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حزب الدعوة نسخة من اإلخوان املسلمني
نرش يف شبكة هجر الثقافية -مجادى األوىل5341 -
بسـم اهلل الرمحن الرحيم
احلمد هلل رب العاملني  ،وأفضل الصالة وأتم السالم عىل سيدنا ونبينا
حممد وآله الطيبني الطاهرين
ٍ
أفكار كنت أنا أو غريي من قيادة الدعوة نطرحها للدعاة  ،ثم اكتشفت خطأها
وبعد  ،فام زلت أشعر بمسؤوليتي يف تصحيح
مبكر ًا  ،أو متأخر ًا .
وقد كتبت بعضها يف كتاب اىل طالب العلم  ،وأقدم بعضها يف هذا الكتاب .
بقي من قيادة الدعوة  ،فآخر من تويف منهم الدكتور جابر العطا  ،وكان متحفظ ًا جد ًا يف عمله
وقد شاء اهلل تعاىل أن أكون آخر من َ

 ،فسلِ َم من بطش النظام  ،فهو من جيل القيادة  ،لكنه مل يكن فعاالً يف مواكبة عملها .

وقد اتصل يب بعد سقوط صدام  ،وقال يل :يا أبا يارس ،إن الدعوة منقسمة تعاين من االنشقاق كام تعلم  ،والدعاة خمتلفون  ،وهذا
أمر يضعفها .
ومل يبق من القيادة إال أنا وأنت  ،فرأيت أن أدعوك لتأيت اىل العراق لنعمل مع ًا يف مل ِّ الشمل واإلصالح بني الدعاة  ،فهم مجيع ًا
حيرتموننا وقد يسمعون كالمنا  ،وآمل أن نؤدي خدمة للدعوة والعراق  ،يف هذه املرحلة احلساسة .
ورصت أعتقد أن ذمة املكلف ال تربأ يف العمل اإلسالمي
تغريت عام تعرفني،
فقلت له :أشكرك كثري ًا يا أبا حممد  ،لكني منذ مدة
ُ
ُ
إال بفتوى املرجع  ،فأنا أؤمن بالعمل يف خط املرجعية  ،وال أرى مشـروعية العمل يف تنظيم يطرح نفسه يف مقابل املرجعية أو بدهلا .
فقال متعجب ًاِّ ( :
هالشكْل ُخو َيا ) أي هكذا يا أخي !
فقلت له( :نعم هالشكل خويا ) وودعته  ،وودعني عىل تعجب .
كان اهتاممه باإلختالفات العملية بني الدعاة  ،واهتاممي أكثر بالفكر الذي يتحركون به  ،فهو متقدم رتب ًة عىل اإلختالف العميل ،
أو هو أساسه !
وبعد سنوات قليلة ارحتل الدكتور جابر العطا اىل ربه  ،وبقيت وحدي .
()2
قال يل بعض اإلخوة :والسيد طالب الرفاعي؟ فأجبته :أكرم به  ،فقد واكب تأسيس الدعوة ،وكان صديق ًا ملؤسسها املرحوم أيب
عصام  ،وقادهتا املرحومني :السيد الصدر  ،والسبيتي  ،والشيخ عارف  ،وصديق ًا يل  ،لكنه مل يكن قيادي ًا يف الدعوة .ألن القيادي
مون الدعوة بالفكر  ،أو يدير خط ًا من تنظيمها ،ومل يكن السيد طالب يف هذين املجالني فكيف يكون قيادي ًا !
الذي ُي ِّ
عاش السيد طالب يف العراق سنوات بعد تأسيس الدعوة  ،لكنه مل يكن يعرف مواعيد جلسات قيادهتا  ،فقد كان أبو عصام
جيلس مع السيد الصدر ومع السبيتي والشيخ عارف  ،وأحيان ًا يدعون الدكتور جابر العطا .
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ثم صاروا جيلسون وحدهم بدون الشهيد الصدر  ،ثم قرروا ضمي اليهم  ،وكنت ألتقي هبم فرادى يف الكويت  ،ومرات يف بيت
الشيخ عارف يف بغداد وقد أرسل يل وصيته من السجن قبيل أن حيكموا عليه باإلعدام  ،لكن الذي وصلت اىل يده قال إهنا ضاعت
!
ومل يكن السيد طالب الرفاعي يعرف ماذا جيري يف جلسات القيادة  ،وال يف خطوط التنظيم  ،وكذلك األمر يف السيد مرتىض
العسكري  ،والسيد مهدي احلكيم  ،بل يف السيد الصدر  ،رمحهم اهلل مجيع ًا .
ومما يدل عىل ذلك أن السيد كاظم احلائري كان مسؤوله الشيخ عارف  ،وكان يطيعه وال يطيع السيد الصدر  ،فعندما قامت
احلكومة بتسفري اإليرانيني استشار السيد احلائري مسؤوله فأمره بالسفر  ،بينام أمره السيد الصدر بالبقاء  ،وأن يرتب وضع استثنائه
من التسفري .فأطاع مسؤوله الشيخ عارف وخالف أستاذه  ،وكان وقع ذلك شديد ًا عىل السيد الصدر  ،ألنه هو الذي أقنعه بالتنظيم
 ،وطالت مناقشته يف ذلك  ،ففي زياريت اىل النجف من الكويت سنة 5191سألت السيد الصدر :هل اقتنع السيد كاظم بالتنظيم ،
فقال وصلت معه اىل بدايات اقتناع !
يف ذلك الوقت مل يكن السيد الصدر يف قيادة الدعوة  ،لكنه كان مؤمن ًا بلزوم التنظيم كذراع للمرجعية يعمل بإرادهتا  ،فاكتشف
أن األمر ليس كام تصور.
ومما يدل عىل ما ذكرت أيض ًا أن السيد سامي البدري  ،وهو التلميذ املقرب من السيد العسكري  ،اختلف مع الدعوة وانشق عنها
 ،فلم يعرف السيد العسكري  ،ثم عرف ومل يستطع معاجلة األمر  ،فعاجلته أنا بتكليف القيادة .
ومما يدل عىل ذلك أنه بعد وفاة املرجع السيد احلكيم ،طلب السيد الصدر من قائد الدعوة أيب عصام أن جيلسوا لبحث أمر
املرجعية  ،فجلس أبو عصام والسبيتي والشيخ عارف مع السيد الصدر يف الكاظمية يف بيت السيد إسامعيل الصدر جلسات مطولة ،
ومل يتوصلوا اىل صيغة لتبني مرجعية السيد الصدر  .فأهنى أبو عصام اإلجتامعات قائالً للسيد الصدر:
عىل كل حال نحن ال نرتكك  ،وأنت ال ترتكنا ! وذهب اىل بيت أيب حسن وكتبوا النرشة التي هي بيان الدعوة التارخيي يف
املرجعية  ،وهو أسوأ بياناهتا  ،وأعطى أبو عصام نسخة منه اىل الشيخ عارف ليدرسه يف حلقاته  ،ونسخة اىل السيد نوري طعمة ،
ونسخة اىل السيد حسني جلوخان  .ليعمامه اىل خطوط الدعوة  ،فعمموه ودرسوه يف كل خطوط الدعوة وانتهى األمر  ،وال صلة
للسيد الصدر بخطوط الدعوة  ،وال معرفة له بكثري منها  ،وجاءين أبو عصام اىل الكويت بنسخة فكانت مناقشتي معه .
فمن الذي يقود الدعوة ؟ الذي يكتب املوقف ويعممه عىل اخلطوط واحللقات  ،أم الذي يريد إقناعهم بموقف آخر وال
يستطيع؟!
لكنك اىل اليوم جتد ال ُكتَّاب املتحمسني املتحيزين يعدون من واكب التنظيم قيادي ًا فيه  ،وهو مل يكتب للدعوة حرف ًا  ،وال أدار فيها
حلقة  ،وإن واكب قيادهتا  ،أو ختيل نفسه  ،أو ختيله غريه قيادي ًا .
()4
أما املسائل التي حتتاج اىل بحث فهي كثرية ومتنوعة ،ومن أمهها:
تقديس القائد وعصمته .
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وتقليد الدعوة لإلخوان املسلمني يف ثقافتهم .
وتقليدها حلزب التحرير يف حتليله السيايس .
وتقليدها للحزب الشيوعي يف شكله التنظيمي.
وعالقة الدعوة باملرجعية  ،واعتقادها بأن قيادة األمة لقائد الدعوة  ،ألنه املتصدي للقيادة  ،وليس للمرجع القاعد بتعبريهم .
وعالقة الدعوة بالتشيع  ،وأن من الدعاة من هم شيعة مستوعبون للتشيع لكن بجهدهم ونشأهتم  ،ومنهم متأثرون بفكر
اإلخوان قلي ً
ال أو كثري ًا  ،ومنهم ابتعدوا عن الت شيع فلم يبق منهم إال اإلسم  ،وهم يشبهون السنيني لكن السنة ال يعرتفون هبم ،
فصاروا كالغراب ضيع املشيتني !
()3
وأكرب العقبات أمام تصحيح األفكار :أنه يوجب كشف أفكار أشخاص وسلوكهم  ،وهلم أتباع يعصموهنم  ،وال يقبلون هلم نقد ًا
 ،ويطريون بالكلمة املادحة هلم وحيملوهنا أكثر مما حتمل  ،ويتعاملون هبا كأهنا وحي منزل حيتجون هبا عىل خصومهم  ،كام أهنم
يطريون بالكلمة التي حيسبون أهنا ذ ٌّم لصاحبهم  ،وحيملوهنا أكثر مما حتمل  ،فيعادون من قاهلا ويستحلون دمه !
أسأل اهلل تعاىل أن يعطينا البصرية ووضوح الرؤية  ،يف احلكم واملوضوع  ،ويرينا احلق حق ًا فنتبعه  ،والباطل باط ً
ال فنجتنبه  ،بجاه
حممد وآله الطيبني الطاهرين .
*أبو عصام هو الذي أسس الدعوة وصبها يف قالبها الفعيل
شارك يف مداوالت تأسيس تنظيم الدعوة بضعة عرشة نفر ًا  ،وكانت جلساهتم متباعدة  ،وبدأت سنة (5191م5431 -هـ)
واستمرت نحو سنة حتى تم اتفاق من بقي منهم يف اجللسات  ،فبدأ أبو عصام بتشكيل احللقات  ،وطلب من السيد الصدر أن
يكتب األسس .
وكانت اجللسات عديدة ومتباعدة أو متقاربة  ،وبعضهم حرض جلسة واحدة  ،أو جزء ًا من جلسة  .ومل يكن اهتاممهم باألمر
بدرجة واحدة  ،وال تفريغهم لوقتهم واحد ًا  .وكان بعضهم يف بغداد وبعضهم يف النجف  .وبعضهم له حضوره الفاعل وبعضهم
مستمع  ،وآخر يثق بشخص ويرى أن حضوره يكفي عنه ..الخ.
لكن املرحوم أبا عصام عبد الصاحب ْد َخ ِّيل  ،كان حمور ًا ثابت ًا يف اجللسات من أوهلا اىل آخرها  ،وكان هو الذي يطرح الفكرة
ويدير النقاش  ،ويدعو األشخاص اىل احلضور  ،ويتابعهم عندما يتأخرون .
وال ننس أهنم كانوا يتخوفون من البعثيني والقوميني الذين يعملون النقالب عىل عبد الكريم  ،وبعضهم من أقارهبم وأصدقائهم
 ،وكان أولئك يراقبون السيد مهدي احلكيم أن ينافسهم عىل حماولة انقالب!
كام كان أعضاء اجللسة يتخوفون من حوايش املرجعية أن يشتكوا عليهم للسيد احلكيم أو السيد عبد اهلادي الشريازي  ،أو لكبار
احلوزة  ،بأن هؤالء يريدون تأسيس حزب سيايس!
ونقترص عىل ذكر األكثر تأثري ًا منهم  ،ونذكر أعامرهم  ،لتعرف خطأ ما نسب اىل بعضهم  ،مما ال يتناسب مع عمره !
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كنت يومها طالب ًا يف نحو السابعة عرشة من عمري  ،لكني كنت أدرس الكفاية  ،وأ َد ِّر ُس النحو واملنطق والبيان  .وكنت أحرض
يف جملة األضواء وأساعد يف تصحيح مالزمها  ،وأسمع بفكرة تأسيس تنظيم  ،وأهنا حمل تداول بني عدد من األساتذة والعلامء .
وعندما تم االتفاق أخرب السيد الصدر الشيخ مفيد الفقيه  ،فأخربين وانتظمت معهم .
وما أكتبه هنا سمعته من أستاذنا السيد الصدر  ،أو من أيب عصام  ،أو السبيتي  ،أو السيد مهدي احلكيم رمحهم اهلل  ،ممن حرضوا
تلك اجللسات  ،وعايشوا احلدث .
كان أشد املهتمني بتأسيس حركة إسالمية عاملية الشهيد عبد الصاحب ْد َخ ِّيل أبو عصام  ،وكان عمره ثالثون سنة
(متولد5141م5431-هـ) .
وكان أبو حسن حممد هادي السبيتي صديقه ويف سنِّه تقريب ًا  ،وكان يف بغداد  ،وكان رأهيام متقارب ًا فكان يكتفي بحضور أيب عصام
وقلام حيرض اجللسات.
وكان ُع ْمر السيد حممد باقر الصدر 21سنة  ،وكان السيد مهدي احلكيم يف ِسنِّه  ،فهام أصغر من أيب عصام وأيب حسن بخمس
سنني .
وكان احرتام السيد الصدر أليب عصام كبري ًا واضح ًا  ،وقد رأيته يتعارف معه يف الدخول واخلروج فيقدمه  ،وربام تقدم عليه أبو
عصام  ،وكان يدعوه :أبا عصام !
وأبو عصام يدعوه :يا سيد حممد باقر  ،وسمعته بعد مدة يدعوه :يا أبا مرام .وشبيه ًا به كان احرتام السيد مهدي أليب عصام.
ومل يكن يف تلك املجموعة أكرب سن ًا من أيب عصام إال الشاعر حممد صادق القامويس  ،كان أكرب منه بنحو ثامن سنوات (متولد
 )5435-5122لكنه مل يكن متصدي ًا لألمر بدرجة أيب عصام  ،ثم إنه انسحب من اجللسات عندما رفضوا مقرتحه املكتوب ،
والذي هو مرشوع نظام داخيل حلركة الدعوة  ،ومل يشارك يف بقية جلساهتم  ،وال يف عمل الدعوة .
وربام كان السيد طالب الرفاعي أكرب سن ًا من أيب عصام  ،لكن ال يقاس حضور أيب عصام بحضوره  ،وكذا احلاج صالح األديب
 ،مضاف ًا اىل أنه كان يف كربالء ،ومل حيرض إال جلسة أو اثنتني وكان موافق ًا لرأي أيب عصام .
فاحلضور القوي يف تلك اجللسات كان أليب عصام أوالً  ،وللسيد مهدي احلكيم ثاني ًا  ،وللسيد الصدر ثالث ًا  ،رمحهم اهلل .
أما السيد مرتىض العسكري فكان أكرب سن ًا منهم  ،لكنه كان بعيد ًا عن هذا اجلو  ،مشغوالً بمرشوع مدرسة ومجعية يف بغداد ،
وكان أبا عصام كان معني ًا أكثر منه باحلركة وفكرها والتنظري هلا .
وكانت اجللسات يف النجف  ،ومل حيرضها السيد العسكري  ،ومل تعقد جلسة حول املوضوع يف غري النجف .
وقد حرضت بعد تأسيس الدعوة وانتظامنا فيها  ،جمالس تطرح فيها أمور فكرية حركية  ،فرأيت أبا عصام هو املتحدث الذي
يطرح الفكرة والرأي  ،ورأيت السيد العسكري والسيد الصدر يؤيدانه  ،أو يناقشانه باحرتام كبري.
لذلك جيب أن نشهد بأن الشخصية األوىل يف تأسيس الدعوة هو أبو عصام !
فهو الذي بدأ طرح الفكرة عىل أيب حسن السبيتي  ،والسيد مهدي احلكيم  ،والسيد حممد باقر الصدر  ،وغريهم  ،حتى لو كانت
قبل ذلك يف أذهاهنم .
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وهو الذي كان يتابع األمر وجيمع الشخصيات  ،وينسق الوقت واملكان  ،ويدير احلديث ويبتكر احللول لتقريب وجهات النظر .
ثم كان هو الذي يتابع تنفيذ املقررات  ،فبعد أن أهنوا مداوالهتم واتفقوا عىل بدء العمل  ،بدأ أبو عصام بالعمل ،فكلف السيد
الصدر بكتابة األسس  ،وبدأ بمفاحتة األشخاص وتشكيل اللجان  ،فأعطى جمموعة للشيخ عبد اهلادي الفضيل  ،وجمموعة للسيد
حممد باقر احلكيم  ،وجمموعة للسيد عدنان البكاء  ،وجمموعة للحاج حممد صالح األديب يف كربالء  ،وجمموعة للشيخ عارف يف
البرصة .
وهو الذي هيأ (رونيو) وهو شبيه بجهاز التصوير  ،وكان اقتناؤه يومها جريمة !
ثم اشرتى أبو عصام طابعة  ،وجعلها يف بيت السيد عدنان البكاء  ،ثم طلب السيد عدنان إعفاءه  ،فتربعت أنا ونقلناها اىل بيتنا ،
وكان يطبع عليها األخ عبود مزهر .
وكانت الطابعة  ،وكل جهاز نسخ وتكثري  ،مواد جرمية كالسالح وأشد !
ويكفي أن تعرف أنك لكي ترسل رسالة بالربيد  ،فعليك أن تعرضها عىل الرقيب العسكري مفتوحة فيقرؤها ويلصقها وخيتمها
 ،ثم تلصق عليها طابع ًا  ،وتضعها يف صندوق الربيد !
وكان أب و عصام يكلف السيد الصدر بمفاحتة بعض األشخاص الذين يرى فيهم القابلية  ،فيقوم بذلك وحيوهلم عليه أو عىل
الشخص الذي عينه له .
وهبذه الطريقة كلم السيد الصدر أستاذنا الشيخ مفيد الفقيه  ،فكلمني باملوضوع وكلم أخاه الشيخ عبد اإلله وابن عمه الشيخ
سامي  ،فقبلنا األمر  ،ورتب لنا أبو عصام مسؤوالً هو السيد حممد باقر احلكيم  ،فكنا عنده حلقة  ،رابعنا السيد عبد الكريم
القزويني .
حرم املرجع السيد احلكيم التنظيم عىل أوالده  ،فاعتذر مرشفنا
ثم درسنا يف احللقة :األسس التي كتبها السيد الصدر  ،حتى َّ
السيد حممد باقر احلكيم وفاجأنا بأن التنظيم انتهى! فتعجبنا واتصلنا بالسيد الصدر  ،فأخرب أبا عصام فعني لنا مرشف ًا آخر  ،هو
الشيخ عبد اهلادي الفضيل .
*أبو عصام شخصية عجيبة !
كان أبو عصام شخصية عجيبة  ،فمع أنه ال يملك إال شهادة ثانوية  ،لكنه كان واسع الثقافة كثري املطالعة  ،وكل ثقافته بجهده
الشخيص!
واألهم من ثقافته قوة شخصيته وفكره  ،وقوة حضوره يف أي جملس أو عمل يقوم به  ،وقدرته عىل احلوار  ،واإلقناع  ،وطول
نفسه عىل التجزئة والتحليل  ،فكان اجلميع حيسبون حساب ًا آلرائه وإشكاالته املنطقية .
