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I. ملاذا اإلمام الصدر اليوم؟ 

املنطقة العربية رابطة العقد يف العامل اإلسالمي، ويصح ذلك جغرافياً كام يصّح تاريخياً  تشّكل

وثقافياً. لقد نزل اإلسالم عىل الرسول محمد )ص( بالحرف العريب ويف شبه الجزيرة العربية، 

ومنها انطلق إىل بقيّة العامل. ال تزال ديار اإلسالم ساحة تفاعل وبيئة حاضنة للعديد من 

توترات واالتجاهات املتنازعة رغم مرور أربعة عرش قرناً عىل نزول الوحي. تعود بعض القضايا ال

الخالفية إىل السنوات األوىل لظهور اإلسالم، والالفت أنها مل تحسم بعد. من تلك القضايا 

 مسألة الخالفة وتداول السلطة؛ الفصل بني الدين والدولة، االجتهاد والتقليد، وغريها. و ليس

الخوض يف أّي من تلك القضايا ترفاً فكرياً، بل أمٌر عىل جانب كبري من األهمية واإللحاح، حيث 

 الحراك السيايس الراهن ميور يف لّجة االضطراب والتشلّع وانعدام الرؤية. 

 

 ميكن تلخيص تحديات الوقت الراهن بثالثة ظواهر رئيسية:

عن الحوارض الغربية ويرتكز  حالياً  انكفأ النشاط العنفي لبعض املجموعات املتطرفة -

يف الساحات اإلسالمية حيث تنترش مساحات البؤس واإلقصاء وتشكل بيئة خصبة 

الحتضان تلك املجموعات. ولن يلبث األسلوب العنفي أن يرضب الغرب كام الرشق إذ 

 ه يف حيّز جغرايف محّدد؛ؤ يصعب احتوا

وانكشف املشهد عىل ارهاصات مدنيّة  ترنحت أنظمة االستبداد والتبعية يف غري مكان، -

 ومعارضات جنينية مل تتأطر بعُد يف بدائل مؤسسية تحمل رؤيا وبرنامج؛

تبخرت فوائض البرتودوالر  ومل تينع التنمية الحقيقية  يف أي من بلدان اإلقليم  -

أوسطي، بل إن تلك الفوائض تساهم اليوم يف ترجيح القوى الطرفية عىل -الرشق

 واملحورية، ومبنطق الغلبة واقتناص اللحظة؛  مراكز الثقل 

 

إىل ملء الفضاء السيايس بكل أنواع امللوثات. ساحات  -وهناك غريها بالطبع -أّدت تلك العوامل

املدن مشغولٌة اليوم بالهموم الحياتية واألمنية، بالفوىض والقلق، ومبخاطر تفيش الرصاع بني 

ت. تالشت متاماً أصوات الحكمة واستبعدت آليات الطوائف واملذاهب وانزالقه تجاه األقليا

 الحوار. 

 

كيف يواجه املسلمون معضالت العرص الحديث؟ وهل يجدون يف نصوص الرشيعة ما ميكنهم 

من تدبري شؤون الناس يف اإلدارة والغذاء واألمن والعمل؟ وهل استرشف أحد الرواد الحواريني 

نان أمانة يف أعناق أبنائه ورسالة حضارية إىل مخاطر املرحلة؟ وكيف؟ وملاذا استبرش يف لب

 العامل؟ 
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تعرض هذه الورقة لتلك األمور وتُبنّي كيف تنبّه اإلمام الصدر  منذ ستينيات القرن املايض 

للمخاطر التي تعصف بنا اليوم.  بعد التطرّق إىل مفهوم العاملية كمدخل، سوف نبحث يف 

 جزأين:

 األول: العامليّة يف اإلسالم

 والثاين: اإلمام موىس الصدر، والعاملية:  

 املباين الفكرية يف حياته ومساره -1

 االجتهاد عند اإلمام الصدر -2

 مناذج وتطبيقات عملية للفكر الصدري -3

 عاملية النموذج اللبناين يف الحوار املعارص -4

 

إىل أهمية هذا الفكر يف الوقت الحايل، إذ أنه رأى يف لبنان رسالة حضارية للعامل،  ونخلص

وذلك انطالقاً من تعدديته العقائدية والثقافية، ونادى باعتامد الحوار أسلوباً لتشييد منوذج 

إنساين يرنو إىل الكامل. وأرىس منهجاً تشاركياً يف التنمية يؤمن باإلنسان وقدراته، بدءأ من 

 ستعادة الثقة بالنفس وباآلخرين. ا

 

 

II. "مفهوم "العاملية 

 

العاملية، فلسفياً، هي الحقائق الصالحة لكل الناس ويف كّل األزمنة.  والعاملية، أخالقياً، تعني  

هي    (Universality)منظومة القيم التي يتقاسمها كّل الناس. يذهب شومسيك إىل أن العاملية

األخالقية، وفحواها أّن ما هو صواب بالنسبة يل هو كذلك بالنسبة لك،  من بديهيات املباديء

أن يكون يف  -ال سياّم يف زمان الكيل مبكياليني-وما هو خاطيء  يل خاطيء لك. هذا ما يجب 

هي ما يتصل بطبيعة الناس التي  -عموماً -. والعاملية 1صميم أيّة قاعدة أخالقية جديرة باالهتامم

ا. فمعاناة كّل البرش من األمل هي خري مثال عىل هكذا سامت إنسانية عامة ولدوا عليها ومعه

وشمولية. وهناك غريها بالطبع مثل الخصائص املنطقية وبعض طرائق التفكري والسلوك. 

ونستطيع بسهولة أن منيز  تعابري الوجه املرتبطة بالغضب أو الخوف أو الحزن أو السعادة، مام 

 ية وعامة لكل البرش. يدّل عىل أنها سامت طبيع

 

دينياً، تقوم املسيحية عىل فكرة أن سيدنا املسيح مات ليفتدي كل الناس. واملذهب الالهويت 

يقصد بالعاملية أن الناس جميعاً وبال أي استثناء سوف يدخلون الجنّة إىل جانبه، ولن يكون 

ة الله للرسول هناك أحد يف الجحيم. اإلسالم بدوره جاء لكل الناس حسبام جاء يف دعو 

لَْعالَِمنيَ األكرم)ص(:  [. كام يقوم املعتقد اإلسالمي عىل 121( ]األنبياء/)َوَما َأرَْسلْنَاَك ِإالا رَْحَمًة ل ِّ

فكرة الرتاكمية واإلميان مبن سبق كرشط الكتامل الرسالة املحمديّة. فالتنزيل مشتمٌل عىل كل ما 
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قُْل آَمناا ِباللِّه َوَما املسيح وختاماً بالنبي محمد )ص( )انزل الله به من يوم آدم وصوالً إىل سيدنا 

َوِعيََس ُأنزَِل َعلَيْنَا َوَما ُأنزَِل َعىَل ِإبْرَاِهيَم َوِإْساَمِعيَل َوِإْسَحاَق َويَْعُقوَب وَاألَْسبَاِط َوَما ُأويِتَ ُموىَس 

ُّوَن ِمن رابِِّهْم الَ نَُفرُِّق بنَْيَ َأَحٍد مِّ  وسوف يكون . [24( ]آل عمران/نْهُْم َونَْحُن لَُه ُمْسِلُموَن وَالناِبي

مدهشاً كيف أفلح املسلمون األوائل يف استقطاب العلوم والفنون واآلداب التي سبقتهم. 

وبذلوا الكثري لحيازتها وترجمتها وتطويرها، ثم نرشوها مجاناً حيثام وطأت أقدامهم أو طالت 

ة التي أطلقوها يف امرباطوريتهم الواسعة )أمر املأمون بإعداد أيديهم. ولو أدركنا حركة التجار 

 خريطة للعامل( الستطعنا تسميتهم برواد العوملة مع حرصهم عىل توخي العدالة واإلنصاف. 

 

كام نشري إىل مصطلح "القاعدة الذهبية" التي تجمع عليها معظم األديان، مبا فيها الهندوس 

عامل الناس كام تحّب أن يعاملوك". ويف اللغة واإلعالم: والكونفشيوس، والتي مؤداها أن "

العاملي، والعاملية هي صفات تطلق عىل األشياء واسعة املدى واالنتشار. أّما حقوقياً، فام 

يتبادر فوراً إىل الذهن هو اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان، واملبني عىل مسلّمة أن املبادىء 

 الناس لديهم حقوق، وكلهم يتمتعون بذات الحقوق. األخالقية تتصل بكل الناس. فكل 

 

والتي تعني أن كّل وجهات النظر هي مبدئياً صالحة.  8ومقابل هذا اإلطالق، هناك فكرة النسبية

وهنا مييز علامء االنرتبولوجيا بني الثقافات املختلفة، وما تنفرد به كّل ثقافة من  خصائص 

ميكننا الحديث عن الخصوصية مبواجهة العاملية. وإذا كانت الثقافات العاملية  وسامت. كام

تحبذ القواعد واإلجراءات املكتوبة، فإن الثقافات الخصوصية أو املتاميزة تركز عىل العالقات 

أكرث أهمية من العقود  -ال سياّم يف دنيا األعامل والصفقات -وطبيعتها ومتانتها. وتعتربها

 املكتوبة، بل إّن هذا التفاهامت تبنى وتتطور تبعاً لتطور العالقة.والتفاهامت 

 

نخلص إىل أن "العاملي" هو كّل ما يتعّدى يف تأثريه اإلطار املكاين أو الزماين الذي نشأ فيه.  

ويالحظ الباحث يف نتاج اإلمام الصدر أن اختياره للبنان ميداناً للعمل نابٌع من قناعته بصالحية 

الصغري ألن يكون منوذجاً عاملياً  لناحية قابلية تجربته للتعميم والتأثري، ال سياّم هذا الوطن 

 تجربة الحوار  والتعايش .

 

III.  العاملية فيى اإلسالم 

 

 ماهّية اإلسالم 1-1

اإلسالم هو التسليم لله الواحد واإلطاعة له عقالً وقلباً وجسداً. غايته تنظيم العالقات بني 

الذي يعيش فيه. اختصاص تسمية اإلسالم بالرسالة التي حملها محمد اإلنسان وبني الكون 

)ص(، هو أن اإلسالم يعترب أنه مبحمد ختمت رساالت الله. وتوقف الوحي أواخر أيامه باآلية: 

[، 3]املائدة/{ ِدينًا اإْلِْساَلمَ  لَُكمُ  َورَِضيُت  نِْعَمِتي َعلَيُْكمْ  َوأمَْتَْمُت  ِدينَُكمْ  لَُكمْ  أَكَْملُْت  الْيَْومَ }
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ويعني أن الرساالت السابقة لرسالة محمد )ص(، كانت مراحل للرسالة اإللهية. يأيت بها الرسول 

حسب وعي الناس ودرجة علمهم. ولذا، كّل رسول يدعو إىل الله الواحد مبا  يتناسب مع عرص 

 الرسالة.

