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منشورات جلنة مؤلّفات العالّمة الفضلي
القطيف ـ اململكة العربية السعودية
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;

يرجع العالّمة الدكتور عبد اهلادي الفضيل  نسب ًّيا إىل قبيلة

الفضول القبيلة العربية الشهرية ،وجغراف ًّيا إىل «العمران» إحدى بلدات
منطقة األحساء عىل الساحل الرشقي من شبه اجلزيرة العربية.
ونظرا الستقرار والده العالّمة املريزا حمسن الفضيل  يف البرصة
ً
العراقية وكي ً
ال للمرجع الديني السيد أيب احلسن األصفهاين (ت
1365ﻫ) ،فإنه نشأ يف تلكم البيئة متف ِّي ًئا ظالهلا األدبية البرصية
وبخاصة مع ما كانت تعيشه حارضة النجف العلمية
والعلمية النجفية،
ّ
يف ذلكم الوقت ،حيث انتقل إليها من العام 1361ﻫ1141 /م.
فكانت النجف يف تلكم الفرتة تعيش ـ ما يعدّ ه الشيخ الفضيل يف العديد
من كتاباته ـ عرصﻫا الذﻫبي ،و«الذروة العلمية التي وصلت إليه
املدرسة الفقهية النجفية ،فكان فيها من املجتهدين وأصحاب البحث
اخلارج والعطاء العلمي الفكري والثقايف العدد الكبري ،وخرج من حتت
أيضا من املجتهدين.
أيادهيم العدد الكبري ً
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ويف ﻫذا العرص كانت املؤلفات املوسوعية ،من قبيل املستمس
للسيد احلكيم ،وموسوعة الغدير للشيخ عبد احلسني األميني ،والذريعة
يف تصانيف الشيعة للشيخ آقا بزرگ الطهراين يف  25جم ّلدً ا ،ومعجم
رجال احلديث للسيد اخلوئي الذي طبع يف أكثر من  22جم ّلدً ا،
والقواعد الفقهية للمال حسن البجنوردي ،حيث طبع يف سبعة
جملدات ،ويعدّ أوسع كتاب يف القواعد الفقهية لدى الشيعة والسنّة من
حيث سعة البحث وعمقه وجودته ،وكتاب اإلمام الصادق واملذاﻫب
األربعة للشيخ أسد حيدر يف  1جم ّلدات ،وغريﻫا من املوسوعات
األخرى .فهذا العرص قد أنجب وأعطى عطا ًء خص ًبا جدًّ ا»(.)1
وإىل جانب النقلة العلمية التي شهدهتا جامعة النجف العلمية يف
تلكم املرحلة ،يشري الدكتور الفضيل يف موضع آخر إىل ما عاشته من
أيضا« ،وذل
«نقلة أدبية» ً

خلرضمة أعالمها من األدباء بني العهد

العثامين وعهد النهضة العربية احلديثة ،ولتطعيم نتاجاهتم األدبية بيشء
مما ُع ِرف فيام بعد أنه من سامت األدب العريب احلديث ،بام ساعد عىل
حتول األدب العريب مما كان عليه يف العهد العثامين إىل ما آل إليه يف العهد
ّ
احلديث .وألن الدوريات األدبية كان هلا الدور األﻫم يف التطورات
األدبية حينها»(.)2
النبوة ،الدكتور عبد اهلادي الفضيل ،منشورات جلنة مؤ ّلفات العالّمة
( )1يف ظالل ّ
الفضيل ـ القطيف ،ط1434 ،1ﻫ ـ 2213م ،ص .26
( )2الشيخ حممد أمني زين الدين :دوره يف إنامء احلركة األدبية يف النجف األرشف
وتطويرﻫا ،الدكتور عبد اهلادي الفضيل ،دار اجلديد ـ بريوت ،ط1111 ،1م،
ص .11
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وبموازاة ذل  ،كانت النجف تعيش حينها حركة إصالحية يف
ٍ
مناح شتّى ،فظهرت املحاوالت العملية يف تطوير الدراسة الدينية
وتنظيمها( ،)1وكذل

ظهرت العديد من املناشط الثقافية يف نمطها

املتنوعة ،والسلسالت ،واملنتديات
احلديث ،مثل :املجالت الثقافية
ّ
واجلمعيات ،واملكتبات العا ّمة ذات النشاط الثقايف واالجتامعي
الواسع(.)2
وكان من أبرز تلكم احلركات التي ظهرت وكان هلا أثرﻫا العميق
خاصة ،وعىل الساحة العراقية ومن َث َّم اإلسالمية
يف واقع احلياة النجفية ّ
متخض عن ذلكم ِ
بصورة عا ّمة ﻫو ما ّ
احلراك اإلصالحي يف تأسيس
ّأول حزب سيايس ذي خلفية إسالمية تستند يف التنظري والتقعيد عىل
الفكر واالجتهاد اإلمامي ،وﻫو «حزب الدعوة اإلسالمية».
ونظرا لألثر العميق لتلكم احلركة عىل الساحتني العراقية
ً
إسالمي أصيل ،ظهرت العديد
واإلسالمية وكذل ملا أنتجته من فكر
ٍّ

من الدراسات واألبحاث والوثائق حول ﻫذه التجربة اخلصبة من

أخص.
تاريخ العراق ،والنجف بصورة ّ
وقد غ ّطت تلكم الدراسات واألبحاث مساح ًة ج ّيدة ،أعطت من
( )1انظر مثالً :احلوزة العلمية يف النجف معاملها وحركتها اإلصالحية  1331ـ
1421ﻫ 1122 /ـ 1112م ،عيل أمحد البهاديل ،دار الزﻫراء ـ بريوت ،ط،1
1413ﻫ ـ 1113م ،ص  216ـ .365
( )2اقرأ حول ﻫذه األنشطة :دليل النجف األرشف يف ستينيات القرن العرشين،
الدكتور عبد اهلادي الفضيل ،مركز الغدير ـ بريوت ،ط1433 ،2ﻫ ـ
2212م ،ص  125ـ .142
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خالهلا صورة شبه متكاملة عن نشأة وتداعيات احلركة اإلسالمية
املعارصة يف العراق .ولكن ممّا قد ُيالحظ عىل بعضها أهنا اعتمدت يف
حتليلها ونتائجها عىل معلومات مل تؤخذ من مصادرﻫا األوىل
واألساس ،كام يشري إىل ذل

الشيخ الفضيل يف مناسبات عدّ ة .وﻫي

نظرا ملوقعيته املركزية يف تلكم األحداث
مالحظة يبدهيا الشيخ الفضيل ً

وبدايات تأسيس وانطالقة احلركة وقتها.

ٍ
حوار أجراه مع
وما يشري إليه الدكتور الفضيل أعاله يذكره يف
الدكتور جودت القزويني أثناء تواجده يف لندن ِ
حمارضا باجلامعة العاملية
ً
للعلوم اإلسالمية ،وذل بتاريخ  /11كانون الثاين1113 /م .واحلوار
ينرشه الدكتور القزويني ألول مرة ضمن ترمجته للشيخ الفضيل يف كتابه
الق ّيم «تاريخ القزويني» يف جزئه السادس عرش ،من الصفحة 115
وحتى .)1(232
وإىل جانب احلوار ،كان الدكتور القزويني قد طلب من الشيخ
الفضيل كتابة ترمجة شخصية بقلمه ،وباإلضافة إليها الكتابة حول رييته
وحتليله لظروف نشأة احلركة اإلسالمية يف العراق وتداعياهتا ،لينرش
ذل

ويضمنه ترمجته للعالّمة الفضيل يف الصفحات املشار إليها
مجي ًعا
ّ

من تارخيه (أي القزويني).

ونظرا ألمهية ما اشتملت عليه ﻫذه الرتمجة من توثيق ،ارتأينا ـ يف
ً
( )1تاريخ القزويني يف تراجم املنسيني واملعروفني من أعالم العراق وغريﻫم
( 1122ـ 2222م) ،الدكتور جودت القزويني ،اخلزائن إلحياء الرتاث ـ
بريوت ،ط1433 ،1ﻫ ـ 2212م ،ج 115 /16ـ .232
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«جلنة مؤلفات العالمة الفضيل»( )1ـ إعدادﻫا ونرشﻫا يف كتاب مستقل،
مع بعض اإلضافات التوضيحية يف ﻫامش الكتاب ،وبعض العناوين
ِ
()2
تعم هبا الفائدة ،وأن يكتب
الفرعية من ق َبل جلنة املؤ ّلفات  .آملني أن ّ

سبحانه ما س ّطرته أنامل فقيدنا الكبري الدكتور عبد اهلادي الفضيل يف

ميزان حسناته .رمحه اهلل رمحة األبرار ،وأنزل عليه شآبيب الرمحة
واملغفرة والرضوان ،وحرشه مع حمبيه من آل البيت  ،Aوجزاه لقاء
ما قدّ م للدين واألمة خري اجلزاء ،وأن يوفقنا لنرش مجيع مؤ ّلفاته وتراثه
الفكري خدم ًة هلذا الدين احلنيف الذي و ّطن عمره يف خدمته و َب َذ َل
ّ
جل جهده وفا ًء له.
جلنة مؤ ّلفات العالّمة الفضيل
4135 /5 /9ﻫ
0241 /3 /42م

( )1يشارك يف اللجنة التالية أساميﻫم :فؤاد عبد اهلادي الفضيل ،عيل أمحد األصيل،
السمني ،حسني منصور الشيخ.
الشيخ أمحد عبد اجل ّبار
ّ
ِ
( )2مجيع ﻫوامش الكتاب ﻫي من ق َبل اللجنة ،ما عدا ﻫامش واحد ﻫو من إضافة
الشيخ الفضيل  ،وقد أرشنا إليه يف موضعه.
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الرتجمة وبعضٌ من فهارس املنجزات
 الدكتور عبد اهلادي الفضيل من أقطاب احلركة اإلسالمية بالعراق
مرتمجا بقلمه
 الدكتور عبد اهلادي الفضيل م ً
 من شعر الدكتور الفضيل
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بالعراق

بقلم :الدكتور جودت القزويني
التعريف والنشأة
الشيخ عبد اهلادي بن املريزا حمسن الفضيل.
من أعالم الصحوة اإلسالمية بالعراق.
ولد بالبرصة يف  12رمضان سنة 1354ﻫ ،املوافق  6كانون األول
سنة 1135م .ودرس فيها عىل يد الكتاتيب ،ثم التحق باملدارس
املدرسني .وكان ُج ُّل حتصيله عىل يد
الرسم ّية ،وحرض عىل يد بعض ّ
والده الذي اعتنى به عناي ًة فائقة ،كام قرأ عىل يد الشيخ جاسم البصري يف
بعض مباحث علم التجويد والرصف.
ويف سنة 1361ﻫ1141 /م سافر إىل النجف وأكمل حتصيله
العلمي عىل يد كبار املجتهدين ،أمثال :اإلمام احلكيم والسيد اخلوئي
والسيد الصدر .كام حرض عىل يد السيد حممد تقي احلكيم والشيخ حممد
رضا املظفر يف مجلة من مباحث علم األصول.
15

الحركة اإلسالمية يف العراق

وقد مجع بني الدراسة احلوزوية والرسمية ،حيث التحق بكلية
وخترج فيها سنة 1312ﻫ1162 /م ،ثم واصل دراسته العليا،
الفقه ّ
فأكمل املاجستري (قسم اللغة العربية) ـ جامعة بغداد 1311ﻫ/

واستقر
1171م .بعدﻫا غادر مدينة النجف سنة 1311ﻫ1171 /م
ّ
باململكة العربية السعودية متخ ّل ًيا عن لباسه الديني ،حيث ُع ِّني أستا ًذا

بإحدى جامعاهتا .فاشتغل بالتدريس ،وواصل إكامل دراسته العالية،
حيث ابتعثته جامعة املل عبد العزيز إىل القاﻫرة ،فأكمل الدكتوراه سنة
1316ﻫ1176 /م (كلية دار العلوم بجامعة القاﻫرة).

نشاطه العلمي والحركي
املقررة يف
وقد أ ّلف وصنّف كت ًبا عديدة ،أصبحت من الكتب ّ
بعض اجلامعات واملراكز الدراسية.
وأﻫم جهوده التي اقرتن اسمه هبا ﻫو تبسيطه جلملة من العلوم،
كاملنطق وعلم الكالم ،وأصول الفقه ،وعلم الرجال ،وعلم احلديث،
والرواية ،والفقه ،وغريﻫا.
املقررة دراستها يف مناﻫج اجلامعة
كام أصبحت ُك ُتبُه من الكتب َّ

العاملية للعلوم اإلسالمية بلندن ،ويف احلوزات العلم ّية ،واملدارس.