وقد أخربين أبو حسن السبيتي أنه كان يرتدد عليه يف بغداد  ،أيام كان أبو حسن يف حزب التحرير  ،وأن أبا عصام التقى بالشيخ
تقي النبهاين مؤسس حزب التحرير  ،وجرى بينهام نقاش مقتضب  ،فقد اعتقل النبهاين يف العراق يف زمن عبد الكريم ومل يعرفوه ،
وغادر اىل لبنان وبقي فيها متخفي ًا  ،حتى تويف سنة  ،5133ودفن يف بريوت باسم آخر .
ثم التقى أبو عصام مطوالً بخليفة النبهاين الشيخ عبد القديم زلوم .
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ويظهر أن أبا عصام أ َّثر عىل أيب حسن السبيتي  ،فرتك حزب التحرير واجتها اىل تأسيس تنظيم الدعوة  ،وكان أبو حسن يثق
بفكره ورأيه اىل حد كبري ،ويسميه صاحب النجف! فكان أبو عصام زميله  ،وبمنزلة أستاذه .
وعندما كتب الشيخ تقي النبهاين كتابه «اخلالفة» الذي سموه فيام بعد «نظام احلكم يف اإلسالم» أرسله اىل النجف  ،فرآه السيد
الصدر وأبدى عليه مالحظات شفهية  ،ورأيته كتيب ًا يف نحو مئة صفحة بالقطع العادي  ،وتعجبت من أنه ال يتضمن آلية لنصب
كتاب كله سطر واحد ! فأعجبت كلمتي السيد
خليفة يف عرصنا  ،وأنه ليس فيه رأس سطر وال نقطة وال فاصلة ! فقلت :هذا
ٌ
الصدر  ،وكان يعيدها ويتبسم !
وأراد ز ُّلوم وبعض مجاعته أن يأتوا اىل النجف ليبحثوا إشكاالت علامئها عىل الكتاب  ،فقرر أبو حسن والسيد الصدر أن جيلس
معهم أبو عصام  ،ورأيته قبل اجللسة وقد دون مالحظاته عىل عدد من صفحات الكتاب .
وجلس معهم تلك الليلة وناقشهم حتى تعبوا  ،وكان أبو حسن يقول :ناقشهم أبو عصام حتى أعجزهم  ،وتعب بعضهم وغلب
عليه النوم !
كان السيد الصدر حيرتم أبا عصام كثري ًا ويعامله كأخ أكرب ،وإذا دخل عليه َّفرغ له وقته وسمعه  ،فكان يعرف أن وقته ملئ وأنه
جاء لعمل مهم  ،ومل َأر السيد الصدر اعرتض عليه يوم ًا  ،بل كان ُيرجع اليه يف املسائل احلركية .وقد كنت أراجع السيد الصدر يف
بعض القضايا  ،وأعترب أن رأيه ٍ
كاف ألنه يف القيادة  ،لكنه كثري ًا ما كان يقول يل :أنظر ماذا يقول أبو عصام  ،فأنت تعرف أنا النؤمن
بالقيادة الفردية بل بالقيادة اجلامعية  ،وأننا إذا قال أبو عصام نقبل قوله !
لكن السيد الصدر تغري رأيه يف القيادة الفردية واجلامعية بعد ذلك .
وكان حيوي الذهن ملاح ًا  ،متطور الفكر  ،وليس كالذين جيمدون عىل رأي  ،والكالم عن فكره والتطورات التي مر هبا حيتاج اىل
حديث مستقل  ،لكن حديثنا هنا عن مؤسس الدعوة أيب عصام .
*إعجابنا مجيع ًا باإلخوان املسلمني !
كان أبو عصام معجب ًا باإلخوان املسلمني وفكرهم أكثر من حزب التحرير  ،وكان يميل أكثر اىل منهج حزب التحرير يف التحليل
السيايس  .أم ا يف الفكر التنظيمي فكان يرى أن الشيوعيني متقدمون فيه أكثر من غريهم  ،وكان ينتقد الوضع التنظيمي لإلخوان يف
عهد الصواف  ،ثم يف عهد الدكتور عبد الكريم زيدان  ،وينتقد الوضع التنظيمي حلزب التحرير عند الشيخ تقي النبهاين  ،ثم عند
الشيخ عبد القديم زلوم .
ولذلك حرص عىل أن تكون يف ثقافة الدعوة وتنظيامهتا حسنات هؤالء مجيع ًا  ،وأن تتجنب نقاط ضعفهم  ،فأشبهت ثقافتها
ثقافة اإلخوان بل تبنت عدد ًا من كتب اإلخوان للتدريس يف حلقاهتا  ،مثل شبهات حول اإلسالم ملحمد قطب  ،ومعامل يف الطريق
لسيد قطب .
وقد كتبت يومها إشكاالت عىل كتاب معامل يف الطريق خاصة عىل عنوان «االنحراف» وناقشت بعضهم فيه ..فلم يرض بذلك
أبو عصام وأبو حسن السبيتي وقال :نحن بحاجة اىل نقد الفكر اجلامد ال نقد الفكر احلركي ..وال جمال هنا لإلفاضة يف هذا
احلديث..
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وإلعجاب أيب عصام باملستوى التنظيمي للحزب الشيوعي  ،أخذ أحسن ما يراه منه للدعوة  ،فكان شكل تنظيمها يشبه تنظيم
احلزب الشيوعي ،فاحللقة تتكون من مخسة أعضاء يرأسها مرشف  ،واللجان املحلية وبقية اللجان اهلرمية  ،تشبه التنظيم يف احلزب
الشيوعي .
أما التحليل السيايس  ،فكان أبا عصام ينتقد حتليل الشيوعني اململوء بتعبريات اإلقطاع والطبقية والربجوازية والرأساملية
والربوليتاريا ..اىل آخر منظومتهم  ،وال يعجبه حتليل اإلخوان الذي يصفه بأنه يغلب عليه السطحية والعاطفية  ،ويعجبه حتليل
حزب التحرير الذي يتناول القضايا من زاوية الرصاع بني املسلمني واملستعمرين خاصة اإلنكليز الذين حكموا املنطقة وما زالوا
حيركوهنا  ،وهم يورثون نفوذهم طواعية  ،أو يضطرون للتخيل عنه لالستعامر األمريكي اجلديد  .وقد صار ذلك الطابع للتحليل
السيايس يف حزب الدعوة .
وكان أبو عصام معجب ًا بسيد قطب  ،لكنه معجب أكثر بشخصية حسن البنا  ،فكان يقول :سيد قطب ال يصل اىل مستواه أبد ًا !
وكان يوم ًا يتحدث عن حسن البنا  ،ويتعجب من أنه ركب الطائرة ست ساعات وبقي مستيقظ ًا يفكر  ،ومل ينم ! فقلت له :مالك
معجب به اىل هذا احلد ؟! أنت أقوى منه شخصية وأعصاب ًا !
وهذه عقيديت يف شخصية أيب عصام  ،وأشهد أنه أقوى شخصية من الشيخ حسن البنا وسيد قطب والشيخ تقي النبهاين وغريهم
 ،بل هو من الشخصيات التارخيية النادرة  ،يف قوة فكرها وطموحها .
ومع مقاومتي للتعب والنوم  ،فقد كان أبو عصام أقوى مقاومة مني  ،وقد تواعدنا يوم ًا يف منزلنا بعد الظهر لنرتب مواضيع ،
فجاءين أبو عصام بعد الظهر يف صيف النجف ،ففتحت الباب ورأى أين كنت نائ ًام فقال مستنكر ًا :أنا تصورت أنك ال تنام بعد
الظهر  ،أنت قلت :أنا موجود بعد الظهر يف أي ساعة  ،فتفضل! فقلت له :نعم قلت إين موجود فتفضل  ،ومل أقل إين مستيقظ حتى
تأيت!
*كفاءة قيادية
وقد ظهرت كفاءة أيب عصام القيادية واإلدارية بدرجة عالية  ،فكان يدير كل تنظيم الدعوة ويوجهه  ،من أكرب شخص اىل
أصغرهم  ،يف النجف  ،وبغداد  ،وبقية مناطق العراق  ،وخارج العراق  ،وكان يأتينا اىل الكويت .
كان وحده يمسك كل خطوط التنظيم ويتابع أموره الداخلية واخلارجية ،ومع ذلك يعمل يف التجارة  ،فيشرتي ويبيع داخل
ال عراق وقد يستورد  .وكان هيتم بأمر املناطق والوكالء  ،وهو الذي كان رتب أمر الشيخ عارف البرصي  ،فجاء به من البرصة اىل
النجف  ،وبعد إكامله كلية الفقه  ،أخذ له وكالة من السيد احلكيم عامل ًا يف منطقة الزوية بالكرادة .
وكتب السيد مهدي احلكيم يف مذكراته ، 49/أنه كان يف اخلمسينات قبل ثورة متوز يفكر يف إنشاء تنظيم  ،وأنه حتدث يف ذلك مع
أيب عصام والسيد طالب الرفاعي فوجدمها يؤمنان هبذه الفكرة  ،فاتصلوا بالسيد الصدر هلذا الغرض  ،فتجاوب معهم .
وذكر أن السيد طالب الرفاعي كان عىل عالقة بالشيخ عارف البرصي والسبيتي ومها يف حزب التحرير  ،وأن الشيخ عارف جاء
اىل النجف ليفتح فرع ًا حلزب التحرير  ،فناقشه السيد مهدي ليثنيه عن ذلك .
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وذكر السيد مهدي أنه التقى يف الكاظمية بفالن ويقصد أبا حسن السبيتي  ،وكان متخرج ًا يومها من اجلامعة (هندسة كهرباء)
وناقش معه إنشاء تنظيم بدل عمله مع حزب التحرير  ،فوجد منه جتاوب ًا .
وكل ذلك صحيح  ،لكن ينبغي التنبيه اىل أن هذه املفردات كانت بعد ثورة 53متوز وبدء موجة الشيوعيني  ،وأن املحرك
األسايس هلؤالء كان أبو عصام ! ويكفي أن نعرف أن كبريهم السبيتي كان يعامل أبا عصام كأنه أخوه األكرب وأستاذه  ،مع أهنام يف
سن واحدة .
أما الشيخ عارف فكان أصغر منهام سن ًا  ،وكان السبيتي يف حزب التحرير مسؤوله أو بمثابة مسؤوله .
وأقدر أن أبا عصام هو الذي أقنع الشيخ عارف أن يستفتي السيد احلكيم يف بقائه يف حزب التحرير ،فقد سمعت الشيخ عارف
يقول :أنا خرجت من حزب التحرير بفتوى السيد احلكيم  .ولعل تفكريه بفتح فرع حلزب التحرير كان يف سفرة سابقة اىل النجف .
فقد كان الشيخ عارف يومها يف البرصة  ،ثم جاء اىل النجف  ،وانتسب اىل كلية الفقه ولبس العاممة  ،وملا أكملها ذهب اىل بغداد
عامل ًا يف منطقة الزوية وكان أبو عصام مهت ًام بأموره .
ومن صفات أيب عصام أنه ال يتبجح بأعامله  ،بل حيرص عىل سرتها لكي تسري األمور بشكل جيد  .وكم من ابتكار واقرتاح له
عىل السيد الصدر  ،والسيد مهدي احلكيم  ،أخذ طريقه اىل العمل  ،ومل يقل إنه منه .
*قوي الفراسة
رصاف شخصيات .
*وكان أبو عصام قوي الفراسة نافذ النظرة يف تقييم األشخاص  ،وقد ملست ذلك عدة مرات  ،وثبت يل أنه َ َّ
كنت أعطيت مسؤولية اىل شخص مثقف ذكي  ،عميل  ،من عائلة معروفة  ،فقال يل أبو عصام :هذا ال ينفع  ،إنه ل ِ ْعبِي ! فلم
فقد ُ
أقبل منه وقلت يف نفيس :لعل انطباعه عنه خاطئ ألنه يناقشه كثري ًا .
لكني بعد مدة اكتشفت صدق تقييمه  ،وأن ذلك الشخص أهل لعب وليس أهل عمل  ،فهو هيتم باإلشكال عىل اآلخرين وعىل
عملهم  ،وينقدهم شخصي ًا ال ليصحح عملهم  ،و ُي َق ِّي ُم الشخص واألمر بنقطة ضعف فيه ويرتك جمموع جوانب قوته ! وكأن هدفه
من عمله أن يثبت لآلخرين أنه مصيب وغريه خمطئ ! وهذا هو اللعب والغرق يف الذات !
*كاتب ومنظر
وقد ظهرت قدرة أيب عصام عىل الكتابة  ،فكتب موضوعات عديدة للنرشة الداخلية «صوت الدعوة» أوهلا عن املرحلية وأمهية
املرحلة التغيريية  ،وهي نظريته  .وكان يراجع ما يكتبه أبو حسن السبيتي ،والشيخ عارف  ،وكاتب هذه السطور  ،وكذا ما يكتبه
السيد الصدر .
وينبغي أن نسجل هنا أن املجلدات الثالثة التي هي ثقافة الدعوة  ،كتب قلي ً
ال منها السيد الصدر  ،وأكثر منه أبو عصام  ،وأكثر
منه الشيخ عارف  ،وأكثر منه كاتب هذه السطور ،وأكثر من اجلميع أبو حسن السبيتي  ،وأن بقية القياديني من أصدقاء القيادة  ،أو
من الصفوف األخرى مل يكتبوا سطر ًا واحد ًا من ثقافة الدعوة .
*رجل عالقات اجتامعية
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كان أبو عصام يقوم بأعامل كبرية بعالقته بالسيد مهدي احلكيم  ،وكانت عالقتهام مميزة  ،فهم جريان يف النجف  ،وعائلة ْد َخ ِّيل هلا
عالقات مع العلامء واملراجع  ،وهي من عوائل الوجاهة املحرتمة يف النجف .
وكان السيد مهدي حيوي ًا نشيط ًا  ،مربز ًا يف أبناء السيد احلكيم شجاع ًا ناشط ًا يف مواجهة املوجة الشيوعية .
وحرم عىل أوالده دخول األحزاب ،
وعندما أرسل البعثيون حسني الصايف اىل املرجع السيد احلكيم بأسلوب هتديدي خبيث َّ ،
لتبقى املرجعية ومن يتعلق هبا يف موقع االستقالل واألبوة لكل الناس  ،وترك السيد مهدي والسيد باقر الدعوة ..يومها بقي أبو
عصام عىل عالقته احلميمة معهام  ،وقدر ظرفهام  ،وكأنه مل يتغري يشء !
وعندما انتقل السيد مهدي اىل بغداد كان أبو عصام يزوره باستمرار  ،ويتداول معه يف األمور  ،وقد يكلفه بأمر فال يرد له طلب ًا ،
ولو طلب منه ماالً ألعطاه  ،فقد كان السيد مهدي سخي ًا  ،أمري ًا من أمراء بني هاشم  ،لكن أبا عصام كان وقور ًا عايل النفس كزعامء
بني شيبان.
وقد يكون طلب منه مساعدة لبعض األعامل  ،مثل مواكب طلبة اجلامعات اىل كربالء  ،الذي نظمه أبو عصام من خمتلف
املحافظات .
*مثال يف الصالبة والصمود
وكان أبو عصام يف معتقله وشهادته  ،نموذج ًا لصمود املؤمنني  ،ثابت اجلنان قوي األعصاب  ،عايل النفس  ،وكان خبري ًا بأمر
أعدائه  ،يستصغرهم وحيتقرهم !
ومن الثابت عنه أنه كان يف السجن يتحدى مدير األمن املجرم ناظم كزار  ،وأنه أمر بتعذيبه تعذيب ًا وحشي ًا يف حضوره  ،وهو
يقول له :إعرتف ! فقال له أبو عصام :شوف يا ناظم كزار :كل أرسار الدعوة بصدري ْ ،
تسوي ما راح تعرف منها وال حرف !
وشام ِّ
وعندما عجز ناظم كزار عن إجباره عىل اإلعرتاف بحرف  ،اغتاظ من صموده وشموخه  ،وأمر به فألقي يف حوض (أسيد التيزاب)
! وهذا الفصل من حياته يستحق أن يكتب بالتفصيل  ،ويصنع بفيلم .
كام ينبغي للباحث عن مقالع الشخصيات النادرة املؤثرة يف تاريخ العراق والشيعة ،أن يتعرف عىل عائلة أيب عصام آل ْد َخ ِّيل ،
وهم كام ذكروا من بني سالمة  ،من بني شيبان من بكر بن وائل  .وقد اشتهر منهم الصحايب القائد املثنى بن حارثة الشيباين يف معركة
ذي قار مع كرسى  ،ثم كان قائد فتح العراق  .وقد كتبنا عنهم يف (سلسلة القبائل العربية يف العراق)
أبو عصام هو الدعوة تأسيس ًا وقيادة
نسب بعضهم تأسيس الدعوة وقيادهتا اىل غري أيب عصام  ،وهذا من سيئات التنظيم الرسي الذي يسهل فيه االدعاء والتسلق ،
خاصة إذا استشهد عدد من قادته .ومما يكشف حقيقة األمر :الكتابة للتنظيم  ،وإدارة حلقاته  ،وكسب الدعاة  .فهذه الثالثة مقياس
ألولئك الذين ادعوا أو ا ُّد ِع َي هلم أهنم كانوا يف قيادة الدعوة .
فإذا قيل فالن كان قيادي ًا  ،فاسأل عن كتابته يف النرشة الداخلية صوت الدعوة  ،التي كانت ُتدَ َّرس يف احللقات  ،واسأل عن
احللقات التي كانت بيده  ،واسأل عن الذين كسبهم ونظمهم يف الدعوة !
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فإن مل يكتب سطر ًا  ،ومل ُيدر حلقة  ،ومل يكسب شخص ًا  ،فال يكون قيادي ًا نعم قد يكون صديق ًا لقيادي  ،أو يكون القيادي منفتح ًا
عليه  ،أو يكون يف جو تأسيس الدعوة  ،أو يف حلقاهتا األوىل  ،ثم مل يواصل العمل  ،بسبب اخلوف أو غريه  ..الخ.
وينبغي أن نحسن الظن فنقول إن األمر اختلط عىل بعض من كتب يف املوضوع  ،فجعلوا من القيادة أشخاص ًا من الصف الثاين
والثالث واخلامس! أو حسبوا أصدقاء أيب عصام أو السبيتي من القيادة  ،كالشاعر القامويس  ،والسيد العسكري  ،والسيد مهدي ،
والسيد طالب  ،والسيد عدنان  ،مع أهنم مل يكونوا يف التنظيم  ،ومل يكتبوا للدعوة سطر ًا  ،وال كان بيدهم داعية واحد  ،وكان القيادي
إذا جلس مع أحدهم ال يناقش أوضاع التنظيم الداخلية  ،ألنه أمر ال خيصهم وال يعرفون عنه  ،بل يناقش بعض األمور واألعامل
األخرى التي ترتبط بالدعوة .
أما السيد الصدر فكان أبو عصام أو غريه يلتقون به بصفته صديق ًا ،ومل يكن يف تنظيم الدعوة  ،ومل أكن أعرف ذلك  ،فقد كنت
أجلس معه وأراجعه عىل أنه يف قيادهتا فال يقول ال  ،حتى عرفت أنه ليس معهم  ،فتفاجأت واستنكرت  ،وأشكلت عىل أيب عصام
وناقشته طويالً !
وكان يطمئنني بقوله إنا ال نرتك السيد الصدر وال يرتكنا  ،فنحن معه وهو معنا ! واستقصيت منه سبب خروجه  .وليس هذا حمل
الكالم فيه .
وينبغي التنبيه اىل أن مجيع خطوط الدعوة كانت بيد أيب عصام منذ تأسيسها اىل شهادته  ،فكان هو الذي يعطي املسؤوليات
ويشكل اللجان  ،وينصب املسؤولني  ،وكان يتشاور مع السبيتي والشيخ عارف  ،بصفتهام عضوي قيادة ومل يكن معه أحد غريمها .