يعاً. وهذا يعني أن جميع فالرسول )ص( أسلم أمره لله عىل ملة النبي إبراهيم أىب األنبياء جم

ما جاء به الرسل من إبراهيم مروراً باسامعيل وإسحق ويعقوب ويوسف حتى موىس وعيَس 

واحدة.  هي رسالة ومحمد

 إِلَََٰهَك  نَْعبُدُ  قَالُوا بَْعِدي ِمنْ  تَْعبُُدونَ  َما لِبَِنيهِ  قَاَل  إِذْ  الَْمْوتُ  يَْعُقوَب  َحرَضَ  إِذْ  ُشَهَداءَ  كُنْتُمْ  أَمْ }

 [.133]البقرة/  {َونَْحُن لَُه ُمْسلُِمونَ  َواِحًدا إِلًََٰها َوإِْسَحاَق  َوإِْساَمِعيَل  إِبْرَاِهيمَ  آبَائَِك  َوإِلََٰهَ 

 

هذا الدين هو قاعدة  ولو أردنا أن نكثّف اإلسالم يف عدد محدد من املفاهيم، لتبنّي معنا أن

فكرية عاملية تركز للمؤمن مفاهيم معيّنة هي مبثابة األساس إلميانه وعباداته وحقوقه وواجباته 

 وُمثُله األخالقية. وعليه فإن:

 

 خالق الكون: -أ

هو إله واحد أحد، عامل، عادل، أزيل،  أبدي، غني عن العاملني، ليس بينه وبني يشء أو   

وال انتساب، ال يزيد وال ينقص. وهذا املفهوم يوجه اإلنسان شخص أو فئة أو وضعٍ صلة 

إىل الشعور الفطري ليسمع صوت ضمريه الذي ينادي باإلميان، ثم يطلب منه أن يتدبر يف 

خلق الساموات واألرض واختالف الليل والنهار، ويف اآلفاق واألنفس، ليك يتبنّي له الحق، 

 قلبه.تبيّناً عقلياً حتى يعيش إميانه بعقله و 

 

 الكون:  -ب

فالكون مخلوق واحد مشبع بالروح والجامل، منظم متزن، سائر نحو أسمى األهداف،  

قائم عىل أساس الحق والعدل، متناسق، متجاوب يف أجزائه بعضها مع بعض ومع 

. وفهم هذا الكون بهذا الشكل له تأثري كبري يف معنويات اإلنسان وسريه وجهاده، الخالق

 ة الكون له يف أداء رسالته يف الحياة.ويف شعوره مبواكب

 

 اإلنسان الجزء املميز من الكون: -ج

فهو مخلوق عىل صورة الخالق يف أسامئه وصفاته، خرّي بالذات، مفطور عىل الدين 

أن يسري يف خطه املرسوم له، مخرّياً يف سلوكه نحو  –بحسب خلقه  –الحنيف، يتمكن 

 الكامل ال مسرّياً. 

 

 

                                                           
  الكون حسب رشوحات اإلمام الصدر هو الـCosmos    مقابل ألـChaos 
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 الخليفة لله يف األرض:وهو أيضاً  -د

مقام خالفة الله يف  –سّخرت له القوى الكونية كلها. والطريق الوحيد إىل املقام املنشود  

وهو تحّول الطاقات الكامنة إىل فعل خارجي، وتجوهر العلم بالكون وقواه  –األرض 

رد، واكتشاف قوانينه. وعىل هذا املفهوم يبني اإلسالم قواعد لتنظيم صلة الفرد بالف

وباملجتمع، وبالكون. يرشد إىل كيفية معاملة اإلنسان ألخيه اإلنسان ويبعث، يف نفس 

املؤمن أمالً باملستقبل وُحسن ظن باآلخرين، وإمياناً بنجاح دعوة الحق وبانتصار العدالة 

 التي تؤيدها قوى الكون، وتنارصها ضامئر بني اإلنسان.

 

 املجتمع اإلنساين:  -ه

اّن اإلنسان الذي هو مبدأ املجتمع والغاية اإلمام الصدر من واقع )ففي املجتمع، يرى 

: إنه مجتمع إنساين ، مجتمع موحد متامسك، ال منقسم متصارع ملّون حسب 3(منه

انفعاالت األفراد والجامعات باملؤثرات الكونية التي تحيط به، واحد يف كرثته، شأن الكون 

 إىل رضوان الله.كله، وشأن اإلنسان نفسه، متعاون متسابق 

 

 مفاهيم أخرى -و

ويقدم اإلسالم أيضاً مفهومات عن العمل الذي هو عبادة إذا اقرتن باإلخالص. ومفهومات 

عن الدنيا واآلخرة، وعن الجسم والروح، وعن الخري والرش، وعن الطيبات والخبائث، 

ذه ليست والحالل والحرام. كام يعنّي معنى الصالة والصوم وغريها من العبادات. وه

إرضاء لله وال إليصال نفع إليه، وال لدفع غضبه، وال لإلكثار من جاهه، وإمنا تحرر من كل 

ما عبدتك خوفاً من نارك وال طمعاً يف جنتك وإمنا وجدتك أهالً للعبادة  ما سواه. "الهي

 " ]اإلمام عيل بن أيب طالب )ع([.فعبدتك

 

 

قد أخذت الرساالت الداعية إليه مناهج متعددة، هذا هو اإلسالم، دين الله مبختلف تسمياته، و 

ولعلّنا ال نجازف كثرياً لو  قلنا بأن األكرثية الساحقة من املسلمني الفطريني سوف تعرّف 

اإلسالم كام أسلفنا أعاله. وإن كانت األيام الراهنة وما يكتنفها من قلق وعنف ميكن أن تحرف 

 املفهوم الفطري نحو اتجاهات أَُخر. 

 

 اإلسالم بني النظرية والواقع 3-1

هذا عىل مستوى املفهوم. أما عىل مستوى التطبيق وقابلية هذه املفاهيم النظرية ملواكبة 

لتوصيف مدى مرونة  4الواقع بتغرياته وتطوراته املتسارعة، نالحظ وجود ثالث مدارس أو تيارات

 اإلسالم وقابليّة مفاهيمه ملواكبة التغيري والتطور:
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  الجذري أو األصويل أو الراديكايل، والذي يقاوم أشكال التكيف والتأقلم اإلسالم

والتأويل، ويطالب بااللتزام بحرفية النص وبإحياء الطقوس والعادات واملامرسات التي 

كانت سائدة أيام الرسول عند نزول الوحي، واالقتداء بها يف معالجة شؤون الدنيا 

 واملجتمع والدين؛

 ع البيئة والظرف، حيث ميكن تبنّي التاميز بني الثقافة األندونيسية اإلسالم املتكيّف م

واملاليزية واملغربية والرتكية. مبوجب هذه املدرسة، استطاع اإلسالم أن يسم شعوب 

 هذه البلدان دون أن يلغي تقاليدها أو خصوصياتها الثقافية واإلثنية؛

 اض املجتمع اإلسالمي من خالل واإلسالم املنفتح عرب االجتهاد، وفيه دعوة إىل استنه

تفسري النص الديني بحيث يستطيع االستجابة لتحديات الزمن املعارص وما يفرزه من 

 تشكيالت اجتامعية ومؤسسية وثقافية.

 

الثقايف سلسلة من اإلشكاليات املعرفية والتوصيفية. ولو أردنا تكثيفها  -يثري هذا الكباش الذهني

تبقينا االجتهاد والتقليد. حسب جامل الدين األفغاين، فإن التقليد يف مفهوم واحد أو اثنني، الس

األعمى والرتيب ألفعال القدامى يؤدي إىل البالدة والبالء، وينّم عن الغباء والجمود. و يدعو 

املجّدد محمد عبده من جهته إىل تحرير اإلنسان من جمود التقليد، وال بأس عنده من استقاء 

 -بعقله -سها عىل أن تخضع مليزان العقل الذي ميزنا الله به. فاإلنسان املعرفة الدينية من أس

 يزاوج العلم باإلميان الستكشاف أرسار الوجود.

 

سوف نالحظ أن الخروج من اإلسالم املقّيد زماناً ومكاناً نحو الفضاء العاملي لإلسالم، هو 

وهي فعالً آفاق متعددة، إذ العقل وآفاق االجتهاد.  انتقال من "قداسة" التقليد نحو رحاب

ستتعدد مدارس االجتهاد وأبوابه، والتي ميكن أن نصنفها ألغراض هذا البحث ضمن مداخل 

 ثالث. وهي :

 

  الرشيعة املنفتحة ذات النظرة االجتهادية: والتي مبوجبها يحاجج الكثريون بأن الرسول

ينة، أي أنه أقّر لهم محّمد )ص( أعطى يف أيامه عهداً رصيحاً لغري املسلمني يف املد

بحقوق وتعهد بضامنها. ويذهب الكاتب الرتيك عبد الرحمن دوا إىل أن القرآن الكريم هو 

 أول دستور مكتوب يف العامل؛

 

  منطقة الفراغ، كام عرّب الشهيد محمد باقر الصدر أي تلك املجاالت واملوضوعات التي مل

ما أرادته الرشيعة  -مد سليم العوابحسب املفكر املرصي مح -تتطرّق لها الرشيعة. وهي

من املسلمني لناحية استجابتهم للتغريات والظروف واألحداث. القرآن هو مجموعة من 

املبادىء العامة والخرائط التوجيهية، والتي تتعمد إطالق حرية اإلنسان يف معالجة 

أو آليات محددة  التفاصيل واملعامالت. وليس سهواً أن الرشيعة ال تحبذ شكالً معيناً للدولة

 للحكم، كأمنا هي تحث الناس عىل النمو والتطور والتغيري عرب البحث واالجتهاد؛
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  تفسريات الرشيعة )وليس تفسريها الواحد(: االختالف والتعددية يف اإلسالم منصوص

عنهام يف غري مكان، وهي تعددية عىل ذات املستوى من التقدير والقيمة بالنسبة لإلسالم. 

الدين املوحى به إلهي وواحد، فإن علوم الدين برشية ومتعددة. وتعدديتها تتيح  وإذا كان

الحوار فيام بينها مبا يفيض إىل االرتقاء نحو مراحل أكرث كامالً يف  -يف آن معاً  -وتربر 

 املسار البرشي.
 