يعدُّ عبد اهلادي الفضيل من أقطاب احلركة اإلسالمية بالعراق،
حيث ساﻫم مع ُث ّلة من أقرانه بتأسيس حزب الدعوة اإلسالمية
واالنخراط فيه ،والذي كان ُم َص َّم ًام ملواجهة التيار العلامين املتمثّل
باحلزب الشيوعي.
16

القسم األول :الرتجمة وبعضٌ من فهارس املنجزات

إالَّ أن معظم ﻫذه ال ُث َّلة خت ّلت عن أنشطتها السياسية بعد فرتة
واستقر هبا عا ًملا
الستينيات امليالدية ،فهاجر طالب الرفاعي إىل القاﻫرة،
ّ
دين ًّيا للشيعة ﻫناك .وﻫاجر الفضيل إىل وطنه األ ّم (جدّ ة) ،ومارس عمله

تفرقت القيادات السياسية الشيعية األخرى
العلمي األكاديمي ،كام ّ
واستقر بعضها بالكويت ،واآلخر بإيران.
املتم ّثلة بواجهات روحانية،
ّ
كـــأن مل يكـــن بـــني احلجـــون إىل الصـــفا
ســــامر
أنــــيس ،ومل يســــمر بمكّــــ َة
ُ

()1

ريادة الحركة السياسية يف العراق
إن تأريخ مرحلة اخلمسينيات امليالدية (فرتة املخاض السيايس
الرواد األوائل رغم خت ّليهم عن العمل
الفكري بالعراق) اقرتن بحركة ّ
السيايس.
الرواد
وبالرغم من التاريخ الضخم الذي حيمله الفضيل وغريه من ّ
يدون تب ًعا لظروف القمع
األوائل ،إالّ أنه أصبح تارخيًا منس ًّيا مل ّ
السلطوي الذي متارسه الدولة ضدّ رعاياﻫا .كام امتدّ ت يدُ التزوير أو
استطعت مجع بعض الشذرات يف
عدم الضبط للكثري من تفاصيله .وقد
ُ
( )1البيت من قصيدة ملضاض بن عمرو اجلرمهي ،وﻫي إحدى قصائده يف احلنني إىل
مكة التي كانت تسكنها جرﻫم قبل أن تطردﻫم قبيلة خزاعة منها .وقد أنشد
اضطر لالقرتاب من مكّة بعدما ض ّلت إبله الطريق
مضاض قصيدته عندما
ّ
ً
خطأ ،وإذا به يراﻫا تنحر وتؤكل أمامه .انظر :األغاين أليب
فذﻫبت إىل مكّة
فرج األصفهاين ،حتقيق :إحسان ع ّباس والدكتور إبراﻫيم السعافني واألستاذ
بكر عباس ،دار صادر ـ بريوت ،ط1421 ،3ﻫ ـ 2221م ،ج.14 /15
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مجلة من األحاديث مع السيد مرتىض العسكري ،والسيد طالب
الرفاعي ،والدكتور الفضيل.
ومن خالل احلديث عن سرية الدكتور عبد اهلادي الفضيل سري ُد
يشء عن تاريخ املرحلة األوىل للعمل اإلسالمي السيايس بالعراق يف
خاص أجريته معه عند أيام إقامتي بالعاصمة الربيطانية لندن.
حديث
ّ
زائرا سنة 1113م.
وكان قد جاءﻫا ً
كتب يل الفضيل ترمجة عن حياته ،فيها تفاصيل عن نشأته ودراسته
نصها:
وأساتذته ،وأسامء مؤلفاته ،ﻫذا ًّ

11

جمًا بقلمه
الدكتور عبد اهلادي الفضلي متر َ

األرسة والنسب
عبد اهلادي بن مريزا حمسن بن الشيخ سلطان بن حممد بن عبد اهلل
بن ع ّباد بن حسني بن حسن بن أمحد بن عيل بن أمحد بن حسن بن
ريشان بن عيل بن عبد العزيز بن أمحد بن عمران بن فضل بن عيل بن
حديثة بن ُعقبة بن فضل.
وﻫو فضل بن ربيعة أبو قبيلة الفضول املعروفة التي ﻫي إحدى
بطون قبيلة طيء العربية الشهرية ،وإليه نسبته.
وكان جدّ ه (عمران بن فضل) قد نزح من ( َمل َهم) إحدى قرى

نجد يف قلب جزيرة العرب إىل األحساء يف رشقي اجلزيرة املذكورة،
وقطن اجلهة الرشقية منها ،وعرف خ ّطها وقراه باسمه ،حيث أطلق
عليها (العمران) ملا كان يتمتّع به من رئاسة قبيلته التي كانت ـ ﻫي
بالتفوق العشائري يف املنطقة ،وال تزال ﻫذه الرقعة
األخرى ـ تتمتّع
ّ
اجلغرافية من األحساء تعرف هبذا االسم حتّى اآلن.
وكان يتمذﻫب بمذﻫب أﻫل السنة واجلامعة عندما كان يف نجد،
ثم تش ّيع ومتذﻫب بمذﻫب أﻫل البيت  عند نزوله األحساء.
ّ
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وكان جدّ ه املبارش (الشيخ سلطان) من أﻫل العلم ،تلمذ عىل يدي
السيد ﻫاشم آل السيد سلامن والشيخ حممد حسني أيب مخسني من فقهاء
اإلحساء.
وكذل

والده (املريزا حمسن) الذي ﻫاجر إىل النجف األرشف،

ومكث فيها أكثر من عرشين عا ًما ،ثم قفل عائدً ا إىل األحساء بعد أن
وصل إىل رتبة االجتهاد ،وبقي فيها قلي ً
ال وغادرﻫا إىل البرصة وأقام فيها
عا ًملا دين ًّيا ووكي ً
ال عن املرجع الديني الشهري السيد أيب احلسن
األصفهاين ،بطلب من أﻫلها.
ولد املرتجم له يف البرصة ليلة اجلمعة العارشة من شهر رمضان
املبارك لسنة  1354اهلجرية القمرية املوافقة للسابعة عرشة من برج
القوس لسنة  1314اهلجرية الشمسية املوافقة للسادسة من شهر كانون
األول (ديسمرب) لعام  1135امليالدي.
النشأة العلمية والثقافية
وبدأ نشأته الثقافية يف البرصة بتع ّلم القرآن الكريم يف الكتّاب ،ثم
التحق باملدرسة االبتدائية.
أيضا ـ الدراسة الدينية (احلوزوية) ،فقرأ عىل
ويف ﻫذه الفرتة بدأ ـ ً
والده الكتب التالية:
 .1رشح اآلجرومية البن آجروم ـ يف النحو.
 .2رشح قطر الندى البن ﻫشام ـ يف النحو.
 .3رشح الشافية للنظام ـ يف الرصف.
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 .4رشح ألفية ابن مال البن الناظم ـ يف النحو والرصف.
 .5مغني اللبيب البن ﻫشام ـ يف النحو.
 .6حاشية مالّ عبد اهلل ـ يف املنطق.
املطول للتفتازاين ـ يف علوم البالغة.
.7
ّ
وقرأ عىل الشيخ جاسم بن حممد مجيل البصري البرصي (خريج
املتوسطة الرمحانية يف البرصة)( )1الكتب التالية:
ّ
 .1رشح ألفية ابن مال  ،البن عقيل ـ يف النحو والرصف.
 .1جواﻫر البالغة ،للهاشمي ـ يف علوم البالغة.
 .12الكايف يف العروض والقوايف.
 .11حتفة األطفال ـ يف علم التجويد.
 .12ﻫداية املستفيد ـ يف علم التجويد.
 .13املقصود ـ يف الرصف.
 .14مراح األرواح ـ يف الرصف.
ثم َأ َّم النجف األرشف سنة 1361ﻫ ،و َد َر َس فيها حوزو ًّيا الكتب

التالية:

 .15املعامل ـ يف أصول الفقه.
( )1املتوسطات الرمحانية :من منشآت مديرية األوقاف يف البرصة لتخريج مقرئي
قرآن وأئمة مساجد وفق املذﻫب السني ،والشيخ املذكور كان شيع ًّيا ،وكان
التحاقه باملتوسطة الرمحانية ليكون من مقرئي القرآن الكريم .الشيخ الفضيل
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 .16القوانني ـ يف أصول الفقه.
 .17الكفاية ـ يف أصول الفقه.
 .11الرسائل ـ يف أصول الفقه.
 .11كشف املراد ـ يف علم الكالم.
 .22الرشائع ـ يف الفقه.
 .21الروضة البهية يف رشح اللمعة الدمشقية ـ يف الفقه.
 .22املكاسب ـ يف الفقه.
وحرض يف البحث اخلارج دروس العلامء التالية أساميﻫم:
املضمنة يف كتابه
 .1السيد حمسن احلكيم ـ يف أواخر دروته الفقهية
ّ
(مستمس العروة الوثقى).
 .2السيد أبو القاسم اخلوئي ـ يف الفقه الطهارة والصالة ،ويف دورته
الرابعة ألصول الفقه كاملة.
 .3الشيخ حممد طاﻫر آل الشيخ رايض ـ يف مباحث األلفاظ األصولية.
 .4الشيخ حممد رضا املظ ّفر ـ يف مباحث احلجج من أصول الفقه.
 .5السيد حممد باقر الصدر ـ يف فقه الطهارة.
 .6السيد حممد تقي احليكم ـ يف مباحث األلفاظ األصولية.
وخترج فيها بدرجة
والتحق بكلية الفقه يف بدء افتتاحها
ّ
بكالوريوس يف اللغة العربية والعلوم اإلسالمية.
ثم واصل دراسته اجلامعية فالتحق بقسم ماجستري اللغة العربية
ّ

وخترج فيها بعد إعداد رسالة يف النحو
من كلية اآلداب ـ بجامعة بغدادّ ،
22

القسم األول :الرتجمة وبعضٌ من فهارس املنجزات

بعنوان« :أسامء األفعال واألصوات :دراسة ونقد» ،بدرجة ماجستري
آداب يف اللغة العربية.
وبعد سنتني من التدريس بجامعة املل عبد العزيز يف جدّ ة ابتعث
وخترج فيها بعد إعداد
من قبلها إىل كلية دار العلوم بجامعة القاﻫرة ّ

أيضا بعنوان« :قراءة ابن كثري وأثرﻫا يف الدراسات
رسالة يف النحو ً
النحوية» بدرجة دكتوراه اللغة العربية يف النحو والرصف والعروض.
العطاء العلمي والثقايف
عضوا يف مجعية منتدى النرش ومجعية
ويف املجال األديب :انتمى
ً
الرابطة األدبية يف النجف األرشف ،والنادي الثقايف األديب بجدّ ة.
درس يف احلوزة العلمية النجفية الكتب
ويف جمال التدريسّ :
التالية:
 .1رشح قطر الندى.
 .2رشح ابن عقيل عىل ألفية ابن مال .
 .3رشح ابن الناظم عىل ألفية ابن مال .
 .4مغني اللبيب.
 .5حاشية مالّ عبد اهلل.
 .6رشح الشمسية يف املنطق.
 .7املنطق للشيخ املظ ّفر.
 .1خمترص املعاين يف علوم البالغة.
 .1جواﻫر البالغة.
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 .12معامل الدين يف أصول الفقه.
 .11كفاية األصول.
 .12رشح اللمعة.
درس ماديت الدين واللغة العربية
ويف املجال
املدريس واجلامعيّ :
ّ

متوسطة وثانوية منتدى النرش يف النجف ألكثر من ست سنوات.
يف ّ
ودرس مادة النحو يف كلية الفقه أربع سنوات.
ّ

مدر ًسا
عني ّ
وغادر النجف األرشف عام 1311ﻫ إىل جدّ ة حيث ّ

يف جامعة املل

عبد العزيز ،وقام بتدريس مادة النحو والرصف حتى

عام 1421ﻫ ،حيث حصل عىل التقاعد.
ويف ﻫذه السنة 1421ﻫ ،اختري ُأستا ًذا ملادة املنطق يف اجلامعة
العاملية للعلوم اإلسالمية بلندن ،وﻫو عمله احلايل(.)1
عضوا يف أةرة حترير
كام اختري يف النجف األرشف يوم كان فيها:
ً
نرشة (األضواء) من قبل مجاعة العلامء التي كانت ترشف عىل
إصدارﻫا.
وكذل

عضوا يف ﻫيئة حترير جملة (النجف) من قبل عامدة
اختري
ً

كلية الفقه التي كانت تقوم بإصدارﻫا.
مدر ًسا باجلامعة العاملية للعلوم اإلسالمية يف لندن
()1
استقر الدكتور الفضيل ِّ
ّ
وحمارضا للمواد التالية :املنطق ،تاريخ الترشيع اإلسالمي ،أصول احلديث
ً
وعلم الدراية ،أصول علم الرجال .وذل بد ًءا من العام  1111وحتى
1113م.
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ويف جامعة املل

