
إن املتقاتلني ال ميّثلون مذاهبهم وال طوائفهم إّنا ميّثلون 

أحزابهم وأنصارهم ومشاريعهم السياسية وهم جزء 

يسير بالقياس إلى األمة الواحدة التي جتمعهم.

]  العالّمة السيد علي األمني [

لقد عاش السنَّة والشيعة مع كل الطوائف 

والقوميات إخواناً في مجتمعاتهم وأوطانهم 

قروناً عديدة وعلى ذلك يبقون مبشيئة اهلل.

]  العالّمة السيد علي األمني [

”لتعارفوا ” نشرة شهرية تصدر عن مؤّسسة العالّمة السّيد علي األمني للتعارف و احلوار  - إصدار: عدد  شهر  حزيران - سنة 2014 م

 نداء �صادر عن
العالمة ال�صيد علي الأمين

اإلى المرجعية الدينية في العراق

اإنن���� نن��ش���د المرجعّي���ة الدينية في الع���راق ب�أن ال 

تدخل في دائ���رة اإ�شدار الفت�وى الت���ي تجعله� طرفً� 

ف���ي ال�شراع����ت الدموية الج�رية عل���ى اأر�ض العراق 

الحبيب، اإن اإ�شدار الفت�وى ب�لتعبئة الع�شكرية ت�ش�هم 

في ت�أجيج النزاع�ت وتلقي عليه� ال�ش���بغة الط�ئفية 

والمذهبي���ة. اإن دور المرجعّية الديني���ة يحّتم عليه� 

الّدعوة اإلى وقف �شفك الدم�ء، والعمل على جمع كلمة 

الم�ش���لمين واإبع�د الفتن عنهم، والدعوة اإلى االإ�شالح 

بعيداً عن العنف وال�شالح.

اإّن اإ�ش���ب�غ ال�ش���فة الدينية على ال�ش���راع �شي�شتدعي 

�شدور فت�وى من جه�ت دينية اأخرى تدعو اإلى الّتعبئة 

المخ�لفة،وهذا م� �ش���وف يزيد ن�ر الط�ئفّية ا�ش���تع�اًل 

ويدخل العراق واالأّمة كله� في فتنة عمي�ء ال يفرح به� 

غير االأعداء الذين يترّب�شون به� الدَّوائر من الط�معين 

بتفكيك عراه� وهدم بني�نه�.

 اإن المطل���وب م���ن المرجعية الدينية ف���ي العراق اأن 

تك���ون في مو�ش���ع االأبوة لجميع الم�ش���لمين وجميع 

العراقيين،وهي لي�ش���ت مرجعية تح�شره� خ�شو�شية 

القطر الذي تتواجد فيه، فهي لي�ش���ت لل�شيعة وحدهم 

ولي�ش���ت للعراقيين وحدهم، انه� التي تتف�عل مع كل 

ق�ش�ي� االإن�ش�ن واالأّمة في الع�لم،هي التي تعمل على 

تر�ش���يخ الوحدة والتع�ي�ض ال�ش���لمي في كل االأوط�ن، 

وهي التي تعمل على تعزيز الروابط الدينية والوطنية 

بين المواطنين.

ونحن نريد من المرجعية الدينية المزيد من االإهتم�م 

ب�لحوزة العلمّية وطالب العل���وم الدينية في النجف 

االأ�ش���رف و�ش����ئر المدار�ض والحوزات ف���ي الع�لم من 

خالل تحديث المن�هج واإع�دة النظر في طرق التدري�ض 

وو�ش�ئله مم� ي�ش����عد على مزيد من الوعي واالإنفت�ح 

بي���ن المذاهب الفقهي���ة واالأمم وال�ش���عوب، وقد يكون 

لل�شي��شة اأهله� ولكن ال يوجد �شوى المرجعية الدينية 

اأهاًل للقي�م ب�إعداد العلم�ء في ال�ش���ريعة الن��ش���رين 

لتع�ليمه� والمبلغين الأحك�مه� والع�ملين على تحقيق 

مق��شده� في وحدة االأمة عماًل بقول اهلل تع�لى)ولتكن 

منكم اأّم���ة يدعون اإل���ى الخير وي�أم���رون ب�لمعروف 

وينهون عن المنكر واأولئك هم المفلحون(.

هذا نداوؤن���� للمرجعّي�ت الدينية اليوم كم� ك�ن نداءن� 

له� ب�الأم�ض البعيد والقريب، حفظ اهلل العراق و�ش���عبه 

وكل دي�ر العرب والم�ش���لمين، وال�شالم عليكم ورحمة 

اهلل وبرك�ته.

في 2014/6/13

بيروت، لبن�ن

ال�صراع ال�صّني ال�ّصيعي 
والم�صلحة الأميركية

- ق���د يرى بع�ض �ش���ّن�ع ال�شي��ش���ة االأمريكية في 

ال�ش���رق االأو�شط ان ال�شراع ال�ش���ني ال�شيعي ي�شغل 

دول المنطقة و�شعوبه� ب�أنف�شهم، وي�شتنزف قدراتهم 

وي�شرفه� عن بن�ء دوله� ب�شكل قوي يخيف حليفته� 

االأ�ش��شية ا�شرائيل، ويجعل من اأمريك� مو�شع ح�جة 

لمختل���ف االأطراف، وهذا م� يف�ّش���ر ع���دم دعم قوى 

االعتدال في المنطقة، ولكن م� نراه ان هذه ال�شي��شة 

خ�طئ���ة الأنه� �ش���تزيد م���ن عداء �ش���عوب المنطقة 

الأمريك�، ولن تكون اأمريك� وم�ش�لحه� بمعزل عن اآث�ر 

هذا ال�ش���راع الذي لن يقت�شر على المنطقة وحده�، 

وهو م� �شيزيد من انت�ش����ر ثق�فة الكراهية التي لم 

يعد ب�المك�ن منع و�ش���وله� ال���ى من�طق اأخرى من 

الع�لم في ظّل و�ش����ئل التوا�ش���ل الحديثة، وهذا م� 

�ش���وف ي�ش����هم في تغذية االره�ب ع�لمّيً� وهو م� 

يعود ب�ل�شرر على كل الدول وال�شعوب.

)العالّمة ال�شيد علي االأمين(

الوطن الكويتية - اأحمد زكري�: )هل ال�شراع ال�شني 

ال�شيعي ي�شب في م�ش�لح اأمريك�؟(، 2013/11/17

المطلوب من المرجعيات الدينية 
كلها من ال�صيعة ومن ال�صنة

 ق�����ل العالمة ال�ش����يد عل����ي االأمين في ات�ش�����ل مع 

قن�����ة اأورينت ي����وم اأم�ض االإثنين ب�����أن المطلوب من 

المرجعي�ت الدينية كله� من ال�ش����يعة ومن ال�ش����نة 

الدعوة اإلى وقف �ش����فك الدم�ء واإلى االإ�شالح واإلى اأن 

يجتمع كل هوؤالء في موؤتمر وطني ع�م من اأجل و�شع 

خطة طريق للعراق الواحد اأر�شً� و�شعبً�.

* وح����ول دع����وات الجه�د من مختل����ف الجه�ت ق�ل 

�ش����م�حته: ب�أنه قد عبرن� عن وجهة نظرن� بم� يجري 

في العراق ، يجب اإخ����راج الفت�وى الدينية من دائرة 

ال�شراع من اأي فريق ك�ن �شواء من المرجعية الدينية 

في النجف اأو من المفتين او من االتح�د الع�م لعلم�ء 

الم�ش����لمين وغيرهم من الجه�����ت الدينية من داخل 

العراق ومن خ�رجه، ف�إن ا�شدار الفت�وى �شيوؤدي الى 

�شبغة ال�شراع ب�ل�ش����بغة الط�ئفية والمذهبية وهذا 

�ش����يوؤدي الى انت�ش�����ر الفتنة العمي�����ء في كل انح�ء 

العراق وفي المنطقة .

