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I. العرص وأزمة اإلسالم 

 

 اإلشكالية (1

 تاريخيا   يصحّ  كام جغرافيا   ذلك ويصح اإلسالمي، العامل يف العقد رابطة العربية املنطقة تشّكل

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

 حاضنة بيئة لكونها إضافة حيوي تفاعل ساحة اإلسالم ديار تزال ال. العامل بقيّة إىل لقانط ومنها

 األوىل السنوات إىل الخالفية القضايا بعض تعود. املتنازعة واالتجاهات التوترات من للعديد

 الدين بني الفصل السلطة؛ تداول القضايا تلك من. بعد تحسم مل أنها والالفت اإلسالم، لظهور

 أمر   بل فكريا ، ترفا   القضايا تلك من أيّ  يف الخوض ليس و. وغريها والتقليد، االجتهاد لدولة،وا

 االضطراب لّجة يف ميور الراهن السيايس الحراك حيث واإللحاح، األهمية من كبري جانب عىل

 . الرؤية وانعدام والتشلّع

 

 :رئيسية ظواهر بثالثة اللحظة تحديات تلخيص ميكن

 حيث اإلسالمية الساحات يف حاليا    ويرتكز الغربية، الحوارض عن العنفي اطالنش انكفأ -

 علام  . املجموعات تلك الحتضان خصبة بيئة وتشكل واإلقصاء البؤس مساحات تنترش

 محّدد؛ جغرايف حيّز يف احتواءه يصعب املجموعات هذه نشاط بأن

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

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

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

 .  القائم التوتر تأجيج يف اليوم تساهم الفوائض تلك إن بل أوسطي،-الرشق

 

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

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

 آليات واستبعدت الحكمة أصوات متاما   تالشت. األقليات تجاه وانزالقه واملذاهب الطوائف

 . الحوار

 

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

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

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

  العامل؟
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  ماإلسال  عاملية (1

لَْعالَِمنيَ  رَْحَمة   ِإاّل  َأرَْسلْنَاَك  َوَما(: )ص)األكرم للرسول الله دعوة حسب الناس لكل اإلسالم جاء ( ل ِّ

 الكتامل كرشط سبق مبن واإلميان الرتاكمية فكرة عىل اإلسالمي املعتقد يقوم كام [.501/األنبياء]

 سيدنا إىل وصوال  آدم يوم من به الله انزل ما كل عىل مشتمل   فالتنزيل. املحمديّة الرسالة

 َوِإْساَمِعيَل  ِإبْرَاِهيمَ  َعىَل  أ نزَِل  َوَما َعلَيْنَا أ نزَِل  َوَما ِباللّهِ  آَمنّا ق ْل )( ص) محمد بالنبي وختاما   املسيح

 مِّنْه مْ  َأَحد   بنَْيَ  ن َفرِّق   الَ ّربِِّهمْ  ِمن وَالنِّبيُّونَ  َوِعيَس  م وَس  أ وِتَ  َوَما وَاألَْسبَاِط  َويَْعق وبَ  َوِإْسَحاَق 

 أىب إبراهيم النبي ملة عىل لله أمره أسلم( ص) فالرسول[.  48/عمران آل] ( م ْسِلم ونَ  َله   وَنَْحن  

 وإسحق باسامعيل مرورا   إبراهيم من الرسل به جاء ما جميع أن يعني وهذا. جميعا   األنبياء

 . واحدة رسالة هي ومحمد وعيس موس حتى ويوسف ويعقوب

هََداءَ  ك نْت مْ  َأمْ } ونَ  َما ِلبَِنيهِ  قَاَل  ِإذْ  الَْموْت   يَْعق وبَ  َحَضَ  ِإذْ  ش   بَْعِدي ِمنْ  تَْعب د 

ا ِإلََٰه ا َوِإْسَحاَق  َوِإْساَمِعيَل  ِإبْرَاِهيمَ  آبَاِئَك  َوِإلََٰهَ  ِإلََٰهََك  نَْعب د   قَال وا  {  م ْسِلم ونَ  َله   وَنَْحن   وَاِحد 

 [.511/لبقرةا]

 