عضوا يف ﻫيئة حترير نرشة
عبد العزيز اختري
ً

(أخبار اجلامعة) بدء صدورﻫا.
كام كان الرئيس األول واملؤسس لقسم اللغة العربية فيها ،والعضو
الدائم يف جلنة املخطوطات بمكتبتها املركزية.
وشارك يف مناقشة بعض الرسائل اجلامعية للدراسات العليا،
وكذل كان له اإلرشاف عىل بعضها.
خبريا حمك ًّام جلملة من أبحاث الرتقية العلمية.
كام اختري ً
املؤلّفات واألبحاث
وله يف جمال التأليف الكتب التالية:
 .1اإلسالم مبد ًأ.
 .2أسامء األفعال واألصوات.
 .3أصول البحث.
 .4أعراف النحو يف الشعر العريب.
 .5حتقيق الرتاث.
 .6الرتبية الدينية.
 .7تلخيص البالغة (وطبع بعنوان :هتذيب البالغة).
 .1تلخيص العروض.
 .1ثورة احلسني.
 .12حضارتنا يف ميدان الرصاع.
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 .11خالصة علم الكالم.
 .12خالصة املنطق.
 .13دراسات يف اإلعراب.
 .14دراسات يف الفعل.
 .15دروس يف فقه اإلمامية.
 .16دليل النجف األرشف.
 .17الدولة اإلسالمية.
 .11الدين يف اللغة والقرآن.
 .11يف انتظار اإلمام.
 .22يف علم العروض :نقد واقرتاح.
 .21فهرست الكتب النحوية املطبوعة.
 .22القراءات القرآنية.
 .23قراءة ابن كثري وأثرﻫا يف الدراسات النحوية.
 .24قضايا وآراء يف العقيدة واللغة واألدب.
 .25الالمات.
 .26ملاذا اليأس؟
 .27مبادئ أصول الفقه.
 .21مبادئ علم الفقه.
 .21خمترص النحو.
 .32مذكرة املنطق.
 .31مراكز الدراسات النحوية.
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 .32املسؤولية اخللقية يف فكر الدكتور حممد إقبال.
 .33مصطلحان أساسيان.
 .34مشكلة الفقر.
 .35من البعثة إىل الدولة.
 .36موجز الترصيف (ثم طبع باسم :خمترص الرصف).
 .37نحو أدب إسالمي.
ويف جمال التحقيق ،حقق الكتب التالية:
 .1إحتاف األنس يف ال َع َل َمني واسم اجلنس ،لألمري.
 .2إعراب سورة الفاحتة ،للجنزي.
 .3بداية اهلداية ،للويمي.
 .4البرصوية يف علم العربية ،للبرصوي.
 .5درة القارئ ،للرسعني.
 .6زلة القارئ ،للنسفي.
 .7رشح الواضحة يف جتويد الفاحتة ،للمرادي.
 .1طريق استنباط األحكام ،للكركي.
 .1الناسخ واملنسوخ ،للعتائقي.
 .12ﻫداية الناسكني ،للنجفي.
ويف جمال البحوث العلمية واألدبية ،أعدّ بحو ًثا كثرية ،منها:
 .1األحساء ـ دائرة املعارف اإلسالمية الشيعية.
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 .2األسامء الثنائية يف اللغة العربية ـ جملة اللسان العريب.
 .3األمثال يف هنج البالغة ـ جملة رسالة اإلسالم.
 .4تن ّقل األلفاظ ـ جملة اللسان العريب.
 .5ثورة احلسني وأثرﻫا يف الشعر العريب ـ جم ّلة النجف.
 .6الدمستاين ـ جملة النهج ،ومقدّ مة ديوانه.
 .7الرقابة االجتامعية يف اإلسالم ـ جملة رسالة اإلسالم.
 .1الشيخ الطويس ـ جملة النجف.
وتطوره ـ جملة النجف.
 .1علم البالغة العربية :نشأته
ّ
 .12مبدأ االشتقاق يف اللغة العربية ـ جملة النجف.
ونرش يف جمالت عربية عديدة ،منها:
 .1األضواء ـ مجاعة العلامء ـ النجف.
 .2رسالة اإلسالم ـ كلية أصول الدين ـ بغداد.
 .3عامل الكتب ـ الرياض.
 .4قافلة الزيت ـ الظهران.
 .5اللسان العريب ـ الرباط.
 .6املجلة العربية ـ الرياض.
عامن.
 .7جممع اللغة العربية األردين ـ ّ
 .1املنهل ـ جدّ ة.
 .1النجف ـ كلية الفقه ـ النجف.
 .12النهج ـ صور ـ لبنان.
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وله يف الرواية ،إجازة عن الشيخ آغا بزرك الطهراين بطرقه
املذكورة يف كتابه (اإلسناد املص ّفى).
ونظم الشعر ،ولكن عىل ِق ّلة ،ونرش بعضه يف الصحف اليومية
َ
بجدّ ة ،كاملدينة والبالد.
و ُكتب عنه يف بعض الكتب ،منها:
 .1أعالم ﻫجر ،ﻫاشم الشخص.
 .2دليل الكاتب السعودي.
 .3معجم األدباء والكتّاب ،الدائرة لإلعالم املحدودة.
 .4معجم رجال الفكر واألدب يف النجف ،األميني.
عواد.
 .5معجم املؤ ّلفني العراقيني ،كوركيس ّ
.)Who's Who in Saudi Arabia( .6
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[ ترمجة الدكتور عبد اهلادي الفضيل بقلمه ]
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من شعر الدكتور الفضلي

اذكريني
اذكرينـــــي نغمـــــ ًة يف شـــــفتي ِ
واقرئينــــــي أحر ًفــــــا مكتوبــــــ ًة

ونســـيام مـــس رف ًقـــا خصـــلتي ِ
َّ
ً
ــوق تعلـــو ناظريـــ ِ
بلهيـــب الشـ ِ

واســـــكبيني دمعـــــ ًة جمروحـــــ ًة
وامحلينــــــــي ورد ًة مذبوحــــــــ ًة

لونـــت بالـــدم حزنًـــا وجنتيـــ ِ
ّ

واســتعيدي مــن أقاصــيص اهلــوى

ذوب النــــأي عليهــــا مقلتيــــ ِ
ّ
ما طوى جور النوى مـن صـفحتي ِ

***
املـــروج اخلضـــــر ترجـــو قربنــــا

والـــروايب احلمـــر تشـــكو ُبعـــدنا

ذكـــرت أيــــام كـــنا نـلـتـقــــــي

وظـالل الكــرم تـرعــى عـشـنـــا

والنجـــوم الزﻫـــر ترنـــو حســـدً ا

أن ترانــــــا نتســــــاقى ح ّبنــــــا
ٍ
ذكريـــات بيننـــا
حيـــث عـــادت

ورعانــــا وقــــد ًة مــــن شــــجن

ُ
الشــــوق لظاﻫــــا عنــــدنا
أرض َم

يــــا رعــــى اهلل ليــــايل وصــــلنا

***
اذكرينــــــي جــــــذو ًة مشــــــبوب ًة
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إن ســـجا الليـــل ُ
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واســـــمعيني عاصـــــ ًفا مـــــن أملٍ

أطبـــق الشـــجو عليـــه أضـــلعي

ـــوح احلقــــل فــــال شــــعر وال
صـ ّ

ـــروي أربعـــي
ديمـــة غضـــبى ُت ّ

... ... ... ... ... ... ... ...

... ... ... ... ... ... ... ...

ـــراي لكــــم
(اذكــــروين مثــــل ذكـ
َ

قربـــت مـــن نزحـــا)
ُر َّب ذكـــرى ّ

(واذكـــروا صـــ ًّبا إذا غنَّـــى بكـــم

رشب الـــدمع وعـــاف القـــدحا)

شاعر الوجدان
غــــازل الغيــــدَ صــــبوة وجمانــــه

شـــاعر أطلـــق اهلـــوى وجدانَـــه
وتل ّقــــى مــــن الغــــرام بيانَــــه
ر ّددت كـ ُّ
ـــــل غــــــادة أحلا َنــــــه

وبنــــى مــــن شــــعوره للقــــوايف

ﻫـــيك ً
ســـجل اهلـــوى عنوانـــه
ال
ّ

قــبس الــوحي مــن مجــال العــذارى
ســـحرا
احلـــب يف أغانيـــه
فجـــال
َّ
ً

***
ختــــذ الشــــاطم اجلميــــل مقا َمــــه
فهو يـروي عـن نضــرة احلسـن معــ

نغـــامت مـــن فـــيض قلـــب حـــزين
فحبــــاه اخللــــود منــــه وســــا ًما

والعـــــذارى أنيســـــه واملدا َمـــــه
ـــناه وعــن نفحــة الشــذا أنغا َمــه
تكســـب الشـــعر روعـــ ًة وفخامـــه

حــني ألقــى لــه القــريض زما َمــه

***
ســـكب العطـــر روحـــه يف قوافيـــه
وحبتهـــا نســـائم الفجـــر معناﻫـــا
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ِ
العبـــــري
فواحـــــة يف
فجـــــاءت ّ
ِ
ــــــري
فكانـــــــت ند ّيـــــــة التعبـ
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ِ
التصـــوير
ولســــان الربيــــع أﻫــــدى إليــــه مـــا بـــه مـــن بـــدائع
َأسـ ِ
ــمع َت القيثـــار يف اللحـــن متـــيل لغـــة احلســـن واجلـــامل النضـ ِ
ـــري
َ
طفلتاي
َل َّ
ــــذة العــــيش واحليــــاة لــــد َّيا
حـــني تـــدعو (هنـــاد) :بابـــا وبابـــا

ـــي عشــــ َّيا
حـ َ
ـــني أخلــــو بطفلتـ َّ

ﻫـــي أشـــهى لغـــى احليـــاة إل َّيـــا

ــم تـــدنو ُب َعيـــدﻫا وﻫـــي عجـــىل
ثـ َّ
ـــــم ُأوالمهــــــا يل
وتــــــراين أضـ
ُّ
ٍ
عطـــف
(هنـــا َد) كِل َمـــ َة
و ُأنـــاغي ُ
وأراين أنســـــى متاعــــب يــــومي

وتنـــادي« :بابـــا» بلطـــف (ثر َّيـــا)
و(ثر َّيــــا) أخــــرى نــــدا ًء خف َّيــــا
وأرى يف املســـــاء ً
عيشـــــا ﻫن َّيـــــا

يــا زﻫــور الربيــع يــا خــري ُنعمــى
يــــا حيــــا َة الصـ ِ
ـــغري إ َّنــــا ملســــنا
ِ
ٍ
أمــــال
وقرأنــــاك صــــفحة مــــن

شــدوا شــج ًّيا
طيــور الصــباح
يــا
ً
َ
ِ
فيـــ ِ
الوجـــود ح ًّيـــا فتِ َّيـــا
فـــن
َّ
أودع اهلل فيـــــــ ِ ِ
ةرا َخبِ َّيـــــــا
ََ
ًّ

وعــــىل االثنتــــني أطــــوي يــــد َّيا

أنتِ ألهمتني الهوى
أنـ ِ
ـــت أهلمتنــــي اهلــــوى عبقر َّيــــا
ِ
ســــموا
أنــــت ع ّلمتنــــي احليــــاة
ًّ
ِ
طموحـــا جري ًئـــا
أنـــت أيقظتنـــي
ً
أنـ ِ
ـــت م ّلكتنــــي زمــــام القــــوايف

ِ
ـــمت اخللــــود بــــني يــــد َّيا
فرسـ
ِ
ـــأغرت النجــــوم ترنــــو إل َّيــــا
فـ
ِ
احلســـاد غضـــبى َع َل َّيـــا
فـــأثرت َّ
فبعثـــت القـــريض وح ًيـــا َعلِ َّيـــا
ُ

***
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ِ
كنــت يو ًمــا
ﻫــواك مــا
أنــا لــوال
ُ
ِ
كنــت أﻫفــو
ﻫــواك مــا
أنــا لــوال
ُ

ِ
كنــت أســمو
ﻫــواك مــا
أنــا لــوال
ُ
ِ
كنــت أرجــو
ﻫــواك مــا
أنــا لــوال
ُ

أدري معنــى الوجــود ح ًّبــا ونجــوى
أن أبـــاري الربيـــع لط ًفـــا وزﻫـــوا
شــعرا وشــدوا
للهــوى ،للجــامل،
ً

أن تـــدوم الـــدنى حنا ًنـــا وصـــفوا

***
ـــب أرضــــنا وســــامنا
نحــــن للحـ ِّ

فرعـــــى اهلل عيشـــــنا وﻫوانـــــا

(قيســـا ولـــيىل)
ورعانـــا
ِّ
للحـــب ً

وأظلــــت رمحــــاه دنيــــا رجانــــا

ـــب الــــربيء ربي ًعــــا
وتعــــاىل احلـ ُّ
وتســـــامت أبنـــــايه أن تبـــــاري

يثمـــر اللطـــف والوفـــا واحلنانـــا
وتســـامى عـــن أن حيـــاط بيانـــا

املضيفة الفاتنة
وانثنـــي كالغصـــون عط ًفـــا و َل َّيـــا

قفـــزا وجريـــا
أخطـــري كـــالغزال
ً
ُ
ــالعيون الـــذئاب خلفـــ جتـــري
فـ

رجـــة الـــرداف مل َّيـــا
كـــي تـــرى ّ

فـــانفثي ســـحرك اخلبيـــث عليهـــا
ِ
ِ
ــن مجيـ ٍ
ــل
أنـــت مـــا أنـــت غـــري فـ ٍّ

واتركيهــا ســكرى كفعــل احلُم َّيــا
أبدعتــــه الســــامء خل ًقــــا ســــو َّيا

***
وزعــــي البســــمة الكذوبــــة إ َّنــــا
ِّ
قــد متــادى الــدخيل يــوم ارتضــينا
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ــام شـــه َّيا
قـــد ألفنـــا اخلـــداع طعـ ً
أن يســـــو َم الـــــبال َد ذالًّ َ
وغ َّيـــــا
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ِ
كثــــريا
اهلــــوان
وصــــربنا عــــىل
ً