ِل ال�ش����راع الح�لي الى حرب  وعن اإمك�ن تجنب تحوُّ

ط�ئفية ق�ل �شم�حته: ب�أن م� يمكن فعله هو اأن تدعوا 

المرجعي�ت الدينية الى اال�ش����الح والى وقف �ش����فك 

الدم�ء والعنف وا�ش����تخدام ال�ش����الح، واأن تدعوا اإلى 

موؤتمر وطني لكل القوى العراقية من اجل التف�هم على 

م� يمكن ان ي�ش����ل اإليه العراق من خالل كل مكون�ته 

من دون ان ي�شتبعد اي مكون من المكون�ت. 

العاّلمة ال�صيد علي الأمين:

اأين الوارثون لخير اأّمة اأخرجت للّنا�س؟!.

المت�صارعون يمّثلون م�صاريعهم ال�صيا�صية، 

ول يمّثلون طوائفهم ومذاهبهم

....اإن اإ�ش���ق�ط العن�وين الدينية والمذهبية على ال�ش���راع�ت 

الج�رية في المنطقة يزيد من االإحتق�ن�ت الط�ئفية والعداوات 

بين اأبن�ء االأّمة الواحدة ويهدد وحدته� وعي�شه� الم�شترك.

ونحن نرى اأن جذور ال�ش����راع هي �شي��شية واإدخ�ل المذاهب 

فيه� هو لالإ�شتقواء ب�لع�شب المذهبي والديني لجمع المزيد 

من االأن�ش�ر واالأتب�ع .

ويعود ال�ش���بب الرئي�ش���ي في ظهور الط�ئفي���ة العنيفة في 

مجتمع�تن� اإلى ال�ش���راع على ال�ش���لطة والنفوذ بين معظم 

االأحزاب الديني���ة و الجم�ع�ت ال�شي��ش���ية ذات االإرتب�ط�ت 

الخ�رجي���ة، وقد زاد من حّدته غي�ب العالق�ت الطبيعية بين 

الدول العربية واالإ�ش���المية في المنطقة خ�شو�شً� بعد اندالع 

االأحداث ال�شورية وا�شتمراره� بدون حلول ف�نتقلت اليوم اإلى 

العراق لوجود المن�خ له� ب�شبب �شي��شة الحكومة العراقية.

وقد ع��ض ال�شنة و ال�شيعة مع كل الطوائف والقومي�ت اإخوان� في 

مجتمع�تهم واأوط�نهم قرونً� عديدة وعلى ذلك يبقون بم�شيئة اهلل، 

وق���د ك�نوا يختلفون في ق�ش����ي� ت�ريخية ودينية تبعً� الختالف 

االإجته�دات التي لم تمنعهم من اإق�مة الروابط الع�ئلية، ولم يوؤثر 

ذلك على حي�تهم الم�شتركة وعملهم �شوّية في بن�ء اأوط�نهم، الأنه 

لم يكن هن�ك �شراع على ال�شلطة والحكم.

ويق���ف الم���رء متعّجبً� اأم�م ه���ذا التح�ش���يد الط�ئفي على 

الرغ���م من اأن منطقتن� في تعدّده� الط�ئفي وتنّوعه� الديني 

والقوم���ي تعّد فقيرة م���ن حيث التعدّد والّتن���ّوع ب�لقي��ض 

اإلى اأمم كثي���رة ودول عديدة في الع�لم، ففي اميرك� وحده� 

يق����ل ب�أن فيه� م� يق�رب اأربعم�ي���ة جم�عة دينية وط�ئفة، 

وف���ي الهند يق�ل ب����أن فيه� م� يتج�وز االأل���ف من الطوائف 

والقومي�ت تتع�ي�ض معً�، فم� ب�لهم ال يت�ش�رعون، وال يقتل 

بع�شهم بع�شً�، وال يطلبون التق�شيم واالإنف�ش�ل وال يخت�رون 

االإحتراب واالإقتت�ل؟!. فم� ب�لن� نحن الم�شلمين اليوم، ونحن 

نزعم ب�أنن� الورثة لخير اأّمة اأخرجت للن��ض!