 اإلسالم واإلجتهاد  2-1
 

املجتهد ليس مرشعاً وال مغرياً للقوانني الرشعية، بل ينظر ويوظّف طاقته يف إستخراج الحكم 

وتطبيقه عىل موضوعه. واملوضوع يشغل دوراً مهامً يف تطوير األحكام، إذ املقصود من 

املوضوع هو فعل املكلّف، وهو يتغري بحسب األزمان واملجتمعات. فاملجتهد بعد درس 

يحاول إخراج حكمه من األدلة ومصادر الترشيع. وكثرياً ما يكون املوضوع أمراً املوضوع املستجد 

جديداً ليس له نظري يف أيام الترشيع، فيحاول املجتهد استنباط حكمه عن القوانني العامة 

واألصول الكلية. وعليه، فإن دور املجتهد هو فهم الحكم اإللهي للموضوعات وليس دوره مراعاة 

 ف، وال وضع قانون أو حكم جديد لليشء.املصالح والظرو 
 

املقصود من محاولة املجتهد استنباط حكمه عن القوانني العامة ليكون الحكم نتيجة جهد وبحث 

وتأمل مبا أمامه من نص وليس أخذ النص بذاته، وجعله سند الحكم دون ما هنالك من نصوص 

آليات يف توجيه الجهد، إىل جانب النص، تجعل من الحكم املستنبط  -إذن –وقوانني عامة. هي 

للتطبيق. وهنا نجد أن عملية اإلجتهاد هي مصدر للفقيه، ودليل يستدل به. هذا، ويختلف  قابالً 

دور املجتهد عن دور املحّدث من حيث أن املحدث ناقل، واملجتهد يضُم جزءاً من نفسه، وهو 

رأيه، إىل الواقع. ويختلف دوره عن دور املرّشع من حيث أن املرشع ال يتقيد اال مبصالح وظروف 

هم. يتّوقع من املجتهد أن يتحىّل بشخصية لها إستقالليتها، ال مرجعية له من الفقهاء، وال معاش

 يتقيد بفتاوى اآلخرين، وال حرج عنده أن يخالف اجتهادات سابقة.
 

اإلجتهاد حركة فكرية، واستقالل يف الرأي، وانطالق لتطبيق األحكام وبتعبري اإلمام الصدر، )

تطورة، مع اإلحتفاظ باإلطار اإللهي لألحكام. وإذا مل يتقيد اإلجتهاد املستنبطة عىل الحياة امل

بهذا اإلطار، فالحكم الديني يفقد مفهومه وأساسه ألن العنرص األسايس للدين هو كونه إلهياً 

صادراً عن الغيب. فإذا انقطعنا عن الغيب واستنبطنا األحكام حسب الظروف واملصالح فال ميكن 

 .5(، بل يصبح قانوناً برشياً اعتبار الحكم دينياً 

ينِ  يِف  إِكْرَاهَ  اَل }"عاملية" اإلسالم بديهية يف النص:   [852البقرة/ ] {الدِّ

ةً  النااَس  لََجَعَل  َربَُّك  َشاءَ  َولَوْ }  [2 11هود/ ] { ُمْختَلِِفنيَ  يَزَالُونَ  َواِحَدًة، َواَل  أُما

 عاملية اإلسالم عند املسلمني فمسألة فيها نظر.  أما

 ماذا يقول اإلمام الصدر؟
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IV.  اإلمام الصدر والعاملية 

شّق اإلمام الصدر مسريته يف زمن عامليتني عرصيتني ترتكز كل منهام عىل الجانب اإلقتصادي، 

وهام عاملية املجتمع الفردي وسيطرة رأس املال، وعاملية سلطة املجتمع ودكتاتورية 

الربوليتاريا. يقتيض التمييز بني هاتني العامليتني وعاملية الدين بحثاً منفصالً ال مجال للخوض 

هنا. سنالحظ يف خالصة البحث أهمية الفكر الصدري يف الوقت الحايل، وقت العوملة به 

الثقافية واالقتصادية. أّما هنا، فسيقترص حديثنا عىل اإلمام الصدر وبعده الرؤيوى، كنموذج 

لعاملية فكر معّزز بفعل تغيريي ملموس. ولن تكتمل الصورة إال بإعطاء ملحة عن جذور 

كون الثقايف والذايت، وما يحيط به من مناخ اإلحتضان واإلنبات. ثم نقف سامحته مبا هي امل

 عىل فهمه ملهمته اإلجتامعية، مبا هو عامل ديني ملتزم بعقيدة.

 

غصن من فروع ساللة متتد حتى اإلمام عيل بن أيب طالب  فاإلمام السيد موىس الصدر

وقع خاص يف الوجدان الشيعي ومحّل وزوجته فاطمة الزهراء ابنة النبي محمد. ولهذه الساللة م

تكريم عند املسلمني عموماً. لرجال هذا الفرع يف كتب تاريخ اإلنساب والسرَي عراقة يف العلوم 

الدينية أّهلتهم ألن يكونوا يف املوقع األبرز من عرصهم. ومن ميزاتهم أنهم مل يكونوا 

ام وقضايا الناس. وقد عرّضهم منقطعني للمجال اإلرشادي والبحثي دون اإلهتامم بالشأن الع

هذا االلتزام لغضب الحكام، وأّدى إىل إيقاع كل أشكال الظلم واإلضطهاد حتى السجن عند 

بعضهم، واإلعدام عند البعض اآلخر. وتوازياً مع اضطهاد الحكام لهم، تعاظم دورهم 

طبائعهم إن  القيادي عند عارفيهم، وبالخصوص املحرومني منهم، وبهذا فقد كانت القيادة من

 .2كانت دينية أو كانت تصدياً للقضايا العامة

 

لهذه األسباب، انترش توطن أفراد وجامعات من هذه الساللة من مرص حتى الهند. ومتركز 

لبنان، ويف النجف والكاظمية من عواصم العلم الديني يف العراق،  -القياديون منهم يف صور

مطلع عىل املستوى العلمي والدور اإلجتامعي ويف أصفهان وقم من إيران. وكل جيل فيهم 

عند أبناء جيله. يتواصلون كتابياً وقليالً ما كان بينهم لقاءات مبارشة. ولذلك، فإن اإلمام الصدر 

وهو دون الثالثني عاماً، وجد نفسه يف بيئة تعرف  1955عندما قام بزيارة عائلية لصور سنة 

ليمأل شاغراً تركه كبري من  1922حتى إذا عاد إليها سنة الكثري عن مستواه العلمي، وعن توجهاته. 

هذه الساللة كونه مرجعاً للشيعة يف لبنان، كان وروداً طبيعياً للموقع والخط، وكأن مل ميض 

 سنة منذ خروج جده األعىل من لبنان، وعودته هو إليه. 115

 

                                                           
  الله السيد صدر الدين الصدر. وأمه السيدة صفية إبنة آية الله  . أبوه آية1982حزيران  4ولد اإلمام السيد موىس الصدر بقم يف

قسم  –السيد حسني القمي. تخرج من جامعة قم الدينية بدرجة اإلجتهاد. ومن كلية الحقوق يف جامعة طهران بدرجة ليسانس 

.اإلقتصاد السيايس
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ميكن لهذه التجربة أن تساعدنا عىل  كيف ميكن أن نوجز تجربته يف لبنان؟ إالَم آلت؟ وكيف

 عىل استدراك األسوأ من األيام؟ -رمّبا–فهم األحداث الراهنة، أو 

 

 نتابع يف هذا الجزء املوضوعات التالية:

 املباين الفكرية يف حياته ومساره 

 االجتهاد عند اإلمام الصدر 

 مناذج عملية للفكر الصدري 

 نظرته للبنان الوطن وعاملية الكيان 

 

 املباين الفكرية يف حياته ومساره 1-3

 

 جوهر الدين السالم  3 .1.1

أي أنّه آٍت ليحّسن الحياة العملية " إمنا بعثت ألمتم مكارم األخالق".  يؤكد نبي اإلسالم:

لإلنسان، ثم الحياة اإلجتامعية، بل العالقات بني الشعوب. الدين اإلسالمي يأمر أتباعه بالدخول 

حيتهم سالماً. والسالم اسم من اسامء الله الحسنى، وصفة من يف السلم كافة، ويجعل ت

صفاته العليا، تنعكس عىل الكون وتتجىل يف الخلق، فهو سبحانه السالم، ومنه السالم، وإليه 

لْمِ  يِف  اْدُخلُوا آَمنُوا يَا أَيَُّها الاِذينَ يعود السالم ودعوته للعاملني السلم والسالم. } {  كَافاةً  السِّ

 البقرة[. /822]

 

)والكون هذا املحراب الكبـري للسـجود والتسـبيح لـذات اللـه، واملجتمـع املنـّوع املـرتابط مـن 

ذلك مخلوق لله، موصوف بصفة السالم اإللهي،  كل  –هذا املوجود املمتاز –البرش، واإلنسان 

كل منها منوذج من اآلخر، فالسالم الكوين والسالم الفردي يعطيـان نهجـاً منطقيـاً عـن السـالم 

العاملي. فاإلختالف يف العنرص والرأي واإلنتاج يف املجتمع العاملي يجب أن نعرتف به ونعتربه 

 1.ون والتكامل والوحدة(كامالً وجامالً فطرياً يسهل التعارف والتعا

 

وإن كانت تلك املفاهيم وهـذه التعـاليم قـد وجـدت مفرداتهـا يف لغـة اإلمـام الصـدر، فهـي 

راسخة  ومقاصدها غزيرة يف األديان الساموية اآلخـرى، كـام يف بعـض األديـان الغـري سـاموية. 

مـن أجـل أن يتأمـل وبالخصوص أنها تتجه إىل اإلنسان الذي من أجله كانت األديان، أو باألحرى، 

)كانت األديان واحدة، ألن البدء الذي هو الله واحـد، والهـدف الـذي  ويبحث فيكتشف ويطور...

هو اإلنسان واحد، واملسري الذي هو الكون واحد، وعنـدما نسـينا الهـدف وابتعـدنا عـن خدمـة 

يننا فاختلفنـا، ووزعنـا اإلنسان، نسيَنا الله وابتعد عنّا، وأصبحنا فرقاً وطرائق قدداً، وألقى بأسنا ب

. 2الكون الواحد، وخدمنا املصالح الخاصة، وعبدنا آلهة من دون الله، وسحقنا اإلنسـان فتمـزق(

 ويتابع يف نفس العظة:
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)كانت األديان واحدة تهدف إىل غاية واحدة، حرب عىل آلهة األرض والطغاة، ونرصة 

. وملا انترصت األديان وانترص للمستضعفني واملضطهدين، وهام أيضاً وجهان لحقيقة واحدة

معها املستضعفون، وجدوا أن الطغاة غريوا اللبوس وسبقوهم إىل املكاسب، وأنهم بدأوا 

يحكمون باسم األديان ويحملون سيفها. فكانت املحنة املتعاظمة للمضطهدين، وكانت محنة 

 .9األديان والخالفات فيام بينها، وال خالف إال يف مصالح املستغلني(

 

م اإلمام الصدر يف هذه املناسبة ويف غريها، وصلت أصداؤه إىل الفاتيكان وأوروبا مام كال 

يف  الحريصني يف الفاتيكان لتوجيه دعوة لإلمام لحضور حفل تتويج البابا بولس السادس دفع

وبذلك يعترب اإلمام الصدر أول عامل دين مسلم يدخل الفاتيكان يف مثل  أوائل الستينيات.