الرفيــــق الوف َّيــــا
فأنِســــنَا بــــه
َ

***
مز َقتنَـــا حضـــارة الغـــرب حتَّـــى
َّ
وفقــــدنا املقيــــل ظِــــ ًّ
ال وري ًفــــا
فــــــدُ نَانا تأمركــــــت وغــــــدونا
ِ
ــــن علينــــا
يــــا إلــــه احليــــاة ُم َّ
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ر َّن َقـــت صـــفونَا وســـا َء ا ُمل َح َّيـــا
ِ
وبــــاحل َجى نتف َّيــــا
يــــو َم ُكنَّــــا
الغبـــي مشـــ ًيا َغبِ َّيـــا
كـــالغراب
ِّ
وارمحـــن َضـــع َفنا وعط ًفـــا ِ
رضـــ َّيا
ََ
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والتحديات
 حول جتربة حزب الدعوة اإلسالمية يف حوار مع الدكتور الفضيل
 مدرسة النجف ( 4951ـ 4991م) :الفكر اإلسالمي التغيريي
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حول جتربة حزب الدعوة اإلسالمية يف حوار مع
الدكتور الفضلي

أجراه :الدكتور جودت القزويني
أجريت ﻫذا احلوار مع الشيخ الفضيل يف  11كانون الثاين سنة
ُ
1113م بمدينة لندن ،وﻫو يتع ّلق بتأسيس احلركة اإلسالمية الشيعيّة
بالعراق منذ منتصف القرن العرشين ،والذي كان الفضيل نفسه أحد
الناشطني األوائل يف صفوفها.
نصه:
وقد
ُ
مرتسالً ،نقل ُته عن آلة التسجيل ،وﻫذا ُّ
بدأت معه حدي ًثا ّ
الوالدة والنشأة
 ﻫل تستطيع أن حتدّ ثنا عن دراستكم
ونشأتكم؟

 كانت والديت بالبرصة يف الليلة العارشة من شهر رمضان ليلة
اجلمعة سنة  1354ﻫجرية ،أي  1135ميالدية يف شهر ديسمرب .كان
والدي وكي ً
ونشأت
ال عن السيد أيب احلسن األصفهاين يف البرصة.
ُ
وبدأت أدرس عند
أكملت الدراسة االبتدائية،
أيضا ،حيث
ُ
ُ
بالبرصة ً
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ودرست عند
فدرست عنده األلفية ،واحلاشية واملخترص،
والدي،
ُ
ُ
شخص خريج املدرسة الرمحانية التابعة لألوقاف السنية ،وﻫو شيعي:
وواصلت
ذﻫبت إىل النجف،
التجويد والبالغة والعروض .بعد ذل
ُ
ُ
الدراسة ﻫناك ،إىل سنة  1312ﻫجرية 1172 /ميالدية ،وبقيت فيها
فخرجت منها.
حتّى وفاة السيد احلكيم،
ُ
 ما أول املؤ ّلفات التي كتبتها يف النجف؟

 مشكلة الفقر كان أول كتاب طبعته ،وذل سنة  61ـ .1162
قصّة كتاب «يف انتظار اإلمام»
وجدت يف أوراقي ما ييل« :يف  1أيلول

ُ
4991م 4 /مجادى األوىل 4311ﻫ كتب الشيخ
عبد اهلادي الفضيل كتابه «يف انتظار اإلمام» كطرح
للقيام بأعباء الدولة اإلسالمية» ،ماذا تُضيفون عىل
ﻫذه املعلومة؟

نتحرك يف الدعوة

ُ
ماسة هلذا الكتاب ،فعندما كنّا ّ
رأيت حاج ًة ّ
تتحرك واألحزاب واملن ّظامت األخرى كلها
لإلسالم ،كانت الشيوعية
ّ

تتحرك يف النجف .ويف داخل احلوزة جبهة معارضة قوية يف أن اإلسالم
ّ

ليس له عالقة باحلياة أو السياسة ،أي أشبه بطقوس عبادية فقط.
عملت أنا استفتا ًء للمراجع بتوجيه من السيد الصدر ،إىل ٍّ
كل
وحينها،
ُ
من :السيد احلكيم ،والسيد مريزا عبد اهلادي الشريازي ،والسيد مريزا
مهدي الشريازي ،والشيخ مرتىض آل ياسني .كان االستفتاء مضمونه:
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ﻫل يف اإلسالم نظام كامل شامل لتنظيم احلياة؟(.)1
وقد أجاب مجيعهم بأن ﻫذا موجود ،وبعضهم أشار إىل الدليل،
مثل السيد احلكيم(.)2
إن ﻫذه الفتاوى حدّ ت من ذل

الوضع ،ولكن بقيت مسألة

أخرى ،وﻫي :ﻫل يوجد عمل سيايس أو حزيب يف اإلسالم أم ال؟
ُتبت رد مة فعل
 ﻫل يعني ﻫذا أن الفتاوى ك ْ
عىل التيارات املناوئة لإلسالم؟

ارتأيت أن
صحة عملنا؟ فقد
ُ
ربر نحن ّ
 ﻫذا صحيح ،فكيف ن ّ
نص االستفتاء ما ييل« :ﻫل يف اإلسالم نظام متكامل شامل يتناول مجيع
( )1كان ّ
مظاﻫر احلياة بالتنظيم ،ومجيع مشاكل اإلنسان باحلل الصحيح الناجع ،و ُيعنى
بشؤون الفرد واملجتمع عناية تا ّمة يف خمتلف وشتّى جماالت االقتصاد
والسياسة واالجتامع وغريﻫا؟ وﻫل الدعوة إىل تطبيق ﻫذا النظام اإلسالمي
واجبة عىل املسلمني؟» .انظر :الدكتور عبد اهلادي الفضيل ..تأريخ ووثائق،
حسني منصور الشيخ ،منشورات جلنة مؤ ّلفات العالّمة الفضيل ـ القطيف،
ط1434 ،2ﻫ ـ 2213م ،ص .271
( )2ممّا أجاب به السيد احلكيم ما ييل« :يف اإلسالم النظام الكامل عىل النهج
املذكور يف السؤال ،ويتضح ذل بالسرب والنظر يف األوضاع التي كان عليها
املسلمون يف العصور األوىل .وجتب الدعوة إىل ﻫذا التطبيق عىل الرشائط
املذكورة يف رسالتنا العملية يف كتاب األمر باملعروف والنهي عن املنكر».
ويبدو أن االستدالل الذي يشري إليه الشيخ ﻫو ما أجاب به الشيخ مرتىض آل
ياسني ،حيث ورد يف إجابته قوله« :وحسب يف ذل أن تقرأ كتاب اهلل تعاىل
تفهمه بسنة رسوله وآل رسوله ـ عليهم
قراءة تد ّبر وإمعان ثم تستعني عىل ّ
الصالة والسالم ـ لتؤمن كام آمنا بأن الترشيع اإلسالمي مل يغادر كبرية وال
صغرية من شؤون احلياة إال وانتظمها يف سل نظامه الشامل» .انظر :املصدر
السابق ،ص  212ـ .216
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وكتبت
فذﻫبت إىل بيتنا بالبرصة،
أكتب باملوضوع دون أن أخرب أحدً ا.
ُ
ُ
أعطيت الكتاب للسيد الصدر ،فاستحسنه.
ثم
ُ
املوضوع ك ّله ﻫناكّ ،
 كم استغرقت فرتة كتابته؟

 فرتة الصيف كلها ،ثالثة شهور .وعندما استحسنه السيد
فذﻫبت لطباعته.
الصدر ،سألته :ﻫل أستطيع طباعته؟ فقال :ال مانع.
ُ
فسمع آخرون بذل  ،بالرغم من أنني مل أتك ّلم ،ولكن يبدو أن السيد
تك ّلم يف ﻫذا املوضوع ،فجايوا يامنعون طبعه .وضغطوا عىل السيد
الصدر لكي ال يوافق.
 ﻫل كان ﻫؤالء من حزب الدعوة؟

 كال ،وإنام كانوا من الطلبة املعارضني للتيار اإلسالمي
السيايس.
فاتفقت مع إحدى املكتبات،
التقيت السيد الصدر ،فقال :اطبعه.
ُ
ُ
أيضا.
فمن ِ َع ،ومر ًة ثانية منع ً
وقدمناه للرقابةُ ،
وبعد أن ُنقلت الرقابة إىل النجف إىل املكتبة العامة عند الشيخ عبد
فذﻫبت إليه بالكتاب ،فطلب مني أن أراجعه بعد
الزﻫرة عايت ،
ُ
أسبوع أو عرشة أيام .وعندما راجعته وجدته  قد شطب عىل كل

ترصفه بأن
كلمة (شيعة) الواردة بالكتاب ،فاعرتض ُت عىل ذل  ،ف َّ
ربر ّ
فقلتَّ « :
تعبريا عن آراء فقط» ،فقال« :إذن ال
ذل طائفية،
ُ
إن ذل كان ً
فأخذت منه الكتاب ،وفكّرت أن أذﻫب إىل بغداد.
أستطيع أن أجيزه».
ُ

فذﻫبت إىل مديرية رقابة املطبوعات ،وكان الرقيب مسيح ًّيا ،وقد
ُ
ةررت لذل  ،وكان أحد املوظفني عند الرقيب (سيد من بيت احلسيني
ُ
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فرحب يب،
وعرفته بنفيس،
مت عليه،
من بغداد)،
فدخلت وس ّل ُ
ُ
ّ
ّ
وأخربته بموضوع الكتاب ،وأنه ُمن ِ َع أربع مرات ،وأين أريد أن أقابل
الرقيب ،فقال« :ال مانع» .فقابلته ،ورشحت له برصاحة أين من كلية
وكتبت ﻫذا الكتاب الذي ُمنع أربع مرات بالرغم من أنه ال
الفقه،
ُ
يستحق أن يمنع من أجله ،وأنه باستطاعته مطالعته
يوجد فيه يشء
ّ
وإبداء رأيه حوله إن أراد.
ثم طلب من السيد أن يأيت بختمني،
فق ّلب الكتاب برسعةّ ،
وأعطاين أحدمها ،وقال« :امس ﻫذا اخلتم ،وأنا أمس اخلتم اآلخر»،
وختمنا الكتاب صفحة صفح ًة ،ثم أعطاه يل ،وقال« :اذﻫب برسعة،
واطبعه دون تأخري».
واتفقت مع مكتبة الرتبية ،وطبعته ،وقد ظهرت
ذﻫبت إىل النجف،
ُ
ُ
آثاره ةري ًعا ،حيث كان له أثره يف أن هيدأ الكالم الذي كان يقال بأنه ال
جيوز العمل السيايس يف اإلسالم ،وغري ذل .
ضجة مرة أخرى عىل العمل السيايس يف
بعد ذل  ،حصلت
ّ
اإلسالم ،واستعملوا الكتاب لذل  .فمثالً ،يف الكويت يف اآلونة
األخرية عندما ألقي القبض عىل من اهتموا بالتفجريات من حزب
الدعوة كام قالوا ،يف املحكمة ،قالوا هلم :إنّكم حتاولون إقامة دولة
إسالمية ،وﻫذا معناه معارضة للحكم القائم ،واإلطاحة به.
ولكن حمامي الدفاع أخذ معه كتاب (يف انتظار اإلمام) ،وذﻫب إىل
املحكمة ،وقال :إن ﻫؤالء شيعة ،وال يفكرون باإلطاحة باحلكم القائم،
وإنام بتطبيق الواجب الرشعي املوجود ،وﻫو وجوب إقامة حكم
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إسالمي ،واستطاع أن خي ّلصهم من اإلعدام هبذه الطريقة ،فسجن
بعضهم وأطلق ةراح البعض اآلخر.
 ﻫل كان طرحكم يف ﻫذا الكتاب ،نظرية
توسع
انتظار اإلمامً ،
طرحا خاصا بالشيعة فقط ،أم ّ
عىل املذاﻫب األخرى؟

حتدثت عن قضية اإلمام املهدي يف صدر الكتاب وبأهنا ليست

ُ
قضية شيعية فقط ،وإنام الظروف السياسية جعلتها حمسوبة عىل الشيعة
()1
وذكرت كتب السنة،
فالسنَّة يقولون بتواتر أحاديث املهدي.
ُ
فقط ُّ ،
وأعالم السنة ،مثل :الشيخ املودودي .وبعد ﻫذا انحرص التفكري
ثت عن حياته ،وبعد ﻫذا
باملهدي بمحمد بن احلسن العسكري ،وحتدَّ ُ
عن االنتظار.
ﻫناك رأي يقول بأنه يف وقت االنتظار جيب أالَّ نعمل عىل إقامة
وذكرت معنى االنتظار ،ثم
قمت بتفنيد ﻫذا الرأي،
ُ
دولة إسالمية .وأنا ُ
انطلقت إىل جواز العمل احلزيب ،أو العمل
التمهيد لدولة اإلمام ،ومنها
ُ
السيايس(.)2
نصه« :وقضيتنا ﻫذه (قضية
( )1يقول الشيخ يف صدر فصل الكتاب األول ما ّ
املهدي املنتظر) ،إحدى تلكم القضايا التي حولتها العوامل الطارئة ،إىل قضية
خاصة ،فقولبتها يف إطار مذﻫب الشيعة ،وقوقعتها يف نطاق ﻫذه الطائفة من
طوائف املسلمني» .ثم يشري ـ حتت عنوان« :عوامل التمذﻫب» ـ إىل العاملني:
السيايس والطائفي أديا إىل انحصار بحثها يف إطارﻫا اإلمامي فقط ،دون أن
يكون هلا حضورﻫا يف بقية املذاﻫب األخرى ،عىل الرغم من تواتر األحاديث
حوهلا لدى الفريقني .يف انتظار اإلمام ،الدكتور عبد اهلادي الفضيل ،دار
الزﻫراء ـ بريوت ،ط1421 ،3ﻫ ـ 1111م ،ص  13و.21
( )2يقول الشيخ يف بداية فصل الكتاب اخلامس :انتظار اإلمام ما ييل« :وقد يتوﻫم
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 ﻫل كان ﻫذا سنة 4991م؟