اإن المت�بع لوق�ئع الت�ريخ والح��شر يعلم اأن نهج التطرّف ال 

يمثل االإ�شالم في قيمه ومب�دئه ودعوته اإلى مك�رم االأخالق، 

وي����رى اأن م� تقوم به بع�ض الجم�ع�ت من قتل وقت�ل لي�ض 

ثورة لل�شّنة على ال�شيعة كم� يقولون، ولي�ض ثورة لل�شيعة 

على ال�ش����ّنة، اإن المتق�تلين ال يمثلون مذاهبهم وطوائفهم، 

واإنم� يمثلون اأحزابهم واأن�ش�����رهم وم�ش�ريعهم ال�شي��شية، 

وهم جزء ي�ش����ير ب�لقي��ض اإلى االأّمة الواحدة التي تجمعهم 

بكل طوائفه����م ومذاهبهم وقومي�تهم، ولك����ن كم� قلن�: اإنه� 

احتق�ن�ت ط�ئفية ولدته� ال�ش����راع�ت الق�ئمة في المنطقة 

على النفوذ وال�شي��شة من دول واأحزاب تطغى اأ�شواته� على 

مذاهبه� وطوائفه� الأنه� هي الموجودة وحده� في الواجهة 

في ظّل تغييب متعّمد الأ�ش����وات االإعت����دال من كل الطوائف 

والمذاهب، ولي�ض من ال�ش����حيح اختزال ال�شعوب والمذاهب 

بدول واأحزاب وجم�ع�ت، ف�إن حزب االإخوان الم�ش����لمين في 

م�شر هو من اأكبر االأحزاب الدينية في م�شر والع�لم االإ�شالمي 

ولكنه لم يكن ممّثاًل لكل ال�ش����عب الم�شري، ولم يكن اأي�شً� 

ممّثال لروؤية المذهب ال�شّني في الع�لم االإ�شالمي، وهكذا هي 

الح�ل في االأحزاب ال�شيعية.                     2014/6/25



جريدة البيان في حوار مع 
العاّلمة ال�صيد علي الأمين

ريم� طربيه، طرابل�ض، لبن�ن

في الملف العراقي

1. هل نحن نعي�ض اليوم فعاًل ع�ش���ر الثورة ال�شنية التي تغزو 

المنطقة لوقف المد االيراني ال�شيعي؟ ومن ي�شتطيع اليوم اإخراج 

اأو توقيف »ت�شون�مي« داع�ض الذي يكت�شح منطقتن�؟

- اإن اإ�ش���ق�ط العن�وين الديني���ة والمذهبية على ال�ش���راع�ت 

الج�رية في المنطقة يزي���د من االإحتق�ن�ت الط�ئفية والعداوات 

بين اأبن�ء االأّمة الواحدة ويهدد وحدته� وعي�شه� الم�شترك. ونحن 

نرى اأن جذور ال�ش���راع هي �شي��ش���ية واإدخ�ل المذاهب فيه� هو 

لالإ�شتقواء ب�لع�شب المذهبي والديني لجمع المزيد من االأن�ش�ر 

واالأتب�ع، ونحن نجد اأن ال�ش���بب الرئي�ش���ي في ظهور الط�ئفية 

العنيفة في مجتمع�تن� يعود اإلى ال�شراع على ال�شلطة والنفوذ 

بين االأحزاب الدينية والجم�ع�ت ال�شي��شية ودوله� في الداخل، 

وق���د زاد من حّدته غي�ب العالق�ت الطبيعية بين الدول العربية 

واالإ�ش���المية في المنطقة خ�شو�شً� بعد اندالع االأحداث ال�شورية 

وا�ش���تمراره� بدون حل���ول ف�نتقلت اليوم اإل���ى العراق لوجود 

المن�خ له� ب�ش���بب �شي��شة الحكومة العراقية. وقد ع��ض ال�شنة 

وال�ش���يعة مع كل الطوائف والقومي����ت اإخوان� في مجتمع�تهم 

واأوط�نهم قرونً� عديدة و�ش���يبقون كذلك اإلى اأن يرث اهلل االأر�ض 

وم���ن عليه�، وك�ن���وا يختلفون في ق�ش����ي� ت�ريخي���ة ودينية 

تبعً� الختالف االإجته�دات التي ل���م تمنعهم من اإق�مة الروابط 

الع�ئلي���ة، ولم يوؤثر ذلك على حي�تهم الم�ش���تركة، الأنه لم يكن 

هن�ك �ش���راع على ال�ش���لطة والحكم. ويقف المرء متعّجبً� اأم�م 

هذا التح�ش���يد الط�ئفي على الرغم م���ن اأن منطقتن� في تعدّده� 

الط�ئفي وتنّوعه���� الديني والقومي تعّد فقيرة من حيث التعدّد 

والّتنّوع ب�لقي�����ض اإلى اأمم كثيرة ودول عديدة في الع�لم، ففي 

اميرك� وحده� يق�ل ب�أن فيه� م� يق�رب اأربعم�ية جم�عة دينية 

وط�ئفة، وفي الهند يق�ل ب�أن فيه� م� يتج�وز االألف من الطوائف 

والقومي����ت تتع�ي�ض معً�، فم� ب�لهم ال يت�ش����رعون، وال يقتل 

بع�شهم بع�شً�، وال يطلبون التق�شيم واالإنف�ش�ل عن بع�شهم في 

الع�ش���ر الحديث؟!. فم� ب�لن� نحن الم�شلمين اليوم، ونحن نزعم 

ب�أنن���� الورثة لخير اأّمة اأخرجت للن�����ض! ونحن من خالل واقع 

الت�ريخ والح��شر نرى اأن نهج الدولة االإيرانية ال يمثل المذهب 

ال�ش���يعي، وال يمّثل كّل ال�ش���يعة، ونهج داع�ض ال يمثل المذهب 

ال�ش���ّني، وال يمّثل كّل ال�شّنة، ولي�ض هن�ك من ثورة لل�شّنة على 

ال�ش���يعة، ولي�ض من ثورة لل�ش���يعة على ال�شّنة، ولكن كم� قلن� 

هن�ك احتق�ن�ت ط�ئفية ولدته� ال�ش���راع�ت الق�ئمة في المنطقة 

على النفوذ وال�شي��ش���ة من دول واأحزاب تطغى اأ�ش���واته� على 

مذاهبه���� وطوائفه� الأنه� هي الموجودة وحده� في الواجهة في 

ظّل تغييب �ش���وت االإعتدال، ولكن على كل ح�ل ال ي�شح اختزال 

ال�شعوب والمذاهب بدول واأحزاب وجم�ع�ت، ف�إن حزب االإخوان 

الم�ش���لمين في م�ش���ر هو من اأكبر االأحزاب الدينية في م�ش���ر 

والع�لم االإ�ش���المي ولكنه لم يكن ممّثاًل لكل ال�ش���عب الم�شري، 

ولم يكن اأي�شً� ممّثال لروؤية المذهب ال�شّني في الع�لم االإ�شالمي.

2. هل �شتنجح الو�ش�ط�ت الدولية في انت�ج الحل ال�شلمي في العراق، ال 

�شيم� واأنه لم ينجح م�شبقً�، وان مرجعية ماليين ال�شيعة المتمثلة ب�آية 

اهلل علي ال�شي�شت�ني قد اأ�شدر فتوى �شرعية بقت�ل »داع�ض« ال�شنية؟

- ال ن���رى اأن المجتمع الدولي على عجلة م���ن اأمره الإنت�ج حلٍّ 

�شلمي في العراق وغيره من الدول العربية التي تع�ني �شراع�ت 

داخلية، الأن بع�ض الدوائر ال�ش����نعة للقرار ال�شي��ش���ي فيه ترى 

اأن ال�ش���راع الق�ئم بين الم�شلمين في العراق و�شوري� ي�شغل دول 

المنطقة و�ش���عوبه� ب�أنف�شهم، وي�شتنزف قدراتهم وي�شعفهم، وهذا 

م� يريح بع�ض الدول الغربية واأميرك� وحليفتهم اإ�ش���رائيل، وهذه 

ال�شي��شة الخ�طئة �شوف تزيد من ثق�فة العداء والكراهية التي لن 

يقت�شر �شرره� على منطقة ال�شرق االأو�شط، بل �شتنت�شر في الكثير 

من دول الع�لم، الأنن� اأ�ش���بحن� في ع�ش���ر التوا�شل ال�شريع بين 

االأمم وال�ش���عوب. وال �شك ب�أن دخول الفت�وى على �ش�حة ال�شراع 

�ش���يزيد من االإحتق�ن�ت المذهبية وي�ش����هم في اإ�شق�ط العن�وين 

المذهبي���ة عليه، وهذا م� يوؤدي اإلى تعقيدات الحلول ال�ش���لمية، 

ولذلك وّجهن� نداءاً للمرجعي�ت الدينية من كل الطوائف ب�الإبتع�د 

عن اإ�ش���دار الفت�وى التي ي�شتغلّه� المت�ش����رعون في االإ�شتقواء 

ب�لع�شب الط�ئفي واالإ�ش���طف�ف�ت المذهبية، وقلن� ب�أن المطلوب 

من هذه المرجعي����ت الدعوة اإلى موؤتمر وطني للم�ش����لحة في 

العراق يجمع بين كل المكون�ت الوطنية ي�شبقه الدعوة اإلى وقف 

�شفك الدم�ء، واإذا لم ي�شع العراقيون والدول العربية اإلى هذا الحل 

ال�شلمي فلن يكون المجتمع الدولي اأكثر حم��شة مّن� اإليه.

3. البع����ض يرى م� يح�ش���ل مجرد من�ورة واتف����ق بين ايران 

والوالي�ت المتحدة لعودة االأخيرة قوية اإلى العراق؟

- ال نظ���ّن اأن اأمي���رك� في وارد العودة اإلى الع���راق بعد تجربته� 

وخ�ش����ئره� فيه، وال نعتقد اأنه� ك�نت تريد اأ�شاًل بن�ء دولة قوية 

وم�ش���تقرة في العراق، ولم�ذا نجعل من �شعوبن� واأوط�نن� �ش�حة 

للمن�ورات التي ندمر فيه� دولن� ون�شفك فيه� دم�ءن� ب�أيدين�؟!  اإن 

الم�ش���وؤولية تقع على ع�تق الدول العربية واالإ�شالمية في و�شع 

حّد لهذه المن�ورة الدموية التي ت�شتهدف العراق والمنطقة برّمته�.