ثم أبلغوين بأهنم قرروا ضمي اليهم  ،فكنت أجلس معهم جلسات متباعدة  ،أو ثنائية مع أحدهم  ،ويبلغني رأي اآلخرين .
وبعد شهادة أيب عصام صارت القيادة ثالثة  ،وانتقلت خطوط الدعوة التي كانت بيد أيب عصام اىل الشيخ عارف .
أما السبيتي فلم يكن من مزاجه إدارة حلقات  ،وكان يتابع أوضاع الدعوة ويكتب هلا ،فكانت خطوط التنظيم بيد اثنني الشيخ
فتقاسمت خطوط التنظيم مع أيب حسن السبيتي .
عارف وأنا  ،حتى استشهد الشيخ عارف
ُ
ايل ،
عيل  ،فوصلت الرسالة اىل يد شخص ال أحب تسميته ليوصلها َّ
وكتب الشيخ عارف من سجنه رسالة اىل الدعاة  ،يؤكد فيها َّ
فأخربين بمضموهنا وزعم أهنا ضاعت بني أوراقه ! وأما اللجنة التي شكلناها مع الشيخ عارف والسبيتي  ،وكان فيها السيد
العسكري  ،والشيخ شمس الدين  ،والسيد فضل اهلل  ،والسيد احلائري  ،وغريهم  ،فكانت هيئة جتتمع سنوي ًا  ،ومل يكن بيد أحد منها
يشء من التنظيم  ،وهلا حديث آخر .
*حيرتمه السيد الصدر ويسمع منه وال خيالفه
كان السيد الصدر يستمع اليه باحرتام  ،ويعتربه عامل ًا خبري ًا باملجتمع والتنظيم واحلركات اإلسالمية  ،وكان يقدمه أمامه إذا دخل
اىل جملس .وكان السيد الصدر أصغر من أيب عصام بخمس سنني  ،وكنت أنا أصغر من السيد الصدر بثالث عرشة سنة .
وكان السبيتي يعامله كأنه أخوه األكرب وأستاذه  ،مع أهنام يف سن واحدة  ،وقد دفعه أبو عصام اىل ترك حزب التحرير  ،ليؤسس
معه حزب الدعوة .
أما الشيخ عارف فكان أصغر منهام سن ًا  ،وكان السبيتي يف حزب التحرير مسؤوله أو بمنزلة مسؤوله .
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وأقدر أن أبا عصام أقنع الشيخ عارف أن يستفتي السيد احلكيم يف بقائه يف حزب التحرير  ،فقد سمعت الشيخ عارف يقول:
خرجت من حزب التحرير بفتوى السيد احلكيم .
ولعل تفكريه بفتح فرع حلزب التحرير كان يف سفرة سابقة إىل النجف  ،يوم كان يف البرصة  .ثم جاء إىل النجف بعد تركه حزب
التحرير وانتسب إىل كلية الفقه ولبس العاممة  ،ثم ذهب إىل بغداد عامل ًا يف منطقة الزوية  ،وكان ذلك بتدبري أيب عصام ،فهو الذي
حرك بعض أعضاء احلسينية ليطلبوه من املرجع.
وأظن أن أبا عصام اقرتح أن يسكن السيد مهدي احلكيم يف بغداد  ،ليكون للمرجعية حضور يف العاصمة وأحداثها .
ومن صفات أيب عصام أنه ال يتبجح بأعامله  ،بل حيرص عىل سرتها لكي تسري األمور بشكل جيد  ،وكم من ابتكار واقرتاح له
عىل السيد الصدر والسيد مهدي احلكيم  ،أخذ طريقه إىل العمل  ،ومل يقل إنه منه .
لذلك ال يعرف الكثريون أنه وراء تأسيس حركة الدعوة  ،والتي سامها السبيتي بعد وفاة أيب عصام (حزب الدعوة) .
وقد فسح هذا التكتم املجال ملدعني أن يدعوا أهنم أسسوا وقادوا  ،بينام يعرف املؤسس والقائد بأن له اختيار املادة التي تدرس يف
حلقات الدعوة  ،وباإلمساك بخطوطها التنظيمية  ،وقد كان ذلك كله بيد املرحوم أيب عصام  ،ال يشاركه فيه غريه  ،حتى السيد
الصدر رمحهام اهلل  .فقد استكتب السيد الصدر فكتب النرشة املعروفة باسم األسس  ،ثم كان خيتار كتب اإلخوان للتدريس يف
احللقات  ،ثم كتب واستكتب السبيتي  ،ثم استكتبني .
أما التنظيم فكان كله بيده  ،فبه يرتبط مسؤولوا احللقات  ،وهو الذي شكل اللجان املحلية وربط مسؤوليها به  ،ثم اختذ معاونني
من أبرزهم الشيخ عارف البرصي والسيد نوري طعمة والسيد حسني جلوخان  ،وسلمهم أكثر خطوط التنظيم يف بغداد وبقية
املحافظات  .فمن يكون القائد غريه ؟
وقد ظهرت كفاءة أيب عصام القيادية واإلدارية بدرجة عالية  ،فكان يدير كل تنظيم الدعوة ويوجهه  ،من أكرب شخص إىل
أصغرهم  ،يف النجف  ،وبغداد وبقية مناطق العراق  ،وخارج العراق  ،وكان يأتينا إىل الكويت .
كان وحده يمسك كل خطوط التنظيم ويتابع أموره الداخلية واخلارجية  ،ومع ذلك يعمل يف التجارة  ،فيشرتي ويبيع داخل
العراق وقد يستورد .
وقد سكن يف بغداد  ،وكان هيتم بأمر املناطق والوكالء ويزور البرصة كثري ًا .
كان يقوم بأعامل كبرية بعالقته بالسيد مهدي احلكيم وكانت عالقتهام مميزة  ،فهم جريان يف النجف  ،وعائلة ْد َخ ِّيل هلا عالقات
مع العلامء واملراجع وهي من عوائل الوجاهة املحرتمة يف النجف .وكان السيد مهدي حيوي ًا نشيط ًا  ،مربز ًا يف أبناء السيد احلكيم
شجاع ًا ناشط ًا يف مواجهة املوجة الشيوعية .
وحرم املرجع عىل أوالده دخول
وعندما أرسل البعثيون حسني الصايف إىل املرجع السيد احلكيم بأسلوب هتديدي خبيث َّ ،
األحزاب  ،لتبقى املرجعية يف موقع األبوة لكل الناس  ،وترك السيد مهدي والسيد باقر الدعوة  .يومها بقي أبو عصام عىل عالقته
احلميمة هبام  ،وقدر ظرفهام  ،وكأنه مل يتغري شئ !
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وعندما انتقل السيد مهدي إىل بغداد كان أبو عصام يزوره باستمرار ويتداول معه يف األمور  ،وقد يكلفه بأمر فال يرد له طلب ًا ،
ولو طلب منه ماالً ألعطاه  ،فقد كان السيد مهدي سخي ًا  ،أمري ًا من أمراء بني هاشم  ،لكن أبا عصام كان وقور ًا عايل النفس ،
كزعامء بني شيبان .وقد يكون طلب منه مساعدة لبعض األعامل  ،مثل مواكب طلبة اجلامعات إىل كربالء  ،الذي نظمه أبو عصام من
خمتلف املحافظات .
*اإلسم كبري واملزرعة خربانة
أول ما رأيت اإلخوان الذين أعجبنا هبم يف سنة  ،5139فقد أردت أن أذهب اىل مرص فقلت ألصدقائي قادة حركة اإلخوان يف
لبنان :الشيخ فيصل املولوي  ،والشيخ إبراهيم املرصي :أنا ذاهب اىل مرص ،هل عندكم وصية  ،وكان أنور السادات اتفق مع
اإلخوان  ،وأخرجهم من السجون .
فقالوا :سلم عليهم  ،أي عىل قادة اإلخوان  .وبعد أيام من وصولنا اىل القاهرة ذهبنا بدون موعد  ،اىل مركز جملة الدعوة  ،وهو
شقة صغرية يف الطابق الثاين قرب حرم السيدة زينب عليها السالم ،فوجدنا الدكتور عمر التلمساين وكان جالس ًا وراء مكتبه  ،ويف
ٍ
جانب القيادي صالح أبو شادي  ،وآخرون من كبار اإلخوان  ،نسيت أسامءهم .
فقلت هلم من لبنان  ،وقال صاحبي الدكتور حسني احلكيم :من صيدا  ،وصدق  ،ألنا كنا نسكن
سألونا :من أين اإلخوان؟
ُ
يومها يف صيدا  ،وأبلغناهم سالم الشيخ فيصل وابراهيم املرصي وماهر محود  ،فرحبوا بنا .
بادر صالح شادي بالقول :قولوا لألخ ابراهيم إنا مل ننس العمل لتمويل جريدة اإليامن  ،وقد َو َعدَ نَا اإلخوة يف السعودية ،
ولكنهم أكدوا عىل رضورة نرش موضوعات عن فضائل الصحابة  ،يف كل عدد .
فقلت يف نفيس :كم هو ساذج  ،يكلمنا كأنا مسؤوالن يف تنظيم اإلخوان بلبنان  ،وقد كشف أن متويلهم من السعودية  ،وكشف
تعصبه للصحابة مقابل الشيعة  ،ومل ينتبه اىل أنه يتكلم مع شيعي  ،يلبس عاممة شيعية !
حيضـرون يف وقتها إلقامة احتفاالت باملولد النبوي ،
وسألني التلمساين :كيف رأيت اجلو  ،يقصد جو اإلخوان يف مرص  ،وكانوا ُ
ومل يقل هلم ممولوهم السعوديون هذا حرام وبدعة !
وكانوا يمدحون أنور السادات ألنه أخرجهم من السجون  ،وسموه الرئيس املؤمن  ،وكتبوا له رسالة يطلبون منه أن يطبق
الشـريعة اإلسالمية  ،ليكون احلاكم اإلسالمي واخلليفة الرشعي! فقلت للتلمساين :أرى أنكم كعصافري حمبوسة  ،فتحوا هلا باب
القفص فخرجت منه وأخذت حتوم  ،وال تع رف أين توكر وحتط ! قال :ملاذا ؟ قلت له :ألنكم تطلبون املحال وتفكرون يف اخليال ،
تطلبون من أنور السادات الذي جاء به األمريكان  ،أن يطبق الرشيعة !
فسكت التلمساين ومل يتكلم بيشء  ،فخففت عليه وأخذت يف حلديث آخر.
ورأيته بسيط الشخصية واإلمكانات الذهنية  .وبعد رجوعي سألني عنه اإلخوان يف لبنان فقلت هلم :رأيته يصلح أن يكون مدير ًا
ملعمل لكن معمل صغري ال كبري! فلم يعجبهم كالمي  ،ألن املرشد عندهم كبري !
*كتب اإلخوان املسلمني تغزو السوق العراقية
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نشأنا يف حركة الدعوة عىل عشق اإلخوان املسلمني مع األسف  ،فقد كان أساتذتنا معجبني هبم  ،وكانت كتبهم متأل مكتبات
النجف  ،فقد فسح عبد الكريم قاسم بدخوهلا اىل العراق  ،ألن اإلخوان كانوا ضد عبد النارص  ،وكان عبد الكريم ضده .
كان الكتاب اإلخواين يطبع يف مرص وقد يشحن كله اىل بغداد  ،وكان املستورد قاسم الرجب صاحب مكتبة املثنى  ،ربام شحن
أكثر الكتاب اىل النجف  ،ليكون غذاء طلبة احلوزة (الواعني) يف مقابل غري الواعني  ،الذين يسميهم السيد الصدر :اجلامدين ،
ويسمي أساتذهتم باخلط املجمد !
كانت سياسة عبد الكريم قاسم تقوية اخلط املناهض جلامل عبد النارص  ،حتى ال يفرض عليه الدخول يف الوحدة العربية ،
ويتحول من زعيم العراق األوحد اىل رقم شكيل كالرئيس السوري القوتيل الذي قبل بالوحدة !
ومل تنجح خطة عبد الكريم إال فينا فجاء لنا بكتب اإلخوان وأمعنا فيها أك ً
ال ورشب ًا  ،ويف أوهلا كتب حسن البنا كلها  ،وكتب سيد
قطب وأخيه حممد !
فلو قيل لك إن السيد الصدر أو أبا عصام  ،أو فالن من البارزين يف ذلك الوقت  ،مل يقرؤوا كتب اإلخوان  ،ومل يتأثروا هبا  ،فال
تصدقه !
قال يل أبو عصام ذات مرة وهو يبدي إعجابه بحسن البنا :لقد سافر بالطائرة ست ساعات  ،وبقي مستيقظ ًا ومل ينم  ،فانظر كم
كانت أعصابه قوية !
فقلت له :أنت معجب بحسن البنا وتغايل فيه كثري ًا  ،وأنت أقوى منه  ،وأعصابك أقوى من أعصابه !
وأسوأ ما ورثنا من كتب اإلخوان :التغني األعمى بأجماد اخلالفة  ،وأجماد األمة  ،ووجوب العمل إلعادة اخلالفة  ،واإلغامض
عن مظاملها ألئمتنا^ وألجيالنا الشيعية املضطهدة طول العصور ! فكان مثلنا كاملسيحيني الذين ساحموا اليهود بدم املسيح،
وأعلنوا العمل مع اليهود إلقامة دولة إرسائيل!
حسن البنا وسيد قطب وحممد قطب
كانت هذه الشخصيات الثالث أكثر الشخصيات املحبوبة عند قيادة الدعوة وأوساط الدعاة  .فحسن البنا قائد أعجبنا فيه قوة
شخصيته  ،وقدرته الفكرية والقيادية  ،وأنه بدأ مرشوعه من الصفر  ،وأوصله اىل قرب احلكم .
وسيد قطب وأخوه حممد  ،أعجبنا فيهام أهنام منظران لإلسالم يف مشـروع سيايس نتبنى شبيه ًا له  ،فقد قرأنا كل مؤلفاهتام وأعجبنا
هبا أيام إعجاب .
ايل إدارة حلقتني يف النجف  ،يف كل حلقة أربعة أعضاء ،وعندما أكملت تدريس األسس
يف أوائل إنشاء تنظيم الدعوة أوكلوا َّ
التي كتبها السيد الصدر سألتهم ماذا أدرسهم؟ فقال املسؤول :إخرت أنت موضوعات  ،أو درسهم كتاب شبهات حول اإلسالم
ملحمد قطب .
ندرس ذلك الكتاب يف احللقات  ،وبعد مدة كتب السيد الصدر كتابه املدرسة اإلسالمية  ،فكنا ندرسه اىل جانب خمتارات من
كنا ِّ
كتب اإلخوان املسلمني  .ثم بدأت تصدر نرشات الدعوة الداخلية لتدريسها يف احللقات  .لكن بقيت كتب اإلخوان حمرتمة عندنا
احرتام ًا كبري ًا.
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وعندما أصدر مجال عبد النارص حكم اإلعدام عىل سيد قطب سنة  ،5194كنا نحن يف حزب الدعوة  ،أهل العزاء كاإلخوان يف
مرص!
وكان السيد الصدر شديد االنفعال فقد أغمي عليه مرات يف تشييع أخيه السيد اسامعيل قدس رسه  ،وكان تأثره يف إعدام سيد
قطب مشاهب ًا  ،وقال هو والسيد العسكري والسيد طالب الرفاعي وغريهم  ،إهنم مل يناموا ليلة أعلنوا حكم إعدام سيد قطب ،
وكنت أنا من أقلهم تأثر ًا !
وكان السيد الصدر أقنع خاله الشيخ مرتىض آل ياسني بأن يرسل برقية باسم مجاعة العلامء يف النجف األرشف اىل مجال عبد
النارص  ،يستنكر فيها حكم اإلعدام ويطالب بإلغائه .
وعندما أعدم أقيمت له الفاحتة يف مسجد اهلندي حيث تقام الفواتح املهمة .
وقال السيد طالب الرفاعي ( برنامج إضاءات  -قناة العربية) إنه الذي اقرتح عىل املرجع الراحل السيد حمسن احلكيم إرسال
برقية استنكار اىل مجال عبد النارص  ،فقال له السيد حممد مجال اهلاشمي :تريد من السيد أن يستنكر إعدام شخص يتهم أمري املؤمنني
عليه السالم بأنه كان يرشب اخلمر؟
قال الرفاعي :فخفت أن يمتنع السيد  ،فقلت له :هل أنت متأكد  ،هل هو الذي قال ذلك  ،أو أخوه حممد قطب  .قال :ال أدري،
فقلت إنه أخوه حممد .
وقال الرفاعي إنه استعمل اخلباثة وك ََذب  ،ولكنها بتعبريه كذبة بيضاء !
لكن الذي قال ذلك هو سيد قطب وليس أخاه حممد ًا  ،قال يف ظالله (( :)993/2ورواية احلوادث التي صاحبت مراحل حتريم
اخلمر يف املجتمع املسلم  ،والرجال الذين كانوا أبطال هذه احلوادث  ،وفيهم عمر  ،وعيل  ،ومحزة  ،وعبد الرمحن بن عوف  ،وأمثال
ِ
َارى  ،ترد روايتان
ين آ َمنُوا ال َت ْق َر ُبوا َّ
هذا الطراز من الرجال ..ثم قال :ويف سبب نزول هذه اآلية َ :يا َأ ُّ َهيا ا َّلذ َ
الص َلو َة َو َأ ْنتُ ْم ُسك َ
يشرتك يف أحداثهام عيل وعبد الرمحن بن عوف .)..
وقد اتَّبع سيد قطب يف ذلك مفرسي اخلالفة  ،وأكثرهم من رواة بني أمية  .واليرى السيد الصدر بأس ًا يف تويل سيد قطب رغم
هذه األخطاء  ،ألنه برأيه معذور فيها  ،فقد قلت له يوم ًا إين قرأت يف كتاب معامل يف الطريق لسيد قطب كالمه عن جيل الصحابة
الفريد  ،وفيه موضوع بعنوان :خط اإلنحراف  ،وقد وصل اىل املؤامرة واإلنحراف الذي وقع بعد النبي صىل اهلل عليه وآله  ،ومعناه
أنه فهمه  ،فكيف حياسبه اهلل تعاىل عىل والية أمري املؤمنني عليه السالم؟!
فأجاب السيد الصدر بأن األمر الذي ال خيطر ببال اإلنسان حتى بنحو االحتامل ال حياسب عليه  ،وقد كان سيد قطب معجب ًا
بعمر بن اخلطاب اىل حد ال خيطر يف باله أنه صاحب مرشوع السقيفة  ،بل كان يرى أن التشكيك يف عمر يساوي التشكيك يف
اإلسالم كله  ،وهلذا يسقط عنه التكليف بوالية أهل البيت عليهم السالم باملعنى الذي نؤمن به  ،ألن احتامله يف ذهنه غري وارد .
ثم قال  :إن حالته شبيهة بحالة بنت سافرة تعيش يف مدينة نائية من كندا والخيطر يف باهلا أن احلجاب واجب  ،وأن اهلل تعاىل
يأمرها به  ،فالتكليف باحلجاب ساقط عنها ،وإن بقيت مكلفة بأن تبحث عن اإلسالم .
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وأضاف الشهيد الصدر :أما إذا كانت يف جو مل تسمع فيه باإلسالم ،أو سمعت بأنه يوجد دين اسمه اإلسالم يف مناطق من العامل،
أشبه بأديان قبائل إفريقيا الوثنية  ،فال بد من القول إهنا غري مكلفة بالبحث حتى عن اإلسالم  ،وأن اهلل تعاىل يكتفي منها يوم القيامة
َاها.