  أسهب يف الحديث عن لبنان الدور والرسالة... بة؛ وهناكهذه املناس

  

 كرامة اإلنسان هي امليزان 3 .1.8

بإمكان الباحث املتجّول يف ثنايا الفكر الصدري أن يستخلص رشوط الكرامة اإلنسانية كام 

توخاها اإلمام الصدر، وسعى إىل تحقيقها. وهي الحرية، األمن واألمان، العمل، واإلنسان كل 

 إنسان:

 

: يعترب اإلمام الصدر أن اإلنسان حر الترصف والقرار، وأنه مدعو إىل انعتاق فإبداع –الحرية 

املعرفة طوال وجوده، ثم يفّّس دور النبوة يف إيجاد املجتمع الصالح والحياة السليمة، وأن 

الدين والخري من أمور فطرة اإلنسان التكوينية، بينام الخروج عن القواعد العامة هي من 

ملكتسبات، أي تأيت اإلنسان من الخارج، وليست ذاتية. ويف أي من أحوال اإلنسان، فإن ا

سامحته عندما يعرض لإلنسان الذي كرمه الله ، لريى كل ما فيه وكل ما يصدر عنه كرمياً، وهذا 

فالخطوة األوىل يف طريق تربية اإلنسان ورفع مستواه يف جميع يف عاملني إلنطالق األنسان. )

التكامل، يف جعله يحس بكرامته، ويهتم بشؤون نفسه، وإال فسوف ال يويل لنفسه أي حقول 

. فالحرية هي أفضل وسيلة لتجنيد طاقات اإلنسان 12إهتامم، وال يبذل إلصالح وضعه أي نشاط(

كلها. وال يستطيع الفرد أن يخدم يف مجتمع ال تسوده الحرية. وال يستطيع أن ينطلق بطاقاته 

 11اهبه إن أعوزته الحرية. فالحرية اعرتاف بكرامة اإلنسان، وحسن الظن باإلنسانوينمي جميع مو 

فاإلسالم يحفظ حرية الرأي والعقيدة ، ضمن الحّريات األساسية لإلنساناملعتقد وتأيت حرية 

ينِ  يِف  إِكْرَاهَ  اَل }تطبيقاً ملبدأ   [852البقرة/ ] {الدِّ

 

عترب من أحياها كأنه أحيا ااإلسالم حياة اإلنسان و : احرتم رشط النمو والنامء -األمن واألمان

من قتل نفساً بغري }الناس جميعاً، ومن قتلها متعمداً كأنه قتل الناس جميعاً وجزاؤه جهنم. 

{. نفس أو فساٍد يف األرض فكأمنا قتل الناس جميعاً ومن أحياها فكأمنا أحيا الناس جميعاً 

أنفس اآلخرين، ويهدد الذين يهملون شؤون  ويؤكد اإلسالم يف وجوب حفظ[ 38املائدة/]
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: ))إن أهل القرية يف الحديث. فقرائهم وأيتامهم، بحيث يودي إىل موت أحدهم فقراً وعجزاً 

وذلك ألنهم خانوا أمانة الله ونقضوا عهد الله عندما مل يؤدوا يربأون من ذمة الله ورسوله(( 

 املدينة ويف األوطان ويف أرجاء األمة التي مسؤوليتهم تجاه الفرد. ما يقال عن القرية جاٍر  يف

ويعترب اإلمام الصدر أن رفض الفرد التبعية لألشخاص والشهوات ونوازع . تشكل وحدة متكاملة

النفس هي تحرر جوهري. كام أن احرتام الكلمة املنطوقة واملكتوبة والعهود والرشوط 

 واملواثيق هي من شؤون قدسية الكلمة.

 

فعمل ): ويعرض اإلمام الصدر ألهمية العمل يف اإلسالم: اكم برشيتكامل وتر  -العمل

اإلنسان هو القوة الوحيدة لتكوين التاريخ ولتحريكه وتطويره دون سواه، فال دخل للعوامل 

الخارجة عن سعي اإلنسان يف تكوين املجتمعات، وتحديد معاملها، كائناً ما كان، بل اإلنسان 

أو عن إهامل، يختار طريقاً، ويفضل خطاً، ويكون األمر كام بعمله عن معرفة، أو عن جهل، 

اختار هو ملجتمعه. فالبطل الوحيد عىل مّسح التاريخ هو اإلنسان، يكوّنه ويطوره ويحركه، 

فيتطور هو ويتحرك ويتفاعل هكذا باستمرار. فعمل اإلنسان هو صانع هذه األحداث كلها، ليس 

ت العمل وأثرها يف ضامن سالمة العالقات، وكون وبعد هذا يفند سامحته أخالقيا .13(إال

اإلسالم يجعل وجوده مصوناً وطاهراً. ويتناول موضوع الجهد الذي يبذله اإلنسان دون بلوغ 

غرض منظور، وأن اإلسالم ال يعتربه من الجهود املهدورة، بل هي إما أن تكون تجربة تبنى 

ته أن الهدر ليس يف عدم بلوغ اإلنسان عليها نتائج، أو أنها محفوظة عند الله. ويرى سامح

مرامه، بل هدر الطاقة عندما يتم التنكر لجانب أسايس من وجود اإلنسان، أو يف تنمية جانب 

عىل جانب فيه. إذ يفقد املجتمع يف الحالتني من مواهب أفراده وطاقاتهم وكفاءاتهم، 

 فيضعف من ضعف التفاعل بني األفراد واملجتمع.

 

املقصود هو اإلنسان النوع، وليس اإلنسان الجنس، ذاك اإلبداع:  –سان اإلنسان، كل إن

ولذلك ركّز اإلمام الصدر عىل أسس تكريم املرأة اإلنسان، مع إعطاء املرأة األنثى حقها 

باإلحساس والتمتع بأنوثتها مع مراعاة القواعد اإلجتامعية العامة، وكذلك األمر بالنسبة لإلنسان 

ته أن الكرامة الفردية واملجتمعية تتشكل من خالل الرتبية وتكوين الذكر. ويعترب سامح

 اإلحساس باملسؤولية الفردية والتضامنية. 

 

لها يحدها. إننا إذ نقرأه يتحدث عن اإلنسان، وقد  وصورة اإلنسان عند اإلمام الصدر ال إطار

قرأناه يتحدث عن الكون، وكأن اإلنسان الفرد تحّول كوناً، ورمبا هذا ما دعاه إىل اإلستشهاد 

 ببيت شعر  لإلمام عيل بن أيب طالب، وهو يخاطب اإلنسان:

 وفيك انطوى العامل األكرب  أتحسب أنك جرم صغري

عنده يف أنه صورة الكون، بل يرفعه إىل أن يكون وحده صورة إلرادة ال وال يقف األمر باإلنسان 

 تدركها العقول، موحدة ومحيطة بكل املوجودات واملخلوقات ألنها هي التي أوجدتها وخلقتها.
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لكل إنسان الحق يف أن ينتمي إىل مجموعة إنسانية محددة لها هويتها واإلنسان دوٌر ورسالة: 

عمل عىل أساس املبادئ العامة ال يعترب سياسة، واعتربه من صميم )إن ال وكيانها وقيمها.

.  لست رجل سياسة وال رجل إدارة، وليس يل اقرتاح بديل عن النظام القائم أو عن 13مسؤوليايت

طالب بها عند مختلف الفئات. فانا رجل دين. ودخويل يف هذه املحنة دخول تالنظم التي 

ال أؤمن بتصنيف الناس إطالقاً، وال أترصف عىل ضوء  .14مواطن يشعر بأن وطنه يف خطر

اإلنتامءات السياسية ما مل تتعرض القيم األساسية يف حياة املواطن للخطر من جراء 

 (. 15انتامءاته

يف تكوينه، يف حياته، يف حاجاته، يف وعيه، يف تفكريه ويف جميع جوانب حياته، اإلنسان ) 

مع مجتمعه الذي يعيش فيه. فهل ميكنه أن يعزل إميانه يف جميع ذلك موجود إجتامعي يتفاعل 

 12وال انفصال فيام بينهام(.وأخالقه وأعامله الشخصية من تفاعالت مجتمعه

 

)التفاوت يف الكفاءات: فكام أن البرش ولالجتامع البرشي بنظر اإلمام الصدر رضورات أهمها:  

شكلهم يختلف أحدهم عن اآلخر، كذلك يختلف البرش يف شكلهم النفيس، يف استعدادهم، 

)البرش أمامهم كام أن  .11يف كفاءاتهم. فتفاوت أفراد البرش يجعل الجريان متبادالً بني فرد وآخر(

ال ميكن للفرد وحده أن يحّقق  أهداف ومنافع،، هي أعظم من الفرد، وأقوى من الفرد، بحيث

تلك األهداف وأن يصل إىل تلك املنافع، ولهذا هو يحتاج إىل التعاون مع اآلخرين ليك يقوى 

 ويتمكن من تحصيل تلك الغايات والوصول إىل تلك األهداف(.