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

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

 الو  لله إرضاء ليست وهذه. العبادات من وغريها والصوم الصالة معنى يعنّي  كام. والحرام

 ما الهي. "سواه ما كل من تحرر وإمنا جاهه، من لإلكثار وال غضبه، لدفع وال إليه، نفع إليصال

 بن عيل اإلمام" ]فعبدتك للعبادة أهال  وجدتك وإمنا جنتك يف طمعا   وال نارك من خوفا   عبدتك

 ([.ع) طالب أيب

 

 األكرثية بأن قلنا  لو كثريا   نجازف ال ولعلّنا متعددة، مناهج اإلسالم إىل الدعوة أخذت وقد هذا

 كانت وإن. وتسامح محبّة دين أنّه عىل اإلسالم تعرّف سوف الفطريني املسلمني من الساحقة

 . أ َخر اتجاهات نحو الفطري املفهوم تحرف أن ميكن وعنف قلق من يكتنفها وما الراهنة األيام

 

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

 مدى لتوصيف  5تيارات أو مدارس ثالث وجود نالحظ املتسارعة، وتطوراته بتغرياته الواقع

 :والتطور التغيري ملواكبة مفاهيمه وقابليّة اإلسالم مرونة

 

 والتأقلم التكيف أشكال يقاوم والذي الراديكايل، أو األصويل أو الجذري اإلسالم 

 التي واملامرسات والعادات الطقوس وبإحياء النص بحرفية بااللتزام ويطالب والتأويل،

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

 والدين؛ واملجتمع
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 األندونيسية الثقافة بني التاميز تبنّي  ميكن حيث والظرف، البيئة مع املتكيّف اإلسالم 

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

 واإلثنية؛ الثقافية خصوصياتها أو تقاليدها يلغي أن دون البلدان

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

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

 .وثقافية ومؤسسية اجتامعية تشكيالت

 

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

 فإن األفغاين، الدين جامل حسب. والتقليد االجتتهاد الستبقينا اثنني، أو واحد مفهوم يف

 و. والجمود الغباء عن وينمّ  والبالء، البالدة إىل يؤدي القدامى ألفعال والرتيب األعمى التقليد

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

 - فاإلنسان. به الله ميزنا الذي العقل مليزان تخضع أن عىل أسسها من الدينية املعرفة استقاء

 .الوجود أرسار شافالستك باإلميان العلم يزاوج -بعقله

 

 :واالجتهاد العقل (2

 هو لإلسالم، العاملي الفضاء نحو ومكانا   زمانا   املقّيد اإلسالم من الخروج أن نالحظ سوف

 ستتعدد إذ متعددة، آفاق فعال  وهي. واالجتهاد العقل آفاق نحو التقليد" قداسة" من انتقال

 : وهي. ثالث مداخل ضمن البحث هذا ضألغرا نصنفها أن ميكن والتي وأبوابه، االجتهاد مدارس

 

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

 لهم أقرّ  أنه أي املدينة، يف املسلمني لغري رصيحا   عهدا   أيامه يف أعطى( ص) محّمد

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

 العامل؛ يف مكتوب دستور أول هو

 

 املجاالت تلك أي الصدر باقر محمد السيد الشهيد عرّب  كام الفراغ، منطقة 

 سليم محمد املرصي املفكر بحسب -وهي. الرشيعة لها تتطرّق مل التي واملوضوعات

 فوالظرو  للتغريات استجابتهم لناحية املسلمني من الرشيعة أرادته ما -العوا

 تتعمد والتي التوجيهية، والخرائط العامة املبادئ من مجموعة هو القرآن. واألحداث

 ال الرشيعة أن سهوا   وليس. واملعامالت التفاصيل معالجة يف اإلنسان حرية إطالق

 النمو عىل الناس تحث هي كأمنا للحكم، محددة آليات أو للدولة معينا   شكال  تحبذ

 واالجتهاد؛ البحث عرب والتغيري والتطور
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 منصوص اإلسالم يف والتعددية االختالف(: الواحد تفسريها وليس) الرشيعة تفسريات 

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

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

 مراحل نحو االرتقاء إىل يفيض مبا بينها فيام الحوار -معا   آن يف - روترب تتيح وتعدديتها