بمحاسبتها عىل ما وصل اليه عقلها من وجود اهلل تعاىل وحالل وحرام ،وهذا معنى :ال ُي َك ِّل ُ
ف اهللَُّ َن ْف ًسا إِال َما آت َ
يومها  ،قبلت هذا التحليل والفتوى من السيد الصدر  ،لكني رأيت بعد ذلك أن قياس حالة سيد قطب بالبنت الكندية ال يصح،
ألن تقصريه يف املقدمات اإلرادية هو الذي سبب النتائج  ،وإن كانت غري إرادية .
فعندما خيتلف ابني مع غريه وأرى احلق مع ابني  ،مع أنه الظامل واحلق عليه  ،فال يصح القول إين معذور يف احلكم البني وموقفي
اىل جنبه  ،ألين مقصـر يف تزريق حب ابني يف نفيس  ،حتى رصت أرى أسوده أبيض وباطله حق ًا !
ومن يرى شخص ًا مقياس ًا لإلسالم بدون نص َب ِّ ٍ
ني من كتاب اهلل تعاىل وسنة نبيه صىل اهلل عليه و آله و سلم مقرص يف مقدمات
زرق يف نفسه حبه فأنتج هذه النتيجة.
رؤيته ألنه َّ
سألت الشهيد الصدر رضوان اهلل عليه يوم ًا عن الشخصيات التي أثرت فيه يف أوائل نشأته وشبابه ،وكنت أكثر تالمذته أسئلة له
عن القضايا الفكرية بام فيها مكونات شخصيته  ،فذكر يل إعجابه باخلطيب الشيخ كاظم آل نوح  ،وأن جمالسه يف صحن احلرم
الكاظمي قد أثرت فيه كثري ًا  ،وأن صداها ما زال يرن يف أذنه وهو يتحدث عن أجماد تاريخ اإلسالم ودولته وحضارته  .وكيف
شملت أكثر العامل  ،وحققت أعظم االنجازات .
سألته هل كان يقرأ يف ذلك الوقت الكتب املصـرية  ،فلم جيبني بوضوح.
لكنه عاد ومدح الشيخ كاظم آل نوح وكيف كان يصور أجماد اإلسالم وأمته وحضارته ودولته التي كانت أكرب دولة يف العامل،
وكيف خرسها املسلمون ملا ابتعدوا عن اإلسالم  ،وكيف جيب علينا العمل إلعادة أجمادنا .
وبحثت عن الشيخ كاظم آل نوح فوجدت أنه كان خطيب ًا بارز ًا  ،وله مؤلفات منها :طرق حديث األئمة من قريش من الصحاح
وغريها .يف نحو مئة صفحة .
وترجم له الزركيل يف األعالم فقال( :كاظم آل نوح (  :)5431 - 5412أديب  ،من شعراء العراق  ،من أهل الكاظمية  .له
ديوان شعر ،وديوان يف أهل البيت وحممد والقرآن ،ومالحظات تارخيية حول كتاب تاريخ األمة العربية للمقدادي ) .
ومثل هذا الشخص ال يتغنى بأجماد اخلالفة ويدعو اىل إعادهتا كام نفعل نحن أعضاء الدعوة  ،بل يذكر أجماد اإلسالم باعتبار أهنا
أجماد حققها املسلمون  ،فيام بقي عندهم من اإلسالم  ،رغم انحراف اخلالفة عنه  ،فكيف لو مل تنحرف !
وقد فكرت يف أعجاب السيد الصدر بمجلسه يف صحن الكاظمية  ،فقلت يف نفيس إن ما سمعه منه السيد عندما كان عمره بضع
عشـرة سنة قبل أن يأيت اىل النجف  ،ال بد أن يكون من هذا النوع  ،فهو التزامن بني األفكار التي تأثر هبا من كتب اإلخوان  ،وبني
جمالس هذا اخلطيب التي رضبت عىل وترها .
إعجاب أيب عصام باإلخوان املسلمني
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كان مؤسس الدعوة أبو عصام أكثر األعضاء القياديني تأثري ًا يف الدعوة  ،يف اجلانب الفكري والعميل  .وكان أكثرهم إعجاب ًا بفكر
اإلخوان املسلمني وثقافتهم  ،بينام كان أبو حسن حممد هادي السبيتي  ،والشيخ عارف البرصي معجبني أكثر بحزب التحرير  ،ألهنام
كانا عضوين فيه مدة  ،ووصال اىل عضوية والية العراق  ،كام يسميها حزب التحرير .
كان أبو عصام يرى أن حزب التحرير أنضج من اإلخوان يف التحليل السيايس  ،فكان يميل اىل طريقته  .أما يف التنظيم فريى أن
الشيوعيني متقدمون عىل غريهم  ،وكان ينتقد الوضع التنظيمي لإلخوان يف عهد الصواف  ،ثم يف عهد عبد الكريم زيدان  ،وينتقد
الوضع التنظيمي حلزب التحرير عند الشيخ تقي النبهاين  ،ثم عند الشيخ عبد القديم زلوم .
ولذلك حرص عىل أن تكون يف ثقافة الدعوة وتنظيامهتا حسنات هؤالء  ،وأن جينبها نقاط ضعفهم  ،فتبنى ثقافة اإلخوان ،
ودر َس يف حلقات الدعوة كتاب شبهات حول اإلسالم ملحمد قطب  ،ومعامل يف الطريق لسيد قطب .
َّ
وأذكر أين يومها كتبت مالحظات نقدية عىل كتاب معامل يف الطريق  ،فقد ألفتني فيه عنوان فصل :االنحراف التارخيي  ،ورأيت
ِ
الر ُس ُل َف َّض ْلنَا
أن سيد قطب أدرك االنحراف الذي وقع بعد النبي صىل اهلل عليه و آله و سلم ،خاصة بمالحظة قوله تعاىل :ت ْل َك ُّ
ات وآ َتينَا ِعيسى ابن مريم ا ْلبين ِ
ض ِمنْهم من َك َّلم اهللَُّ ور َفع بع َضهم درج ٍ
وح ا ْل ُقدُ ِ
َات َو َأ َّيدْ نَا ُه بِ ُر ِ
س َو َل ْو َشا َء اهللَُّ َما
َ ْ َ َ ْ َ َ َ ِّ
َ ْ
َ َ َ َْ ُ ْ ََ َ
َب ْع َض ُه ْم َع َىل َب ْع ٍ ُ ْ َ ْ َ
ِ
َات َو َلكِ ِن ْ
اخ َت َل ُفوا َف ِمن ُْه ْم َم ْن آ َم َن َو ِمن ُْه ْم َم ْن َك َف َر َو َل ْو َشا َء اهللَُّ َما ا ْق َت َت ُلوا َو َلكِ َّن اهللََّ
ين ِم ْن َب ْع ِد ِه ْم ِم ْن َب ْع ِد َما َجا َء ْ ُهت ُم ا ْل َبيِّن ُ
ا ْق َتت ََل ا َّلذ َ
َي ْف َع ُل َما ُي ِريدُ ( .البقرة.)214:
وطرحت ذلك مع أستاذنا السيد الصدر فأجاب بأن سيد قطب ليس مكلف ًا بالبحث عن والية أمري املؤمنني عليه السالم ألنه ال
حيتمل يف حق فالن وفالن أن يكونوا خالفوا النبي صىل اهلل عليه وآله !
وأما أبو عصام و السبيتي  ،فلم يرضيا بنقد كتاب سيد قطب وقاال :نحن بحاجة إىل نقد الفكر اجلامد  ،ال نقد الفكر احلركي !
أقول :طبعوا كتاب معامل يف الطريق ،وحذفوا منه هذا الفصل ! ويظهر أن اهلوى الوهايب لفح اإلخوان  ،فحرفوا بعض كتبهم
ليوافقوا هوى الوهابية .
كام أن جواب السيد الصدر يعني تطبيق قاعدة حسن الظن واحلمل عىل الصحة لكن هل يطبقها عىل من يرى أن حزب الدعوة
حزب ضالل  ،ويرى أن مؤسسيه ضالون  ،جيب الرباءة منهم ومعاداهتم وحرهبم ؟!
وكذلك أمر جواب أيب عصام وأيب حسن  ،فمتى كانت حركية الكتاب فوق صحته الفكرية  ،وبأي دليل جيب علينا السكوت
عىل أخطائه ألنه حركي ؟
لكني يومها مل أجب السيد الصدر واألخوين  ،ألين مل أنتبه اىل وجه احلق يف املسألة.
كان أبو عصام معجب ًا بسيد قطب ،لكنه معجب أكثر بشخصية حسن البنا فكان يقول :سيد قطب ال يصل إىل مستواه أبد ًا !
ويف عقيديت أن شخصية أيب عصام أقوى من شخصية حسن البنا وسيد قطب والشيخ تقي النبهاين وغريهم  ،بل هو من
الشخصيات التارخيية النادرة  ،يف قوة فكرها وطموحها .
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كان أصدقائي يقولون إين أقاوم التعب والنوم  ،لكن أبا عصام كان أقوى مقاومة مني ،وقد تواعدنا يوم ًا يف منزلنا بعد الظهر
لنرتب مواضيع  ،فجاءين بعد الظهر يف صيف النجف ،ففتحت الباب ورأى أين كنت نائ ًام فقال مستنكر ًا :أنا تصورت أنك ال تنام
،قلت :أنا موجود يف أي ساعة  ،فتفضل! فقلت له :نعم قلت إين موجود  ،ومل أقل إين مستيقظ حتى تأيت !
بعد الظهر َ
كان أبو عصام معجب ًا باملستوى التنظيمي للحزب الشيوعي  ،فأخذ منه ما يراه حسن ًا للدعوة  ،فجاء شكلها يشبه تنظيم احلزب
الشيوعي  ،فاحللقة مخسة أعضاء يرأسها مرشف  ،واللجان املحلية وبقية اللجان اهلرمية  ،تشبه التنظيم يف احلزب الشيوعي .
أما التحليل السيايس ،فكان ينتقد حتليل الشيوعني اململوء بتعابري اإلقطاع والطبقية والربجوازية والرأساملية .إىل آخر منظومتهم.
وال يعجبه حتليل اإلخوان ويقول :يغلب عليه السطحية والعاطفية  ،ويعجبه حتليل حزب التحرير  ،الذي يتناول القضايا من
زاوية الرصاع بني املسلمني واملستعمرين خاصة اإلنكليز الذين حكموا املنطقة وما زالوا حيركوهنا  ،وهم ُي َو ِّر ُثون نفوذهم طواعية
لالستعامر األمريكي اجلديد .أو يضطرون للخضوع هلم  ،وقد صار ذلك طابع التحليل يف حزب الدعوة .
وبعد مدة اكتشفت ما فعله بنا أبو عصام  ،وأن تنظيمنا شكله التنظيمي من الشيوعية  ،وثقافته من اإلخوان املسلمني  ،وحتليله
السيايس من حزب التحرير ،ونحن شيعة !
فاعجب هلذه الطبخة ،التي تعودنا عليها وأحببناها !
هذه الطبخة التي كثر طباخوها بعد أيب عصام  ،فشاطت !
حزب الدعوة والتشيع
ال يمكن لشيعي أن يدعو إلقامة اخلالفة ؟
كان املرحوم أبو عصام يقول :نعم نحن شيعة  ،ونحن نعيش والية أهل البيت عليهم السالم بدرجات متفاوتة مثل عامة الشيعة،
لكنا نرى أن قضيتهم إنام هي قضية اإلسالم التي نعمل هلا  ،قضية اإلسالم بأجماد فتوحاته ودولته وحضارته وخالفته التي قوضها
أعداؤه  ،ونحن نعمل إلعادة هذه األجماد .
ويف هذا الكالم البسيط املقبول يكمن ابتعاد كبري عن التشيع  ،قد يكون غري مقصود  ،وال ينتبه صاحبه اىل أنا بذلك نتنازل عملي ًا
ونظري ًا عن التشيع !
فنحن بمقتىض تشيعنا نعتقد أن املرشوع االهلي لإلسالم أن متتد القيادة بعد النبي صىل اهلل عليه وآله بعرتته املختارة من اهلل تعاىل
لقيادة األمة ،فيحكم أمري املؤمنني عليه السالم ويعمم اإلسالم اىل أرجاء العامل  ،ويقيم دولة العدل اإلهلي النموذجية  ،التي تشد
الشعوب اىل فكرها وعدهلا وخرياهتا ورفاهها .
ثم حيكم بعده اإلمام احلسن واحلسني وتسعة من ذرية احلسني نص عليهم النبي صىل اهلل عليه وعليهم  ،فتصل األمة والبرشية يف
قرن من الزمان اىل مامل تصل اليه حتى يف عرصنا احلارض!
ونعتقد أن ما حدث بعد النبي صىل اهلل عليه وآله كان مؤامرة من قبائل قريش عىل قيادة األمة الرشعية  ،ورفض ًا متعمد ًا
للرتتيبات اإلهلية لقيادهتا ومسريهتا .
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وأن نقاط القوة يف الفتوحات واحلضارة اإلسالمية إنام هي ثامل ٌة من بقايا الدفع النبوي لإلسالم وأمته  ،وومض ٌة من جهود عيل
واألئمة من أهل البيت عليهم السالم يف جلم االنحراف  ،ودفع األمة باملمكن حلفظ ما يمكن حفظه  ،وحتقيق ما يمكن إنجازه !
كان انسياقنا وراء تلك األفكار تنازالً عن عقيدتنا يف أن كل ما عانت منه األمة وتعاين  ،إنام جاء من مؤامرة قريش وحتويلها
اخلالفة اىل مطمع تتنازع عليها القبائل املتعادية لبني هاشم  ،وتسفك من أجلها دماء املسلمني  ،حتى وصلت اخلالفة اىل أيدي
العثامنيني أخرجوها عن قريش ،ثم جاء الغربيون وقتلوا اخلليفة ودفنوا اخلالفة يف استانبول  ،بال تشييع وال مراسم!
إن مقتىض كوننا شيعة أنا نعتقد أن األمة دخلت يف ضالل بعد نبيها  ،وأهنا لن خترج منه إال عىل يد اإلمام الثاين عرش من العرتة
فنحن ننظر بنظرة خمتلفة اىل تاريخ اإلسالم  ،واىل مستقبله أيض ًا !
صحيح أنا نشرتك مع بقية املسلمني يف هدف إعادة اإلسالم اىل احلياة  ،ويف الدفاع عن أمته مقابل أعدائها  ،لكنا مرشوعنا له
خصوصيته  ،سواء يف الدفاع عن اإلسالم  ،أو يف املستقبل الذي نؤمن به .
والشيعي الذي يعمل إلعادة اخلالفة ال يعني أنه متسامح مع إخوانه من املذاهب األخرى  ،بل يعني أنه َّفرط بخصوصيته
الشيعية وهويته !
فخصوصيتنا :تعني أنا رشكاء يف إجيابيات التاريخ  ،بسبب أدوار أئمتنا عليهم السالم العظيمة .لكن ال نتحمل أوزار التاريخ
وظلمه وظلامته  ،وال أسباب انحطاط األمة وضعفها واهنيارها  ،فهذه كلها يف رقبة اخللفاء وجنودهم .
وخصوصيتنا :أن مرشوعنا هو اإلسالم عىل مذهب أهل بيت النبوة عليهم السالم بميزاته يف العقيدة والفقه ،وخطابنا فيه خيتلف
عن خطاب العاملني إلعادة اخلالفة  ،ونظام احلكم فيه خيتلف عنهم  ،ألنا نؤمن باالنتخابات  ،ويؤمنون بديكتاتورية اخلليفة !
الفهم السطحي للتشيع ولإلسالم
مل تقم نظرتنا اىل اإلسالم عىل دليل قوي  ،وكذا نظرتنا اىل التشيع ! فلم يكن يف أسس الدعوة وال بقية مواد ثقافتها أي بحث
علمي عن فهمنا للتشيع ،وال رؤية فكرية وال فقهية لعقيدة والية أهل البيت ع .فقد افرتضنا عملي ًا أن التشيع ألهل بيت النبوة
الطاهرين عليهم السالم  ،مذهب كبقية املذاهب  ،واستبعدنا أنه منهج يف فهم اإلسالم  ،ورؤية ملرشوعه الرباين ابتداء من النبي ص،
ومرور ًا بانحراف األمة وضالهلا عنه  ،اىل ختام مشـروع اإلسالم باإلمام املهدي أرواحنا فداه .
أما كتاب فدك فلم يكن متداوالً بيننا  ،والدليل عليه أنه مل يطبع بعد طبعته األوىل أبد ًا يف كل حياة مؤلفه ! وهو كتاب ألفه السيد
الصدر (قده) يف مطلع شبابه يف الكاظمية  ،ودرس فيه موقف الصديقة الزهراء عليها السالم يف إدانة االنحراف الذي وقع عند وفاة
النبي ص.
متبنى يف ثقافتنا  ،بل كان بعضنا يشعر به أنه نشاز  ،ألنه بحث مذهبي ال خيدم الدعوة اىل اإلسالم ،
مل يكن متداوالً بيننا  ،وال
ً
وتوحيد األمة حوهلا .
سألته يوم ًا عن ظروف تأليفه  ،ومل يشعر أن دافعي للسؤال كان اإلعجاب بالكتاب ،فقال كاملعتذر :كنت يف أول شبايب أحرض
جملس التعزية يف حسينية آل ياسني يف الكاظمية  ،وهم أخواله  ،وكتبت موضوع ًا يف أيام وفاة الزهراء عليها السالم عن فدك وألقيته
يف املجلس  ،فأعجبوا به وشجعوين عىل تكميله يف كتاب  ،فأكملته باسم فدك يف التاريخ  ،فطبعوه .
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وأما بحثه يف الوالية  ،وبحثه اآلخر يف اإلمام املهدي ع ،فكتبهام بعد أن قطع صلته بالعمل التنظيمي  ،وكثر عليه الطلب أن
يكتب جواب ًا إلشكاالت املخالفني عن والية أهل البيت واإلمام املهدي صلوات اهلل عليهم .
فكتب هذين املوضوعني دفاع ًا عن التشيع ،بروحية احلريص عىل عدم طرح القضايا املذهبية إال بقدر الرضورة ،واحلريص عىل
تقريب وجهات النظر فيها مهام أمكن .ويف هذين البحثني نقاط قوة  ،ونقاط فيها مناقشة .
اهتموا الدعاة بالتسنن وبعضهم اعتقد فيهم ذلك
إىل اآلن يرى بعض العلامء أن الدعوة حركة سنية  ،وأن قادهتا تسننوا وخرجوا عن التشيع  ،وإن تصوروا أهنم شيعة .وقد
تعجبت عندما رأيت آية الشيخ عبد اهلل السبيتي يعتقد أن ابنه حممد هادي سني! فقد زرته يف بيتهم يف قرية كفرا وهي قرب قريتنا
ياطر  ،وأخذت أمدح له ابنه حممد هادي أبا حسن  ،فقال :لكن مع األسف هو سني .
وناقشته فواصل تأكيده اجلازم :إنه سني بالكامل  ،وأنت ال تعرفه !
دعاة يستحون بتشيعهم !
ملاذا مل ندرس موقع األئمة املعصومني عليهم السالم من اإلسالم  ،وعالقة ذلك بخالفة أيب بكر وعمر؟ يف حمارضاتنا وأحاديثنا
عن حياة األئمة عليهم السالم ؟
اجلواب :أهنا من القضايا التي قررنا أن نتجاوزها يف عملنا ،ويف ثقافتنا !
فنحن ال نريد أن نعيش مقام املعصومني عليهم السالم  ،وال أن نطرحه لدعاتنا والناس  ،وال ندرس عالقتهم باخلالفة القرشية ،
أل ن ذلك سيؤثر عىل فهمنا حلياهتم وأدوارهم يف الدعوة اىل اإلسالم كام نريد ! وهنا يكمن اخللل  ،بل تكمن مصادرتنا لشخصيات
املعصومني  ،جلعلهم دعاة اىل اخلالفة اإلسالمية مثلنا  ،بدل أن نجعل أنفسنا (مثلهم )!