 

وعىل هذا، فليس هنالك من مجال لتفلت الفرد أو املجتمع مام بينهام من الروابط التي نوجزها 

( من أموال وطاقات وتجارب، وحتى الصحة والقوة اإلنسان)كل ما ميلك )قرص تعبري وأشمله: بأ 

الجسدية، إن كل ما ميلك ليس مثرة جهده لشخصه، بل شارك يف تكوينه اآلخرون من معارصيه 

ومن الذين سبقوه. فالفرد أمني عىل ما ميلك، مسؤول عنه أمام املجتمع، بل أمام املايض 

هذا يؤكد أن الفرد ال يحق له أن يحتكر ما عنده، وال أن يتلفه أو يهمل من شأنه، واملستقبل، و 

 12وال يجوز له أن ييسء إىل نفسه أو يؤذيها، ...(

 

هذا اإلنصهار الكامل بني املجتمع وأفراده، تقتيض تشكيالً ينظم العالقات، ويحدد 

بأخالقيات  اً ملهام، مدعوماملسؤوليات، ويوحد ما بني مؤسسات املجتمع ليكون التوحد يف ا

العمل من ناحية، وليكون هذا استجابة لعملية اإلنصهار تلك، من ناحية أخرى، فيصدق قول 

املجتمع هو اإلنسان زائد العمل املتبادل، مقابل املسؤولية الفردية عن سالمة ) اإلمام الصدر:

 19املجتمع تأيت مسؤولية الجامعة عن الفرد.(
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 اإلمام الصدراالجتهاد عند   3.3

 

سبق أن عرضنا ملفهوم االجتهاد يف اإلسالم عموماً، وعند الشيعة تحديداً. ونذكّر بأن االجتهاد 

هو ما يسهم به الفقيه من أحكام ال تخرج عن روح النص، إالّ أنها تقّدم حلوالً تتناسب مع ثقافة 

 العرص ومفاهيمه. فيام ييل مناذج الجتهادات اإلمام الصدر:

تحديد بداية الشهر القمري ونهايته. وهو ما تتبعه األديان جميعها، إسالمية يف آلية  - أ

ومسيحية، لتعيني مواعيد مواسمها الدينية. درج املسلمون يف اجتهادهم لرؤية 

الهالل يف الليلة األوىل، أن تكون الرؤية برصية، بينام أخذ اإلمام الصدر تعبري 

عاً. وبنى عليها ما توصلت إليه العلوم من "رؤية" لغوياً. أي أنها برصية وبصريية م

وسائل الكشف البرصي املتطورة )املناظري املتعددة األحجام واألبعاد(، ومن 

الحسابات الرياضية للحركة الكونية وللفلك. ثّم حّث عىل االستفادة من العلوم 

وا لتعيني بداية الشهر القمري ونهايته. وبالنسبة ملوضوع الشهود املعنّي أن يكون

من العدول، فوجد بأن التواصل مع املوثوقني من املسلمني املنترشين يف كّل بقاع 

الدنيا، وأخذ ما عندهم من معلومات، يسهّل عىل الحاكم الرشعي يف اعتامد 

 الشهادة عىل الرؤية.

تفسري تعبري "التهلكة" الوارد يف القرآن، واملنهي عن الوقوع فيها حتى ال تكون  يف - ب

مجازفة بالحياة. تنص اآلية الكرمية )وانفقوا يف سبيل الله، وال تلقوا بأيديكم إىل 

(، وهي اآلية التي ُعّمم مدلولها مبا يثبط من العزائم، ويُقعد 195التهلكة( )البقرة/ 

رض والعرض والنفس. أّما اإلمام الصدر، فقد أضاء عىل عن واجب الدفاع عن األ 

موقع اآلية وربطه مبا قبله ومبا بعده يف سورة البقرة، ويف غريها من الُسور، 

وخرج بتفسري اجتهادي مؤداه أن التهلكة املقصودة هي اجتامعية بالدرجة األوىل. 

وسط متخلّف، فأصحاب القدرات املادية والطاقات الفكرية، والذين يعيشون يف 

عليهم واجب البذل مبا يرفع من مستوى محيطهم. وإذا تقاعسوا، سيزداد املجتمع 

تخلفاً مبا ينعكس عليهم سلباً. وهنا تكون التهلكة. أما إذا بذل املقتدر بعض ما 

عنده لرفع شأن املجتمع املحيط به، فسريتقي هذا املجتمع وينعكس األمر إيجاباً 

 متعددة. عىل املقتدرين من جوانب

يف مسألة الزكاة، وهي إخراج نسبة من األموال سنوياً إلبراء ذّمة املكلّف أمام الله،  - ت

منها ما يكون صايف األرباح، ومنها ما يكون عىل ما يحوزه املكلّف من مال سائل، 

إىل املرجع املكلّف أو من -إلبراء الذّمة-وهناك وجوه أخرى بالطبع. يقّدم املال 

ار اإلسالم. واملراجع متعددون، ومندوبوهم كرث ، بل وكرث جداً. ينوب عنه يف أقط

وهذا يؤدي إىل الفوىض يف وجوه الرصف، ماّم حدى باإلمام الصدر إىل إعطاء رأي 

اجتهادي فحواه أن يكون للزكاة صندوق تجمع فيه جميع أشكال الزكاة، وتنظم لها 

، وينظم الصندوق مبا حسابات  يظهر من خاللها مصادر األموال وأبواب رصفها 

يشبه الضامن االجتامعي، فيرصف منه لذوي الحاجات االجتامعية طبابًة أو دراسًة أو 
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دعامً لتوسعة عمل أو ضامناً لشيخوخة، وما شاكل مام تتعرّض له املجتمعات 

 اإلسالمية. وبهذا الطريقة تؤدي الزكاة أغراضها.

 

صلة بالتقريب بني املذاهب اإلسالمية، والحوار ولعّل أكرث اجتهادات اإلمام جرأة هي تلك املت

بني األديان. ليس فقط ألنها تالمس شغاف الحساسيات املزمنة، بل ألنها تقع يف صميم ما نحن 

مبواجهته اليوم؛ حيث املحاوالت حثيثة لطمس رصاع املصالح الدولية ومطامع السلطة 

ثنية وكأنها جوهر األزمات. يكّرر والنفوذ مقابل تظهري الخالفات املذهبية والخصوصيات اإل 

املسيحي، بوجود رسالة رسمية من  -محمد الساّمك، الباحث والناشط يف الحوار اإلسالمي

يد اإلمام موىس الصدر  مسجلة ومحفوظة يف دار الفتوى اللبنانية تطلب "توحيد الفقه وتوح

يل لجان اختصاصية من ذان واألعياد الدينية واقرتاح تشكأل العادات العبادية حتى توحيد ا

املسلمني السنة والشيعة بالبحث يف هذه التفاصيل، ونحن نلتزم مبا يتم االتفاق عليه بإطار 

  82هذه اللجان."

 

وما اهتامم اإلمام الصدر بالتفاصيل إالّ إدراك حكيم بأهميتها يف التقريب بني الناس أو  

الصدر . واجتهاداته تلك تعرّب عن العكس. هكذا، بني الدين واإلنسان، اجتهد اإلمام موىس 

 رؤية متكاملة ملاهيّة اإلنسان، رحلته يف الحياة، وغائية وجوده يف  املجتمع، بل يف الكون.

 

 نجمل هذه الرؤية بأن :

  الدين لخدمة اإلنسان، وإن اإلنسان هدف الدين وغايته عىل الصعيدين الفردي

 واإلجتامعي؛

 معنى إلميان اإلنسان إذا مل يقرنه بالعمل؛   ال 

 جدلية الواقع واإلنسان والنص بعالقة تطورية تصاعدية؛ 

 االجتهاد املستنري املنفتح املواكب للتطّور واألمني عىل قدسيّة النص؛ 

  والطبيعية  واالجتامعيةاإلنسان كّل متكامل: الجوانب اإلنسانية املختلفة أي الفردية

 واإللهية.

هي أركان الفكر الصدري، والتي حملها منهج حياة وعمل. فإىل الفكر، امتاز اإلمام الصدر هذه 

بالتزامه بالتطبيق وبرضورة إشهار النتائج وتعميمها. "هو شّيد الرؤية، وراح مييش بها بني الناس 

فيوقظ النامئني ويستنهض القاعدين ويستميش الواقفني، ويسرتكض املاشني. وهو معهم، بل 

ستطاع أن يحفزهم نحو حاجاتهم وأغراضهم، وأن يطّور الرؤية ويكيفها  عىل امنهم،  وقد هو 

 .81ضوء هذا التفاعل مع الناس"

هذا اإلنسان املتّجه دوماً نحو الكامل بحاجة إىل ميدان حركة حيث تتجىل خالفته لله. ولبنان 

 التي تركها لنا عىل أرض الواقع؟ خري مجال لتلّمس هذه الحركة. ما اآلثار املاديّة واملأمسسة
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 مناذج عملية للفكر الصدري 2-3

 

جـال اإلمـام الصـدر لبنـان طـوالً وعرضـاً وحَمـَل همـوم (، 1912-1922يف أقل من عرشين عاما )

الوطن واملنطقة إىل معظم العواصم. فحالة االستنهاض االجتامعي التي حمل لواءها واملراكـز 

قهـا، قـد أحـدثت انعطافـاً اجتامعيـاً وتاريخيـاً مـا تـزال تداعياتـه والهيئات والتنظيامت التـي أطل

. لقد كانت أحزمة البـؤس آخـذة يف محـارصة املـدن يف 88وتجلياته ترتدد وتتفاعل يوماً بعد يوم

ستينيات البحبوحة والرخاء عندما عاد اإلمام الصدر إىل لبنان، وكانت بذور الحـرب األهليـة قـد 

وأخذت ترتعرع بفعل عوامل وتناقضات إقليمية وعاملية متنّوعـة.  وجَدت األرض الخصبة للنمو،

وتلك األحزمة بالتحديد، كانت ساحة العمل السيايس واالجتامعي والتنموي لإلمام الصدر إذ إنّه 

أدرك وحذر مبّكرا من مخاطر ما يختمـر بـداخلها مـن كـوامن التفّجـر. وهـذا مـا أثبتتـه السـنوات 

ونكبـات. لقـد كـان اإلمـام الصـدر سـبّاقاً يف التحـذير مـن عواقـب  الالحقة مبا حملته من مآيس

الظلم واإلهامل عىل الناس والوطن والحضارة. ولعلّه مل يكن "قـدراً" أن يكـون يف طليعـة مـن 

اجتــاح عشــوائياً  -أي اإلعصــار –اصــطفاهم إعصــار الظلــم، وقــد تبعــه كثــريون. يف حــني، أنـّـه 

 األخرض واليابس. 

 

 بعض محطات 1-2-3

البنود التالية هي  محطات مختارة من تلك املسـرية، وقـدَ ثبُـت الحقـاً أن كـال منهـا كـان مبثابـة 

املشعل أو املنارة للساعني إىل التغيري نحو األفضل، وال غرابة يف ذلك. فهي إنجازات ومشاريع 

ظـروف مبنيّة عىل رؤية متكاملة، وهي رؤية مستقاة من تحليل عميق لطبيعة املعضلة وأسبابها و 

لتعضـد بعضـها  -كاّم ونوعـاً –تفاقمها. وكام تراكمت الرشوط واألسباب وتشابكت، جاءت الحلول 

 البعض، وإذا بكل مرحلة تبني عىل ما سبقها وتؤسس ملا سيليها.