 .البرشي املسار يف كامال  أكرث

 

ينِ  يِف  إِكْرَاهَ  اَل : }النص يف بديهية اإلسالم" عاملية"  النّاَس  لََجَعَل  َربَُّك  َشاءَ  َولَوْ [ }212/ البقرة{ ]الدِّ

ْختَلِ  يَزَال ونَ  َواَل  َواِحَدة ، أ ّمة    فمسألة املسلمني بعض عند اإلسالم عاملية أما ؛[4 55/ هود{  ]ِفنيَ م 

.  فيه نشأ الذي الزماين أو املكاين اإلطار تأثريه يف يتعّدى ما كّل  هو" العاملي"  فـ. نظر فيها

 بصالحية قناعته من نابع   للعمل ميدانا   للبنان اختياره أن الصدر اإلمام مسار يف  نالحظ سوف

 سياّم ال ، والتأثري للتعميم تجربته قابلية لناحية  عامليا   منوذجا   يكون ألن لصغريا الوطن هذا

. اليوم بنا تعصف التي للمخاطر املايض القرن ستينيات منذ تنبّه لقد.  والتعايش  الحوار تجربة

 ذاك مالءمة عىل توكيد إالّ  لها موضوع ا الصدر اإلمام منهج من تتخذ  التي املنتديات تواتر وما

 من انطالقا   وذلك للعامل، حضارية رسالة لبنان يف رأى  هو. املعارصة قضايانا ملقاربة املنهج

 إىل يرنو إنساين منوذج لتشييد أسلوبا   الحوار باعتامد ونادى والثقافية، العقائدية تعدديته

 الثقة دةاستعا من بدءأ وقدراته، باإلنسان يؤمن التنمية يف تشاركيا   منهجا   وأرس. الكامل

 . وباآلخرين بالنفس

 

 الصدر؟ اإلمام يقول ماذا

 

II. الصدر اإلمام : 

 :الفكرية املباين: أوالً

 السالم الدين جوهر (1

 العملية الحياة يف ليتدخل آت   أنّه أي". األخالق مكارم ألمتم بعثت إمنا: " اإلسالم نبي يؤكد

 أتباعه يأمر اإلسالمي الدين. عوبالش بني العالقات يف بل اإلجتامعية، الحياة يف ثم لإلنسان،

 وصفة الحسنى، الله اسامء من اسم والسالم. سالما   تحيتهم ويجعل كافة، السلم يف بالدخول

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

ل وا آَمن وا الِّذينَ  َهاأَيُّ  يَا. }والسالم السلم للعاملني ودعوته السالم يعود وإليه لْمِ  يِف  اْدخ  { كَافّة   السِّ

 [.البقرة/ 204]

 

 فهي الصدر، اإلمام لغة يف مفرداتها وجدت قد التعاليم وهذه املفاهيم تلك كانت وإن

 الغري والفلسفات األديان بعض يف كام اآلخرى، الساموية األديان يف غزيرة ومقاصدها  راسخة

 أجل من باألحرى، أو األديان، كانت أجله من الذي اإلنسان إىل تتجه أنها وبالخصوص. ساموية
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 واحد، الله هو الذي البدء ألن واحدة، األديان كانت... )ويطور فيكتشف ويبحث يتأمل أن

 وابتعدنا الهدف نسينا وعندما واحد، الكون هو الذي واملسري واحد، اإلنسان هو الذي والهدف

 بيننا بأسنا وألقى قددا ، وطرائق فرقا   وأصبحنا عنّا، وابتعد للها ونسيَنا اإلنسان، خدمة عن

 وسحقنا الله، دون من آلهة وعبدنا الخاصة، املصالح وخدمنا الواحد، الكون ووزعنا فاختلفنا،

 ( .2فتمزق اإلنسان

 

 

 امليزان هي اإلنسان كرامة (1

 

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

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

 :االنتامء يف والحق إنسان،

 