4. م� هو م�ش���تقبل االقلي�ت في المنطقة، من �شيعة وم�شيحيين 

وعلويي���ن ودروز، في ح�ل ا�ش���تمرت الح���روب المذهبية، ومن 

ي�شتطيع اأن يحميهم؟

- اإن خطر الفتنة اإذا ح�ش���لت-ال �ش���مح اهلل- لن يوفر اأكثري�ت 

واأقلّي����ت في المنطقة، ولذلك ف�إن المطل���وب من الدول العربية 

واالإ�ش���المية ب�لدرجة االأولى قب���ل المجتمع الدولي العمل على 

وقف هذه النزاع�ت الدموية في العراق و�ش���وري� وليبي� والمنع 

من ا�ش���تع�ل الفتنة التي لن تقت�ش���ر نيرانه���� على هذه الدول، 

ويجب علين� نحن في لبن�ن اأن نعمل لتجنيب بالدن� الفتنة من 

خالل االإجتم�ع على م�ش���روع الدولة الواحدة ومط�لبته� بب�شط 

�شلطته� على ك�مل اأرا�ش���يه�، ولن تحمين� طوائف ومذاهب، وال 

دول خ�رجي���ة وال اأحزاب، وال اأكثرية وال اأقلّي���ة، اإّن م� يحمين� 

فقط بع���د اهلل ويبعد عن� الفتن هو التم�ش���ك ب�لدولة ووحدتن� 

الوطنية والعي�ض الم�شترك، وهذا م� ينبغي اأن نكون عليه في كل 

دولن� واأوط�نن�، فدولة الموؤ�ش�ش�ت والق�نون هي الدولة الوطنية 

الج�معة التي ت�ش���كل ال�شم�نة لحقوق مواطنيه� والحم�ية لهم 

بعيداً عن منطق االأقلّي�ت واالأكثرّي�ت وهيمنة فريق على اآخر.

5.  ه���ل الخط البي�ني لالأحداث يدل على اأنن� في طريقن� لتحول 

العراق اإلى اأق�ليم، خ�شو�شً� مع فت�وى توؤكد �شرورة اإن�ش�ء جي�ض 

رديف �شد االره�ب؟ ومن عليه اأن يقدم التن�زالت لحقن الدم�ء؟

- اإن م�شلحة العراقيين والعرب والم�شلمين هي في بق�ء العراق 

واحداً دولة واأر�ش���ً� و�ش���عبً�، واإن خطر تق�شيمه �ش���يوؤدي اإلى 

انت�ش����ر عدوى التق�شيم في كل دول المنطقة والم�شتفيد الوحيد 

من ذلك هي دولة اإ�ش���رائيل الغ��شبة ومن وراءه� من الط�معين 

في اإ�ش���ع�ف اأّمتن� العربية واالإ�شالمية، ولذلك ف�إنن� نرف�ض كل 

الخطوات التي توؤدي اإلى اإ�شق�ط الدولة العراقية وتحويله� اإلى 

ميلي�شي�ت مت�ش�رعة، والمطلوب من الحكومة العراقية اأن تعمل 

على م�ش����ركة كل المكّون�ت العراقية في العملية ال�شي��ش���ية 

بتوازن وعدالة دون ا�شتبع�د الأحد.

6. دائمً� ت�أخذون على ايران تدخله� ودعمه� لبع�ض المجموع�ت 

الموالية له�، وال تنتف�ش���ون �ش���د التدخل ال�شعودي في اأزم�ت 

المنطقة ودعمه� لبع�ض المجموع�ت ال�شنية المتطرفة؟

- نحن نحكم على ظواهر االأمور، والذي نراه ون�ش���مع به اأن اإيران 

تدعم تنظيم�ت واأحزاب م�شلّحة في المنطقة، وال�شعودية قد اأعلنت 

رف�شه� التدخل في ال�شوؤون الداخلية في المنطقة، وقد اأ�شدرت قبل 

مّدة قراراً يق�ش���ي بمنع ذه�ب مواطنين منه� اإلى �ش���وري� وغيره� 

به���دف القت����ل كم� اأعلنت ع���ن مح�كمة الع�ئدين من �ش����ح�ت 

القت�ل، ولم ن�ش���مع اأن الحكومة االإيرانية طلبت من مواطنيه� ومن 

المرتبطين ب�شي��شته� االإمتن�ع عن الذه�ب اإلى �ش�ح�ت القت�ل في 

�شوري�، وم�ش�ركة حزب اهلل هن�ك خير دليل على ذلك.

في الملف اللبناني
7. هل �ش���يتدخل حزب اهلل في العراق لنف�ض االأ�شب�ب التي تذرع به� 

لدخول الم�شتنقع ال�شوري، ال �شيم� بعد الدعوات الجه�دية المتب�دلة؟ 

- كم���� رف�ش���ن� تدخل حزب اهلل وغي���ره في �ش���وري� وط�لبن� 

بخروجه وخروج كل المق�تلين الغرب�ء عن �شوري�، ف�إنن� نرف�ض 

تدخله وغيره ف���ي العراق،وعلى حزب اهلل اأن يرجع اإلى قرارات 

الحكومة اللبن�نية الداعية اللتزام �شي��ش���ة الن�أي ب�لنف�ض عن 

التدخل في اأحداث المنطقة.

8.  بعد هذه الهّبة العراقية المف�جئة، كل االحتم�الت ب�لن�ش���بة 

للبن�ن اأ�ش���حت واردة، خ�شو�ش���ً� م���ع التق�ري���ر االأمنية غير 

المطمئنة، فهل �شي�ش���ل المد الداع�شي للبن�ن، وهده المرة علنً� 

وب�شكل وا�شح و�شريح؟ 

- لقد قلن� مراراً ب�أن م� يبعد عّن� داع�ض وغيره� يكون ب�لرجوع 

اإلى الدولة اللبن�نية واالإلتزام ب�أحك�م موؤ�ش�ش�ته�، وقي�م الدولة 

اللبن�نية بب�ش���ط �ش���لطته� الك�ملة على كل االأرا�شي اللبن�نية، 

وتمنع من خالل حدوده� عبور الم�ش���لّحين وال�شالح من الداخل 

والخ�رج. وبذلك نبعد لبن�ن عن ا�ش���تدراج االأحداث اإلى اأر�ش���ه. 

واإن اإعالن ح���زب اهلل عن مق�تلته لهذه التنظيم�ت خ�رج لبن�ن 

هو م� يجعل اأر�ض لبن�ن �ش�حة مر�ّشحة النتق�ل ال�شراع اإليه�.

9. لو لم يدخل حزب اهلل اإلى �شوري� وق�تل التكفيريين لك�نوا احتلوا 

بيروت بدق�ئق، وهن�ك خطر وجودي ومواجهة فر�شته� داع�ض على 

المجموع�ت ال�شيعية، فهل ال يزال اإنك�ر هذا الخطر منطقيً�؟

- اإن دخ���ول حزب اهلل اإلى �ش���وري� قد �ش���ّعد م���ن االإحتق�ن�ت 

الط�ئفية في المنطقة، وجعل ال�ش�حة اللبن�نية هدفً� من اأهداف 

االإره�ب، وال�شعب اللبن�ني لم يمنح حزب اهلل وك�لة في الدف�ع 

عنه والذه�ب اإلى �ش���وري�، وهو بذه�به اإلى �ش���وري� قد ا�شتدرج 

الخطر اإلى لبن�ن ولم يمنعه، كم� �شهدت بذلك االأحداث خ�شو�شً� 

التفجير الذي وقع اأخي���راً في منطقة ظهر البيدر، ونحن نرى اأن 

المكلّف ب�لدف�ع عن لبن�ن و�شعبه هو الدولة اللبن�نية وحده�.