 

  اسـتندت إىل مـا أنجـزه السـابقون مـن  1921بدايات يف مدينة صور وضـواحيها يف عـام

واملسـاعدة للمحتـاجني وإطـالق بـرامج محـو األميـة دراسات ومشاريع، عرب برامج الـدعم 

وإنشاء املؤسسات العامة واستنهاض دور املرأة ومتكينها من خالل تعليمها فنـون الخياطـة 

 والتطريز والرتبية املنزلية وإقامة دورات يف اإلسعاف األويل؛

 

  املسـاعي التعاون مـع أعضـاء النـدوة اللبنانيـة، كبـاكورة   1923بارش اإلمام الصدر عام

 املسيحي؛ -للحوار اإلسالمي

 

  أقر مجلس النواب اللبناين قانون إنشـاء املجلـس اإلسـالمي الشـيعي األعـىل 1921عام ،

 استناداً إىل األسباب املوجبة التي كان قد بيّنها اإلمام الصدر يف العام السابق؛
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  دوار النساء، فأسس أخذت اهتاممات اإلمام الصدر بعداً تغيرياً عميقاً يتصل بالرتبية وبأ

روضة األطفال وألحقها مبدرسة الهدى كام حّول دورات اإلسـعاف األويل إىل مدرسـة فنيـة 

 عالية للتمريض ما زالت قامئة حتى اليوم؛

 

  أسس هيئة نرصة الجنوب، ودعا إىل إرضاب سلمي وطني نشأ بنتيجته مجلس 1912عام ،

 الجنوب لتنمية الجنوب ورفع الحرمان عن لبنان؛

 

  لرتبية األجيال عىل إدراك الواقع املعيـوش، والسـعي  1914أسس حركة املحرومني سنة

إلصالحه، واملتابعة لتوفري الحاجات اإلجتامعية األساسية عرب العمل املأمسـس. وقـد وقّـع 

 وثيقة الحركة نحو مائة وتسعون مثقفاً من مختلف الطوائف اللبنانية؛

 

  بنانية )أمل( بغرض الدفاع عن جنوب لبنان؛، أّسس أفواج املقاومة الل1915عام 

 

   وطوال العامني التاليني، بذل جهوداً مكثفة إلنهاء الحرب األهليـة كانـت  1912منذ عام

 نتيجتها انعقاد مؤمتر الرياض وقمة القاهرة؛

 

  تقّدم بورقة العمـل الشـيعية  حـول اإلصـالحات السياسـية واالجتامعيـة يف 1911عام ،

 لبنان؛

 

  انقطع االتصال باإلمام الصدر ورفيقيه الشيخ محمد يعقوب واألسـتاذ 1912 آب 31يف ،

عباس بدر الدين، وكانوا يف زيارة ليبيا استجابة لدعوة رسمية من حاكمها آنـذاك، وذلـك يف 

مسعى من اإلمام الصدر الحتواء األزمة اللبنانية التي كان العقيد القذايف ضالعاً فيها دعـامً 

 طرف أو ذاك. وتحريضاً لهذا ال

 

يفيدنا استذكار تلك املحطات يف استحضـار اإلطـار التـاريخي والجغـرايف الـذي تحـرّك ضـمنه 

اإلمام الصدر يف تلك الفرتة. إىل ذلك، ال بّد من اسـتدعاء متفرقـات مـن النقـاط التـي أضـاءها، 

 والتي تشكلّت منها معامل الطريق الذي سلكه كثريون. 

 

 

 ... وبعض قصص 3-2-3

لإلمام الصدر العديد من املواقف املشهودة والتي راحـت مرضـب مثـل، أو هـي مبعـث حنـني 

وتحّّس بعد أن افتقدته الساحة اللبنانية. لقـد تحـّول معـه مسـجد الصـفا يف بـريوت إىل سـاحة 

جهاد ورصخة رفض للتقاتـل األهـيل، وتحـّول مكـان االعتصـام إىل قبلـة اسـتقطاب هـرع إليهـا 
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ني والروحانيني واملواطنني. ومل يفّك اعتصامه إال لريفع الحصار عـن بعـض اآلالف من املسؤول

القرى املسيحية يف البقاع. يف مكـان آخـر وزمـان آخـر، تنـاهى إليـه أن أهـايل صـور املسـلمني 

يقاطعون بائعاً للمثلجات بسبب انتامئه املذهبي، فام كان من اإلمـام الصـدر إال أن تـّوج صـالة 

ية، تبعه الناس  إىل أن . أنهى بهم املطاف عند البائع وتناول مام عنـده. الجمعة مبسرية جامهري

 وهكذا فعل الباقون.

 

ويف مغالبة العادات القبلية، مـن املعـروف أن األخـذ بالثـأر والخصـومات الداميـة تسـود لـدى 

بعض العشائر يف منطقتي بعلبك الهرمل يف لبنان. مـام يشـوه صـورة املنطقـة ويـنعكس قلقـاً 

ـاع. كـان وتخل فاً. كام ينىشء وضـعاً صـعباً للدولـة، وتقـع أجهزتهـا األمنيـة أحيانـاً طرفـاً يف الرص

سامحته يبادر إىل عملية الصلح متوسالً  كل التقاليد واألنظمة القبلية يف إيقاع الصلح من جهـة، 

ل أيضـاً وتوقيع تعهد من الزعامء املحليني يف منطقة التقاتل. أما إذا صارت الدولة طرفاً فيتـدخ

لحفظ هيبة الدولة والخضوع للقانون العام مع حث الدولة عىل إنشاء بنى تحتية تحـول الحيـاة 

 القبلية إىل عيش مدين سليم. 

 

 ومشاريع وبنى مؤسسية 2-2-3

ضمن هذا اإلطار الشامل ميكننا تتبّع املرشوعات اإلمنائيـة التـي أنشـأها، واختبـار جـدواها. لـن 

العامل واملشاريع والهيئات التي  أنشأها اإلمـام الصـدر أو نفـذها أو  يتّسع املجال إلحصاء كل

سعى إليها ليحقق رؤاه الفكرية والفلسفية. سنكتفي بعناوين رسيعـة كأمثلـة، وكلهـا مسـتقاة مـن 

 الحاجات اإلجتامعية، وتجسيد لرؤيته ونظريته للبناء اإلجتامعي:

 

 اجتامعياّ وصحياً:

صـور مـن خـالل جمـع التربعـات لـدعم صـندوق  القضاء عىل ظـاهرة التسـّول يف -

 الصدقة، 

تطوير النظـام الـداخيل لجمعيـة الـرب واإلحسـان يف صـور ، بحيـث يتـاح إشـرتاك  -

  النساء يف الحياة العامة، وتفعيل تقدميات الجمعية عموماً،

     إنشاء مربّة اإلمام الخويئ لرعاية األيتام الذكور، -

     ليتيامت،إنشاء مربّة الزهراء )ع( لرعاية ا -

  

 إنشاء مستشفى الزهراء)ع( يف الضاحية الغربية لبريوت، -

  تأسيس بيت الفتاة يف صور لرعاية الفتيات املعرضات وتعليمهّن وتدريبهن. -

 صور -تأسيس املؤسسة االجتامعية للذكور يف برج الشاميل -
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 تربويا ومهنياّ وثقافياً:

 معهد الدراسات اإلسالمية يف صور، -

 الزهراء الثقافية واملهنية يف بريوت، مدينة -

 مدرسة فنية عالية للتمريض، -

 الجمعية اإلسالمية للتخصص العلمي، -

مؤسسات مهنية للذكور وأخرى لألناث أقامها يف صور وبريوت وبعلبك، واختار لكل  -

 منطقة املهن التي تلبي حاجات سوق العمل فيها.

 

 اقتصادياً وتنمويا: 

لري يف لبنان، استناداً إىل الدراسات املعّدة من قبل بعثات طرح إشكاالت الزراعة وا -

ومنظمة التغذية العاملية، وتابع املشاريع دولية مختصة، ومنها بعثة )إيرفد( 

املقرتحة لإلستفادة من أحواض األنهار  وبالخصوص  نهر العايص يف الهرمل رشق 

صور جنوباً. ومتابعة لبنان، ونهر الليطاين الذي ينبع من بعلبك رشقاً ويصب يف 

 مشاريع السدود والبحريات الصناعية واستثامر كامل املياه السطحية،

اإلهتامم بالدراسات التي كانت متوافرة حول النفط والغاز يف السواحل اللبنانية،  -

 ومتابعة كل ما يحيط باملوضوع مع إثارته عىل الصعيد الرسمي،

جتامعي اإلقتصادي يف املناطق املتخلفة دراسة اإلحصاءات املتوافرة حول الواقع اإل  -

 يف لبنان،

الرتكيز عىل تنظيم الزراعات التي تعتاش منها املناطق املختلفة لتحسني الوضع  -

املعييش مثل زراعة التبغ، يف الجنوب وتقديم مرشوع رشكة تساهم فيها الدولة مع 

 املزارعني لضامن حقوق العاملني،

  أن توفر مردوداً يحد من الهجرة،البحث عن زراعات بديلة للتبغ عىل  -

خلق الظروف واملجاالت التي متكن املرأة من املساهمة يف النهوض اإلجتامعي  -

 والثقايف.

 كام يف الطواريء واإلغاثة

 اإلغاثة الّسيعة بتوفري السكن واألغذية وكامل الحاجات الرضورية، -

 822ببريوت لبناء التدخل لدى الدولة لتخصيص قطع أرض كبرية يف منطقة الحدث  -

 مسكناً للمهجرين يف حينه،

التباحث مع رشكة متلك أرضاً واسعة يف الغبريي لرشائها وبناء بيوت سكنية إلستيعاب  -

 أعداد أكرب عند الحاجة.

 

                                                           


. بقيت املحاولة يتيمة ومل تستكمل 1921الشهرية برعاية األب لوبريه يف العام  IRFED” إرفد“عرف لبنان خطة امنائية وضعتها بعثة  

 وإىل يومنا هذا. 1915بسبب مقاومة الطبقة السياسية والنظام الطائفي والتحوالت السياسية والعسكرية التي اجتاحت لبنان منذ عام 
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 منهجية العمل مع رشكاء

اتفق مع املطران غريغوار حداد يف إطار )الحركة االجتامعية( عىل أن يهتم بنشاطات  -

 عها يف الجنوب اللبناين،الحركة ومشاري

بادر إىل تخصيص قطعة أرض صالحة إلقامة مستشفى، ثم تعاون مع "أطباء بال  -

 حدود" إلدارة املرشوع بتخصصاته املتعددة،  وتجهيزه باملعدات. 