 املعرفة إىل مدعو وأنه والقرار، الترصف حر اإلنسان أن الصدر اإلمام يعترب :الحرية 

 وأن السليمة، والحياة الصالح تمعاملج إيجاد يف النبوة دور يربر ثم وجوده، طوال

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

 اإلنسان، أحوال من أي ويف. ذاتية وليست الخارج، من اإلنسان تأت أي املكتسبات، من

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

 اإلنسان تربية طريق يف األوىل فالخطوة). األنسان إلنطالق عاملني يف وهذا كرميا ،

 نفسه، بشؤون ويهتم بكرامته، يحس جعله يف التكامل، حقول جميع يف مستواه ورفع

 فالحرية.  1(نشاط أي وضعه إلصالح يبذل وال إهتامم، أي لنفسه يويل ال فسوف وإال

 يف يخدم أن بفعالية الفرد يستطيع وال. كلها اإلنسان طاقات نيدلتج وسيلة أفضل هي

 . الحرية تسوده ال مجتمع

 

 جميعا ، الناس أحيا كأنه أحياها من وأعترب اإلنسان حياة اإلسالم احرتم: واألمان األمن 

 أو نفس بغري نفسا   قتل من. }جهنم وجزاؤه جميعا   الناس قتل كأنه متعمدا   قتلها ومن

{. جميعا   الناس أحيا فكأمنا أحياها ومن جميعا   الناس قتل فكأمنا االرض يف فساد  

 يهملون الذين ويهدد اآلخرين، أنفس حفظ وجوب يف اإلسالم ويؤكد[ 12/املائدة]

. الحديث يف. وعجزا   فقرا   أحدهم موت إىل يودي بحيث وأيتامهم، فقرائهم شؤون

 هي النفس ونوازع والشهوات شخاصلل  التبعية الفرد رفض أن الصدر اإلمام ويعترب

 واملواثيق والرشوط والعهود واملكتوبة املنطوقة الكلمة احرتام أن كام. جوهري تحرر

 .الكلمة قدسية شؤون من هي
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 القوة هو اإلنسان فعمل): اإلسالم يف العمل ألهمية الصدر اإلمام ويعرض :العمل 

 عن الخارجة للعوامل دخل فال ،سواه دون وتطويره ولتحريكه التاريخ لتكوين الوحيدة

 بعمله اإلنسان بل كان، ما كائنا   معاملها، وتحديد املجتمعات، تكوين يف اإلنسان سعي

 كام األمر ويكون خطا ، ويفضل طريقا ، يختار إهامل، عن أو جهل، عن أو معرفة، عن

 ورهويط يكوّنه اإلنسان، هو التاريخ مرسح عىل الوحيد فالبطل. ملجتمعه هو اختار

 هذه صانع هو اإلنسان فعمل. باستمرار هكذا ويتفاعل ويتحرك هو فيتطور ويحركه،

 .  8(إال ليس كلها، األحداث

 

 ،مع اإلنسان، املرأة تكريم أسس عىل الصدر اإلمام ركزّ  ولذلك :إنسان كل اإلنسان 

 سامحته ويعترب. الذكر لإلنسان بالنسبة األمر وكذلك العامة، االجتامعية القواعد مراعاة

 باملسؤولية اإلحساس وتكوين الرتبية خالل من تتشكل واملجتمعية الفردية الكرامة أن

 . والتضامنية الفردية

 

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

 أنه يف عنده باإلنسان األمر يقف وال كونا ، تحّول الفرد اإلنسان وكأن الكون، عن يتحدث قرأناه

 ومحيطة موحدة العقول، تدركها ال إلرادة صورة وحده يكون أن إىل يرفعه بل الكون، صورة

 .وخلقتها أوجدتها التي هي ألنها واملخلوقات املوجودات بكل

 

 إنسانية مجموعة إىل ينتمي أن يف الحق إنسان لكل :واالجتامع االنتامء حق ولإلنسان 

 يعترب ال العامة املبادئ أساس عىل العمل إن). وقيمها وكيانها يتهاهو لها محددة

 يل وليس إدارة، رجل وال سياسة رجل لست.   1مسؤوليات صميم من واعتربه سياسة،

 فانا. الفئات مختلف عند بها يطالب التي النظم عن أو القائم النظام عن بديل اقرتاح

 أؤمن ال. 2خطر يف وطنه بأن يشعر نمواط دخول املحنة هذه يف ودخويل. دين رجل

 القيم تتعرض مل ما السياسية اإلنتامءات ضوء عىل أترصف وال إطالقا ، الناس بتصنيف

 . 1(انتامءاته جراء من للخطر املواطن حياة يف األساسية

 