 تقري ًبا يف ﻫذه الفرتة؛ ألين ال أذكر التاريخ بالتحديد.
الحركة اإلسالمية ونشأتها
 ﻫناك نقاط من املمكن التحدّ ث عنها:
أوالً :حزب التحرير يف العراق ،ما ﻫي
معلوماتكم عنه ،نشاطاته ،نشأته ،أبرز قياداته ،كيف
أتى إىل العراق ،أي فرتة بدأ نشاطه يف العراق ،وكم
من الشيعة انتموا إليه؟
ثان ًيا :نشأة احلزبني اإلسالميني« :الشباب
املسلم» ،و«املسلمون العقائديون» عىل يد عز الدين
اجلزائري ،وﻫل ﻫذه احلركات منفصلة عن بعضها.
ثال ًثا :فيام يتع ّلق بحزب الدعوة ونشأته ،من ﻫم
األشخاص الذين كانوا يفكرون يف نشأة احلزب قبل
السيد حممد باقر الصدر؟ وما ﻫو دوركم يف تلك
املرحلة؟

=

بأهنا من عقيدة الشيعة ،فتتحول عقيدتنا باإلمام املنتظر فكرة ختدير عن القيام
باملسؤولية املذكورة بسبب ﻫذا التوﻫم» ،ثم يستعرض أقوال مجلة من
األعالم ،مع ّل ًقا عليها بقوله« :إن الذي يفاد من الروايات يف ﻫذا املجال ،ﻫو
أن املراد من االنتظار ﻫو :وجوب التمهيد والتوطئة لظهور اإلمام املنتظر
 .»Cثم يشري نتيج ًة لذل إىل أن االنتظار واجب يف عرض بقية الواجبات
األخرى التي جيب عىل املسلم أداءﻫا ،وألن الفقيه ﻫو نائب اإلمام يف تطبيق
أحكامه التي ال يمكن إقامتها كامل ًة إال يف ّ
ظل دولة إسالمية عادلة ،مستشهدً ا
يف حديثه باالستفتاءات األربعة التي أشار إليها أعاله .انظر :املصدر السابق،
الفصل اخلامس منه.

45

الحركة اإلسالمية يف العراق

 بالنسبة إىل حزب التحرير يتبع الشيخ تقي الدين النبهاين ،كان
تأثريه يف األردن حينها ،وحينام دخل العراق كان احلزب اإلسالمي
املعروف يف وقتها ﻫو مجاعة اإلخوان املسلمني ،وكانوا ينترشون يف
بغداد والبرصة واملوصل .أي يف املناطق السنية ،ومل يكن هلم وجود يف
املناطق الشيعية اخلالصة.
الصواف
ويف ذل الوقت ،كانت ﻫناك حماوالت من الشيخ حممود
َّ
تويف قري ًبا)( )1يف نرش فكر اإلخوان املسلمني يف املناطق الشيعية،
(الذي َ
فذﻫب إىل النارصية وإىل سوق الشيوخ ،وإىل مناطق أخرى ،ولكن مل

يكن ﻫناك جتاوب معه.
يف ﻫذه الفرتة ،دخل حزب التحرير ـ ال أدري عن أي طريق ـ،
وكان به بعض الشيعة يف البرصة ،مثل :الشيخ عارف البرصي ،والشيخ
سهيل النجم (املوجود يف قم) ،والدكتور جابر العطا.
ويف بغداد من الشيعة :املهندس حممد ﻫادي السبيتي ،وأخوه
مهدي السبيتي اللذان كانا متحمسني جدًّ ا هلذا احلزب.
( )1حممد حممود الصواف ( 4333ـ 4143ﻫ) :أحد علامء العراق اإلسالميني ،ولد
يف املوصل العراق ،وتويف يف تركيا ،وكان من الذين مجعوا بني العمل السيايس
خترجه يف جامعة األزﻫر بالقاﻫرة ،حيث كانت مرص
واإلسالمي ،وذل بعد ّ
متوج حينها بالتيارات الفكرية والسياسية املختلفة ،وقد تأثر بتلكم األجواء.
وكانت الدعوة إىل فكر اإلخوان املسلمني من أبرز الدعوات الرائجة حينها.
وقد قام بدور كبري يف نرش فكر اإلخوان املسلمني يف العراق من خالل العمل
الشعبي وخطب املساجد ،وإنشاء اجلمعيات اخلريية والثقافية .انظر :ذيل
األعالم ،أمحد العالونة ،دار املنارة ـ جدّ ة ،ط1411 ،1ﻫ ـ 1111م ،ج/1
 222ـ .221
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بدأ احلزب ينترش ببطء يف صفوف الشيعة ،ويف الوقت نفسه جاءت
فتوى من الكويت للسيد حمسن احلكيم تستفرس عن جواز االنتامء
حلزب التحرير ،وذكروا يف الفتوى بأن احلزب ال يعمل بمذﻫب أﻫل
البيت .فأعطى السيد احلكيم الفتوى للشيخ حممد أمني زين الدين ملا
لديه من كتابات إسالمية ،وكذل

ملا لديه من معرفة بالتنظيامت

اإلسالمية ليجيب عن السؤال.
وكتب الشيخ حممد أمني اجلواب ،وكان قد أخذ رأي السيد احلكيم
يف أنه ال جيوز االنتامء حلزب ال يعمل بمذﻫب أﻫل البيت ،فصاغ
اجلواب يف ضوء ﻫذا الرأي يف نصف صفحة ،بأسلوبه اخلاص يف عدم
جواز االنتامء حلزب التحرير؛ ألنه ال يعمل بمذﻫب أﻫل البيت.
إرهاصات تأسيس حزب الدعوة
أما مصري ﻫؤالء الشيعة الذين كانوا يف ﻫذا احلزب ،فقد انبثقت
فكرة من حممد ﻫادي السبيتي ،وأخوه مهدي السبيتي يف إنشاء حزب
إسالمي شيعي .والتقوا بالسيد العسكري بالكاظمية ،وجايوا إىل
النجف ،والتقوا بالسيد الصدر ،وكانت بداية التفكري يف أواخر
اخلمسينيات يف إنشاء حزب الدعوة ،وأذكر أنه ُس ِّمي يف البداية باحلزب
اإلسالمي ،وعندما جاء انقالب 1151م أنشأت مجاعة من اإلخوان

فتم تغيري االسم من
املسلمني حز ًبا رسم ًّيا باسم« :احلزب اإلسالمي»ّ ،
يتحرك
احلزب اإلسالمي إىل« :حزب الدعوة اإلسالمية» ،وبدأ
ّ

بالنجف يف البداية ،ثم بغداد ،وبعدﻫا البرصة ،وكان الدكتور جابر

يتوسع منذ ذل احلني.
العطا يومذاك قد أخذ يعمل فيه ،وأخذ احلزب ّ
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أين
 بالنسبة ملوقفكم من تلك األحداث ،م
كنتم وقتها؟

كنت بالنجف ،أسكن قريبًا من السيد حممد باقر الصدر ،وكنّا
ُ 
دائام ،وبالطبع كان السيد طالب الرفاعي بط ً
ال من األبطال الذين
نلتقي ً
كانت هلم املشاركة البارزة يف تأسيس احلزب يف حينها ،وكان السيد
أيضا ،وكنّا نلتقي أسبوع ًّيا.
مهدي احلكيم من البارزين يف وقتها ً
 أال تذكر بعض األسامء األخرى يف تلك
املرحلة؟

 ال أذكر اآلن غري السيد طالب ،فالباقون جايوا متأخرين .كام
يضا يف ذل الوقت ،أما البقية
كان الشيخ مهدي الساموي  موجو ًدا أ ً

فقد جايوا فيام بعد.

الشيخ الجزائري ونشاطه الحركي
 ماذا عن من ّظمتي «الشباب املسلم»؟
و«املسلمني العقائديني»؟

عز الدين اجلزائري يتل ّقى العالج يف لبنان(،)1
 كان الشيخ ّ
وعندما رجع إىل النجف ،كان حيمل معه التفكري بإنشاء احلزب
صحي ،فسافر إىل لبنان بغرض
( )1أصيب الشيخ عزّ الدين اجلزائري بعارض ّ
العالج يف  5شعبان 1364ﻫ 15 /متّوز 1145م .وقد دامت رحلته قرابة سنة
وبخاصة بعد سفر
الكثري من العلامء يف لبنان،
تعرف خالهلا
ّ
وأربعة أشهرّ ،
َ
والده الشيخ حممد جواد اجلزائري إليه .انظر :عز الدين اجلزائري رائد احلركة
اإلسالمية يف العراق ،الدكتور جودت القزويني ،دار الرافدين ـ بريوت،
ط1426 ،1ﻫ ـ 2225م ،ص .37
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عمه الشيخ أمحد اجلزائري
اإلسالمي ،وقد يقال بأنه أراد ذل ألن ابن ّ
كان مع القوميني ،ولكن ال أعتقد ذل  ،فالرجل كان مقتن ًعا بوجوب
إنشاء حزب لتنظيم الشباب واالستفادة من نشاطهم .لكنه كان ّ
الكل يف
ّ
الكل ـ حسب التعبري الدارج ـ يف احلزب .بمعنى َّ
أن وضعه خيتلف عن
حزب الدعوة الذي فيه من ِّظمون ومفكرون ،بينام كان ﻫو من ِّظم ومفكِّر
احلزب ،فكانت لديه مركزية عالية داخل احلزبني أو التنظيمني اللذين
أنشأمها.
وألنه كان يلتقي بعض أتباعه يف مدرسة اجلزائري يف بغداد،
سامﻫم باسم آخر غري «الشباب املسلم» ،وﻫو« :املسلمون العقائديون».
وكان يذﻫب إىل بغداد يف بعض الفرتات ،ويلتقي مسؤول تنظيم
أظن ،يف الكاظمية،
«املسلمني العقائديني» يف فندق قرص األمني ،كام ّ
يتغري يشء يف الوضع ،فكل يشء
وكان ذل يف الستينيات امليالدية ،ومل ّ

يتوسع احلزب،
كان خيرج من الشيخ اجلزائري ليعود إليه .هلذا السبب مل ّ

فروعا يف سوق الشيوخ،
بينام استطاع حزب الدعوة أن يوجد له
ً
والبرصة ،وبغداد ،والكاظمية.
آل السبيتي الدور والفاعلية
 ما ﻫي معلوماتكم عن حممد ﻫادي
السبيتي؟ وما ﻫو دوره يف ﻫذه املرحلة؟

خريج كلية اهلندسة يف بغداد ،وﻫو نجل الشيخ
 ﻫو مهندس ّ
عبد اهلل السبيتي ،الذي كان عا ًملا من علامء لبنان .وقد كان يسكن
الكاظمية ،وأصدر حديث الشهر .وﻫو كتاب شهري ،باسم االبن
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األكرب عبد األمري السبيتي .وبالطبع فإن الشيخ عبد اهلل ﻫو الذي كان
يصدره .وقد انتمى كل من حممد ﻫادي وأخيه حممد مهدي إىل حزب
التحرير ،وكانا من أنشط أعضائه ،سوا ًء من السنّة أو الشيعة ،وبالذات

حممد ﻫادي الذي كان يعقد حلقات احلزب بينهم بالكاظمية بصورة
نشطة .وباعتقادي أنه أكثر أعضاء حزب الدعوة نشا ًطا واﻫتام ًما بعد
أيضا يتم ّيز عن بقية أعضاء حزب
السيد الصدر .وحممد ﻫادي كان ً
الدعوة بام فيهم السيد الصدر بفضل التنظيم .إذ كانت لديه معلومات
وخربة عاليتان ال أعلم ﻫل أفادﻫا من حزب التحرير ،أو من خالل
قراءاته أو جاءته بفعل اتصاالته؟
متر دون عمل ،لدرجة أنه كان
لقد كان
متحمسا ،فال يرتك فرصة ّ
ً
يأيت من الكاظمية إىل النجف مث ً
والتزود الفكري،
ال من أجل االستفادة
ّ
بحق شعلة نشاط ،سوا ًء يف حزب التحرير أو يف حزب
لقد كان ّ
الدعوة.
السيد الصدر وبدايات التأسيس
 بالنسبة للسيد حممد باقر الصدر ،وانتامئه
وإرشافه عىل حزب الدعوة من البداية ،ثم خروجه
منه .ما ﻫي األسباب؟ وملاذا تو ّقف؟ وكم طالت
تلك الفرتة؟ وﻫل من الصحيح أن ذلك كان بتوجيه
من السيد احلكيم؟

 السيد الصدر مل خيرج من الدعوة ،فهو مل يكن يف التنظيم من
البداية .فحزب الدعوة أول ما بدأ مل يكن ﻫناك تنظيم ،وإنام كنّا نلتقي
يف بيت السيد الصدر ،ويف بعض األحيان يف بيت أحدنا .وبقوم السيد
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ِ
ويتم
حيررﻫا بعد ذل وتطبع
الصدر بوضع
ّ
األسس ورشحها .ثم ّ
ةرية بني أعضاء
تصويرﻫا ونرشﻫا الح ًقا عىل شكل منشورات ّ