 

V. عاملية النموذج اللبناين يف الحوار املعارص 

 

إىل رئيس  1911الصدر عام هو مستهل ورقة عمل قدمها اإلمام  )لبنان وطن نهايئ لجميع بنيه(

الجمهورية اللبنانية إلياس رسكيس بعد سنتني عىل اندالع  الحرب األهلية يف لبنان، لتكون 

مساهمة منه يف استدراج مشاريع إصالح للوضع يف لبنان. ثّم اعتمدت هذه العبارة استهالاًل 

ل استناداً إىل االتفاق . كام وردت يف مقدمة الدستور اللبناين املعدّ 1929التفاق الطائف عام 

املذكور. عَس شهادة اللبنانيني جميعاً شعباً ومجلساً نيابياً وحكومة ورئاسة، وإجامعهم عىل 

أنها الكلمة الحقة الصادرة عن اميان حق بلبنان، عساها تكون حجر األساس يف استنهاض لبنان 

 من كبواته.

 

املواطنني يف البقاع، وأن ترتفع )أن تدوي يف لبنان أصوات من الشامل تدافع عن حقوق 

رصخات يف الجبل تعيد الحياة العمرانية واملساعي الدفاعية إىل الجنوب، وأن تسعى العائالت 

واألفراد املكتفية بصورة خاصة، لرفع مستوى حياة الكادحني واملحرومني، وأن تنادي وتطالب 

. هذه هي املواطنية الحق، طائفة وتشجب التمييز الطائفي الذي ميارس بالنسبة إىل غريها

 (.83وهذه وسيلة بقاء أي وطن

 

دأب اإلمام الصدر عىل اإلفصاح عام أختاره لنفسه من سبيل. وتالياً، صادق شعب لبنان 

)املسؤولية الدينية ال تخرجني عن املواطنية وعن مبعظمه عىل تطابق أقوال سامحته بعمله: 

مسؤولياتها. إن اإلميان بالله، والسعي لصيانة الوطن، واالهتامم بكرامة اإلنسان، هي من 

عميل والتزامايت وطاقايت التي توفرت ويضيف توضيحاً: )(. 84صميم إلتزامات املواطن العادي

أال تكون ملكاً يل، وإمنا أضحت ذرة متواضعة  (...) نفيس، وقد شاء قدري،85لدي، هي أمانة الله

من رصيد هذا الوطن الغايل، ولهثة رجاء، أو خفقة أمل عىل شفاه املتعبني ويف قلوب 

 (.82املعذبني واملحرومني

 

لفتت إنجازات اإلمام الصدر ومسريته اهتامم املراقبني والباحثني يف غري مكان. ضمن قامئة 

، نقرأ الفقرة التالية:  Daniel. L. BUTTRYتقاهم الكاتب األمرييك "األبطال الحواريني" الذين ان

كان اإلمام الصدر أبرز الوجوه الشيعية املسلمة يف جنوب لنبان يف ستينيات وسبعينيات “
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القرن املايض.  وكان مهتامً بشكل أسايس بإزالة الفقر وتحفيز التعليم ألولئك املهمشني خارج 

ة األساسية يف لبنان. أسس العديد من املعاهد االجتامعية واملدارس األطر السياسية واالجتامعي

الفنية ودور الحضانة والعيادات الصحية ومراكز محو األميّة )...(. وبغض النظر عن دوره يف 

تأسيس حركة أمل الشيعية، فقد كان ناشطاً خالل الحرب األهلية يف جهود بناء السلم . وقاد 

 37.وتظاهرة لفك الحصار عن قريتي دير األحمر والقاع املسيحيتني" شخصياً صياماً ألجل السلم

 

لعّل حجم البلد الذي اتخذه اإلمام الصدر منوذجاً، أي لبنان، ال يتناسب مع صفة العاملية. 

عمق فهمه، كانت عاملية األثر املتوخى  لكن الفكر الذي حمله وفهم عمقه هو العاملي. ومن

وكونية الشغف املبذول. فرؤيته شاملة لإلنسان، ووجود اإلنسان مرتابط بخيوط أو جوانب فردية 

 وطبيعية واجتامعية وإلهية. 

 

 خطاب راسخ 1-4-3

)إن ويستمر مخاطباً اللبنانيني، عّل صوته يعلو عىل صوت القنابل والقذائف واملتفجرات: 

عيش يف ضامئر أبنائه قبل أن يعيش يف الجغرافيا والتاريخ. وال حياة للوطن بدون الوطن ي

اإلحساس باملواطنية واملشاركة. وهذا يجب أن يربز بصورة واضحة ورسيعة ودامئة يف 

 82ترفعكم عن العائليات واألقليات والطائفيات والحزبيات(.

 

ر أن العامل يف أواخر القرن العرشين : )نتيجة لتوسع املواصالت نشعففي لبنان الرسالة يقول

وبداية القرن الحادي والعرشين، يعيش كأنه بلد واحد، فأقىص مسافة بني بلد وآخر يف العامل 

ال تتعدى اليوم مسافة اإلنتقال بني بريوت وطربلس. إذن هذا العامل املرتابط الذي يضم 

ان يف بناء الدولة الواحدة الكونية األديان، والتعايش بني أبناء العامل من أجل استمرار اإلنس

 (.89مرتبط ومتأثر إىل حد كبري بنجاح صيغة لبنان التعايشية

 

 جرس حضارة  3-4-3

اإلورويب، مبا ألوروبا من خربة وتجربة وموقع، ومبا للعامل العريب من تراث  –)الحوار العريب 

بربوز  قوى سياسية لولبها  حضاري وثروات وموقع جغرايف، يضع أمام العامل اليوم أمالً كبرياً 

اإلسالمي، فإذا )سقطت تجربة لبنان سوف تظلم الحضارة اإلنسانية ملدة  –الحوار املسيحي 

خمسني عاماً عىل األقل، لذلك نقول إن لبنان يف هذه الفرتة رضورة حضارية أكرث من ذي 

األورويب، والذي سيكون لبنان لولبه، وبني انتعاش حضارة  -الرابط بني الحوار العريب ما. 32قبل(

ما يف مكان ما من العامل؟ وبالعودة إىل العنوان، وإىل تصور تأثري لبنان، الذي هو من أصغر 

 بلدان العامل، عىل حركة حضارية عاملية يف مكان ما، ال بّد من بعض التمعن والبحث.
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وشّدد  عىل وحدة لبنان أرضاً وشعباً! هذا اللبنان الذي يعد حالياً أربع ماليني نسمة  لطاملا رّدد

موزعة عىل مثانية عرش طائفة منها ثالث طوائف تتعدى مبجموعها مليونني ونصف، ويبقى 

مليون ونصف موزعة عىل خمسة عرش طائفة، مبعدل مائة ألف لكل طائفة. واملاليني األربعة 

ويسار، وكل قسم له جامعته ومنطقة نفوذه يف مساحة لبنان التي بالكاد  منقسمة إىل ميني

تتجاوز عرشة آالف كيلو مرت مربع! باملقابل، هناك صورة إنسان لبنان، اإلنسان الذيك املغامر، 

املجرّب، املنترش يف كل بقاع املعمورة، والعالقات التي شكلها اإلنتشار يف السياسة واإلقتصاد 

وما ميكن أن يستثمره لبنان املقيم  واملهاجر من موقع محرك ومتحرك كام  والعلم والفن،

د طاقاته وعالقاته بني الداخل والخارج، ألنتج حالة  وصف سامحته بأنه لولب فيام لو وحا

 حضارية مميزة يف مجموعها الثقايف املتعدد، والتجارب التاريخية الغنية.

 

يني أن يتحسسوا املعامل ابتداء من تحسس رشوط وحتى يكون لبنان الرسالة، فعىل اللبنان

)أما إذا تم الوفاق الوطني ودخلت اإلرادة والرؤية اللبنانيتني يف الساحة، فإن  املواطنية

املستقبل يصبح حتى يف أبهى صوره رهن أيديهم. ال ميكن أن نكون قدريني فالتاريخ ال يقبل لنا 

. نريد لبناناً عربياً، ال جسامً 31لب الدافئ يسمح بهذلك وال اإلميان مصدر العقل املبدع وال الق

غريباً يف املنطقة يأخذ وال يعطي. أو يعطي وال يأخذ. بلداً متفاعالً مع أشقائه، يتحمل معهم 

مسؤولياته العربية، ويشارك يف املصري العريب، ويتمتع بكامل مزاياه. نريد الخروج من النفاق 

التمحور، نريد التخلص من السلوك وراء شعارات ذات  السيايس والتقزم الوطني بحجة عدم

  .38معان متعددة. نريد لبنان العريب الحر املستقل(

  

 التعايش رسالة  2-4-3

ولقد كان من أسس إقامة املجلس اإلسالمي الشيعي األعىل، أن يعمل لتنظيم طاقات الطائفة 

قوى متنازعة دون رابط يحفظ لها ووضعها يف املسار العام للمجتمع. إذ أنها كانت مشتتة بني 

)التنظيم سيؤدي إىل تنسيق الطاقات وتجنيدها ومنعها من الجهود ويؤطرها نحو اآلخرين. 

وبعد أن يعدد أهداف التنظيم ومهامه، يضعه يف املكان الذي يتيح  . (33الهدر واإلصطدام

فاهم والتقارب وال )يسهل مهمة التوحيد الكامل عن طريق الحوار، والت خدمة لبنان، رأى أنه

 . حوار إال بني املمثلني الحقيقيني(

 

وإن كان اإلدعاء بأن الحرب الدائرة تدور بني صفني دينيني، فمن الذي ميثل الدين؟ املتقاتلون 

أم العائالت الروحية التي عقدت مؤمتراً يف مقر البطريركية املارونية يف بكريك بتاريخ 

يؤكدون فيه بأن الله يجمع عباده ألي دين انتموا، ويوحد  ؟ وأصدر املجتمعون بياناً 4/12/1915

بينهم عندما يتخلقون بأخالقه، ويشجبون كل أشكال العنف ليعيش الناس بأمان وتراحم، تربط 

بينهم القيم الروحية، ويحذرون من العواقب منبهني إىل رضورة تغليب العقل، وغري هذا مام 

ليكون بعد ذلك مؤمتر يعلن تشكيل هيئة نرصة يصدر من رجال الله واملنقطعني إليه، 
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الجنوب، متثل جميع رؤساء الطوائف لحامية الجنوب، ورعاية كرامة اإلنسان يف سبيل لبنان 

 املتاميز بحمل أمانة الله.