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

 بأخالقيات مدعومة املهام، يف التوحد ليكون املجتمع مؤسسات بني ما حدويو  املسؤوليات،

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

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

  4.(الفرد عن الجامعة مسؤولية تأت املجتمع،
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 ملاهيّة متكاملة رؤية عن تعرّب  تلك واجتهاداته. الصدر موس اإلمام اجتهد واإلنسان، الدين بني

 .الكون يف بل املجتمع،  يف وجوده وغائية الحياة، يف رحلته اإلنسان،

 

 : بأن الرؤية هذه نجمل

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

 واالجتامعي؛

 بالعمل؛ يقرنه مل إذا اإلنسان إلميان معنى ال   

 تصاعدية؛ تطورية بعالقة والنص واإلنسان الواقع جدلية 

 النص؛ روحية عىل واألمني للتطّور املواكب املنفتح املستنري االجتهاد 

 والطبيعية واالجتامعية الفردية أي املختلفة، اإلنسانية بجوانبه: متكامل كّل  اإلنسان 

 .واإللهية

 

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

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

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

 عىل  ويكيفها الرؤية يطّور وأن وأغراضهم، حاجاتهم نحو يحفزهم أن أستطاع وقد  منهم، هو

 .9" الناس مع التفاعل هذا ضوء

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

 الواقع؟ أرض عىل لنا تركها التي واملأسسة املاديّة اآلثار ما. ركةالح هذه لتلّمس مجال خري

 

 املعارص العراك يف اللبناين النموذج: ثانياً 

 

 رئيس إىل 5911 عام الصدر اإلمام قدمها عمل ورقة مستهل هو( بنيه لجميع نهايئ وطن لبنان)

 لبنان، يف األهلية حربال  اندالع عىل سنتني بعد رسكيس إلياس الراحل اللبنانية الجمهورية

 العبارة هذه اعتمدت ثمّ . لبنان يف للوضع إصالح مشاريع استدراج يف منه مساهمة لتكون

 إىل استنادا   املعّدل اللبناين الدستور مقدمة يف وردت كام. 5949 عام الطائف التفاق استهالال 

 وإجامعهم ورئاسة، وحكومة ا  نيابي ومجلسا   شعبا   جميعا   اللبنانيني شهادة عس. املذكور االتفاق

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

 .كبواته من لبنان

 

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

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

 من هي اإلنسان، بكرامة واالهتامم الوطن، لصيانة والسعي بالله، اإلميان إن. مسؤولياتها
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 توفرت التي وطاقات والتزامات عميل: )توضيحا   ويضيف. 50(العادي املواطن إلتزامات صميم

 .55(الله أمانة هي لدي،

 

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

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

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

 . وإلهية واجتامعية وطبيعية

 

 يف العامل أن نشعر املواصالت لتوسع نتيجة): يقول الرسالة لبنان يف :نموذجال فرادة (أ 

 فأقىص واحد، بلد كأنه يعيش والعرشين، الحادي القرن وبداية العرشين القرن أواخر

. وطربلس بريوت بني اإلنتقال مسافة اليوم تتعدى ال العامل يف وآخر بلد بني مسافة

 أجل من العامل أبناء بني والتعايش األديان، يضم الذي املرتابط العامل هذا إذن

 بنجاح كبري حد إىل ومتأثر مرتبط الكونية الواحدة الدولة بناء يف اإلنسان استمرار

 .52(التعايشية لبنان صيغة

 

 ومبا وموقع، وتجربة خربة من ألوروبا مبا اإلورويب، – العريب الحوار)  :حضارة جرس (ب 

 اليوم العامل أمام يضع جغرايف، وموقع اتوثرو  حضاري تراث من العريب للعامل

 تجربة سقطت) فإذا اإلسالمي، – املسيحي الحوار لولبها سياسية قوى  بربوز كبريا   أمال 