10. م� هي م�شلحة حزب اهلل اليوم بتعطيل انتخ�ب رئي�ض جديد؟

- اإن م�ش���لحة ح���زب اهلل وحلف�ءه من تعطيل انتخ�ب�ت رئ��ش���ة 

الجمهورية هي في اإي�ش�ل رئي�ض يكون منّفذاً ل�شي��شة حزب اهلل في 

لبن�ن والمنطقة وموؤّيداً لبق�ء �شالحه خ�رج اإط�ر الدولة اللبن�نية.

11. ه���ل ال يزال الره�ن على االتف�ق ال�ش���عودي االيراني ممكنً� 

النتخ�ب رئي�ض للجمهورية، ال �ش���يم� بعد االته�م�ت المتب�دلة 

بين ال�شعودية والم�لكي؟

- ال �ش���ك ب�أن التق�رب االإيراني ال�ش���عودي ينعك����ض اإيج�بً� على 

الكثي���ر من ملّف�ت المنطقة، وخ�شو�ش���ً� الملف اللبن�ني المتعلّق 

ب�نتخ�ب رئي�ض للجمهورية، والذي يبدو من خالل ت�ش�عد االأحداث 

في المنطقة اأن هذا التق�رب لي�ض قريب المن�ل في الوقت الراهن.

12. هل المث�لثة ت�شبح يومً� بعد يوم اأكثر �شرورة ومنطقية؟

- لي�شت م�ش���كلة لبن�ن في المن��شفة لنبحث عن المث�لثة! اإن 

الم�ش���كلة في لبن�ن تقوم في عجز الدولة عن تطبيق د�شتوره� 

على االأحزاب الم�ش���لّحة التي تهيمن على كل مف��ش���ل الدولة 

الع�ش���كرية وال�شي��ش���ية، ولذلك ف�إن المث�لثة لن تحّل الم�شكلة 

الق�ئمة و�ش���يبقى ال�ش���عي اإلى الهيمنة م�ش���تمرّاً، ه���ذا مع اأن 

المّتهمين ب�لعمل للمث�لثة قد اأنكروه� ب�شراحة.

العالمة ال�صيد علي الأمين

ا�صتعال الفتنة يحرق الجميع!
� اإن خطر الفتنة على تقدير اندالعه�-ال �ش����مح اهلل- لن 

يوفر اأكثري�ت واأقلّي�ت في المنطقة، ولذلك ف�إن المطلوب 

من المجتمع الدولي والدول العربية واالإ�ش����المية العمل 

لوقف مع�ن�ة ال�ش����عب ال�ش����وري بكل فئ�ته ومنع وقوع 

الفتنة التي لن تقت�ش����ر اأخط�ره� على �ش����وري� وحده�، 

ويجب علين� نحن في لبن�����ن اأن نعمل لتجنيب بالدن� 

الفتنة من خالل االإجتم�ع على م�ش����روع الدولة الواحدة 

ومط�لبته� بب�ش����ط �ش����لطته� على ك�مل اأرا�ش����يه�، ولن 

تحمين� طوائف ومذاه����ب، وال دول خ�رجية وال اأحزاب، 

وال اأكثرية وال اأقلّية، م� يحمين� فقط بعد اهلل ويبعد عن� 

الفتن هو التم�شك ب�لدولة ووحدتن� الوطنية.
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- ح����وار: ف�طمة حوحو )�ض: هل من خطر على االقلي�ت 

الط�ئفية في الم�ش����رق وم� هو ح�ل الط�ئفة ال�ش����يعية 

وم�ش����ير العلويين في �ش����وري� في ح�ل ا�شتعلت الفتنة 

المذهبية؟(



المرجعيات الدينية في النجف 
وم�صوؤولية حفظ الطائفة وحقن الدماء

newlebanon ك��ظ�م ع�ك�ر، موقع

م���ع انفالت االو�ش����ع االأمنية في الع���راق والتهديدات التي 

اأطلقته���� داع�ض �ش���د المراقد المقد�ش���ة ف���ي كل من النجف 

وكربالء، ومع الهجم�ت المتكررة لداع�ض على مدينة �ش�مراء 

ذات الرمزية الدينية ال�ش���يعية ،انت�شرت على مواقع التوا�شل 

االجتم�عي وبع�ض الو�ش����ئل االعالمية �شور لعدد من علم�ء 

الدين يقومون بحمل ال�شالح ويعلنون ا�شتعدادهم للدف�ع عن 

المقد�ش�ت ال�شيعية الم�شتهدفة ، كم� اأعلن عن مواقف وفت�وى 

�ش����درة عن بع�ض رج�ل الدين والمرجعي�ت ال�ش���يعية في 

العراق تدعو الى حمل ال�شالح ومواجهة االإعتداءات المتكررة 

لداع�ض وك�ن على راأ�ش���ه� نداء �ش���م�حة اآية اهلل ال�شيد على 

ال�شي�شت�ني .

اإن هذا الم�ش���هد ربم� يكون عفوي� وربم� ي�أتي كرد فعل ع�دي 

على التهديدات الت���ي اأطلقته� داع�ض اإال اأنه يحمل كّم� كبيرا 

م���ن الخطورة على اأم���ن المجتمع العراقي خ�شو�ش���� واأمن 

المنطقة عموم� خ�شو�ش���� اإذا م� اأريد من���ه تحويل االأحداث 

الج�رية في العراق اإلى �شراع مذهبي �شني �شيعي وب�لت�أكيد 

اأن اأحدا من المرجعي�ت ال�شيعية وال�شنية في العراق ال يريد 

ان تتحول االحداث االمنية الج�رية اإلى هذا المنحى ولذا ف�إن 

على المرجعي�ت الدينية ال�شيعية اأن تكون اكثر وعي� وواقعية 

وتعيد النظر في هذه التعبئة المذهبية الخطيرة التي تنت�شر 

ب�شرعة والتي قد توؤدي اإلى عواقب ال يحمد عقب�ه� .

اإن المرجعية الدينية في العراق مدعوة اأكثر من اأي وقت م�شى 

اإلى الدعوة اإلى حقن الدم�ء واالبتع�د عن ال�ش���راع الدائر الأن 

اإ�شدار الفت�وى من هذا النوع يوؤدي ب�شكل اأو ب�آخر اإلى ت�أجيج 

ال�شراع المذهبي والديني و�شوف يوؤدي اأي�ش� وبكل ت�أكيد اإلى 

اإ�شدار فت�وى م�ش�دة من الطرف االآخر توؤدي بدوره� اي�ش� اإلى 

زي�دة التوتر واالإنق�ش�م .

اإن وظيف���ة المرجعي���ة الدينية اليوم هي حف���ظ الط�ئفة من 

االإن���زالق في حرب مذهبية عبثية قد تك���ون نت�ئجه� ك�رثي� 

لي�ض على العراق وحدة بل على كل المنطقة .

وفي هذا ال�ش���ي�ق �شدر عن المرجع اللبن�ني �شم�حة العالمة 

ال�شيد علي االمين بي�ن دعى فيه المرجعية الدينية في العراق 

اأن تبتعد عن دائرة هذا ال�ش���راع وق�ل : اإنن� نن��شد المرجعّية 

الديني���ة في الع���راق ب�أن ال تدخل في دائرة اإ�ش���دار الفت�وى 

الت���ي تجعله� طرفً� في ال�ش���راع�ت الدموي���ة الج�رية على 

اأر�ض العراق الحبيب، اإن اإ�ش���دار الفت�وى ب�لتعبئة الع�شكرية 

ت�ش����هم في ت�أجيج النزاع�ت وتلقي عليه� ال�شبغة الط�ئفية 

والمذهبية. اإن دور المرجعّية الدينية يحّتم عليه� الّدعوة اإلى 

وقف �ش���فك الدم�ء، والعمل على جمع كلمة الم�شلمين واإبع�د 

الفتن عنهم، والدعوة اإلى االإ�شالح بعيداً عن العنف وال�شالح.

