديةةة لسةةا  األجيةةا  الشةةيعية ا   ةة أ مع اينضانةةة الطائفةةة، وحضمقةةا  حضمةةة 

املةةةذهو، وم  أ الكراهيةةةة اةةةني « الشةةةا »أتهيلقةةةا للتطةةةوع يف خ مةةةة اتلعةةةة اإل رانيةةةة  خةةةرتاق العةةةامل العةةةريب، اةةةة 
 الطوائ . 

عةةةا  قةةةو  العيةةةان، فةةةدا  يف حاجةةةة مع مرجعيةةةة يقافيةةةة وسياسةةةية شةةةيعية عرايةةةة، مؤكةةة  علةةة  هو تقةةةا وانتعائقةةةا ك
القوم ، واستقالليتقا ع  مرجعياص ومؤسساص خا جية تا ميةاحلقا وتةا  غراضةقا، يف فيةي األجيةا  الشةيعية 

 كثر انفتاحا ومساحما ووعيا، اي ومطو ا. العراية ع   متقا العراية، وع  تتععاهتا، وع  الثقافة املتوسطية األ

اليت  رحقا ا عيا، و كض عل  نق ها ايان  الدخعة املثقفة الشيعية، أل  م مفسابا سر عا « ن ر ة الفقي » عود مع 
ومعسطا تا: الفق  الشيع  لي   كثةر انفتاحةا وي  ة ا مة  الفقة  السةا، كعةا  ةضعم املفكةر حمعة    كةون و مثالة ، 

  وح   دوني  يف نق ه للرتاث السا، وياهل  التام للرتاث الفقق  الشيع .  و كعا 
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كانا اإلضافة اليتيعة للخعيا عل  الرتاث الشيع  الفقق  ه  دعوم  لتسيي  ومثو ر الشيعة م  خةال  م امةة 
 ةرتاع، فقة  حيكعقا  جا  ال   . لك   تلدة  ميةاحلة اإلسةالم مةع دطقرا يةة ا نتخةاب وا « ييو را ية»دولة 

 ضف  ا عيا ععافأ الق اسة واملعيومية عل   جي د    غاب مدتخ  شععيا( اختا ه هةو  و ،، مث  وصة  حفدةة 
 م  الفققاف  ختيا  خلف . 

ةة  ا عيةا نفسةة  اعةة  يو مةة ، اإلمةةام الغائة ، ااتكةةر مديةة   الدائةة  « الفقيةة »مل  كة  معقةةو   و مقعةةو   ن  ديِّر
( خلفةةا لةة . 1985حسةةني علةة  مدت ةةر   « آ ةةة ه»و شخيةةيا يف مقعةة ه، وني ةة  لإلمةةام املدت ةةر. جلةة  هةة

الطر   ان معا ضة ن ام و  ة الفقي  ارايص م  داخي الد ام واملؤسسة ال  دية. كان  و  الرافيفةني حلكةم  جةا  
امدةة  ئةة ، علةة  خ« احللةةة»الةة    مدت ةةر  نفسةة ، ل   عةةض  الرجةةي واحتلةةاايه وا عيةةا علةة   يةة  احليةةاأ. انتخةة  

اع  وفاأ ا عيا، فقيقا م  دون  ن طتلِّ املؤهالص وال  جاص الفققية. كان ا عيا  ديا    نكعةاب علة  
 ال  اسة لتععيب معلومام  ال  دية. 

املفكةةةر الةةة  ا ا  ةةةرار علةةة  شةةةر عيت  ةةة م مفسةةةابا حةةة اييا لإلسةةةالم الشةةةيع  مةةة  خةةةا   املؤسسةةةة ال  ديةةةة.  فةةةض 
عيةةومة. دعةةا مع ممامةةة شةةععية ود ديةةة اةةال   اسةةة ومعيةةومية.  تةةي شةةر عيت يف ظةةروف غاميفةةة شةةر عيت اإلمامةةة امل

 (  عيي انفلا  يو أ ا عيا. 1977 

علعةةةاف الشةةةيعة العرايةةةة مل  كونةةةوا مؤ ةةة    لكةةةي مقةةةو ص ا عيةةةا والفقةةة  الفا سةةة  عةةة    اسةةةة اإلمامةةةة ومرجعيةةةة 
  نفسة  شةاها، ونيديةا، يف العةراق اةي هةو  عةا   حكةم  جةا  التقلي ، السيسةتار علة  الةرغم مة  فا سةيت  مل  طةر 

 ال   . ص ام حاو  مديي  الفقي   العريب( صادق الي    وال  مقت ى( مرجعا للشيعة، مث غاب      و تل . 

يف التسةةعيداص مةة  احلةةوايأ « مرجعيةةة التقليةة »هةةا هةةو ا تقةة  الةة  ا اللعدةةار حمعةة  حسةةني فيفةةي ه حيةةاو  انتةةضاع 
رانية. عل  الرغم م  أت ي ه إل ران، فق  ل مسةكام  اشة  الةة غوغائيةة شةعواف علية  مة   ةم و قةران، مث مدةذ اإل 

الذ   ق م ايعيع  حس  نير ه اليوم و فه املطلب  امد  ئ ، علة  و ئة  « حضب ه»ميديف  كأب  وح  لة 
 لعروات  وال ه لعدان. 

عرا يةةة لتأ يةة  ن ةةام م ةةران يف معا كةة  املفتعلةةة ضةة  الغةةرب وضةة  الد ةةام  حسةة  ااةةرا  شةةعاب الشةةيعة اللعدانيةةة وال
العةةريب، هةةو مةة   عيةةي ا علةةاب املؤ ةةا مةة  جقةةة، ومةة  جقةةة  خةةرى  ع اعةة  رةةا مدشةةره آلةةة ال عا ةةة وآلةةة املةةا  

شة  السياس ، اللتان حلعتا  را مع حني  ة  أ األجيةا  علة  مد اك مة ى ا نغةالق السياسة  والة  ا الةذ  معي
 ا تععاص الشيعية. 
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لعةةةي الدخعةةةة الثقافيةةةة الشةةةيعية يف ا لةةةيج والعةةةراق مةةةدلغ يف اسةةةرتداد وعةةة  هةةةذه األجيةةةا  لعرواتقةةةا وخيوصةةةيتقا 
 واستقالتا املذهعيني. ولعي ميابها يف مقعتقا اليععة  كون  فيفي م  مياب شر عيت.
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