كتبت يف املقدمة أن الدعاة أنواع  ،فمنهم شيعة مستوعبون للتشيع  ،لكن ذلك جاءهم من نشأهتم وجهدهم  ،وليس من الدعوة .
ومنهم متأثرون بفكر اإلخوان املسلمني  ،قليالً أو كثري ًا  ،وبعضهم وصل اىل مرحلة :شيعي باالسم  ،فهم أشبه بالسنيني  ،لكن
نيس مشيته ومل ُحيسن غريها !
ال يعرتف به السنة  ،ألن رواسب تشيعه برأهيم كبرية  ،فهو كالغراب َ ،
ومن أتعس الدعاة حظ ًا  ،داعية يستحي بتشيعه  ،وال يستحي بدعوته اىل اخلالفة  ،ويستحي بأئمته  ،وال يستحي باخللفاء الذين
شوهوا وجه التاريخ !
وأتعس منه حظ ًا الذي يتحول اىل عدواين عىل الشيعة  ،فيزعم أنه ينتقد ممارسات الشيعة انتقاد ًا علمي ًا  ،وقد يصل أمره اىل انتقاد
األئمة عليهم السالم  ،أو االعرتاف ببعضهم دون بعض !
وأعرف منهم من ينتقد صالة الشيعة عىل الرتبة  ،ويعتربها بدعة  ،كاملسؤول السابق لتنظيم الدعوة يف البرصة! وقد حاولت
تقويم ذهنه املنكوس!
وأعرف منهم من يعلن انتقاد مراسم عاشوراء  ،وزيارة اإلمام احلسني عليه السالم كمستشار رئيس وزراء العراق  ،وقد رأيته
متحمس ًا يصيح كالوهابيني :أحتدى من يثبت أن هذه املراسم كانت يف زمن النبي صىل اهلل عليه وآله واألئمة عليهم السالم!
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فهو يستدل بأمر عدمي عىل حتريم ما مل يفعله النبي صىل اهلل عليه وآله واألئمة عليهم السالم! ومل يصل اىل عقله مع أنه معمم
درس شيئ ًا ما يف احلوزة  ،أن عدم فعل املعصوم ال يدل عىل التحريم  ،ومل يفقه األصول الثالثة التي استند اليها الفقهاء يف مرشوعية
املراسم  ،وهي :أصالة احلل  ،فكل يشء لك حالل حتى تعلم أنه حرام بعينه وكل يشء مطلق حتى يرد فيه هني .
والثاين :قاعدة املواساة لرسول اهلل ص ،وتعزيته بقتل ولده احلسني عليه السالم
والثالث :أن اجلزع عىل امليت منهي عنه  ،إال اجلزع عىل احلسني ع ،فهو مستثنى مهام كان كبري ًا  ،فال مانع أن ُيظهر املسلمون
اجلزع عليه بأساليبهم .إن هؤالء الدعاة كالعوام  ،حتبك يف ذهن أحدهم حبكة  ،فيحسبها دليالً وعل ًام خصه اهلل به  ،وينادي به
ويدعو اليه ليهدي به الشيعة وعلامءهم !
النظرة اإلسقاطية اىل األئمة عليهم السالم
من معجزات القرآن ،أن كل صاحب ختصص يف العلوم اإلنسانية وربام يف غريها ،جيد فيه بغيته ،بل جيد فيه جديد ًا حتى كأنه
كتاب يف جمال ختصصه !
ذلك أن القرآن مصو ٌغ من خالقه وخالق اإلنسان  ،عىل خريطة أبعاد اإلنسان املتعددة  ،يف فكره  ،وروحه  ،وأوتار نفسه .
وكذلك األمر يف النبي واملعصومني من أهل بيته  ،سادة البرش وقادهتم ع ،فقد صاغهم اهلل تعاىل شخصياهتم بأبعاد متعددة  ،إذا تأمل
فيهم إنسان جيد أهنم أئمة شخصيون له يف جمال فكره واهتامماته .
هلذا  ،كان من الطبيعي لنا ونحن أصحاب مرشوع يف الدعوة اىل اإلسالم  ،أن نرى يف األئمة من أهل البيت ع ،دعا ًة اىل اإلسالم
قبل أي يشء  ،وأن نطبق عليهم صفة الدعاة أكثر من غريها .
وقد كان الشهيد أبو عصام عليه السالم يردد أن القرآن كتاب دعوة ،وأن األئمة عليهم السالم دعاة ،ولإلنصاف فقد سمعت منه
هذه املقولة  ،قبل أن أسمع شبيه ًا هلا من أستاذنا الشهيد الصدر بمدة .
كان يعجبنا أن نقرأ يف زيارة األئمة عليهم السالم :السالم عليكم أهيا الدعاة اىل اهلل  .ويعجبنا أن نقرأ يف دعاء اإلفتتاح :اللهم إنا
نرغب اليك يف دولة كريمة ُ ،ت ِع ُّز هبا اإلسالم وأهله  ،وتذل هبا النفاق وأهله .
لكنا كنا نرتكب حتريف ًا طريف ًا يف الدعاء األخري ،فنستبدل كلمة ( تذل هبا النفاق وأهله) بكلمة ( تذل هبا الكفر وأهله) أو نقول (
تذل هبا الكفر والنفاق وأهله ) وهذا نموذج من ارتكابنا لإلسقاط! ففي مجيع نصوص الدعاء عن األئمة عليهم السالم ال يوجد إال
عبارة :تذل هبا النفاق وأهله  ،ومعناه أن املعصوم يريد هذه العبارة  ،لكنا نحن نريد عبارة :تذل هبا الكفر وأهله  ,وال نريد ذكر النفاق
والتعرض للوضع الداخيل لألمة  ،لكن من أجل مراعاة النص نقبل أن نضيف :والنفاق وأهله !
والسبب يف هذا االختالف ،أن املعصوم يرى أن املعركة بني اإلسالم والنفاق هي األساس ،ألن النفاق أصل الكفر ،فإن هو ذل
يف الداخل فقد ذل الكفر يف اخلارج ،ولذا كانت مواجهة اإلمام املهدي املبارشة مع النفاق .
وقد يكون املعنى أن الكفر والنفاق يتحدان يف عهد اإلمام املهدي
أما نحن فمرشوعنا الدعوة اىل إعادة أجماد اإلسالم ومقاومة الكفر فقط  .ونحن نريد حتويل الدعاء اىل دولتنا املأمولة  ،بأن يذل
اهلل هبا الكفر وأهله  .أما املعركة مع النفاق فلسنا بصددها !
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أقول :هذا نوع من إسقاطاتنا أو تعديالتنا  ،لنصوص مذهب التشيع !
مرشوع دراسة سرية األئمة ع
شعرنا وشعر أستاذنا السيد الصدر (قده) بحاجتنا اىل جلسات مفتوحة معه لتوجيه أسئلتنا يف األوضاع والسياسة  ،والتاريخ
والعقائد .
فكانت جلسة ليلة اخلميس  ،وأكثر ما انعقدت يف بيت أكرب تالميذه سن ًا أو أقدمهم  ،السيد نور الدين اإلشكوري  .وكانت
جلسات أو سهرات مطولة ومفيدة  ،تطرح فيها أسئلة متنوعة .
وكان يل فيها نصيب كبري ،حتى أن بعض الزمالء قال إين أقدر من اجلميع عىل طرح األسئلة وحتقيق الفائدة من اجللسة .
وقال :إذا غاب فالن انخفض مستوى اجللسة ومل حتقق هدفها .
ومما طرحناه يف تلك اجللسات حاجتنا اىل دراسة حياة األئمة عليهم السالم دراسة واعية طبع ًا بمفهومنا للوعي  ،واستجاب
السيد األستاذ قده اىل اقرتاح بأن يكون ذلك حمارضات يف أيام التعطيل يف يوم اخلميس من كل أسبوع  ،ويف التعطيالت بمناسبة أيام
وفياهتم صلوات اهلل عليهم .وكانت حمارضات السيد يف سرية األئمة عليهم السالم وسجلنا عدد ًا منها ،ثم كتبها األخ عادل األديب
يف لبنان وشذبتها له  ،وطبعناها يف بريوت بعنوان :األئمة االثنا عرش عليهم السالم.
وخالصة هذه الدراسة التي قدمها األستاذ وساعدناه عىل استخراج نصوصها  ،وفرحنا هبا  ،ومحلناها اىل الناس :أن األئمة
تنوع يف األدوار ووحدة يف اهلدف  .واهلدف هو نفس هدفنا
االثني عرش عليهم السالم أئمة خمتارون من اهلل تعاىل  ،وأن حياهتم ٌ
ومرشوعنا يف الدعوة وإقامة دولة اإلسالم العاملية ! أما األدوار فثالثة :األول :تكميل مرحلة التغيري واإلنقالب يف األمة وثبيت
أسس اإلسالم يف أذهاهنا  ،ألن النبي صىل اهلل عليه وآله مل يستكمل هذه املرحلة  ،وقد قام هبا اإلمام أمري املؤمنني واإلمامان احلسن
واحلسني وزين العابدين عليهم السالم .
والثاين :حتديد الكتلة الواعية من األمة أو الفرقة الناجية ،وتكميل بنائها ،وقام هبذا الدور األئمة :حممد الباقر وجعفر الصادق
وموسى الكاظم عليهم السالم
والدور الثالث :العمل لتسلم السلطة  ،وقام هبذا الدور األئمة :الرضا واجلواد واهلادي والعسكري  .ويقوم به اإلمام املهدي
عليه السالم.
وبتعبري آخر :كان عمل األئمة برأيه إىل اإلمام زين العابدين عليه السالم ترسيخ اإلسالم كدين ،ثم إىل اإلمام الرضا عليه السالم
بناء األمة الواعية والفرقة الناجية ،ثم من اإلمام الرضا إىل املهدي عليهام السالم يف اإلعداد إلقامة الدولة .
لكن اإلشكاالت عىل هذا التقسيم كثرية  ،منها  :أن األئمة عليهم السالم لو عملوا لتسلم السلطة لتسلموها ،فالذين هم أقل
منهم وصلوا إىل السلطة بمدة قليلة وهم عليهم السالم أعرف بطرق الوصول إىل السلطة من األمويني والعباسيني وغريهم ومعهم
قوة منطق القرآن والنبوة  ،وجمد انتساهبم إىل رسول اهلل ص ،فهل يعقل أهنم عملوا لتسلم السلطة أكثر من قرنني فلم يستطيعوا ؟!
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ثم لو كانوا يريدون السلطة فلامذا رفضوا استالمها عندما عرضت عليهم  ،فقد عرض املختار وإبراهيم بن األشرت عىل اإلمام
زين العابدين عليه السالم أن يتسلم دولتهام التي كانت تضم العراق وإيران وغريمها  ،وكان اجلو العام فيها مالئ ًام ألهنا قامت عىل
أخذ الثأر لإلمام احلسني عليه السالم والد اإلمام زين العابدين ولكنه رفض ذلك !
كام عرض أبو مسلم اخلراساين وأبو سلمة اخلالل  ،قائدا الثورة اإليرانية عىل اإلمام الصادق عليه السالم أن يأخذا له البيعة  ،فلم
يقبل ورفض رفض ًا حاس ًام !
فهذه املواقف وغريها  ،وترصحيات األئمة عليهم السالم ،تدل عىل أن مرشوعهم كان عدم تسلم السلطة بعد أمري املؤمنني
واإلمام احلسن عليهام السالم  ،وعدم الثورة بعد احلسني عليه السالم  ،حتى ظهور املهدي ع .كام مل جييزوا العمل باسمهم لتسلم
السلطة  ،حتى مع إبعاد املسؤولية عنهم.
مقتىض فهمنا لألئمة ع
رباين متقن  ،فهم يعملون بتوجيه احلكيم اخلبري عز وجل  ،وال يصح
ال بد أن نذكِّر بأن األئمة املعصومني عليهم السالم
ٌ
مشـروع ٌّ
أن نحصـر دورهم يف عصـر دون عرص ،أو نلخصه يف العمل لتسلم سلطة  ،أو نختصـره يف بيان بعض العلوم وبناء بعض األوضاع
 ،فقضيتهم عليهم السالم أعمق وأوسع ،وصاحب مشـروعهم العليم احلكيم عز وجل  ،الذي أتقن كل شئ يف هذا الكون الوسيع
بأعىل درجات اإلتقان واإلعجاز ،فال يصح أن ُن َس ِّطح عمله يف الطبيعة  ،وال مشـروعه يف النبي واألئمة عليهم السالم  ،ألن اإلنسان
أعظم عنده من الطبيعة بكثري!
إن معنى اعتقادنا بإمامة األئمة عليهم السالم وعصمتهم أهنم معيَّنون من اهلل مفروض ٌة طاعتهم  ،بل هم أفضل اخللق بعد نبينا
مقامات عظيمة خصهم هبا اهلل تعاىل  ،وهلم مع جدهم صىل اهلل عليه وآله مقام الشفاعة العظمى يف اآلخرة ،
صىل اهلل عليه وآله وهلم
ٌ
وهم يف الدنيا وسائط العطاء والرمحة والفيض اإلهلي .ومما يرتتب عىل هذا الفهم:
~ أن عصمتهم عصم ٌة كاملة عن مجيع املعايص الكبائر والصغائر  ،قبل البعثة وبعدها  ،يف تبليغ الرسالة وغريه .
~أهنم مصدر التلقي الوحيد للكتاب والسنة بعد النبي صىل اهلل عليه وآله ،وامليزان الوحيد لصالح الصحابة واألمة أو انحرافهم
عن اإلسالم  .واآليات واألحاديث يف ذلك كثرية  ،كقوله صىل اهلل عليه وآله  :إين أوشك أن أدعى فأجيب وإين ٌ
تارك فيكم الثقلني ،
كتاب اهلل عز وجل وعرتيت كتاب اهلل حبل ممدو ٌد من السامء إىل األرض وعرتيت أهل بيتي  .وإن اللطيف اخلبري أخربين أهنام لن يفرتقا
عيل احلوض  ،فانظروين بِ َم ختلفوين فيهام  ( .مسند أمحد.)53/ 4:
حتى يردا َّ
وقال الرسخيس يف أصول الفقه (( :)453/5قال عليه السالم :إين تارك فيكم الثقلني كتاب اهلل وعرتيت  ،إن متسكتم هبام مل
تضلوا بعدي  .وقال تعاىل :إِنَّام ي ِريدُ اهللُ لِي ْذ ِهب َعنْ ُكم الرجس َأه َل ا ْلبي ِ
ت َو ُي َط ِّه َر ُك ْم َت ْط ِهري ًا ).
ُ ِّ ْ َ ْ َ ْ
ُ َ
َ ُ
~ أن مذهب أهل البيت عليهم السالم هو اإلسالم كام نزل عىل رسول اهلل ص .ويصح وصف التشيع بأنه مذهب لكن بمعنى
أشمل من املذاهب الفقهية والكالمية التي أنشئت يف القرن األول والثاين  ،يف العرص األموي والعبايس.
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لب اإلسالم  ،وظالمتهم ظالمة اإلسالم  ،وفضائلهم فضائل اإلسالم  ،واألولوية يف
~أن قضية أهل البيت عليهم السالم هي ُّ
العمل اإلسالمي لتعريف املسلمني والعامل هبم  ،ورد الشبهات عنهم وعن شيعتهم  ،والدفاع عن حقهم ودفع ظالمتهم  ،وتطبيق
اإلسالم الذي تلقيناه منهم .
~أن مسار تاريخ اإلسالم عىل عمومه غري صحيح  ،ما عدا ما أمضاه األئمة املعصومون عليهم السالم وأقروه  ،من فتوحات
خطط هلا النبي صىل اهلل عليه وآله وأدارها عيل عليه السالم وقاد تالمذته أهم مراحلها .
~ أن الذي صنعته قبائل قريش وارتكبته مع النبي وأهل بيته عليهم السالم أسوأ أنواع اإلنقالبات التي قامت هبا أمة يف حياة
نبيها وبعده  ،ضده وضد أوصيائه! وقد فتحوا بذلك أبواب الظلم والرصاع يف األمة  ،وحرفوا مسرية اإلسالم عن خطها الصحيح ،
حتى يظهر املهدي عليه السالم فيعيد احلق إىل نصابه ! ومن هنا كانت الرباءة من ظاملي أهل بيت النبي صىل اهلل عليه وآله من أصول
مذهبنا  ،إىل جنب واليتهم ومودهتم وطاعتهم عليهم السالم.
ملاذا زهدنا يف فهم املعصوم عليه السالم ومعايشته ؟
املعصوم إنسان اختاره اهلل تعاىل بعلمه املطلق  ،وقدرته املطلقة  ،وعصمه عن اهلوى واخلطأ  ،وجعله إمام ًا للناس  ،وحجة عىل
خلقه ! أال يعني ذلك أن حلم املفكرين والعقالء  ،واملعذبني يف األرض ،قد حتقق  ،وانحلت مشاكلهم الفكرية والعملية ؟
وأن علينا مجيع ًا أن نعطل فلسفاتنا وفذلكاتنا  ،ونطيف حول بيته الذي أذن اهلل أن يرفع  ،ونتفكر يف مقامه الشامخ  ،لعلنا نفهمه؟
أال يعني أن علينا أن نفتح عقولنا وقلوبنا لقوله وفعله وسلوكه  ،حتى فتات أفعاله وأقوله ؟!ففتاته خري من كل خبزنا !
وما دام ثبت لنا بالدليل القطعي أن اهلل تعاىل قد اختار  ،فقد انتهى األمر  ،وانحسمت القضايا  ،وكمل ما عىل اهلل  ،وبدأ ما علينا .
وأول ماعلينا أن نحب الذي اختاره اهلل  ،وجعله علينا إمام ًا .ثم ال نلتفت اىل من خالفه كائن ًا من كان  ،ألن ما خالفه هواء وهباء.
~ املعصوم ..أكرب قضية عملية لألمة !
مهدي من ربه  ،يملك اخلريطة للبرشية  .يملك العلم القطعي بمقصودات اهلل من كالمه وأفعاله .
إما ٌم مفتوح ٌة له نوافذ الغيب ،
ٌّ
وليس كعلامء األرض ومفكرهيا  ،أكثر بضاعتهم الظنون واإلحتامالت !
وما دمنا نعتقد أنه قد وجد هذا املعصوم وأن النبي صىل اهلل عليه وآله دل األمة عليه  ،وأعلنه هلا إمام ًا ،وأخذ منها البيعة وامليثاق
عىل اتباعه  ،فاملسألة ختتلف كثري ًا.
لو أردنا أن نرضب مث ً
ال لذلك لقلنا إن كجامعة يف صحراء قاحلة  ،فيهم شخص واحد يملك اخلريطة لنجاهتم وجييد قراءهتا ،
فائتمروا عليه وعزلوه ورفضوا خريطته ! واختذوا بدله أئمة ال خريطة عندهم وال جييدون قراء خريطة اإلمام الذي عزلوه وكتفوه ،
فتاهوا باألمة يمين ًا وشامالً ،تيه ًا بعد تيه  ،وضالالً يف ضالل  ،حتى شتتوا األمة  ،ومزقوها رش ممزق !
~كيف مل هنتم بفهم املعصوم  ،ونحن نعتقد أن مرشوع املعصومني من عرتة النبي صىل اهلل عليه وآله ما زال موجود ًا فعالً ومل ِ
ينته
 .ومل يرتكه اهلل تعاىل بسبب ترك األمة له  ،فام زال قراره عز وجل أن يمأل األرض بخامتهم قسط ًا وعدالً  ،كام ملئت ظل ًام وجور ًا  .وما
زال هذا اإلمام موعود ًا من ربه  ،حي ًا يرزق  ،مدَّ اهلل يف عمره كام مدَّ يف عمر اخلرض  ،فهو يعمل يف برناجمه مع جنود اهلل يف الغيب ،
حتى يأذن اهلل له بالظهور ،فيكمل مشـروع اإلسالم .