احلزب(.)1

ويف بداية األمر ،مل يكن ﻫناك يشء اسمه تنظيم ،وإنام كان اجتامع
لدراسة ﻫذه األسس .ويف الوقت نفسه كان إصدار جملة .وكنّا نكتب
فيهاٌّ ،
كل يتناول جان ًبا ،وكانت جملة ةرية باسم (حزب الدعوة) ،تطبع
بالرونيو( .)2وكان اسمها مر ًة (صوت الدعوة) ،ومرة (الدعوة) ،ومرة
(املجاﻫد) .ومل نكن نثبت عىل اسم واحد(.)3
( )1تم مجع ﻫذه األسس ونرش ما ُعثِ َر عليه منها ،وممّن نرشﻫا :شبيل املالّط يف كتابه
عن دور الشهيد الصدر يف تطوير الفقه اإلسالمي ،وﻫي :اإلسالم ،املسلم،
الوطن اإلسالمي ،الدولة اإلسالمية ،الدولة اإلسالمية دولة فكرية ،شكل
احلكم يف اإلسالم ،تطبيق الشكل الشوري للحكم يف ظروف األمة احلارضة،
مهمة بيان أحكام الرشيعة وتعيني
الفرق بني أحكام الرشيعة والتعاليمّ ،
القضاة ليستا من مهام احلكم .انظر :جتديد الفقه اإلسالمي :حممد باقر الصدر
غسان غصن ،دار النهار ـ
بني النجف وشيعة العامل ،شبيل املالّط ،ترمجةّ :
بريوت ،ط1111 ،1م ،ص  31ـ .41
( )2آلة الرونيو ( :)Roneographﻫي آلة طباعة منخفضة التكلفة تعمل من خالل
وتسمى بـ (.)Mimeograph
ضغط احلرب من خالل املرسام عىل الورق.
ّ
وكان أول ظهور هلا يف العام 1116م ،يف الواليات املتحدة األمريكية عىل يد
املخرتع األمريكي توماس أديسون .وقد استعملت آل ًة لنسخ الرسائل لعدة
عقود من أجل الطباعة يف األعامل املكتبية .وقد شاع استعامهلا يف العراق لطبع
ونرش البيانات واملنشورات الرسية ،وذل لسهولة محلها والتن ّقل هبا .انظر:
احلرة ،النسخة اإلنجليزية ،مادة (.)Mimeograph
ويكيبيديا املوسوعة ّ
( )3حول طباعة وتوزيع نرشة حزب الدعوة ،ينقل األستاذ عيل عيسى آل مهنّا أن
الشيخ الفضيل تك ّفل باحلديث مع الشيخ الوائيل لالنضامم إىل حزب الدعوة،
ّ
وتعذر عليه القبول يف البدء بسبب طبيعة نشاطه اخلطايب ،وعندما فاحته الشيخ
الفضيل بحاجة حزب الدعوة آللة الرونيو لطبع ونرش بيانات احلزب ،حتدّ ث
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كان ﻫادي السبيتي يكتب عن التنظيم يف ﻫذه املجلة .وكنّا نحن
الطلبة [احلوزويني] نتناول اجلوانب الفكرية .وقد بقينا فرتة بعدﻫا عىل
ﻫذه احلال ،إىل أن انقسمت املجموعة بصورة تلقائية إىل قسمني:
هتتم باجلانب
هتتم باجلانب الفكري فيام املجموعة األخرى ّ
جمموعة ّ
التنظيمي .والسيد الصدر كان يف اجلانب الفكري.
أما اجلانب التنظيمي ،فأخذه اآلخرون ،ومل يكن للسيد الصدر
عالقة به من البداية.
ضجة قوية الكتشافه
وما أذكره حينها أن حزب البعث أحدث ّ
ّ
واستغل بعض طلبة احلوزة
حزب الدعوة ،وكان ذل يف شهر صفر،
املوقف .وكان ﻫذا املوقف السلبي من قبل بعضهم بدافع العداء للسيد
حمسن احلكيم ،حيث استفادوا من وجود ابنه السيد مهدي داخل حزب
الدعوة ،فيام كان دافع البعض اآلخر ﻫو إيقاف تقدّ م السيد الصدر؛ ألنه
جتاوز حتى أساتذته يف الشهرة والتقدّ م.
مسافرا إىل الكاظمية،
ويف ذل الوقت (يف شهر صفر) كان السيد
ً
ال أكثر وال ّ
أقل .وكان السيد حممد حسني فضل اهلل خمتف ًيا ،ومعه الشيخ
أيضا .ومل يكن موجو ًدا حينها إال
حممد مهدي شمس الدين خمتف ًيا ً
ضجة ،وذﻫبنا إىل الكاظمية ،والتقينا
الشيخ كاظم احللفي ،فحصلت ّ
=

الشيخ الوائيل مع شخص يعرفه يف بغداد لرشاء اآللة وتسليمها للشيخ
تم استالم اآللة ،وكان من أحرضﻫا إىل النجف الشيخ
الفضيل .وبالفعل ّ
الفضيل ومعه السيد عدنان البكاء ،وكان ذل يف بدايات الستينيات امليالدية.
انظر :منعطف القرار ..الفضيل بني عراقني ـ جتربة رائدة ،عيل عيسى آل مهنا،
مؤسسة أم القرى ـ بريوت ،ط1426 ،1ﻫ ـ 2225م ،ص .222
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موضوعا للمج ّلة ،ورجعنا ،ونرشناه.
السيد الصدر ،وأخذنا منه
ً
وأخربنا بأنه سريجع بعد أن هتدأ األمور.
وبعض ما يكتب اآلن ،ال أستطيع إال التعليق عليه إال بأنه غري
مأخوذ من مصادره املبارشة ،وال يمكن التعليق بأكثر من ذل .
تعدُّد الرؤى الفكرية داخل البنية الحزبية
 حصل يف بداية تأسيس حزب الدعوة
انشقاق ،ما ﻫو ﻫذا االنشقاق؟

 االنشقاق كان فكر ًّيا ،وليس تنظيم ًّيا .إذ كان حول الفكر الذي
يعطى للحزب ،ﻫل يكون الفكر اإلسالمي يف ضوء مذﻫب أﻫل
البيت ،أو أن يكون عا ًّما؟
فكان ﻫناك من يذﻫب إىل أن يكون عا ًّما ،وﻫؤالء جمموعة بغداد

والبرصة .وكان ذل

يف أوائل الستينيات امليالدية تقري ًبا .ويف املقابل،

كنّا ،نحن الذين بالنجف ،نؤكّد عىل الناحية الرشعية ،ذل

أن الفكر

الذي نعطيه جيب أن يكون عن طريق اجتهاد املجتهدين.
استمر ﻫذا االنشقاق ملدّ ة قصرية ،حيث وافقت املجموعة
وقد
ّ
بعدﻫا عىل ﻫذا املنهج األخري.
 إذا أردنا أن نشخّ ص األسامء ،ﻫل صحيح
أن االنشقاق أو االختالف كان بينكم شخصيا وبني
السيد طالب الرفاعي؟

 كالّ ،فالسيد طالب الرفاعي كان إىل جانبي ،حيث كنّا أنا
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والسيد طالب ،ومعنا بعض األشخاص يف جانب ،وكان حممد ﻫادي
السبيتي والشيخ عارف البرصي وآخرون يف جانب آخر .وﻫؤالء
بحكم دراستهم باجلامعة وبحكم وضعهم يطرحون رأهيم ذاك ،بينام
ربرات الرشعية غري ذل .
كنّا نحن من طلبة احلوزة تفرض علينا امل ِّ
 ما ﻫو تأثري ذلك االنشقاق؟

 مل يكن له أي تأثري؛ ألننا مل نكن كثريين ،لقد كنّا قليلني ،وكنّا يف
جمرد اختالف يف وجهات النظر ،وانتهى املوضوع إىل
البداية ،وكان ّ
التوافق يف هناية املطاف.
()1
ةرية( )2مع
فكنّا نزور الشيخ عبد العزيز البدري  ،وكان صالح ّ

( )1عبد العزيز بن عبد اللطيف البدري ( 4311ـ 4319ﻫ) :واعظ وخطيب،
تصدى للمد الشيوعي يف العراق يف عهد الرئيس عبد الكريم قاسم ،وقد بلغ
التحدي مداه ،عندما أعدم عبد الكريم قاسم جمموعة من قادة اجليش
ومنهم ناظم الطبقجيل ،ورفعت احلاج ةري وغريﻫم ،فأثار الشيخ البدري
اجلامﻫري وقاد املظاﻫرات التي يقدر عددﻫا يف وقتها بأكثر من أربعني ألف
متظاﻫر ،هيتفون بسقوط عبد الكريم قاسم .كام أصدر الفتوى بكفر
الشيوعيني أنصار عبد الكريم قاسم ومؤيديه ،وحماربتهم .انتسب الشيخ إىل
عضوا فاع ً
ال فيه ،إىل أن أصبح أمري والية العراق يف
حزب التحرير ليصبح
ً
حزب التحرير اإلسالمي ،وأخذ يدعو ألفكار احلزب يف تطبيق الرشيعة
وإقامة اخلالفة اإلسالمية ،يكتب بيانات ونرشات احلزب ويوزعها يف العراق.
احلرة ،النسخة العربية.
انظر :ويكيبيديا املوسوعة ّ
( )2صالح عبد اهلل رسية ( ...ـ 1317ﻫ) :أردين من أصل فلسطيني ،ﻫاجر بعد
نكبة عام 1141م مع أةرته إىل العراق ودرس يف كلية الرشيعة بجامعة
بغداد .أسس جمموعة فلسطينية بالعراق سامﻫا« :جبهة التحرير الفلسطينية»
وبعد حدوث خالف بني قاسم واإلخوان ،جلأ إىل العمل الرسي .وقد قام
بعدة عمليات ضد اإلةرائيليني .ومن أبرز أفكاره ما خ ّلفه يف وثيقته« :رسالة
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الشيخ عبد العزيز حتى سافر إىل مرص وعمل حركة ﻫناك ،انتهت بقتله.
وكان [البدري] حينها من أقطاب حزب التحرير.
شخصيات من حزب الدعوة
 بعض األشخاص الذين كانوا نشطني يف
حزب الدعوة ،مثل :عبد الصاحب ا ْد مخ ِّيل ،ﻫل
تستطيعون إخبارنا عنهم وعن عالقتكم هبم؟

 عبد الصاحب كان حلقة الوصل بني بغداد والنجف.
 كيف ظهر؟

 يعدّ عبد الصاحب من الدفعة الثانية الذين دخلوا حزب
الدعوة.
 ﻫل كان مع الشيخ عارف البرصي؟

 نعم .وقد كان نش ًطا جدًّ ا .وكان يف بغداد مع أيب حسن حممد
ﻫادي السبيتي وآخرين .وكان حينها يعمل ببغداد يف معمل جتاري،
ويقوم بالسفر بني بغداد والنجف .ويقوم بدور كبري ونشط يف نرش
الدعوة وتوسيع قاعدهتا الشعبية .وعمل عىل أن يكون السيد إسامعيل
=

اإليامن» ،حيث يتبنّى فيها املواقف التالية :اجلهاد ﻫو الطريق إلقامة الدولة
اإلسالمية .واحلكم بتكفري احلكام وجاﻫلية املجتمع واعتباره دار حرب .كل
من ينفذ أوامر الدولة الكافرة ضد اإلسالم واحلركة اإلسالمية فهو كافر.
التفريق بني االمتناع اجلامعي واالمتناع الفردي ،أي :إن الرتك اجلامعي ألي
تتمة األعالم للزركيل ،حممد خري يوسف،
ركن من أركان اإلسالم كفر .انظرّ :
دار ابن حزم ـ بريوت ،ط1422 ،2ﻫ ـ 2222م ،ج.237 /1
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الصدر ﻫناك ،حيث استفاد من وجود السيد إسامعيل الصدر الذي كان
يدرس التفسري وغريه .والشباب كانوا ملت ّفني حوله.
ّ
 ﻫل كانت عندكم عالقة شخصية به؟

دائام يف االجتامعات العا ّمة يف احلزب يف بغداد أو يف
 كنّا نلتقي ً
النجف ّ
كل فرتة ،وذل حسب متط ّلبات األمر ،وكان املجتمعون حينها
شخصا.
يف حدود عرشة أشخاص إىل اثني عرش
ً
 ﻫل كان السيد مرتىض العسكري معكم
أيضا؟
ً

 نعم ،كان حيرض معنا يف االجتامعات العا ّمة فقط يف بغداد
والنجف وكربالء.
 ﻫل كانت لديكم صلة شخصية بالسيد
مرتىض العسكري؟

فت عليه بالنجف ،وعندما كنّا نذﻫب إىل بغداد كنّا
تعر ُ
 أنا ّ
وشاركت معهم يف كلية أصول الدين يف وضع املناﻫج،
نزوره أحيانًا،
ُ
وليس بالتدريس.
«فلسفتنا» و«اقتصادنا» ودورهما يف النقلة الفكرية
 ما ﻫي األشياء التي يمكن أن حتدّ ثنا هبا عن
تلك املرحلة؟