اإّن اإ�ش���ب�غ ال�ش���فة الدينية على ال�ش���راع �شي�شتدعي �شدور 

فت�وى من جه�ت دينية اأخ���رى تدعو اإلى الّتعبئة المخ�لفة، 

وهذا م� �ش���وف يزيد ن����ر الط�ئفّية ا�ش���تع�اًل ويدخل العراق 

واالأّمة كله� في فتنة عمي�ء ال ي�شرُّ به� غير االأعداء المترّب�شين 

به���� الدَّوائر والط�معي���ن بتفكيك عراه� وه���دم بني�نه�. هذا 

نداوؤن� للمرجعّي�ت الدينية اليوم كم� ك�ن نداءن� له� ب�الأم�ض 

البعي���د والقريب، حفظ اهلل العراق و�ش���عبه وكل دي�ر العرب 

والم�شلمين،

وك�ن �ش���م�حته قد اأو�ش���ح في وقت �ش����بق اإن المطلوب من 

المرجعية ال�ش���يعية في العراق اأن تكون في مو�ش���ع االأبوة 

لجميع الم�ش���لمين وهي لي�شت مرجعية تح�شره� خ�شو�شية 

القطر الذي تتواجد فيه، فهي لي�ش���ت لل�شيعة وحدهم ولي�شت 

للعراقيين وحدهم، انه� التي تتف�عل مع كل ق�ش�ي� الم�شلمين 

ف���ي الع�لم ، فتعزز وحدتهم وتعمل على تعزيز الروابط فيم� 

بينهم.ونحن نريد من المرجعية المزيد من االإهتم�م ب�لحوزة 

الدينية في النجف االأ�شرف و�ش�ئر الحوزات الدينية في الع�لم 

من خالل تحديث المن�هج واإع����دة النظر في طرق التدري�ض 

وو�ش����ئله مم� ي�ش����عد على مزيد من الوعي واالإنفت�ح بين 

المذاهب واالأمم وال�ش���عوب ، وقد يكون لل�شي��شة اأهله� ولكن 

ال يوجد �شوى المرجعية اأهاًل لحفظ ال�شريعة ون�شر تع�ليمه� 

وتبليغ اأحك�مه�.

العالمة الأمين واإنقاذ الأمة من 
الحريق الطائفي

�شكينة الم�شيخ�ض

الوطن ال�شعودية

م� يحدث ح�لي� هو ال�ش����رارة 

التي ت�شعل الحريق الط�ئفي، 

م�ش�لمة  توجه�ت  والمطلوب 

من جميع االأط����راف الدينية، 

كم�����  الم�لك����ي  اأخط�����أ  واإذا 

يخطئ �شبي �شي��شي، فلي�ض 

�ش����روري� اأن ندف����ع جميعن� 

ثمن خط�أه

االقتت�ل  �ش����ين�ريوه�ت  اأ�شواأ 

والفتن����ة المذهبية بداأت تتحقق من خالل مجري�ت االأحداث 

في العراق، ولي�ض هن�ك �ش����خ�ض اأو جه����ة بعينه� تتحمل 

م�ش����وؤولية النت�ئ����ج الط�ئفية واإنم� هي م�ش�����عة وتتف�وت 

ن�ش����بي�، غير اأن الن�شبة االأكبر يتحمله� رئي�ض وزراء العراق 

نوري الم�لكي، الذي يغر�ض ا�ش����تبدادا فيح�شد �شيق� وي�أ�ش�، 

ويزرع ط�ئفية فيح�شد فتنة، وي�شعى لالأمن واال�شتقرار على 

طريقته في�أتي ب�الإره�ب وجم�ع�ت التكفير اإلى دي�ره، وذلك 

ب�لت�أكيد لي�ض �ش����لوك� �شي��شي� ر�ش����يدا وعملي�، الأنه م� من 

حكوم����ة اأو اأوط�ن تبني دع�م�ت ا�ش����تقراره� واأمنه� بمعزل 

عن اللحمة الداخلية، وذلك م� لم يفعله م�لكي العراق بكل 

ت�أكيد.

الم�لكي رئي�ض مدني بعب�ءة �ش���مولية م�ش���تبدة، اعتمد على 

الغط����ء الط�ئفي ب�ش���ورة ف��ش���حة في بلد متن���وع عرقي� 

ومذهبي� وغير م�شتقر �شي��شي�، ذلك خط�أ ك�رثي انتهى اإلى م� 

و�شلت اإليه العراق االآن، فهو منذ توليه ال�شلطة في ع�م 2006 

ف���ي ظل اأحداث عنف ط�ئفي ف���ي كل اأرج�ء العراق، اإال اأنه لم 

يتمتع ب�لكي��شة ال�شي��شية التي تمنحه خروج� اآمن� و�شل�ش� 

من االأفخ�خ وحقول االألغ�م التي تولى فيه� الحكم، فك�ن اأول 

مفقوداته دعم ال�ش���نة واالأكراد وطيف مقدر من ال�شيعة، فكيف 

يمك���ن ت�ش���ّور اأن يحكم الرجل دون اأن ننته���ي اإلى مزيد من 

تعميق االأزمة العراقية وتعقيد �شين�ريوته� المظلمة؟ 

تعّم����د الم�لكي منذ فوزه في انتخ�ب�����ت ع�م 2010 اإهم�ل 

وتج�هل اأي م�ش�����لحة وطنية �شرورية للحف�ظ على �شالمة 

الوطن العراقي، اأ�ش�ب الرجل نوع من الغرور ال�شلطوي بم� 

يجده من دعم اأميركي لتثبيت حكمه حتى ي�شل العراق اإلى 

بر االأم�ن، اإلى ج�نب تح�لفه التبعي مع اإيران واال�شتر�ش�����د 

بموجه�ته����� ف����ي كل خط����وة يخطوه�، وف����ي الواقع يميل 

الم�لك����ي اإلى االأخذ بتعليم�ت وتوجيه�����ت طهران اأكثر من 

مترتب�����ت الواقع الداخلي، وذلك ال يمك����ن اأن يمنح العراق 

والعراقيين اأمنهم وا�ش����تقرارهم، فهم بذلك يح�ش����لون على 

وط����ن ت�بع من����زوع االإرادة الوطنية التي �ش����لمه� الم�لكي 

لطرف خ�رجي، م� يزيد الغبن واالحتق�ن ال�شي��شي ويوؤ�ش�ض 

لمزيد من االنحي�زات الط�ئفية.

دخول تنظيم داع�ض اإلى العراق وا�ش����تب�حته واحتالل مدنه 

هو النتيجة ال�شي��شية والدينية على ال�شواء الأخط�ء الم�لكي 

في اإدارة العراق، وذلك لالأ�شف و�شعن� على الذروة الط�ئفية 

ب�إنت�ج فتنة ك�نت ن�ئمة اإلى حد م�، اأيقظه� الهي�ج وال�شع�ر 

الط�ئف����ي، لنرى تبع� لذلك رخ�ش����� ب�لقتل والموت والدم�ر 

ال يفرق بين ع�ش����كريين ومدنيين اأبري�ء، وبرزت االنحي�زات 

المقيتة بكل م� تحمله من ع�ش����بية، على الن�شق ذاته الذي 

نقراأه في مواقع التوا�شل االجتم�عي بميل بع�ض ال�شنة اإلى 

ت�ش����رف�ت داع�ض العدائية �شد ال�شيعة، وميل بع�ض ال�شيعة 

اإلى تعميم فكر داع�ض على ال�شنة، وهن� تقدح �شرارة الفتنة 

الط�ئفية الت����ي يمكن اأن يمتد حريقه� اإلى المنطقة والع�لم 

االإ�ش����المي، اأينم� وجد �ش����يعة و�شنة ي�ش����تهدفون ويقتلون 

بع�شهم دون م�شوغ حقيقي لذلك.