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ومادام األمر كذلك  ،فالتاريخ خيتلف كثري ًا  ،واملستقبل أيض ًا !
ومرشوعنا يف الدعوة اىل اإلسالم  ،البد أن يكون منسج ًام مع املرشوع االهلي لإلسالم الذي نعتقده يف املعصومني من العرتة ،
وأن يكون ممهد ًا خلامتهم املوعود صلوات اهلل عليه .
ومن أول رشوط اإلنسجام أن ينص املرشوع عىل مقام املعصوم يف ثقافته .
العالقة اجلدلية بني األئمة عليهم السالم وغاصبي سلطتهم
من الواضح أهنا جدلية التناقض والنفي التام  ،فالقيادة املعصومة والغاصبة ضدان يستحيل أن جيتمعا  ،ومهام بدا لنا من إمضاء
املعصوم لوضع من األوضاع  ،فال بد أن يكون رمح ًة باألمة من أجل تقليل الضياع  ،ومن أجل تأخري اإلهنيار  ،وحفظ ما يمكن من
ٍ
ٌ
وحمال أن يكون إعطاء ٍ
رشعية لغاصب .
روح مليت  ،أو منح
املهدور  ،وترصيف ما جيب من األمور .
لكن هذه الرؤية كانت غائبة عن بنائنا الفكري ،فقد كان األستاذ الشهيد رمحه اهلل يرغب يف العبور بنا عن نقاطها  ،والتجاوز عن
حمطاهتا .
بل لعله كان يتصور أن بيعة املعصوم باإلجبار ،وإمضاءه لبعض األمور يعترب إعطاء نوع من الرشعية خلالفة أيب بكر وعمر.
فقد كنا نراه يتحفظ كثري ًا عند الكتابة عنهام  ،ونقرأ له كالم ًا شبيه ًا بكالم سيد قطب عن جيل الصحابة الفريد  ،وعن اخلالفة
الراشدة  ،وعن عيل بن أيب طالب  ،اجلندي حتت قيادة أيب بكر..الخ!.
يقول قدس اهلل نفسه يف بحثه حول الوالية:11/
( إن الدعوة عملية تغيري  ،ومنهج حياة جديد  ،وهي تكلف بناء أمة من جديد واقتالع كل جذور اجلاهلية ورواسبها من
وجودها .
واألمة اإلسالمية ككل مل تكن قد عاشت يف ظل عملية التغيري هذه إال عقد ًا واحد ًا من الزمن عىل أكثر تقدير  ،وهذا الزمن ال
يكفي عادة يف منطق الرساالت العقائدية والدعوات التغيريية الرتفاع اجليل الذي عاش يف كنف الدعوة عرش سنوات فقط إىل
درجة من الوعي واملوضوعية والتحرر من رواسب املايض  ،واإلستيعاب ملعطيات الدعوة اجلديدة  ،تؤهله للقيمومة عىل الرسالة ،
وحتمل مسؤوليات الدعوة ومواصلة عملية التغيري بدون قائد .
بل إن منطق الرساالت العقائدية يفرض أن متر األمة بوصاية عقائدية فرتة أطول يف الزمن  ،هتيؤها لإلرتفاع إىل مستوى تلك
القيمومة .
وليس هذا شيئ ًا نستنتجه استنتاج ًا فحسب  ،وإنام يعرب أيض ًا عن احلقيقة التي برهنت عليها األحداث بعد وفاة القائد الرسول
صىل اهلل عليه وآله وجتلت بعد نصف قرن أو أقل من خالل ممارسة جيل املهاجرين واألنصار إلمامة الدعوة والقيمومة عليها  ،إذ مل
يمض عىل هذه القيمومة ربع قرن حتى بدأت اخلالفة الراشدة والتجربة الرسالية التي توىل جيل املهاجرين واألنصار قيادهتا  ،تنهار
حتت وقع الرضبات الشديدة التي وجهها أعداء اإلسالم القدامى  ،ولكن من داخل إطار التجربة اإلسالمية ال من خارجها ،
فاستطاعوا أن يتسللوا إىل مراكز النفوذ يف التجربة بالتدريج ،ويستغلوا القيادة غري الواعية  ،ثم صادروا بكل وقاحة وعنف تلك
القيادة  ،وأجربوا األمة وجيلها الطليعي الرائد عىل التنازل عن شخصيته وقيادته  ،وحتولت الزعامة إىل ملك موروث يستهرت
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بالكرامات  ،ويقتل األبرياء  ،ويبعثر األموال  ،ويعطل احلدود  ،وجيمد األحكام  ،ويتالعب بمقدرات الناس  ،وأصبح الفيئ
والسواد بستان ًا لقريش واخلالفة كر ًة يتالعب هبا صبيان بني أمية .
فواقع التجربة بعد النبي صىل اهلل عليه وآله وما متخض عنه بعد ربع قرن من نتائج  ،يدعم اإلستنتاج املتقدم ،الذي يؤكد أن
إسناد القيادة واإلمامة الفكرية والسياسية جليل املهاجرين واألنصار عقب وفاة النبي صىل اهلل عليه وآله مبارشة  ،إجراء مبكر وقبل
وقته الطبيعي  ،وهلذا ليس من املعقول أن يكون النبي صىل اهلل عليه وآله قد اختذ إجراء من هذا القبيل )  .انتهى.
ولب مطلبه العقدي :أن األمة يمكن أن تصل بعد وصاية عقائدية مدة من الزمن  ،اىل درجة القيمومة عىل الرسالة  ،وكان يعرب
عن ذلك بمستوى عصمة األمة  ،ومعناه حاجة األمة اىل اإلمامة تنتهي عندئذ !
الحظ قوله (إن منطق الرساالت العقائدية يفرض أن متر األمة بوصاية عقائدية فرتة أطول يف الزمن  ،هتيؤها لإلرتفاع إىل
مستوى تلك القيمومة )
وهذا من نوع كالم سيد قطب يف اجليل األول  ،وكالم الفخر الرازي يف عصمة من أو جب اهلل طاعتهم وهم األمة  .وهو خمالف
ملذهبنا يف أن األرض ال ختلو من إمام ! ومعناه أن األمة لن تبلغ درجة العصمة والقيمومة  ،ولن تستغني عن إمام .
ولب مطلبه التارخيي :أن جيل الصحابة كان بمستوى اإلمامة والقيمومة عىل الدعوة  ،لكن شحنته كانت قليلة فلم تستمر إال
نصف قرن أو ربع قرن فتسلل بنو أمية أعداء اإلسالم القدامى اىل مراكز السلطة وأسقطوا دولة الدعوة النبوية ! وهذا يوهم رشعية
السقيفة ودولة أيب بكر و عمر و عثامن ،لوال أنه سلط عشريته بني أمية عىل الدولة واألمة !
الحظ قوله قده ( :ممارسة جيل املهاجرين واألنصار إلمامة الدعوة والقيمومة عليها  ،إذ مل يمض عىل هذه القيمومة ربع قرن
حتى بدأت اخلالفة الراشدة والتجربة الرسالية التي توىل جيل املهاجرين واألنصار قيادهتا تنهار حتت وقع الرضبات الشديدة التي
وجهها أعداء اإلسالم القدامى ).
وهو قول ال ينسجم مع رضورة مذهبنا وأساسه الذي هو إعالن الغدير القاطع إلمامة عيل عليه السالم والعرتة الطاهرة
وعصمتهم .
وال مع موقف أمري املؤمنني والصديقة الزهراء عليهام السالم من خالفة أيب بكر وعمر وعثامن  ،وهو موقف رصيح قاطع قاصع
! فكل ترتيب يف قبال ذلك ر ٌّد عىل اهلل ورسوله  ،وضالل برشي مقابل اهلدى االهلي .ومهام أ َم َرنا النبي واألئمة عليهم السالم أن
نسكت ونتعايش مع املخالفني ،أو نتعاون معهم ،فلم جييزوا لنا أن نعطيهم حرف ًا من الرشعية !
عىل أن هذا الكالم قد يكون نسخه السيد الصدر قده بكالم آخر .
ملاذا مل يكتب السيد الصدر كتاب :جمتمعنا ؟
بعد كتاب :فلسفتنا  ،واقتصادنا  ،انتظرنا كتاب :جمتمعنا  ،وكان املتحمسون يسألون عنه  .وذات مرة سأل أحدهم أستاذنا السيد
حممد باقر الصدر قده :ما الذي يمنع من تأليف :جمتمعنا ؟ فأجاب متبس ًام :جمتمعنا !
لكن كيف يمنع جمتمعنا تأليف كتاب  ،وطرح نظرية يف النظام اإلجتامعي؟
اجلواب :للمجتمع ثوابت  ،إذا مل يراعها املؤلف وقف املجتمع ضد الكتاب!
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والسؤال :هل كان السيد الصدر سينال من ثوابت املجتمع العلمية أو العقدية أو من أعرافه الراسخة؟
واجلواب :نعم  ،هذا ما كان يعتقده  ،ولذا كان يرى أن املجتمع ال يتحمل كتاب جمتمعنا  ،وال يتقبله !
يقول بعض املتحمسني حلركة الدعوة التي أسسها أبو عصام  ،وآمن هبا السيد الصدر :كم نأسف ألن الشهيد السيد الصدر مل
يكتب جمتمعنا ! فلو رسم هذا املفكر معامل املجتمع اإلسالمي ونظامه  ،لكان ثروة للعامل اإلسالمي يف عرصنا حيث كان يتحفز
إلقامة نظام حكم إسالمي  ،ولكان هادي ًا لإلسالميني والعلامنيني الذين يريدون إقامة نظام علامين ال خيالف اإلسالم .
ويقول البعض اآلخر :احلمد هلل أن الشهيد الصدر مل يؤلف كتاب جمتمعنا  ،ألنه كان سيقدم فيه جمتمع دولة اخلالفة بديكتاتورية
اخلليفة ،أو ديكتاتورية جملس الفقهاء  .بل ليته مل يؤلف كتاب اقتصادنا ،ألن بعض نظرياته بناها عىل فتاوى ال يقرها فقهاء الشيعة !
أقول :احلقيقة أن السيد الصدر واجه صعوبة يف استنباط النظرية اإلجتامعية يف اإلسالم ،خاصة يف احلريات ونظام احلكم ،كام
واجه ثوابت اجتامعية عديدة  ،ورأى أنه ال يمكنه املساس هبا .رأى نفسه أمام طريق مسدود ،ال يمكنه هو وال غريه أن يقدم نظرية
عن املجتمع يف اإلسالم ويقول إهنا النظرية اإلسالمية خاصة  ،يف نظام احلكم  .وأول الصعوبات :الثوابت املذهبية  ،فالسيد الصدر
عامل يف عاصمة املذهب الشيعي ،فهل يقدم نظام اخلالفة نموذج ًا للمجتمع اإلسالمي ،واملذهب الشيعي يرى أن تسمية احلكم بعد
كبري عىل النبي صىل اهلل عليه وآله وعىل اهلل تعاىل !
النبي صىل اهلل عليه وآله خالف ًة  ،هو أصل املشكلة  ،بل هو افرتا ٌء ٌ
كام مل يكن بإمكانه رصف نظره عن نظام اخلالفة وتقديم النظام الديمقراطي الغريب عىل أنه نظام احلكم يف اإلسالم  ،فقد كان
اإلجتاه اىل اإلنتخابات  ،حسب ثقافة اإلسالميني يومها  ،خروج ًا عن اإلسالم !
ماذا يقول أبو عصام؟ :كان هذا السؤال يف ذهن الشهيد الصدر  ،أمام كل مشكلة عملية وفكرية  ،فقد كان يرى أبا عصام عامل ًا
مفكر ًا  ،ويصـرح بذلك  ،ويسأله ويرجعنا اليه ! وقد ساعد عىل ذلك أن أبا عصام أكرب منه سن ًا  ،وأنه صاحب شخصية رصينة متينة
!
كان رأي أيب عصام أن أقرب شكل لنظام احلكم اإلسالمي الصحيح هو احلكم الفردي  ،فاحلاكم املسلم حيكم باجتهاده ،
ويستعني بمجلس فقهاء فيختار منه الفتوى التي يراها مصلحة ويعمل هبا !
فصاحب احلق يف حكم املسلمني هو قائد الدعوة  ،ألن الدعوة نخبة األمة وقيادهتا وهي التي ختتار جملس فقهاء  ،واحلاكم
يستشري أعضاءه ويأخذ بمشورهتم إن شاء أو يتبنى حك ًام رشعي ًا من خارج شورى الفقهاء !
وقد توصل أبو عصام اىل هذا احلل  ،حماوالً أن يريض السنة والشيعة .
هكذا كان يتخيل وكنا نقلده فنتخيل  ،وهكذا كتب األستاذان :حممد عبد الساعدي وصالح الظاملي  ،يف فقه الدعوة وشورى
الفقهاء يف شكل احلكم!
أقول :هذا غاية ما توصل اليه فهمنا وعلمنا  ،يف أمر جمتمعنا  ،ويف نظام احلكام اإلسالمي وشكله  .وال شك أن ما توصلت اليه
املرجعية التقليدية من كان أقوى فقهي ًا وأفضل اجتامعي ًا مما وصلنا اليه  .فقد أفتوا بأن ينتخب الناس كلهم احلاكم  ،وال مانع أن يكون
مدني ًا ما دام ال يعادي اإلسالم  ،ويف هذه احلالة يكون نظام احلكم رشعي ًا مقبوالً .
وقد تراكض تالميذ أيب عصام عىل رفع راية هذا احلكم والعمل يف إطاره !
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العمل للتشيع جيب تأجيله !
مل نبحث يوم ًا بجدية تأثري فهمنا للتشيع عىل فهمنا الذي نحمله لإلسالم  .وأن التشيع بصفته رؤية كاملة لإلسالم يوجب تغيري ًا
يف مرشوعه السيايس .ويف مواصفات القيادة  ،ويف أساليب عملنا  ،وصيغة خطابنا لألمة !
مل نبحث يوم ًا موقف األئمة عليهم السالم من اخلروج عىل احلاكم  ،بل لعل طلبة العلم منا مل يقرؤوا رواياته املانعة واملجيزة  ،وال
فتاوى الفقهاء يف املسألة !
متفق عليها ،وأن الذين ال يروهنا فريض ًة سنيون موالون للسلطات  ،أو شيع ٌة من اخلط
فقد اعتربنا أن الثورة باإلسالم فريض ٌة ٌ
املجمد  ،أو خائفون ال يملكون الشجاعة ! وقد أفتينا ألنفسنا بأن أساليب العمل وأولوياته وخماطبة الناس به ،ال خيتلف أمرها سواء
كان التشيع منهج ًا يف فهم اإلسالم  ،أو مذهب ًا عادي ًا كبقية املذاهب .
كانت نظرتنا اىل التشيع أنه املذهب الصحيح الذي نؤمن به ونتبناه ،لكن ليس الذي جيب أن نعمل له ،فواجبنا العمل لإلسالم
إلهناء نفوذ أعداء األمة عن بالده وإقامة دولته  ،وبعد ذلك سيجري تطبيق اإلسالم وفقه مذاهبه  ،كل منطقة حسب مذهبها  .فكأن
مسألة والية أهل البيت عليهم السالم يف برناجمنا مسألة شخصية كالتقليد  ،أو مسألة إسالمية داخلية عليها أن تنتظر الوقت  ،وعلينا
أن نؤجلها كلي ًا  ،اىل أن نقيم الدولة اإلسالمية يف العامل !
إن هذا الفهم للتشيع ،ال خيتلف من الناحية النظرية املظهرية عن الفهم السائد عند عامة الشيعة  ،لكنه يف العمل والسلوك خيتلف
كثري ًا !
والسبب يف ذلك أنك عندما تقول لشيعي مؤمن بمذهبه :نعم إن ما تعتقده صحيح  ،لكن األولوية لغريه ،فقد أعملت حق
النقض عىل سلوكه الشيعي! ووضعت عىل مجيع فعالياته للتشيع ( دلي ً
ال وارد ًا ) من شأنه أن جيمدها  ،بحجة أن غريها أوىل منها !
إن هذه األولوية إنام تصح يف حالة خاصة  ،أو يف مواجهة فعل  ،أو رد فعل معني  ،فيقال ينبغي أن نغمض عن اجلانب املذهبي يف
املوضوع فعالً  ،من أجل مصلحة أعىل وأهم لإلسالم واملذهب  .لكن عندما تتحول مقولة األولوية اىل خط حياة وسياسة لطائفة ،
فإهنا تسبب للمذهب خسارات كبرية وألتباعه البعد عنه اىل حد اإلنفصال  ،وهذا ما وقعنا فيه !
قاومنا الدفاع عن التشيع وساعدنا املهامجني !
كنا ننظر اىل كافة املناقشات املذهبية والبحوث العلمية والعملية املذهبية  ،عىل أهنا إشغال لألمة ببعضها  ،ناتج عن عدم الوعي ،
أو عن حتريك أعداء اإلسالم ! وأن واجبنا اإلبتعاد عنها  ،ونصح أصحاهبا  ،وأحيان ًا مقاومتها !
وبام أنا ال نستطيع أن نمنع وأن نقاوم محالت األعداء واخلصوم عىل مذهب أهل البيت عليهم السالم  ،فقد اجتهنا بشكل وآخر
اىل مقاومة الدفاعات املتواضعة من علامء الشيعة و ُكتَّاهبم  ،وحتى املناقشات العقدية من عوامهم  ،بحجة أهنا أعامل مذهبية تؤجج
اخلالف  ،وترض بالدعوة وبمسرية األمة نحو وحدهتا  ،وإقامة حياهتا عىل أساس اإلسالم ! وبذلك مل تقترص خسارتنا عىل فقدان
الكثري من ثقافتنا املذهبية الالزمة  ،بل حتولنا عن غري قصد  ،اىل عامل مساعد من الداخل  ،يعضد تلك احلمالت الضارية التي
يشنها النواصب واألجانب عىل مذهب أهل البيت عليهم السالم وأتباعه بمن فيهم نحن ( الشيعة الواعون )!
غابت رؤية اإلسالم بمنظار التشيع فحلت حملها رؤية هجينة !
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هذه الرؤية اإلسالمية األصيلة لإلسالم واألئمة عليهم السالم  ،واملفاهيم اإلسالمية النبوية الربانية عن األئمة عليهم السالم ،
كانت مغيبة عن عمد يف الدعوة  ،بحجة فكر الدعوة  ،وثقافة الدعوة  ،وعمل الدعوة  ،وهدف الدعوة ! ومعنى ذلك :أن العمل
إلعادة اخلالفة أهم من فهم اإلسالم نظري ًا من وجهة نظر التشيع  ،ألنه خيالفه .وأهم وأوىل من طرح التشيع للناس ،ألنه يناقضه!
ومعنى ذلك :أننا دعا ٌة اىل إعادة اخلالفة السنية  ،ومعرضون عن العمل إلعادة احلكم اإلسالمي بالفقه الشيعي ،الذي يعني حكم
الناس باإلنتخاب أوحكم املرجع بوالية الفقيه .
ومعنى ذلك :أنا شيعة باإلسم  ،لكنا غيبنا الرؤية الشيعية لإلسالم !
ومعنى ذلك :أنا انفصلنا عن بيئتنا  ،ومراجعنا  ،وحوزاتنا  ،وتارخينا  .فكلها هتتف :اهلل وحممد وأهل البيت عليهم السالم.