 

وقد أكد سامحته من خالل هذه امللتقيات عىل تدارك أوضاع لبنان مرّصاً عىل ما كان يقوله منذ 

)إن ليه أخذ يشكل للشيعة شخصية سوية تساهم يف حركة النهوض بلبنان. أن حّل يف لبنان، وع

الطائفية لها أكرث من معنى، فقد تكون سياسية. وكثرياً ما يقصد بالطائفية اإلهتامم بشؤون 

الطائفة، منهم من يقصد بذلك التدين. ولكن الطائفية الخطرة هي السلبية، واتخاذ الطائفة 

فاعل ال قاعدة لهام. وهذا معنى آخر، وعالجه الرتبية الدينية الصحيحة، حاجزاً أمام التعاون والت

وسعي املخلصني سعياً مطلقاً بعيداً عن املساومات. وإين أعتقد أن الشعب اللبناين إذا ترك 

 . (34لطبيعته فهو ليس طائفياً سلبياً، بل يرغب يف التعاون مع مواطنيه بكل إخالص

 

أكرث الناس تعصباً للطائفية يف لبنان هم أبعدهم عن التدين. الطائفية ما وضعت كدين  )إن

للحكم، ولكن كتقسيم للناس. وعىل هذا األساس، فالطائفية يف لبنان بحث سيايس،  اً قائد

ال ميكن أن يوافق  وليس بحثاً دينياً، وعليه يناقش املوضوع عىل الصعيد السيايس. واإلنسان

     35عىل هذا ألن معناه تحديد الكفاءات وتجميد الكثري من الطاقات(. 

        

)أمانة الله هي اإلنسان. حفظاً لهذه األمانة مع كّل ما أنعم الله عليها من قدرة وكفاءة وإمكانية 

لسلبية يقدم ذهنية وجسدية وعاطفية وحركية. ولهذا نجد اإلمام الصدر وهو يعري الطائفية ا

التعايش لنا التعايش صورة حياة لإلنسان اللبناين دون متييز يف عقيدته أو مهنته أو منطقته. إذ)

ليس ملكاً للبنانيني، لكنه أمانة يف يد اللبنانيني ومسؤوليتهم وواجبهم وليس حقهم. نتمسك 

طقة، وعىل صيانة بوحدة لبنان ونحافظ عليها وعىل استقالل لبنان وعىل انسجام لبنان مع املن

 .32هذا الكيان الذي هو أمانة للحضارة العاملية(

 

)التعايش هو امليزة الحية عىل رغم ميزات لبنان يف تاريخه وقوة أهله ومناخه. الرسالة اللبنانية 

 ,. وحتى تتجاوز هذه امليزة دائرة الشعار والخطاب، وتتحوّل إىل أسلوب حياة 31يف التعايش(

 اإلمام الصدر  يف مسريته ونضاله. كام حرص عىل بث مفردات الحوار  ومنط تواصل، انتهجهام

 وتعميمها حيثام حّل وكيفام ارتحل.
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VI. الخالصة: أهمية الفكر الصدري يف الوقت الحارض 

 

يستطيع املتتبع لتطورات األحوال يف الدول العربية )واإلسالمية استطراداً( أن يلحظ تنامي 

 الهواجس عىل أكرث من مستوى:

كيف ستتمكن هذه املجتمعات من تجاوز حقبة العنف، واالنتقال إىل أوضاع  -

 تحفظ حقوق الناس يف الحياة والكرامة والحرية؟

تنامي القلق عىل أوضاع األطراف الضعيفة، كالنساء واألقليات الدينية  -

 والعرقية؛

تشلّع املجتمعات والشعوب يف لّجة املصالح الدولية التي تتجاذب هذا  -

 و ذاك؟الطرف أ 

 

 ويف نظر الكثريين، يتشعب السيناريو األسوأ إىل خطرين كبريين:  

 

: الهجرات الجامعية ملسيحي الرشق، وإفراغه من مكّون حضاري هو دليل البرشية األول

 أو خشبة خالصها تجاه شؤم "رصاع الحضارات"؛

جذورها العميقة : الفتنة الطائفية بني السنة والشيعة، وما تثريه من كوابيس لها والثاين

 يف الذاكرة، ولها مضاعفاتها املدمرة عىل املجتمعات والشعوب اإلسالمية.

 

مل تكن هذه الهواجس بعيدة عن ذهن اإلمام الصدر. ولعلّه زرع ذاته يف لبنان ألن يف هذا 

األخري معظم املسوغات والرشوط والفرص التي تنفي تلك املخاطر أو تتيح دحضها عىل أقل 

كأن لبنان بتاريخه وتركيبته وتجربته هو نقيض األحداث املريرة التي تعصف تقدير، بل 

باملنطقة. إنّه الرتياق . وهو مل يكن يشاغف ترفاً فكرياً أو ميارس رياضة ذهنية يف حقل تجارب 

 سمه لبنان، بل كافح إلثبات أطروحته بال هوادة، وبكل ما أويت من طاقة.ا

 

 يف لبنان منتصف القرن املايض، يجدها تحت  املتصفح لواقع الطائفة الشيعية

وطاة التهميش واالنكفاء والياس. ثم جاءها اإلمام الصدر ليعرب بها نحو استشعار 

الثقة بالنفس وبناء الذات، ومبا ميكنها الحقاً من الثقة باآلخرين ليبنوا معاً الوطن 

يتصّدع.  وهو تفادى تشّكل ذات  فتئي يحملونه هّدية إىل عامل ما النموذج

عصبوية متوترة، بل ذات متواصلة ومتشاركة يف بناء وطن أسسه الكرامة والعدالة 

 واملشاركة. 

 

  ال شّك أن توّسل الحق والعدالة والكرامة يف بناء املجتمع والوطن والدولة، ال

قام اإلمام يعني االنغالق دون اآلخرين وال إمامة الدولة وال تشييع املجتمع. لقد 
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الصدر باستدعاء ما يختزنه املحرومون من محتويات الالوعي والوجدان من غنب 

تاريخي وإهامل مزمن ورفض لإلقصاء وغريها من املظامل السلبية، ونجح يف 

تحويلها إىل طاقة إيجابية متثلت يف الحامس الثوري املؤطر ضمن إرادة التغيري 

 رة اإلنسانية. نحو املجتمع الفاضل والفاعل يف الحضا

 

  حرص اإلمام الصدر ليس فقط عىل مشاركة الناس يف مرشوع التغيري بل عىل

اقتناعهم بهذا املرشوع وإشهار موافقتهم عليه )مهرجان بعلبك ومهرجان صور 

(؛ وهذه املامرسة هي ما يفيد الجامهري املتحركة يف املدن العربية 1914عام 

فة، واضحة األهداف، والحريصة عىل نيل اليوم. هي بحاجة إىل القيادة املعرو 

 رشعية الناس ودعمهم.

 

  وعىل تعددية املرجعيات الشيعية عرب العامل، معطوفة عىل مفهوم االجتهاد وما

يتيحه من آفاق التكيف والتجديد، فباإلمكان فتح كّوة يف معضلة السلطة والزعامة 

عىل اإللهام والتجريب.  وآليات الحكم. وتجربة اإلمام الصدر مل تكن يوماً عصيّة

مل يطرح نفسه محرتفاً ميارس السلطة  -عىل تصديه الواضح للعمل السيايس–فهو 

مبعناها التقني؛ بل مارس حقه كمواطن يف القيادة والتحشيد والضغط لوضع 

اإلصبع عىل مكامن النزف والهدر والتمييز، وعمل عىل تعزيز املواطنية بركنيها 

 الحقوق والواجبات؛

 

أخرياً، وبالعودة إىل  عنوان البحث يف عاملية اإلمام الصدر ، ميكن متثيل اإلسهام الذي أىت به 

عىل هيئة هرم متعّدد الطبقات، وهو منوذج تّم تطبيقه يف قسم الدراسات التابع ملؤسسات 

 :32لبنان -اإلمام الصدر

                 

                                       

           

   

         

         

•     

•     

•      

•      

                  

•      

•                   

•             

  

•           

•                 
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باملنظور التشغييل كّل املنافذ الخدماتية  يف األسس القاعدية  لإلنجاز، نجد -

 امليدانية بني مستوصف ومعهد ومربّة ومدرسة؛

باملنظور التنظيمي، تجلّت اإلسهامات املحليّة لإلمام الصدر يف العديد من  -

البنى املؤسسية  التي أدارت تلك املرافق أو أنها تولّت إدارة حاجات مناطقية 

 وظرفية، مثل مجلس الجنوب؛

قة أعىل، يجد الباحث آليات الضبط واملحاسبة واملشاركة، وما تالزم يف طب -

معها من مواثيق وعرائض وبرامج عمل، وكّل ما يندرج يف مستوى الحكم 

 الصالح )حسب مفردات اليوم(؛

باملنظور املعريف، ويف مستوى يجمع بني الوطني والعاملي، يعترب إرث  -

ة عىل منهجيته العلمية املتمثلة يف اإلمام الصدر معيناً معرفياً مهام. وعالو 

تفحص اإلحصاءات والدراسات وتقييم الحاجات وقياس تأثري املشاريع؛ فقد 

امتاز بحضور واسع وكاريزما تواصل قّل نظريها. وقد أمكنه توظيف موهبته 

ومهارته وعلمه يف تعميم خربته ونتائجها عىل شتى املستويات الفكرية 

 ية عىل السواء؛والعملية، النخبوية والشعب

ختاماً، نصل إىل الجوهر العاملي يف قّمة الهرم. وذلك مبجرّد أن نستخدم  -

املنظور السيايس لتقييم وتفحص القيمة التي أضافها اإلمام الصدر عىل 

التجربة اإلنسانية. بإمكان الباحث أن يستخلص، من كل املستويات السابق 

يستحق تجربته يف مكان آخر.  ذكرها، ما يصلح ألن يأخذ بعداً عاملياً، أو

نقول بإيجاز شديد أن منهجيته يف أن يتوىل الناس تحديد حاجاتهم الحياتية 

ويتمكنوا من حلّها بأنفسهم هي بيت القصيد. والناس بالنسبة إليه كانوا املرأة 

والرجل، وهذه إضافة جوهرية يف األرياف والحوارض الرشقية.   ينجم عن 

اإلحساس بالرىض والثقة بالنفس، وهي الرشط هذه املشاركة حالة من 

الرضوري للثقة باآلخرين متهيداً للعمل معهم، والتلذذ بإنجاز التقّدم نحو 

األفضل. يتيح هذا التقّدم، بل يعّزز قيم املشاركة والحوار واالعرتاف 

باآلخر، مبا يفيض إىل تعزيز فرص السلم والتعاون. ويصح هذا عىل مستوى 

وع املحيل، كام عىل مستوى العالقات بني الطوائف والدول العائلة واملرش 

لبنان هو املصداق عىل صّحة  والشعوب. وخيار اإلمام الصدر أن يكون

ية واالجتامعية والسياسية، هو الحلم  داأطروحته يف تحقيق العدالة االقتص

 الصعب التحقق. 

 

 كان وسيبقى يف  جسامة التحّدي.جامل الحلم 
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