في الفتنة يت�ش�وى الك�شب االآثم للق�ئم به� والداعي اإليه�، 

ونت�ئج تلك الط�ئفية لي�ش���ت اإن�ش�نية على االإطالق وال 

تتواف���ق مع اأي قيم دينية، فال يوجد دين، ونحن نتحدث 

هن� عن دينن� االإ�ش���المي، يدعو لقتل الم�شلم على هويته 

الط�ئفية، ذلك يت�ش���من اإنك�را لقيمه و�شم�حته و�شالمه، 

ول���كال الطرفين اللذين ين��ش���ران ب�ط���ال عقدي�، يمكن 

االقتداء بنموذج العالمة ال�ش���يد علي االأمين، الذي يظل 

ملهم� في التع�طي المنطقي والمو�ش���وعي في متعلق�ت 

الط�ئفية، حيث اأ�ش���در نداء اإل���ى المرجعية الدينية في 

العراق يدعوه� ب�أال تدخل في دائرة اإ�شدار الفت�وى التي 

تجعله� طرف� في ال�شراع�ت الدموية الج�رية على اأر�ض 

العراق، الأنه يرى اأن اإ�ش���دار الفت�وى ب�لتعبئة الع�شكرية 

ي�ش���هم في ت�أجي���ج النزاع����ت وتلقي عليه� ال�ش���بغة 

الط�ئفية والمذهبية، كم� ينتهي اإلى اأن اإ�ش���ب�غ ال�ش���فة 

الدينية على ال�شراع �شي�شتدعي �شدور فت�وى من جه�ت 

دينية اأخرى تدعو اإلى التعبئة المخ�لفة، وهذا م� �شوف 

يزيد ن�ر الط�ئفية ا�ش���تع�ال ويدخ���ل العراق واالأمة كله� 

في فتنة عمي�ء ال ي�ش���ر به� غير االأعداء المترب�شين به� 

الدوائر والط�معين بتفكيك عراه� وهدم بني�نه�. 

بروؤي���ة العالمة االأمين تلك يمك���ن اأن نهتدي اإلى منهج 

�ش���لمي يدير الحوار المذهبي وفق� لم�ش���تجدات الواقع، 

و�ش���دا لذرائع الفتنة، فمنهجه الم�ش�لم جدير ب�الهتم�م 

به، واالنتق�ل من خالله اإلى م�شتوى ع�ل من الطموح�ت 

ال�ش���لمية التي تئد الفتنة وتمنع اإ�شع�ل جذوته�، ونحن 

بح�جة اإلى مثل ذلك المنهج الفكري، الذي يم�ر�ض نوع� 

من االحت���واء العقالني النفج�رات النفو����ض وتقلب�ته�، 

وهو ف���ي تقديري الراأي ال�ش���يعي الحقيقي الذي ينبغي 

اأن يدعمه اآخرون من ال�ش���نة اأثق ف���ي اأن من بينهم من 

يحمل���ون المنهج ذاته، الأن غي�ب �ش���وت العقل في مثل 

هذه المرحلة يمنح المتطرفين ح�ش���ورا غير م�ش���تحق 

وع�بث� ب�لحقيقة.

م� يحدث ح�لي� هو ال�ش����رارة التي ت�شعل الحريق الط�ئفي، 

والمطلوب مثل هذه التوجه�ت الم�ش�لمة من جميع االأطراف 

الديني����ة، واإذا اأخط�أ الم�لكي كم� يخطئ �ش����بي �شي��ش����ي، 

فلي�ض �شروري� اأن ندفع جميعن� ثمن خط�أه بتعميق الجفوة 

والفجوة بين طوائف الم�ش����لمين، واإنم� نجد م�ش�����ح�ت في 

اأكثر االأزم�ت ا�شتع�را للتق�رب والتح�ور والتع�ي�ض، وهن�ك 

دوم� فر�ش����ة للنظر في النه�ي�ت العقدية لتدبر اأين ن�ش����ع 

اأنف�شن� في مع�دلة ال�شواب والخط�أ؟ وحرمة الدم االإن�ش�ني 

ينبغي اأن تحول بينن� واالأفك�ر العدائية مثل تلك التي يطفح 

به����� »تويتر«، ويجب اأن تتوقف الأنه� رخي�ش����ة للغ�ية في 

القي��ض االإن�ش�����ني والديني وترقى اإلى م�ش����توى �شروع في 

جريمة قتل.

المطلوب من المرجعيات الدينية الدعوة 
اإلى الإ�صالح ووقف �صفك الدماء وعدم 

تاأجيج الع�صبيات الطائفية
من جديد ن��شد العالمة ال�شيد علي االمين المرجعي�ت الدينية 

ال�ش���يعية وال�ش���نية ابع�د الفت�وى الدينية عن ال�شراع الدائر 

في المنطقة، حتى ال يتحول هذا ال�ش���راع ال�شي��ش���ي ب�ال�شل 

الى �شراع مذهبي وط�ئفي نتيجة اطالق مثل هذه الفت�وى«. 

و�ش���دد في ت�ش���ريح خ��ض ب����� »الوطن« عل���ى ان »بع�ض 

الجه����ت المتطرفة في المنطقة تريد ان يتحول ال�ش���راع الى 

�شراع مذهبي الأنه� بذلك ت�شتجلب االتب�ع واالن�ش�ر بحجة ان 

هذه الحركة تدافع عن ال�ش���نة، وتلك الجهة تدافع عن ال�شيعة، 

فحركة »داع�ض« مثال هي حركة معزولة داخل الط�ئفة ال�شنية 

عموم� وال تمثل المذهب ال�ش���ني المع���روف ب�عتداله وعندم� 

ت�ش���در الفت�وى م���ن مرجعي�ت �ش���يعية لمح�ربته� وتق�بله� 

فت�وى اأخرى لمن��شرته� فهذا ي�شعل ال�شراع الط�ئفي ويعطي 

فر�ش���ة لحركة »داع�ض«وغيره� �ش���فة الدف�ع عن ال�شّنة من 

اجل ت�خذ المزيد من االتب�ع واالن�ش�ر«.

و�ش���دد على ان »مح�ربة نهج التطرف واالره�ب من م�شوؤولية 

الدول���ة التي تدعو للتعبئة ب�ش���فته� الوطني���ة الج�معة لكل 

مكون�ت ال�شعب في العراق وغيره، لذلك ف�إن  تدخل المرجعي�ت 

الدينية ب�لدعوى للتعبئة �شي�شتدرج فت�وى م�ش�دة من الجه�ت 

المق�بلة«.  موؤكدا ان »هذه الفت�وى لي�ش���ت ملزمة لل�شيعة وال 

حتى لمقلدي ال�ش���يد علي ال�شي�ش���ت�ني، وهي تدخل في خ�شم 

التعبئة االعالمية ولي�ض له� مردود ديني حقيقي«.