ونحن هنتف :اهلل وحممد واخلالفة !
ومعنى ذلك :أنا نقدم أنفسنا اىل اإلخوان املسلمني  ،فنقول هلم نحن منكم  ،نشأنا عىل ثقافتكم وحبكم  ،وهدفنا هو هدفكم يف
إعادة جمد اإلسالم واخلالفة اإلسالمية  .فنرى منهم الربود والتحفظ ألنا شيعة !
ونقدم أنفسنا اىل الوهابية  ،فيقولون هؤالء رافضة باطنية  ،ال يغركم كالمهم عن اإلسالم والعمل إلعادة اخلالفة !
ومعنى ذلك :أنا أعرضنا عن بيئتنا الشيعية فخرسناها  ،ومل يقبلنا السنيون والوهابيون  ،فمن هو أسوأ حاالً من حركة إسالمية ،
مفصومة عن حميطها  ،وال يقبلها حميط آخر ! أليست هذه حالة الغراب األسود بعينها ؟!
مناقشات حول إظهار مذهب الدعوة
يف مطلع الدعوة حصلت بعض املناقشات الضعيفة يف إعالن مذهب الدعوة وكانت تبدأ بسؤال :ملاذا ال تعلن الدعوة مذهبها ،
ألسنا شيعة ؟
وكان اجلواب من أيب عصام والسيد الصدر وبقية القادة  ،قاطع ًا حاس ًام :ال جيوز طرح املذهبية يف العمل لإلسالم  ،بل جيب طرح
أمر خيص الفرد املسلم ! كانوا يتصورون أن املذهب أمر شخصـي كالتقليد  ،والعمل اإلسالمي عام
اإلسالم ككل  ،واملذهب ٌ
فيجب طرح اإلسالم بدون مذهب !
املواجهة بني حزب الدعوة والسيد الصدر
كان الشهيد الصدرقدس رسه من أبرز مؤسسـي حركة الدعوة اإلسالمية  ،التي عرفت فيام بعد باسم حزب الدعوة  ،وأول
املنظرين هلا .
وقد اختاره املؤسس أبو عصام وزمالؤه يف قيادهتا فقيه ًا للدعوة ومرجع ًا  ،لكن يف حدود تبنيهم للفقيه واملرجع .
وقد تبنوا بالفعل بعض آرائه الفقهية املخالفة للمشهور  ،كقبول توبة املرتد مطلق ًا  ،واحلكم بإسالم كافة الفرق اإلسالمية املقرة
بالشهادتني .
لكني رأيتهم مجيع ًا أبا عصام وأبا حسن والشيخ عارف  ،يعاملون السيد الصدر كزميل  ،وليس كام نعامله نحن كأستاذ ومرجع
وقائد .
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وكثري ًا ما كنت أمدح السيد الصدرقدس رسه أمامهم فيؤيدون كالمي ،لكنهم يعتربونني ذائب ًا فيه أعطيه أكثر من حقه  ،وكانوا
يتهمونه باألرسية .
وذات يوم قلت هلم معجب ًا :قال يل السيد الصدر إن آل الصدر جاؤوه ليساعدهم يف بناء حسينية آل الصدر  ،فقال هلم إهنا
مرشوع أرسي ! فقالوا له :نحن نتعجب من حظ آل الصدر ! فعندما يؤسس آل احليدري أو آل ياسني أو غريهم حسينية ال يقول هلم
أحد شيئ ًا  ،وعندما نؤسس نحن حسينية يتهمنا أبناؤنا باألرسية .
قال ليقدس رسه :قلت هلم :كان إسم حسينية آل احليدري وآل ياسني مقبوالً عندما كانت احلسنية تعني مبكى ،فكان معناها:
مبكى آل ياسني  ،ومبكى آل احليدري  ،أما اليوم فصارت تعني مركز قيادة  ،فحسينية آل الصدر تعني قيادة آل الصدر  ،وهذا خطأ ،
فالقيادة لإلسالم  ،وليست آلل الصدر .
حكيت ذلك لقيادة الدعوة  ،وأبديت إعجايب بأن السيد قدس رسه فوق األرسية  .فقال يل أحدهم :أنت فيك طيبة  ،يقصد
بساطة وسذاجة ! فهذه احلسينية يديرها فرع آخر من آل الصدر  ،هو فرع السيد هادي  ،وأنت مل ت ََر تعصب السيد حممد باقر لفرعه
فرع السيد حيدر .
وعندما تويف املرجع العام للشيعة السيد حمسن احلكيمقدس رسه  ،مل يقبل قيادة الدعوة مرجعية السيد الصدرقدس رسه مع أنه
طلب منهم ذلك  ،وتباحث معهم يف مسجد اهلاشمي بالكاظمية يف جلسات عديدة مع أيب عصام والشيخ عارف!
وقد حدثني عنها أبو عصامقدس رسه حيث جاء بعدها بفرتة قصرية اىل الكويت  ،ثم حدثني عنها أبو حسن السبيتي  ،وال أذكر
أن الشيخ عارف حدثني عنها .
أما سبب رفضهم :فهو تبنيهم رأي القيادة اجلامعية من أول تأسيس الدعوة  ،ورفضهم القيادة الفردية ! وكانوا مجيع ًا يرصحون
بذلك  ،فكم مرة سمعت من السيد الصدر :إنا ال نؤمن بالقيادة الفردية  ،فاسأل أبا عصام !
ومن الغريب أنا كنا نردد القايدة اجلامعية كالببغاء  ،ونتعامل مع قيادة أيب عصام الفردية  ،ومع السيد الصدر  ،وهو مرشوع
مرجعية وقيادة فردية !
كانت القيادة اجلامعية يف املرجعية تعني عندهم جملس الفقهاء  ،ولكنه مل يكن مبلور ًا يف أذهاهنم  ،وقد كتب حممد عبد الساعدي ،
املدرس يف ذلك الوقت يف ثانويات الصندوق اخلريي  ،كتاب ًا فيه تصور لقيادة جملس الفقهاء  ،كان قريب ًا من تصور الشهيد الصدر ،
وقيادة الدعوة آنذاك  ،وبقي نظري ًا  .وخالصته أن احلاكم اإلسالمي يعني جملس فقهاء يرجع اليه وقت احلاجة ويتبنى منه الفتوى
التي يراها مناسبة !
ثم تراجع السيد الصدرقدس رسه عن هذا التصور  ،لكن قيادة الدعوة بقيت تتبناه .
وكان جمرى األمور بعكس كالمهم مجيع ًا رمحهم اهلل  ،فقد كانت قيادة أيب عصام فردية  ،وكذا السيد الصدر  ،ثم املسؤولني يف
التنظيم  ،من مسؤول اإلقليم اىل مسؤول اللجنة املحلية  ،اىل مسؤويل احللقات !
َّ
وكأن معنى القيادة
وقد اخرتع املرحوم أبو عصام تعبري ًا يلطف األمر  ،فكان يقول :رأي الدعوة وموقف الدعوة  ،أي رأيه هو .
اجلامعية قيادته هو  ،أو قيادته مع من وافقه فهم مجاعة .
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مهام يكن  ،فلم يتوصلوا اىل اتفاق مع السيد الصدرقدس رسه بتبني مرجعيته  ،خوف ًا من تفرد املرجع بالقيادة الفردية  ،فتخرج
من أيدهيم .
لكن أبا عصام أخربين بصيغة ملطفة  ،أهنم فضلوا الرتيث يف تبني مرجعية السيد الصدر حتى يروا هل يتقدم معهم يف قيادة األمة
 ،وينسجم مع مرشوعهم  ،أم ال ؟ وهلذا  ،أهنوا املباحثات معه .
وقال أبو عصام :قلت له إنا مع ًا يف املسرية  ،وإن مل نتفق عىل إعالن مرجعيتك  ،فنحن النرتكك  ،وأنت ال ترتكنا !
ثم ذهب أبو عصام وكتب البيان الرسمي أو النرشة كام كنا نسميها  ،وقال فيها :إن املرجعية هلا جانبان:اإلفتاء والقيادة  ،واإلفتاء
أمر شخصـي يرجع اىل املكلف  ،فهو الذي يشخص من يقلد  .أما قيادة األمة فهي للدعوة التي تتصدى وتقود األمة  ،ألن
والتقليد ٌ
القيادة فعل قيادة وليست منصب قيادة .
وقد استاء السيد الصدرقدس رسه من ذلك البيان كثري ًا  ،وكتب يل رسالة بخط تلميذه السيد كاظم احلائري  ،أنه ليس من
املصلحة أن نعلن مرجعيته فع ً
ال !
ويوجد سبب آخر يف عدم توصلهم اىل اتفاق مع السيد الصدر :أهنم يتبنون مشـروع املرجعية املوضوعية  ،يف مقابل املرجعية
الذاتية  ،أو املرجعية الرشيدة يف مقابل املرجعية غري الرشيدة !
وهذه الفكرة كانت اىل جنب فكرة القيادة اجلامعية  ،ثم تبناها السيد الصدر يف املرجعية  ،ودعا اليها وكتب فيها  ،ثم تبناها علامء
غريه  ،ودعوا اليها وكتبوا فيها  ،واختذها بعضهم شعار ًا حيارب به املرجعيات املوجودة !
لكن املالحظ أن الفردية واألرسية كانت احلاكمة يف مرجعيات هؤالء بشكل ذريع  ،حتى أن بعض الدعاة النجفيني قال يل:
ذهبت اىل فالن يف غري النجف وقلت لهَ :ف َّش ْلتَنا ون ََّز ْلت رؤوسنا  ،فقد كنت تنتقد املرجعية الذاتية وتطرح املرجعية املوضوعية
الرشيدة  ،وعندما صارت لك مرجعية ما  ،وصار عندك مبالغ مالية أعطيتها بيد ابنك فالن  ،وصهرك فالن  ،وأخيك فالن !
قال حمدثي السيد عيل فالن  ،وهو حي يرزق :هل تعرف ماذا أجابني فالن؟ قال :إن أقاريب هؤالء ال يأخذون رواتب  ،فهم
يعلمون تربع ًا .
فقلت له :أعطني ما تعطيه لصهرك فالن  ،وأنا أعطيك راتب ًا كل عمرك !
أقول :ليست القضية كام تصوروها  ،ورفعوا طروحاهتا شعار ًا  ،وال املشكلة يف هيكلية نظام املرجعية  ،وإنام يف مدى نزاهة املرجع
وتدينه وحسن إدارته  ،وال يتسع املجال للتفصيل .
تبقى القضية األهم هنا :ماذا نسمي هذه املفاوضات بني الدعوة والسيد الصدر  ،وكيف نفرسها فقهي ًا ؟ فإن كان السيد الصدر
قدس رسه عندهم هو األعلم فيجب عليهم أن يقلدوه ويدعوا اىل تقليده.وإن مل يكن أعلم فتقليده حرام ! فكيف يصري أمر التقليد
موضوع ًا للتفاوض ؟
اجلواب :من وجهة نظر السيد الصدر أنه هو األعلم  ،وال بأس أن يعمل إلقناع أيب عصام لكي تتبنى الدعوة مرجعيته .
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ومن وجهة نظر أيب عصام :أن القيادة يف األمة ملن يتصدى  ،واملتصدي هو الدعوة وهو قائدها  ،ويمكنها أن تتبنى مرجعية
مرجع إذا وافقها يف خطها وهدفها  ،وحيث أهنا تشك يف مواكبة السيد الصدر هلا إن تبنت مرجعيته  ،فاحلل أن ترتيث حتى ترى
مساره يف مرجعيته الناشئة  ،يف ظل مرجعية أستاذه السيد اخلوئي القوية .
لذلك كتبت قيادة الدعوة يعني أبو عصام نشـرة املوقف من املرجعية  ،وأعطاها اىل الشيخ عارف  ،والسيد نوري طعمة  ،والسيد
حسني جلوخان  ،فعمموها عىل خطوط التنظيم  ،و َد َّر َسها مسؤولوا احللقات  .وجاءين بنسخة اىل الكويت  ،ألدرسها يف تنظيم
الدعوة !
لكن السيد احلائري وصف مفاوضات السيد الصدر مع قيادة الدعوة بأنه كان مضطر ًا اليها ،وزعم أنه كان اليرى هلم والية
رشعية  ،وهذا ال يصح!
قال يف كتاب قرار احلذف صفحة( :59/فقيادة التنظيم فرضت نفسها كقيادة وكيان مستقل  ،وللسيد كيانه وقيادته املستقلة ،
كرشط للتفاوض مع السيد الشهيد  ،فرفض  ،لكن اضطرته املصلحة عىل أن يقبل بذلك  ،وقال :إعملوا كقيادة  ،لكن إذا اختلفنا
فالرأي رأيي  ،لكن املتفاوضني من التنظيم انشقوا قسمني :قسم وافق  ،واآلخر قال :القيادة ملن يعمل .
فهذا القسم اآلخر والذي كانت القيادة الفعلية للتنظيم له  ،يرى أن القيادة ال بد أن تكون للتنظيم  ،وأما الفقيه فهو البد أن
يكون عضو ًا يف احلزب  ،أو يف أحسن األحوال البد أن يكون املرجع متكئ ًا عىل حزب  .هكذا انتهى تصور القيادة احلزبية يف آخر
املطاف  ،وتبلورت رؤاهم عن مفهوم القيادة  ،حتى كان هلم ذلك املوقف من مرجعية األمة املتمثلة بالسيد الشهيد يومذاك  .وهذا
طبع ًا من خماطر ابتعاد التنظيم احلزيب عن إرشاف وتوجيه الفقيه ).
أقول :ال أدري من أين أتى بمقوله أن ( املتفاوضني من التنظيم انشقوا قسمني :قسم وافق  ،واآلخر قال :القيادة ملن يعمل) .
فقد كانت الدعوة اىل أن استشهد أبو عصام أطوع له من خامته  ،وكان زمالؤه كلهم الخيالفون رأيه إن عزم  ،ومنهم السيد
الصدرقدس رسه  .فمن أين جاء السيد كاظم هبذا اإلنشقاق يف مفاوضاهتم أو بعده !
داللة هذه احلادثة!
أكرب داللتها :أن قيادة الدعوة مل تكن تعتقد بقيادة مرجع أو فقيه  ،وحيث مل تقبل بمرجعية الشهيد الصدر قدس رسه فيستحيل
أن تقبل بقيادة غريه من املراجع .
من جهة أخرى :تأذى السيد الصدرقدس رسه من موقف الدعوة  ،لكنه مل يعلن انتهاء تضامنه مع التنظيم  ،وال القيادة أعلنت ،
وبقي متضامن ًا معهم وهم متضامنون معه  ،ورصت أنا بينهم مقسم القلب  ،ألين أؤمن برضورة التنظيم ورضورة املرجعية  .فقال يل
أبو عصام يومها :ملاذا تتعجب  ،إن السيد الصدر ليس معنا  ،وقد تركنا من زمان ! وحدثني طويالً عن مواقف السيد الصدر يف
ترجيح مصلحته عىل مصلحة الدعوة !
وبدا يل وقتها أن معهم حق ًا يف بعض األمور ،ومع السيد حق يف بعضها  ،وأخذت أناقشه فأخذ يطمئنني قائ ً
ال إننا ال نرتكه وال
يرتكنا  ،لكني مل أطمئن بذلك  ،وأخذت أميل اىل السيد الصدر  ،وكان كل منهام يتمثل بقول الشاعر:
أعلمه الرماي َة كل يو ٍم** فلام اشتدَّ ِ
ساعدُ ُه َر َماين
ُ
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وكم علم ُت ُه َن ْظ َم القوايف** فلام َ
قال قافي ًة َه َجاين
أما كالم السيد احلائري ففيه عدة مغالطات  ،منها قوله إن قيادة الدعوة فرضت نفسها كقيادة  ،وال يصح هذا الكالم  ،ألن أول
من فرضها السيد الصدر  ،حيث كان طول املدة اىل وفاة السيد احلكيمقدس رسه يصـرح بأنا النؤمن بالقيادة الفردية  ،ويقول
راجعوا أبا عصام ،ويقول أبو عصام عامل ،وحيرتمه كأستاذه  ،ويقدمه أمامه !
وكيف يكون ذلك انحراف ًا  ،وكان السيد احلائري يطيع مسؤوله احلزيب الشيخ عارف اىل أن غادر النجف وبعدها  ،وال يطيع
أستاذه ومرجعه السيد الصدر  ،حتى غضب عليه ! فالوصف الواقعي لقيادة الدعوة هو :أهنا كانت شورى باإلسم  ،وفردية أليب
عصام يف الواقع  ،وكان السيد الصدر يمضيها ويتعامل معها  ،وحيرتمها اىل حد التقديس  ،ويكرسها بقوله وعمله !
ثم أراد السيد الصدر أن يتبنوا مرجعيته بال رشوط ،وأرادوا أن يشرتطوا عليه ،وكال املطلبني يف اعتقادي خاطئ  ،وفيه ما
اليناسب مقام املرجعية .
مهام يكن  ،فلم يتوصلوا اىل اتفاق مع السيد الصدر ،واستمر األمر عىل ذلك اىل أن اعتقل السيدقدس رسه فطلب مني أن ال آيت
اىل العراق  ،وأن أحتفظ يف مراساليت له  .ثم اعتقل أبو عصام رمحه اهلل وقتل .
وبعد سنوات اعتقلت السلطة الشيخ عارف البصـري ورفقاءه من قادة الدعوة وضغطت عىل السيد الصدر  ،فأصدر فتوى
بتحريم انتامء طلبة احلوزة اىل تنظيم الدعوة  ،فأخذت السلطة فتواه  ،وواجهت هبا الشيخ عارف ورفقاءه يف السجن  ،ثم أصدرت
عليهم احلكم باإلعدام !
فغضب بعض الدعاة عىل السيد الصدر وسموه ابن الدعوة العاق ! وأفرط بعضهم فحملوه مسؤولية إعدام الشيخ عارف
ورفاقه  ،رمحهم اهلل مجيع ًا .
وزاد بعض الدعاة اهتامهم للسيد الصدرقدس رسه عندما كان عضو القيادة القومية حلزب البعث زيد حيدر يرتدد عليه مبعوث ًا
من صدام  ،ويفاوضه عىل حتريم حزب الدعوة  ،وطرح عليه أن يكون...
والذي يعرف صدام يعرف أنه سيعدم الشهداء سواء وجدت فتوى أم لو توجد .
وقال السيد احلائري إن الفتوى كانت بعد إعدام الشيخ عارف ورفاقه  ،وال يصح ذلك  ،قال يف كتابه قرار احلذف صفحة:51/
(وبعد استشهاد الشهداء اخلمسة :عارف وصحبه الربرة ويف تلك الظروف اخلاصة  ،أفتى السيد الشهيد بحرمة انتامء الطلبة للحزب
وكلف بعض ًا من تالمذته الدعاة بالتحرك عىل الدعاة إلقناعهم باخلروج من تنظيم الدعوة  ,وعندها ثارت ثائرة البعض  ،واهتموه
بصنوف التهم ،وحتدثوا ضده بحديث غري مناسب  .ولعله يف هذه الفرتة قالوا عنه :إنه ابن الدعوة العاق ) !
وسئل السيد احلائري صفحة ( : 511/ما هي املشكلة بني السيد الشهيد وقيادة الدعوة ؟ فأجاب :إهنم يف فرتة من الفرتات
عا َد ْو ُه معادا ًة حقيقية  ،وطبع ًا يف الفرتة األخرية حصل شئ من التقارب )
ضعف الفكر الذي قامت عليه حركة الدعوة
الفهم العاطفي لالسالم
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قامت نظرتنا اىل اإلسالم ودعوتنا اليه  ،عىل مقوالت أدبية عاطفية  ،قلدنا فيها اإلخوان املسلمني ! وال بأس بالتعامل العاطفي
مع العقائد واألحكام  ،لكن بشـرط أن يكون أساسها العقيل والفقهي قوي ًا حمك ًام .