 إن نقول لذلك األقل، عىل عاما   خمسني ملدة اإلنسانية الحضارة تظلم سوف لبنان

 صورة هناك ،باملقابل.   51(قبل ذي من أكرث حضارية رضورة الفرتة هذه يف لبنان

 املعمورة، بقاع كل يف املنترش املجرّب، املغامر، الذيك اإلنسان لبنان، إنسان

 أن ميكن وما والفن، والعلم واإلقتصاد السياسة يف اإلنتشار شكلها التي والعالقات

 بأنه سامحته وصف كام ومتحرك محرك موقع من واملهاجر  املقيم لبنان يستثمره

 يف مميزة حضارية حالة ألنتج والخارج، الداخل بني وعالقاته اتهطاق وّحد لو فيام لولب

 .الغنية التاريخية والتجارب املتعدد، الثقايف مجموعها

 

 هذا! وشعبا   أرضا   لبنان وحدة عىل  وشّدد رّدد لطاملا: الطائفية ونقمة الطوائف نعمة (ج 

 ثالث منها طائفة عرش مثانية عىل موزعة نسمة ماليني أربع حاليا   يعد الذي اللبنان

 خمسة عىل موزعة ونصف مليون ويبقى ونصف، مليونني مبجموعها تتعدى طوائف

 ويسار، ميني إىل منقسمة األربعة واملاليني. طائفة لكل ألف مائة مبعدل طائفة، عرش

 آالف عرشة تتجاوز بالكاد التي لبنان مساحة يف نفوذه ومنطقة جامعته له قسم وكل

 ولكن للحكم، قائد كدين وضعت ما الطائفية الصدر، لإلمام نسبةوبال!  مربع مرت كيلو

 بحثا   وليس سيايس، بحث لبنان يف فالطائفية األساس، هذا وعىل. للناس كتقسيم
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 حفظا  . اإلنسان هي الله أمانة).  السيايس الصعيد عىل املوضوع يناقش وعليه دينيا ،

 وجسدية ذهنية وإمكانية وكفاءة قدرة من عليها الله أنعم ما كّل  مع األمانة لهذه

 لنا يقدم السلبية الطائفية يعري وهو الصدر اإلمام نجد ولهذا. وحركية وعاطفية

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

 

 أن األعىل، الشيعي اإلسالمي املجلس إقامة أسس من كان ولقد :رسالة أبنائه تعايش (د 

 مشتتة كانت أنها إذ. للمجتمع العام املسار يف ووضعها الطائفة طاقات لتنظيم يعمل

 سيؤدي التنظيم) .اآلخرين نحو ويؤطرها الجهود لها يحفظ رابط دون متنازعة قوى بني

 أهداف يعدد أن وبعد .58(واإلصطدام الهدر من ومنعها وتجنيدها الطاقات تنسيق إىل

 مهمة يسهل) أنه رأى لبنان، خدمة  يتيح الذي كانامل يف يضعه ومهامه، التنظيم

 املمثلني بني إال حوار وال والتقارب والتفاهم الحوار، طريق عن الكامل التوحيد

. التدين عن أبعدهم هم لبنان يف للطائفية تعصبا   الناس أكرث إن(. )الحقيقيني

 وليس وواجبهم وليتهمومسؤ  اللبنانيني يد يف أمانة لكنه للبنانيني، ملكا   ليس التعايش)

 لبنان انسجام وعىل لبنان استقالل وعىل عليها ونحافظ لبنان بوحدة نتمسك. حقهم

 .  51(العاملية للحضارة أمانة هو الذي الكيان هذا صيانة وعىل املنطقة، مع

 دنيا يف املهاجرين مع التواصل عىل الصدر اإلمام حرص لطاملا: املقيم املهاجر (ه 

 احتواء لناحية إن ألبنائه ومسعفا   للبلد حقيقية ثروة من ميثلونه امل تقديرا االغرتاب،

 كونيّة حامية شبكة تأمني لناحية أو والفقر، البطالة مقّدمها ويف الداخلية االحتقانات

 عنرصا   عموما   الهجرة وأضحت. الدولية املحافل يف لبنان قضايا إلثارة عامليا   ومنربا  