مهام جدًّ ا ،وﻫو ّ
أن ما كان
 ﻫناك يشء أرى أن اإلشارة إليه أمر ًّ
مطروحا ساب ًقا قبل السيد الصدر ﻫو أن اإلسالم عقيدة وعمل ،وكان
ً

السيد الصدر ﻫو أول من أشار إىل ّ
أن اإلسالم عقيدة ونظام.
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أيضا،
وأذكر أننا كنّا نحرض عند الشيخ حممد أمني زين الدين ً
وكانت تر ّدد عبارة« :إن اإلسالم عقيدة وعمل» .العقيدة ﻫي أصول
الدين ،والعمل ﻫو فروع الدين .ومل نكن نلمس ﻫذا حتّى يف فكر
اإلخوان املسلمني ،فالسيد الصدر لع ّله أول من طرح فكرة أن اإلسالم
نظام للحياة ين ّظم كل شؤوهنا.
وعندما صدر كتاب اقتصادنا أثبت أمام اآلخرين ﻫذه احلقيقة،
كتبت مرة أن كتاب (اقتصادنا) وكتاب (فلسفتنا) باعتبارمها
وكنت قد
ُ
ُ
متر يف احلياة وخت ّلد أصحاهبا .وﻫي ال ختتلف يف
من الكتب النوادر التي ُّ

تأثرياهتا الفكرية واحلضارية عن كتاب احلكمة لكونفشيوس ،ومجهورية

أفالطون واملدينة الفاضلة للفارايب.
كتايب «فلسفتنا» و«اقتصادنا» ـ من خالل قراءيت ومتابعتي لفكر
إن َ
كنت أحصل عىل منشوراهتم وكتبهم ،وحزب
اإلخوان املسلمني ،حيث ُ
التحرير ـ استطاعا أن ي ِ
وتيارا فكر ًّيا ثال ًثا
دخال اإلسالم قو ًة فكري ًة
ُ
ً
باإلضافة إىل الشيوعية والرأساملية.

مطروحا عىل كثرة ما
وقبل السيد حممد باقر الصدر مل يكن ﻫذا
ً
كتب اإلخوان املسلمون ،وما كتب الشيخ املودودي حتى تقي الدين
النبهاين كتب نظام اإلسالم االجتامعي ،وكتب نظام اإلسالم
تيارا ثال ًثا
االقتصادي ،مع ﻫذا مل يستطيعوا أن ُيدخلوا الفكر اإلسالمي ً
بني التيارات املعارصة .وﻫذا أﻫم يشء كسبناه وحققته النجف.

الدكتور الفضيل وتعدّد األدوار
 الفرتة التي بقيتم فيها يف العراق ،كيف
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تلخّ صون دوركم فيها؟

 أبرز ما قمنا به يف جانب العمل السيايس ﻫو مكافحة الشيوعية،
حيث ُط ِرح اإلسالم نظا ًما سياس ًّيا يف مقابل األنظمة األخرى املطروحة

كبريا ،فكنّا نقوم بتوزيع مناشري مجاعة
يف الساحة .فالدعوة بذلت جهدً ا ً

العلامء ،كام كنّا نقوم بتحرير جملة «األضواء» ونرشﻫا ،ونعقد
االحتفاالت يف خمتلف املدن والقرى العراقية ،ونلقي حمارضات يف
خمتلف األماكن .فاملكتبات التي أنشأﻫا السيد احلكيم ،وعددﻫا يفوق
اخلمسني مكتبة ،كلها ُو ّجهت للتثقيف اإلسالمي ومقاومة الشيوعية.
إن أﻫم ما يمكن ذكره إجاب ًة عن سؤالكم ﻫو طرح اإلسالم نظا ًما

سياس ًّيا ،ومقاومة الشيوعية ،وكان الرتكيز عىل مقاومة الشيوعية أكثر
من الرتكيز عىل مقاومة حزب البعث ،أو التيارات القومية.
 سفركم من العراق إىل السعودية ،يف أي
سنة كان؟

وسافرت.
ناقشت املاجستري،
 كان يف سنة 1172م ،حيث
ُ
ُ
 منذ سنة 4912م إىل اآلن (حوايل  03سنة)
املرحلة التي قضيتمها يف السعودية ،ما مدى اخلصب
الذي فيها عن العراق؟ كيف تقارنون املرحلة التي
عشتموﻫا بالستينيات واخلمسينيات بالعراق
ومرحلة السبعينيات بالسعودية؟

وتعينت يف جامعة املل
دخلت السعودية،

ُ
ُ

عبد العزيز ،وكان

أيضا من كلية احلقوق ،ومن كلية
ﻫناك بعض األساتذة العراقيني ً
أيضا.
االقتصاد ،ومن كلية اآلداب ً
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كنّا نلتقي ونتم ّثل السعودية يف ذل الوقت كالعراق بداية تأسيس
جامعة بغداد يف الثالثينيات .وﻫو ما يعني أن العراق وسورية ومرص
وغريﻫا قطعت مرحلة كبرية بينام بالسعودية كانت يف بداية املرحلة.
 ما ﻫو الدور الذي أديتموه ﻫناك؟

 التدريس واملشاركة بتأسيس قسم اللغة العربية ،وفتح قسم
املخطوطات يف املكتبة املركزية ،وإصدار نرشة أو أكثر.
 دور منتدى النرش يف تلك املرحلة ،ﻫل كان
له دور ثقايف بداية تأسيسه؟ وﻫل عارصته أنت؟

 كالَّ ،يف البداية مل أعارصه ،ولكن أعرف أنه أنشم كمنتدى
إلحياء الرتاث ،وبديوا بتحقيق (حقائق التأويل) ،ونرشه .وبعدﻫا
حتول إىل مجعية ثقافية ،وأخذوا يواصلون نشاطات ثقافية ،ففتحوا ك ّلية
ّ
املنتدى قبل كلية الفقه ،وأصدروا جملة (البذرة) التي كانت من املجالّت
الثقافية املعدودة يف النجف ،والكتّاب فيها كلهم من الشباب ،منهم:
شرب ،السيد حممد حسن الصايف ،الشيخ أمحد الدجييل.
السيد حسن ّ
ّ
خترجوا من مدرسة البذرة أدب ًّيا وثقاف ًّيا .بعد ﻫذا أو حتى يف
فكل ﻫؤالء ّ
البدايات ،كانت الرابطة تؤكّد عىل اجلانب األديب ،بينام كان املنتدى
يؤكّد عىل اجلانب العلمي أكثر من تأكيده عىل اجلانب األديب .فأخذت
مجعية املنتدى عىل عاتقها التأكيد عىل اجلانب العلمي من الثقافة،
والرابطة عىل اجلانب األديب من الثقافة ،وإن كان (املنتدى) فيه شعراء
لكن الرابطة مت ّيزت أكثر يف ﻫذا املجال.
وأدباءَّ ،
ذﻫبت إىل النجف سنة 1361ﻫ .ويف
أدركت املنتدى عندما
ُ
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األربعينيات كان لدهيم موسم عقدوه يف الصيف يف بيت استأجروه
كمدرسة ابتدائية .وكان اسمه موسم األدب النجفي .ويف كل يوم
كانت تلقى حمارضة عن األدب النجفي ،وكان املقصود استقطاب
الشباب وتدريبهم .وأذكر أن السيد مهدي احلكيم ألقى كلمة ،والشيخ
حممد مهدي شمس الدين ألقى كلمة ،وال أذكر اآلخرين.
بعدﻫا ع ّقب السيد حممد تقي احلكيم عىل كل تل الكلامت التي
تم نرشﻫا يف جملة (النجف) التي كان يصدرﻫا السيد ﻫادي ف ّياض قبل
ّ
ِ
رش تعقيب السيد حممد تقي .بعد
أن تنتقل املجلة إىل كلية الفقه .كام ُن َ
ﻫذا ،أخذ املنتدى يف إقامة حمارضات عا ّمة ،وأذكر أنه دعا الشيخ حممد
رضا الشبيبي الذي ألقى حمارضة طويلة جدًّ ا استغرقت عدّ ة ساعات
تقديرا للشيخ الشبيبي ،كام
ضخام
عن الشيخ البهائي ،وكان احلضور
ً
ً
استدعى املنتدى آخرين إللقاء حمارضات.
ويف الوقت نفسه ،أخذت الرابطة( )1تستدعي أساتذة من جامعة
بغداد ،مثل :أمحد عبد الستّار اجلواري( )2الذي شارك يف إلقاء إحدى
( )1مجعية الرابطة األدبيةُ « :أ ِّسست عام 1351ﻫ ،وسامهت مسامهة فعالة يف بعث
احلركة األدبية يف النجف األرشف ،فكانت رائدة النهضة األدبية احلديثة فيها،
ّ
وقل أن يوجد أديب نجفي حمدَ ث ـ شاعر أو ناثر ـ إال وﻫو نتاج ندواهتا
وجمالسها األدبية .وقد قامت بنرش بعض الكتب األدبية والدينية ،أمثال:
ديوان الشبيبي ،والفلسطينيات ،وجهاد املغرب العريب ،والقرآن والطب
احلديث ،وملحات من حياة الشيخ اليعقويب» .انظر :دليل النجف األرشف،
الدكتور الفضيل ،مصدر سابق ،ص .127
( )2أمحد عبد الستّار اجلواري ( 4311ـ 4121ﻫ) :باحث ،لغوي ،أديب ،ومن َث َّم
احلب
وزير عراقي .من أعضاء املجمع العلمي العراقي .من مؤ ّلفاته:
ّ
العذري ،الشعر يف بغداد ،نحو التيسري ،نحو القرآن ،نحو املعاين ،نحو الفعل،
وغريﻫا .انظر :تتمة األعالم للزركيل ،مصدر سابق ،ج.42 /1
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أيضا .وقد كان ذل يف مرحلة الستينيات.
املحارضات ،وآخرين ً
 ﻫل كان املنتدى أسبق من ﻫذه الندوات؟

 كال ،كانت الرابطة أسبق.
 من ﻫو مؤسس الرابطة؟

املؤسس األول ﻫو حممد عيل اليعقويب ،وكان معه السيد عبد
ِّ 

الوﻫاب الصايف ،والسيد حممود احلبّويب ،والشيخ عيل ثامر ،وآخرون.
كانوا جمموعة كبرية .لقد جاءت الرابطة ُث َّم املنتدى ،وبعد ذل ظهرت
مجعية التحرير الثقايف( )1باألخري.

ٍ
كلية قبل كلية الفقه ،إذ كان
بعد ﻫذا ،اجته املنتدى إىل إنشاء
املقصود منها تطوير اخلطابة ،لكن ليس بعنوان تطوير اخلطابة ،حتى ال
املرة السابقة( .)2حاولوا أن
يصطدموا بالواقع الذي اصطدموا به يف ّ
( )1مجعية التحرير الثقايفُ « :أ ِّسست عام 1364ﻫ ،وشاركت ثقاف ًّيا بإصدار جملة
باسم( :النشاط الثقايف) ،واجتامع ًّيا بفتح مدرسة دينية خاضعة يف مناﻫجها
لوزارة الدفاع» .انظر :املصدر السابق ،ص .121
( )2يشري الدكتور أمحد الوائيل  يف مذكراته بأنه يف أواخر العقد اخلامس من
النصف األول من القرن العرشين تبنّت جمموعة من العلامء ،وكانت حتت لواء
مجعية منتدى النرش إنشاء معهد للخطابة ،وكان منهم :الشيخ حممد شيخ
القسام ،حيث رأس
الرشيعة ،والشيخ عبد املهدي مطر والشيخ حممد عيل ّ
وبمجرد أن بدأت اخلطوة
األخري إدارة ذلكم املعهد ،باعتباره اخلطيب بينهم.
ّ
وتم استئجار دار لذل الغرض ،عملت جمموعة أخرى عىل
األوىل يف التنفيذ ّ
أيضا .فهجموا
تشويه سمعة مجيع القائمني عىل املرشوع وعىل منتدى النرش ً
رست الكرايس،
عىل «املؤسسة املعدّ ة للتدريس ،وعىل منتدى النرش ،ف ُك ِّ َ
وح ِّط َم ما يف البنايات من أدوات ،وﻫرب القائمون عىل العمل ،واختبأوا عن
ُ
األعني .وكان أحد الترصحيات من بعض املراكز الدينية أن احلسني  قتل
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يستحصلوا عىل إجازة ،ويف وقتها ساعدﻫم وزير املعارف حممود احلاج
كثريا ،واستحصل إجازة هلم ،فألغوا كليتهم السابقة ،وأنشأوا
ﻫديب ً

كلية الفقه .وفتحت الكلية ،ودخلنا بالدفعة األوىل سنة  51ـ 1162م،
يدرس معه السيد حممد
وكان العميد الشيخ حممد رضا املظ ّفر ،وكان ّ
تقي احلكيم ،والشيخ حممد تقي األيرواين ،الشيخ عبد املهدي مطر،

والدكتور حاتم الكعبي ،والدكتور حسن الرحيم ،والدكتور حسني
الشامع.
األنصاري ،والدكتور ﻫادي ّ