أما نحن فقد تلقينا من األستاذ أن اإلسالم دي ٌن ودولة،ومل نطلب الدليل عىل ذلك.
واألسس التي كتبها الشهيد الصدر رمحه اهلل وأعجبتنا كثري ًا  ،ودرسناها يف احللقات  ،مل يكن فيها دليل واحد عىل رشعية عمل
الدعوة  ،وإقامة الدولة .
لقد غاب عن ثقافتنا التدليل الفقهي عىل وجوب العمل السيايس إلقامة الدولة  ،وحكم إنشاء تنظيامت وأحزاب هلذا الغرض ،
ورشعية قيادة التنظيم لألمة  .ودليل وجوب طاعة القيادة الرسية املجهولة  .واحلكم يف حالة تعارض تنظيمني أو تنظيامت تدعي
احلق يف قيادة األمة ! ومل يكن عندنا شئ يذكر عن صيغة نظام احلكم اإلسالمي ،وال يف كيفية إدارة الدولة .كان الواجب يف نظرنا أن
نعمل يف مرش وعنا التوعوي الذي نسميه املرحلة التغيريية  ،حتى يستجيب لنا أكرب عدد من األمة  ،فننتقل اىل املرحلة الثانية  ،املرحلة
السياسية !
ضعف وعينا اإلجتامعي والسيايس أيض ًا
يأخذين العجب من املرحوم أيب عصام  ،فمع شجاعته اختار لتنظيمه :الرسية واخلُفية لقيادته وأعضائه  ،والعمل حتت األرض !
وجعل املرحلة التغيريية التي هي أطول مرحلة يف الدعوة :أن ننشئ أمة قيادية داخل األمة  ،حتى يأيت اليوم الذي نعلن فيه عن
وجودها ،ونفاجئ الناس هبا تنظي ًام له القدرة عىل حتريك األمة  ،وإسقاط احلكم الفاسد  ،وإقامة حكم اإلسالم !
هكذا كان يفك ر وكنا نفكر  ،بخيال جانح ! كأن أعني السلطة وأعداء اإلسالم معصبة عن رؤية نشاطنا  ،أو كأنا نملك طاقية
إخفاء ملشـروع كبري خطري  ،يعمل بني الناس وينشئ منهم جي ً
ال  ،أو أمة واعية حتت األرض!
* عىل أن تقديرنا ملدة هذه املرحلة التي نسميها التغيريية أو اإلنقالبية  ،كان متفاوت ًا يف أذهاننا تفاوت ًا كبري ًا  ،مضاف ًا اىل أنه تغري
كثري ًا عىل مدى سنوات !
كانت تفكري قيادة الدعوة يف الستينات أن املرحلة األوىل التغيريية أساس كل املراحل التالية  ،فكل مستقبل اإلسالم والعامل
يتوقف عليها !
سألت الشهيد الصدر يف صيف سنة  ،5193وكان عندنا يف الكوفة مع كبار تالميذه ،وجلسنا معه بعد العشاء يف جلسة
استرشاف للمستقبل  ،وسألته :سيدنا كم تقدرون أن تطول املرحلة التغيريية حتى يمكن إقامة حكم إسالمي يف العراق؟ فقال:
ثالث مئة سنة ! وأصاب بعضنا الذهول ! فأخذ السيد يبني الظروف املوضوعية  ،وطبيعة ما يتطلبه مشـروع إنشاء أمة داخل األمة ،
وهيون األمر علينا باملتغريات التي قد تقرص املدة .
ثم تغري هذا التقدير بعد ذلك يف ذهنه رمحه اهلل وأذهان بقية أعضاء القيادة !
لكن مع ذلك ظلت اخليالية حاكمة عىل تفكرينا ،فكنا نرفض املشاركة يف أي حركة مطلبية تقوم هبا املرجعية  ،بحجة خطة
املرحلية عندنا !
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وال أنسى أن أبا عصام أبلغني مفتخر ًا أن السيد مهدي احلكيم طلب من الدعوة أن تشارك يف حترك مطلبي يف أيام عبد الرمحن
عارف فرفضت  ،ثم كرر الطلب يف أوائل جمئ البعثيني  ،وجرت مباحثات بينهم وبينه يف ذلك  ،قال أبو عصام :كانت نتيجة مباحثتنا
أنا أبلغناه أننا لن نشرتك يف أي حترك مطلبي  ،وأنا نعمل بمرحلية  ،وموقفنا من أي حاكم أو وزير أو نظام هو موقفنا من النظام غري
اإلسالمي ككل .
بل رفضت قيادة الدعوة أن تقف علن ًا اىل جانب السيد احلكيم قدس رسه عندما هامجته السلطة البعثية واهتمت ابنه بمحاولة
انقالب فاعتصم يف منزله .
وقد امتنعت قيادة الدعوة حتى عن تنظيم جمالس دعاء الفرج  ،بحجة أن ذلك يتناىف مع خطة املرحلية التي تتبناها !
كان هدفنا الذي عبؤوا به رؤوسنا  ،هدف تغيري العامل  ،وإقامة دولة اإلسالم املثالية  .وأنه الجيوز أن نرىض بأقل منها !
فاعجب هلذه احلنبلية املفرطة !
الفكر املثايل يوصل اىل اإلغراق يف التبعية !
ما الذي جعل هذا القيادي الذي كان حيمل أفكار الدعوة بقوة  ،وكان مسؤوالً يف التنظيم يف البرصة  ،وكان مقرب ًا معتمد ًا عند
قيادة الصف األول  ،مثل الشهيد أيب عصام  ،والشهيد الشيخ عارف  ،ما الذي جعله طائع ًا خمتار ًا تابع ًا لسيايس علامين مرتبط
بالغرب؟ هل هي املثالية يف أطروحة الدعوة  ،التي اكتشف أهنا ٌ
خيال غري قابل للتطبيق فتخىل عنها؟ أم أخذ يبحث عن باب معيشة
فصادفه علامين وفره له  .أم نوعية التدين الذي كان يعيش به  ،وأنه كان تدين ًا سياسي ًا  ،قام عىل إعجاب عاطفي بالفكرة  ،ومل يكن
تدين ًا فقهي ًا قائ ًام عىل تلقي العقيدة من األرسة  ،ثم دراستها من أساتذهتا  ،ودراسة احلكم الرشعي من رسالة عملية ومرجع تقليد ؟
ثم  ،ما الذي جعل الدعوة  ،التي مل ترض بالسري حتت لواء مرجعية السيد حمسن احلكيم  ،وال مرجعية السيد اخلوئي  ،وال
رضيت أن ترفع لواء مرجعية السيد الصدر  ،بل وال مرجعية اإلمام اخلميني  ،قدس اهلل أنفسهم ..
ما الذي جعلها تتحول اىل تابعة مطيعة ملرجعية ناشئة يعيش صاحبها وأرسته البذخ الشخيص والدعائي  ،وله مشكلة عقيدية مع
مذهب الشيعة ومراجع الشيعة  ،فتحول أكثر الدعاة بقرار من قيادة الدعوة أو رضاها  ،اىل مدافعني عن أفكاره املخالفة إلمجاع
التفاف
الشيعة أو مشهور املذهب  ،والتي يقف ضدها مراجع الشيعة ومجهورهم املتدين؟! هل هو التنازل عن اهلدف ألنه خيايل؟ أم
ٌ
حول أي شخص شاخص  ،حيقق لنا حالة ال ُعصبة واحلُزبة؟ أم هو غياب البناء العقالين يف فهم اإلسالم والدعوة اليه ؟ أم غياب
البناء الفقهي لتدين الدعاة ؟
أم هذه العوامل كلها  ،ومعها غريها ؟!
الحق ألحد أن يدعو اىل اهلل تعاىل إال بإذنه
حصـر مذهب أهل البيت عليهم السالم املأذون هلم بالدعوة إىل اإلسالم باملعصومني أي النبي واألئمة عليهم السالم
وضامن للعدل
املخول بدعوة الناس والشعوب إىل اإلسالم ،ألنه ُم َّنز ٌه عن ظلمهم ،
فقط«.التهذيب .»545/9:فاملعصوم وحده
ٌ
َّ
فيهم.
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فقد سأل أبو عمرو الزبريي اإلمام الصادق عليه السالم «:أخربين عن الدعاء إىل اهلل واجلهاد يف سبيله  ،أهو لقوم ال حيل إال هلم
وال يقوم به إال من كان منهم  ،أم هو مباح لكل من وحد اهلل عز وجل وآمن برسوله  ،ومن كان كذا فله أن يدعو إىل اهلل عز وجل
وإىل طاعته  ،وأن جياهد يف سبيله ؟ فقال عليه السالم :ذلك لقوم ال حيل إال هلم  ،وال يقوم بذلك إال من كان منهم  .قلت :من
أولئك؟ قال:من قام برشائط اهلل عز وجل يف القتال واجلهاد عىل املجاهدين فهو املأذون له يف الدعاء إىل اهلل عز وجل،ومن مل يكن
حيكِّم يف نفسه ما ُأخذ اهلل عليه
قائ ًام برشائط اهلل عز وجل يف اجلهاد عىل املجاهدين ،فليس بمأذون له يف اجلهاد وال الدعاء إىل اهلل حتى ُ َ
من رشائط اجلهاد .
فبني يل يرمحك اهلل .قال :إن اهلل تبارك وتعاىل أخرب يف كتابه عن الدعاء إليه  ،ووصف الدعاة إليه فجعل ذلك هلم درجات
قلتِّ :
يعرف بعضها بعض ًا  ،ويستدل بعضها عىل بعض  ،فأخرب أنه تبارك وتعاىل أول من دعا إىل نفسه  ،ودعا إىل طاعته واتباع أمره  ،فبدأ
بنفسه فقال:واهللُ يدْ ُعوا إِ َىل د ِار السال ِم وهي ِدي من ي َشاء إِ َىل ِرص ٍ
اط ُم ْست َِقي ٍم  .ثم ثنى برسوله صىل اهلل عليه وآله فقالُ :أ ْد ُع إِ َىل َسبِ ِ
يل
َ
َ َ
َ ْ َ ُ
َّ
َ
َ َْ
احلسن َِة وج ِ
ِ ِ
رب َك بِ ِْ ِ
اد ْهل ُ ْم بِا َّلتِي ِه َي َأ ْح َس ُن  .يعني بالقرآن .ومل يكن داعي ًا إىل اهلل عز وجل من خالف أمر اهلل ويدعو
احلك َْمة َوا َْمل ْوع َظة ْ َ َ َ َ
َ ِّ
إليه بغري ما أمر يف كتابه والذي أمر أن ال يدعى إال به  .وقال:يف نبيه صىل اهلل عليه وآله :وإِن ََّك َلتَه ِدى إِ َىل ِرص ٍ
اط ُم ْست َِقي ٍم .
ْ
َ
َ
يقول:تدعو  .ثم َث َّل َث بالدعاء إليه بكتابه أيض ًا  ،فقال تبارك وتعاىل:إِ َّن َه َذا ا ْل ُق ْر َ
آن َ ْهي ِدي ل ِ َّلتِي ِه َي َأ ْق َو ُم  .أي يدعو ويبرش املؤمنني .
اخل ْ ِري َو َي ْأ ُم ُر َ
ثم ذكر من أذن له يف الدعاء إليه بعده وبعد رسوله صىل اهلل عليه وآله يف كتابه فقالَ :و ْل َت ُك ْن ِمنْ ُك ْم ُأ َّم ٌة َيدْ ُع َ
ون
ون إِ َىل ْ َ

بِا َْملعر ِ
وف َو َين َْه ْو َن َع ِن ا ُْملنْك َِر َو ُأو َل ِئ َك ُه ُم ا ُْمل ْفلِ ُح َ
ون  .ثم أخرب عن هذه األمة وممن هي ،وأهنا من ذرية إبراهيم ومن ذرية إسامعيل من
ُْ
سكان احلرم  ،ممن مل يعبدوا غري اهلل قط  ،الذين وجبت هلم الدعوة دعوة إبراهيم وإسامعيل عليهام السالم من أهل املسجد  ،الذين
الر ْج َس و َط َّه َر ُه ْم َت ْط ِه َريا..
أخرب عنهم يف كتابه أنه َأ ْذ َه َ
ب َعن ُْه ُم ِّ

ِ ِ ِ
ين ُي َقا َت ُل َ
ون بِ َأ َّهن ُ ْم ُظلِ ُموا َوإِ َّن اهللَ َع َىل
ثم أخرب تبارك وتعاىل أنه مل يأمر بالقتال إال أصحاب هذه الشـروط فقال عز وجلُ :أذ َن ل َّلذ َ
ن ْ ِ
َرص ِه ْم َل َق ِد ٌير  .ا َّل ِذي َن ُأ ْخ ِر ُجوا ِم ْن ِد َي ِار ِه ْم بِ َغ ْ ِري َح ٍّق إِال َأ ْن َي ُقو ُلوا َر ُّبنَا اهللُ ..وذلك أن مجيع ما بني السامء واألرض هلل عز وجل
ولرسوله صىل اهلل عليه وآله وألتباعهام من املؤمنني من أهل هذه الصفة .
فام كان من الدنيا يف أيدي املرشكني والكفار والظلمة والفجار من أهل اخلالف لرسول اهلل صىل اهلل عليه وآله واملويل عن طاعتهام
 ،مما كان يف أيدهيم ظلموا فيه املؤمنني من أهل هذه الصفات وغلبوهم عليه  ،مما أفاء اهلل عىل رسوله صىل اهلل عليه وآله فهو حقهم
أفاء اهلل عليهم ورده إليهم  ،وإنام معنى الفيئ كل ما صار إىل املرشكني ثم رجع  ،مما كان قد ُغلب عليه أو فيه  .فام رجع إىل مكانه من
قول أو فعل ،فقد فاء  .وإن مل يكن مستكمالً لرشائط اإليامن فهو ظامل ،ممن يبغي وجيب جهاده حتى يتوب ! وليس مثله مأذون ًا له يف
اجلهاد والدعاء إىل اهلل عز وجل ،ألنه ليس من املؤمنني املظلومني الذين أذن هلم يف القرآن يف القتال .فليتق اهلل عز وجل عبدٌ ،
رت باألماين التي هنى اهلل عز وجل عنها  ،من هذه األحاديث الكاذبة عىل اهلل التي ُيكذهبا القرآن  ،ويتربأ منها ومن محلتها
واليغ َّ
ورواهتا » « .الكايف. »54/1:
أقول :هذا احلديث رصيح يف أن دعوة الناس إىل دين اهلل منصب ٍ
نيابة عن اهلل تعاىل  ،حيتاج إىل نص  ،وليس تربع ًا  ،أو تطوع ًا
ُ
َ
مفتوح ًا لكل الناس .
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تصـرف يف حقوق العباد وأنفسهم وأمواهلم  ،فهي حتتاج إىل ُجم َ ِّو ِز قانوين من املالك
ويدل عليه من ناحية حقوقية أن الدعوة فيها
ٌ
عز وجل للترصف يف عباده .
بل ورد الترصي ح بذلك يف وصية أمري املؤمنني عليه السالم اىل كميل بن زياد رمحه اهلل  ،كام يف حتف العقول البن شعبة،15/
وبشارة املصطفى للطربي ،15/بسنده اىل كميل من وصيته له  ،جاء فيها« :يا كميل أرأيت لو أن اهلل مل ُيظهر نبي ًا  ،وكان يف األرض
مؤمن تقي  ،أكان يف دعائه إىل اهلل خمطئ ًا أو مصيب ًا؟ بل واهلل خمطئ ًا حتى ينصبه اهلل عز وجل  ،ويؤهله » !
منصب ال تصح الدعوة إال به  ،وال يعطيه اهلل تعاىل إال
الحظ تعبري أمري املؤمنني عليه السالم :ينصبه ويؤهله  ،فالدعوة اىل اهلل
ٌ
ملن يؤهله تأهيالً خاص ًا  ،ليكون ُم َع ِّرب ًا عن اهلل تعاىل ،رحي ًام بمن يدعوه  ،ال يريد رئاسة عليه  ،وال جعله عضو ًا مطيع ًا يف حزبه
وحلقته ،كام يفعل أعضاء احلركات ! ولذا أمجع فقهاؤنا عىل أن القيادة لإلمام املعصوم عليه السالم  ،وبعده للفقيه يف حدود ما خوله
املعصوم عليه السالم ال أكثر .
بل روى أتباع املذاهب أن النبي صىل اهلل عليه وآله حصـر هذا احلق يف أعلم األمة وأفقهها:
ففي مغني ابن قدامه « »21/2عن رسالة أمحد بن حنبل « :إذا أ َّم الرجل القوم وفيهم من هو خري منه  ،مل يزالوا يف ِس َفال ».
ويف طبقات احلنابلة «« :»411/5ومن احلق الواجب عىل املسلمني أن يقدموا خيارهم وأهل الدين والفضل منهم  ،وأهل العلم
باهلل تعاىل  ،الذين خيافون اهلل عز وجل ويراقبونه  .وقد جاء احلديث :إذا أ َّم بالقوم ٌ
رجل وخلفه من هو أفضل منه  ،مل يزالوا يف
سفال».ورواه السيوطي يف الفتح الكبري«. »59/4
ويف جمموع النووي «« :»35/5قال مالك :وال ينبغي لرجل أن يرى نفسه أهالً لشئ حتى يسأل من هو أعلم منه » .
ويف مصنف عبد الرزاق « »331/1بسند صحيح« :من دعا إىل إمارة نفسه أو غريه من غري مشورة من املسلمني  ،فال حيل لكم
إال أن تقتلوه » !
ويف الكايف من مصادرنا ( )23/1قال رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله  « :من رضب الناس بسيفه ودعاهم إىل نفسه  ،ويف املسلمني
من هو أعلم منه  ،فهو ضال متكلف » !
وعىل هذا  ،جيب عىل املسلمني الشيعة أخذ الشـرعية يف دعوهتم اىل اإلسالم من املرجع اجلامع للرشوط  ،وإال فال رشعية
لعملهم !
وجيب عىل السنة أن يأخذوا الرشعية لدعوهتم من أعلم الفقهاء يف املذاهب  ،ثم ببيعة أهل احلل والعقد من املسلمني  ،وإال فال
رشعية لعملهم !
داعي اهلل :تعني أن اإلمام املهدي عليه السالم
وبذلك اتضح أن قولنا يف زيارة اإلمام املهدي عليه السالم:السالم عليك يا
َ
منصوب من اهلل لدعوة الناس اليه  ،وأن الذي يعطيه اهلل هذا املنصب ويبعثه هلذه املهمة  ،ال بد أن يعطيه لوازم الدعوة ووسائلها من
ٌ
العلم والقدرات األخرى  ،ولذلك سمي املهدي  ،ألن ربه هيديه اىل كل ما حيتاجه الناس .
وكذلك األئمة اإلثنا عرشعليهم السالم فهم الدعاة الرسميون اىل اهلل تعاىل  .كام يف الزيارة اجلامعة « :السالم عىل األئمة الدعاة ،
والقادة اهلداة ».
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ودعوهتم عليهم السالم اىل اهلل تعاىل امتدا ٌد لدعوة رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله الذي أمره ربه أن يستخلفهم  ،فهو داعي اهلل
ِ
ِ
اعي اهللِ َف َل ْي َس بِم ْع ِ
ج ٍز ِيف ْاألَ ْر ِ
ض « .األحقاف.» 42 -45:
األكربصىل اهلل عليه وآله َ :يا َق ْو َمنَا َأ ِجيبُوا َداع َي اهللَ ..و َم ْن َال ُجيِ ْ
ُ
ب َد َ
* *