 يف والثقايف االقتصادي أثرها لتنامي األممي والتكامل الدولية العالقات يف أساسيا  

 أي الحقيقي لبنان املهاجرون ميثل  اللبنانية، الحالة ويف. واملقصد املصدر بلدان

 منه تجعل التي واإلنسانية والفكرية العقائدية ومكوناته البرشية برتكيبته الكوين، لبنان

 علّمنا التي الدروس من واحدة وهذه. صالخال  إىل البرشية خاللها من تتطلّع أمل نافذة

 .الصدر موس السيد املغيّب اإلمام إيّاها

 

 أن اللبنانيني فعىل الرسالة، لبنان يكون وحتى: شاؤوا إذا بنيه، بيد لبنان قدر (و 

 الوطني الوفاق تم إذا أما)  املواطنية رشوط تحسس من ابتداء املعامل يتحسسوا

 أبهى يف حتى يصبح املستقبل فإن الساحة، يف نياللبنانيت والرؤية اإلرادة ودخلت

 اإلميان وال ذلك لنا يقبل ال فالتاريخ قدريني نكون أن ميكن ال. أيديهم رهن صوره

 .  52به يسمح الدافئ القلب وال املبدع العقل مصدر

 

 مع واملتفاعل الفاعل هي للبنان الصدر اإلمام نظرة: املستقل الحر العريب لبنان (ز 

 وال يعطي أو. يعطي وال يأخذ املنطقة يف غريبا   جسام   ال عربيا ، لبنانا   نريد. )محيطه
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 املصري يف ويشارك العربية، مسؤولياته معهم يتحمل أشقائه، مع متفاعال  بلدا  . يأخذ

 بحجة الوطني والتقزم السيايس النفاق من الخروج نريد. مزاياه بكامل ويتمتع العريب،

 لبنان نريد. متعددة معان ذات شعارات وراء السلوك من التخلص نريد التمحور، عدم

  . 51(املستقل الحر العريب

 

III. الحارض الوقت يف الصدري الفكر أهمية: الخالصة 

 

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

 :مستوى من أكرث عىل الهواجس

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

 والحرية؟ والكرامة الحياة يف الناس حقوق

 والعرقية؛ الدينية واألقليات كالنساء الضعيفة، املكونات أوضاع عىل القلق تنامي 

 أو الطرف هذا تتجاذب التي الدولية املصالح لّجة يف والشعوب املجتمعات تشلّع 

 ذاك؟

 

 :  كبريين خطرين إىل األسوأ السيناريو يتشعب ،الكثريين نظر ويف

 

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

 ؛"الحضارات رصاع" شؤم تجاه خالصها خشبة أو البرشية

 

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

 .اإلسالمية والشعوب املجتمعات عىل املدمرة مضاعفاتها ولها والذاكرة، فةالثقا يف

 

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

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

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

 تجارب حقل يف ذهنية رياضة ميارس أو فكريا   ترفا   يشاغف يكن مل وهو.  الرتياق إنّه. باملنطقة

 .طاقة من أوت ما وبكل هوادة، بال أطروحته إلثبات كافح بل لبنان، أسمه

 

 وطاة تحت يجدها املايض، القرن فمنتص لبنان يف الشيعية الطائفة لواقع املتصفح 

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

 النموذجي الوطن معا   ليبنوا باآلخرين الثقة من الحقا   ميكنها ومبا الذات، وبناء بالنفس

 بل متوترة، عصبوية ذات تشكّل تفادى وهو.  يتصّدع فتأ ما عامل إىل هّدية يحملونه
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 والعدالة الكرامة أسسه وطن بناء يف ومتشاركة متواصلة ذات تشكيل إىل مبنهجه ارتقى

 . واملشاركة

 

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

 صدرال اإلمام قام لقد. املجتمع تشييع وال الدولة إمامة وال اآلخرين دون االنغالق

 تاريخي غنب من والوجدان الالوعي محتويات من املحرومون يختزنه ما باستدعاء

 إىل تحويلها يف ونجح السلبية، املظامل من وغريها لإلقصاء ورفض مزمن وإهامل

 املجتمع نحو التغيري إرادة ضمن املؤطر الثوري الحامس يف متثلت إيجابية طاقة

  .اإلنسانية الحضارة يف والفاعل الفاضل

 