= مرتني ،مرة يوم الطف ،وأخرى يف حركة منتدى النرش» .انظر :جتاريب مع
املنرب ،الدكتور أمحد الوائيل ،دار الزﻫراء ـ بريوت ،ط1411 ،1ﻫ ـ 1111م،
ص .115
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[*] أوراق من ملفّ عبد اهلادي الفضيل:

مدرسة النجف ( 8591ـ 8591م) :الفكر اإلسالمي
التغيريي

قبل عام  1151كان الوضع االجتامعي السيايس ألبناء العراق
وكثريا من الكبت واحلرمان ،وكانت النجف
كثريا من القمع،
ً
يعاين ً
ألهنا متثّل القيادة الدينية ،تعيش ﻫذا الوضع يف آالمه وآماله ،وكانت
بغداد ألهنا العاصمة وفيها أقدم جامعة عراقية ،ﻫي األخرى تعيش كام
تعيش النجف ،وإىل حدّ كبري كانت البرصة تشاركهام املوقف.
كان الشباب يف ﻫذه املدن الثالث يتفاعلون مع األحداث السياسية
يف العراق ويتفاعلون مع األفكار السياسية التي تطرح عىل الساحة يف
البالد اإلسالمية من خالل الكتب والدوريات والنرشات واملنشورات
الرسية.
إن ﻫذه احلال يف إجيابياهتا وسلبياهتا ﻫيأت الفئات الواعية املثقفة
من أساتذة وطالّب مدرسة النجف لالنطالق عندما حتني الفرصة
للقيام بالعملية التغيريية ،فكان عام  ،1151حيث االنقالب العسكري
الذي أطاح باحلكم امللكي يف العراق الفرصة املواتية واملتاحة لالنطالقة
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ستستمر.
نتصوره من أنه انفراجة
التغيريية ملا كنا
ّ
ّ
فتجمعت التصورات وجتمعت األفكار التي كنّا نعايشها نظر ًّيا،
ّ
وكونت احلركة اإلسالمية يف النجف ،التي مت ّثلت
ثم تكاملت ّ
وتفاعلت ّ

يف مرجعية وقيادة السيد حمسن احلكيم ويف منظومة مجاعة العلامء ويف

منظمة الدعوة اإلسالمية.
بداية ملرحلة فكرية جديدة
هبذا نستطيع أن نعترب ﻫذا العام بداية ملرحلة فكرية جديدة يف
طروحات مدرسة النجف ،اتّسمت بكرس اجلمود ،وبطرح الفكر
اإلسالمي السيايس واالقتصادي واالجتامعي بمستوى ما كان يطرح
من أفكار الإسالمية.
كنّا نقرأ ما يصدر اإلخوان املسلمون من كتب ،أمثال :مؤ ّلفات
سيد قطب ،وأخيه حممد قطب ،وحممد الغزايل ،وعبد القادر عودة،
وحسن البنا .وكذل

كنّا نقرأ ما يصدره حزب التحرير اإلسالمي من

وبخاصة
كتب فكرية وتنظيمية ،ونقرأ كتب الشيوعيني والقوميني
ّ
مؤ ّلفات ساطع احلرصي.
ويف بغداد والبرصة انتمى عدد من شباب الشيعة إىل حزب
التحرير اإلسالمي .وألنه كان يصدر يف أفكاره اإلسالمية من املذﻫب
السلفي املتشدّ د الذي يك ّفر الشيعة ،استفتي السيد احلكيم حول االنتامء
إليه ،وألن السيد احلكيم ما كان يعرف اليشء الوايف عن ﻫذا احلزب،
ك ّلف تلميذه الشيخ حممد أمني زين الدين أن يدرس واقع احلزب من
خالل كتبه ،وجييب عن السؤال وفق ريى ومباين أستاذه السيد احلكيم،
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وكان اجلواب بعدم جواز االنتامء.
كان ﻫذا اجلواب بمثابة التنبيه القوي لشباب الشيعة أن يلت ّفوا
حول املفكرين من علامء النجف ،ليكون هلم احلضور السيايس إىل
جانب احلركة اإلسالمية األخرى ،وكان السيد الصدر ﻫو ذل

املفكر

الذي اختري للمهمة؛ ملا كان يتمتّع به من انفتاح ذﻫني ،وموسوعية يف
الثقافة العا ّمة ،ومعرفة بواقع احلياة املعارصة ،وشخصية توفرت عىل
عنارص ورشوط القيادة اإلسالمية.

وبدأ  مهمته بوضع (األسس) .وألنه ةرعان ما انفجر الوضع

يف العراق بعد انقالب  1151عن معرتك سيايس عقائدي بني
الشيوعيني واإلسالميني ،أ ّلفت مجاعة العلامء ،وأ ّلف السيد الصدر
كتابيه الشهريين (فلسفتنا) ،ثم (اقتصادنا).
ويف ضوء ﻫذا ،كانت العوامل ﻫي:
 .1نضج الوعي اإلسالمي السيايس عند الفئة املثقفة من أبناء احلوزة
العلمية.
 .2الوقوف بوجه التيارات الفكرية التي اجتاحت العراق.
 .3الر ّد عىل االستالب الفكري.
وذل لتسارع احلوادث وتصارعها؛ مما دعا أن جتتمع ﻫذه العوامل
وتتكاثر فيام بينها لتكون السبب يف طرح فكر املرحلة.
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السيد الصدر ودوره يف بثّ الفكر األصيل
جاء ّ
بث الوعي اإلسالمي ،ونرش الفكر اإلسالمي من مثقفي
ٍ
نحو موجز يف أسس
حزب الدعوة اإلسالمية ،وتأصيله كان عىل
الدعوة اإلسالمية التي وضعها أستاذنا السيد الصدر.
ويف رشح األسس التي كان يلقيها علينا أستاذنا السيد الصدر يف
الدروس اخلاصة توضيح ٍ
واف هلذا التأصيل.
ّ
ويف الوسط العلمي ،كنّا نخاطب به العقل ،وكنّا نالقي اليشء
الكثري من العنت والنصب يف سبيل ذل .
ويف الوسط االجتامعي العام كنّا نخاطب العاطفة لنقاوم املدّ
الالإسالمي ولنهيم القواعد الشعبية لالنطالقة اإلسالمية.
ونظرا إىل أننا كنّا نبني الفكر اإلسالمي يف ذﻫنيات املسلمني ،ويف
ً

الوقت نفسه هندم الفكر الالإسالمي الذي غزا ذﻫنيات املسلمني بسبب
ما كانوا يعانون منه يف فراغ عقائدي ربام تكون نسبة اخلطاب للعاطفة
أكثر؛ ألنه كان يشغل الوقت األكثر يف ذل الظرف.
وكنّا يف الوقت نفسه نطرح احللول للمشكالت املشار إليها عن
طريق املحارضات واخلطب املنربية وعىل صفحات نرشة حزب الدعوة
اإلسالمية الرسية ،وبنرش الكتب من سلسالت وغريﻫا ،أمثال :املدرسة
اإلسالمية ،مشكلة الفقر ،أسلوب الدعوة يف القرآن ،حضارتنا يف ميدان
الرصاع ،املسترشقون ،وغري ذل .
وكان ملجلة أو نرشة (األضواء) الدور املهم يف ﻫذا.
66

القسم الثاني :الحركة اإلسالمية يف العراق :النشأة والتحديات

ربره ،وﻫو
إالَّ أنه قد يالحظ عليها الرسعة يف اإلصدار .وهلذا ما ي ّ

احتدام الرصاع بني األفكار اإلسالمية واألخرى الالإسالمية لنسابق
اآلخرين ،فنسبقهم يف دفع ﻫذا الغزو ،وتزويد املسلمني باملناعة من
التأ ّثر به.
الحركة اإلسالمية والثورة عىل الواقع القائم
وكنت آمل َّ
أن الذين محلوا الراية من بعدنا أن يواصلوا املسرية يف
ُ
ولكن األمر مل يكن بمستوى األمل ،حيث ظ ّلوا
جمال النتاج الفكري،
َّ
يعيشون النتاج األساس ،ومل يأتوا يف البناء إالَّ بيشء قليل.

ومل يكن املنطلق دراسة الواقع االجتامعي وتقييم مستواه عىل
ٍ
أساس من املعايري اإلسالمية؛ َّ
ألن احلركة يف مدرسة النجف مل تكن
حركة إصالحية وإنام كانت حركة ثوري ًة هتدف إىل تس ّلم السلطة ،ومن
ثم يأيت دور التغيري الشامل.
ّ
فاحلركة كانت َت ُعدّ الكوادر املثقفة التي حتمل الفكر اإلسالمي
ثم يأيت دور التغيري الشامل ،وﻫذا
لتقود اجلامﻫري إىل تس ّلم السلطة ،ومن ّ

ال يعني عدم وجود حماوالت ونشاطات لإلصالح ،إال أهنا ﻫي
األساس.
يفرق فيه بني
وكنّا نعتقد أن املجتمع الذي ال حيكمه اإلسالمَّ ،
األفراد فإهنم مسلمون ،وبني األنظمة فإهنا غري إسالمية ،والتقييم
مسلام ظاﻫر ًّيا.
للمجتمع أنه كان جمتم ًعا ً
ويمكن الرجوع إىل أسس الدعوة اإلسالمية ملعرفة ﻫذا املصطلح.
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من ﻫنا يمكن القول :إن الرتكيز كان عىل تغيري الفرد بالدرجة
األوىل واألساسية ،واملجتمع بالدرجة الثانية والثانوية.
َّ
إن القوى التي كانت تعتمد يف حتقيق التغيري بالدرجة األوىل
واألساسية ﻫي الطليعة ،وبالدرجة الثانية والثانوية ﻫي األمة.
والذي أتذكّره أن اختيار املرحلية جاء نتيجة دراسة لواقع املراحل
يف احلركات اإلسالمية وغري اإلسالمية ،وعىل أساس اختيار األفضل.
جمود الذهنية املتديّنة
َّ
ولعل أﻫم العقبات التي كانت تواجه االنطالقة اإلسالمية ﻫو
مجود الذﻫنية لدى رشحية من طالب الدين متأثرين بام كان ُيعايش من
عزلة عن السياسة ،وعن واقع املستجدّ ات التي تطرح عىل الساحة
ورشﻫا.
بخريﻫا ّ
كانت ﻫذه الرشحية تتشاءم من االنطالق ومن التغيري ،وقد يعتقد
البعض من أفرادﻫا أن يف مثل ﻫذا يمكن القضاء عىل الدين أو املذﻫب.
وال ننسى أن نشري إىل دور اآلخرين من احلركيني الالإسالميني يف
استغالل ﻫذا اجلمود والتأكيد عليه.
ّ
ّ
ونشخص مواقف وأدوار احلركيني واآلخرين
نشخص ﻫذه،
كنّا
اخلاصة،
ممن يناوئون االنطالقة اإلسالمية يف االجتامعات واللقاءات
ّ
اخلاصة.
وربام كتب عن يشء من ﻫذا يف النرشات
ّ
كان ﻫناك متييز قام عىل أساس من دراسة ﻫذه املدارس املشار إليها
من خالل الكتب والدوريات ،وكان بدء ﻫذا يف االنطالقة اإلسالمية
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ﻫو قيام السيد الصدر بتدريس كتابه (املدرسة اإلسالمية) وإصدار
تعليامته بتدريسه ونرش أفكاره.
وكان الكثري من املثقفني الوعاة يف النجف يقرأون الكثري مما كتب
عن ﻫذه املذاﻫب.
ولكن كان الرتكيز عىل الشيوعية أكثر؛ لالبتالء هبا أكثر من سواﻫا
يف تل احلقبة.
املذهبية الدينية
احلساسة
كان ﻫناك تأكيد عىل عدم إثارة املسائل املذﻫبية اخلالفية ّ

وحماولة االنطالق إىل الوقوف أمام التأثري الطائفي بااللتزام بالدراسات
املقارنة املوضوعية واملرنة يف عرضها ،واملتزنة يف نقدﻫا.
وقد ترون شي ًئا من ﻫذا يف بعض حلقات السلسالت ،ويف بعض
ما نرش يف (األضواء) و(رسالة اإلسالم) وغريمها.
 ﭗ ﭘﭙﭚ 
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املوجه إىل السيد مريزا عبد اهلادي الشريازي  بشأن
صورة من االستفتاء ّ
إقامة الدولة اإلسالمية
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املوجه إىل السيد مريزا مهدي الشريازي 
صورة من االستفتاء ّ
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املوجه إىل السيد حمسن احلكيم 
صورة من االستفتاء ّ
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صورة من جواب الشيخ مرتىض آل ياسني  عىل االستفتاء
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 .4جتديد الفقه اإلسالمي :حممد باقر الصدر بني النجف وشيعة
غسان غصن ،دار النهار ـ بريوت،
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الشيخ ،منشورات جلنة مؤ ّلفات العالّمة الفضيل ـ القطيف ،ط،2
1434ﻫ ـ 2213م.
 .7دليل النجف األرشف يف ستينيات القرن العرشين ،الدكتور عبد
اهلادي الفضيل ،مركز الغدير ـ بريوت ،ط1433 ،2ﻫ ـ 2212م.
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بريوت ،ط... ،1
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 .12يف ظالل
ّ
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 .13منعطف القرار ..الفضيل بني عراقني ـ جتربة رائدة ،عيل عيسى آل
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احلرة ،النسخة اإلنجليزية
 .14ويكيبيديا املوسوعة ّ
احلرة ،النسخة العربية.
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