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

 عام صور ومهرجان بعلبك مهرجان) عليه موافقتهم وإشهار املرشوع لهذا

 العربية املدن يف املتحركة الجامهري يفيد ما هي املامرسة وهذه ؛(منوذجا  5918

 رشعية نيل عىل والحريصة األهداف، حةواض املعروفة، القيادة إىل بحاجة هي. اليوم

 .ودعمهم الناس

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

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

 فهو. والتجريب لهاماإل عىل عصيّة يوما   تكن مل الصدر اإلمام وتجربة. الحكم وآليات

 مبعناها السلطة ميارس محرتفا   نفسه يطرح مل -السيايس للعمل الواضح تصديه عىل–

 عىل اإلصبع لوضع والضغط والتحشيد القيادة يف كمواطن حقه مارس بل التقني؛

 والواجبات؛ الحقوق بركنيها املواطنية تعزيز عىل وعمل والتمييز، والهدر النزف مكامن

 

 

 به أىت الذي اإلسهام متثيل ميكن ، الصدر اإلمام عاملية يف البحث عنوان  إىل العودةوب أخريا ،

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

 : 54لبنان -الصدر اإلمام
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 امليدانية الخدماتية املنافذ كّل  التشغييل باملنظور نجد از،لإلنج  القاعدية األسس يف -

 ومدرسة؛ ومربّة ومعهد مستوصف بني

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

 مثل وظرفية، مناطقية حاجات إدارة تولّت أنها أو املرافق تلك أدارت التي  املؤسسية

 ؛الجنوب مجلس

 من معها تالزم وما واملشاركة، واملحاسبة الضبط آليات الباحث يجد أعىل، طبقة يف -

 حسب) الصالح الحكم مستوى يف يندرج ما وكّل  عمل، وبرامج وعرائض مواثيق

 ؛(اليوم مفردات

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

 تفحص يف املتمثلة العلمية منهجيته عىل وعالوة. مهام معرفيا   معينا   الصدر

 بحضور امتاز فقد املشاريع؛ تأثري وقياس الحاجات وتقييم والدراسات اإلحصاءات

 يف وعلمه ومهارته موهبته توظيف أمكنه وقد. نظريها قّل  تواصل وكاريزما واسع

 عىل والشعبية النخبوية والعملية، الفكرية املستويات شتى عىل ونتائجها خربته تعميم

 السواء؛

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

. اإلنسانية التجربة عىل الصدر اإلمام أضافها التي القيمة وتفحص لتقييم السيايس

 يأخذ ألن يصلح ما ذكرها، السابق املستويات كل من يستخلص، أن الباحث بإمكان

 أن يف منهجيته أن شديد بإيجاز نقول. آخر مكان يف تجربته يستحق أو يا ،عامل بعدا  

. القصيد بيت هي بأنفسهم حلّها من ويتمكنوا الحياتية حاجاتهم تحديد الناس يتوىل

 والحوارض األرياف يف جوهرية إضافة وهذه والرجل، املرأة كانوا إليه بالنسبة والناس

 وهي بالنفس، والثقة بالرىض اإلحساس من الةح املشاركة هذه عن ينجم.   الرشقية

 نحو التقّدم بإنجاز والتلذذ معهم، للعمل متهيدا   باآلخرين للثقة الضوري الرشط

 مبا باآلخر، واالعرتاف والحوار املشاركة قيم يعّزز بل التقّدم، هذا يتيح. األفضل
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 واملرشوع العائلة مستوى عىل هذا ويصح. والتعاون السلم فرص تعزيز إىل يفيض

 اإلمام وخيار. والشعوب والدول الطوائف بني العالقات مستوى عىل كام املحيل،

 االقتصداية العدالة تحقيق يف أطروحته صّحة عىل املصداق هو لبنان يكون أن الصدر

 . التحقق الصعب  الحلم هو والسياسية، واالجتامعية

 

 .التحّدي جسامة يف وسيبقى كان الحلم جامل

 

 .وشكرا  
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