واعلن رف�شه »م�ش�ركة حزب اهلل �شواء في العراق او �شوري� او 

خ����رج لبن�ن، فحزب اهلل هو حزب لبن�ني وعليه ان يعود الى 

مرجعيته ال�شي��ش���ية وهي الدولة اللبن�نية التي اعلنت مرارا 

انه� تن�أى بنف�ش���ه� عم� يجري في ه���ذه المنطقة من احداث، 

لذل���ك ف�ن تدخله وغيره من اللبن�نيين مرفو�ض خ�رج لبن�ن، 

موؤكدا ان تورط حزب اهلل في �شوري� ك�ن من العوامل  الموؤججة 

لالإحتق�ن�ت الط�ئفية والمذهبية في المنطقة«. 2014/6/22



 الم�صلمون اأمة واحدة
واإن تعددت مذاهبهم 

�صوؤال عن وجود ال�صّنة وال�صيعة في عهد الر�صول )�س(

- �شوؤال موجه اإلى العالمة ال�شيد علي االأمين:

هل ك�ن ال�ش���ّنة وال�ّش���يعة موجودين في عهد ر�شول اهلل عليه 

ال�شالة وال�شالم ؟ 

الجواب- لي�ض في القراآن الكريم �ش����ّنة وال �شيعة، ق�ل اهلل 

ْن اأَْعُبَد َرَبّ َهِذِه اْلَبْلَدِة اَلِّذي َحَرَّمَه� َوَلُه  َم����� اأُِمْرُت اأَ تع�لى)اإَِنّ

ْن اأَُكوَن ِمَن اْلُم�ْشِلِميَن(. ِمْرُت اأَ ُكُلّ �َشْيٍء َواأُ

وفي عهد ر�شول اهلل عليه ال�ش����الة وال�شالم ك�ن ال�شح�بة 

ر�شي اهلل عنهم يحملون اإ�شم )الم�شلمين( فقط، كم� �شّم�هم 

النبّي اإبراهيم عليه ال�ش����الة وال�ش����الم كم� ج�ء في القراآن 

�ُكُم اْلُم�ْشِلِميَن ِمْن َقْبُل  الكريم )..ِمَلَّة اأَِبيُكْم اإِْبَراِهيَم ُهَو �َش����َمّ

َوِفي َهَذا ..(.

ولم يحمل الموؤمنون بر�ش�����لة االإ�شالم اإ�شم ال�شّنة وال�شيعة 

ب�لمعن����ى المذهبي في عهد ر�ش����ول اهلل �ش����لّى اهلل عليه 

واآل����ه،الأن المذاهب هي مدار�ض فقهي����ة مت�أخرة الظهور عن 

ع�ش����ر الر�ش�����لة وم� ق�ربه،وقد تع����ددت اآراء واجته�دات 

اأ�ش����ح�ب تلك المدار�ض ف����ي فهم الن�ش����و�ض الدينية،وهذا 

التع����ّدد يعتبر من الظواهر الطبيعية ف����ي الحي�ة الفكرية 

للب�شر، ولذلك ترى تعّدد االآراء في كل ال�شرائع ال�شم�وية كم� 

تراه في القوانين الو�شعية ب�ختالف تف�شيراته� وت�أويالته� 

بين الحقوقيين والمح�مي����ن . وقد تعددت المدار�ض بتعّدد 

من�هج البحث وطرق االإ�شتنب�ط بين العلم�ء واأطلق عليه� 

فيم� بعد اإ�ش����م المذاهب وهي في الحقيقة  تعبير عن اآراء 

اأ�شح�به� الم�شهورين من العلم�ء في معرفة اأحك�م ال�شريعة 

االإ�شالمية،وقد ك�نوا جميعً� من اأئمة االإ�شالم في الفقه، ولم 

تكن لهم ن�شبة دينية لغير االإ�شالم.ف�لم�شلمون جميعً� على 

اختالف مذاهبهم هم اأّمة واحدة بم� هم موؤمنون بر�ش�����لة 

االإ�شالم ، وت�ش����نيفهم المت�أخر عن ع�شر ال�شريعة اإلى �شّنة 

و�ش����يعة وغيرهم� من االأ�ش����م�ء ك�ن ب�عتب�ر اّتب�عهم في 

معرف����ة االأحك�م ال�ش����رعية والعمل به����� للمدار�ض الفقهية 

التي اأطلق عليه� اإ�شم المذاهب ن�شبة الأ�شح�به� من االأئمة 

والفقه�ء.

 فم� ك�ن الخليفة اأبو بكر م�لكيً�، وم� ك�ن عمر بن الخط�ب 

�ش�����فعيً�، واالإم�م علي لم يكن �شيعيً� جعفريً�، وهكذا �ش�ئر 

ال�شح�بة ر�ش����ي اهلل عنهم، وكذلك هي الح�ل ب�لن�شبة اإلى 

اأئمة المذاهب اأنف�شهم،فهم لم يكونوا منت�شبين اإلى مذاهبهم 

التي ولدت اأ�ش����م�وؤه� بعدهم ، ف�الإم�م م�لك واالإم�م جعفر 

ال�ش�دق واالإم�م ال�ش�����فعي واالإم�م اأبو حنيفة وغيرهم لم 

يحملوا �ش����فة مذهبية غير �ش����فة الم�ش����لمين واالأئمة في 

العلم والدين. وقد حّول الّتع�ّش����ب تلك المدار�ض واالآراء اإلى 

مذاهب مت�ش�رعة بعد اأن ك�نت مدار�ض متن�ف�شة فيم� بينه� 

على العلم وا�شتنب�ط اأحك�م �ش����ريعة االإ�شالم الذي يجمع 

اأ�ش����ح�به� تحت رايته الواحدة)ال اإله اإاّل اهلل، محمد ر�ش����ول 

اهلل(.

ولم تكن ال�شي��ش����ة في بع�ض مراح����ل الت�ريخ بعيدة عن 

تغذية ال�ش����راع بي����ن اأتب�ع تلك المدار�����ض من خالل تبّني 

الح�كم لمذهب دون اآخر.

ولذلك ف�إنن� نرى اأن بع�ض وجوه الم�شكلة التي تع�ني منه� 

اأّمتن� االإ�شالمية اليوم والتي ت�أخذ عن�وين ال�شّنة وال�شيعة 

لي�ش����ت وليدة تعدد االآراء والمذاهب،واإنم� هي ن��ش����ئة من 

الخالف�ت ال�شي��ش����ية في بع�ض االأقط�ر االإ�ش����المية، وهذه 

الخالف�ت من بع�ض الدول واالأحزاب الدينية على ال�ش����لطة 

والنفوذ هي التي �ش�همت في انت�ش�ر ظ�هرة الّتع�ّشب لتلك 

االآراء واالإجته�����دات برف�ض غيره� وزعم دع�ة كل مذهب اأن 

مذهبهم يمتلك الحقيقة ال�ش����رعية وحده، مع اأن االإ�ش����الم 

يت�ش����ع لكل تلك االآراء واالإجته�����دات المنطلقة من الكت�ب 

وال�ش����نة واإن اختلف العلم�ء في فهم الن�ش����و�ض وو�ش�ئل 

اإثب�ته�����، ف�لجميع يبحث عن �ش����بل الو�ش����ول اإلى اأحك�م 

ال�ش����ريعة االإ�ش����المية التي يوؤمن به� الجمي����ع .ولالإطالع 

على المزيد يمكن الرجوع اإلى كت�بن�) ال�شنة وال�شيعة اأمة 

واحدة( اإ�ش����الم واحد واجته�دات متعددة، واآخر دعوان� اأن 

الحمدهلل رّب الع�لمين.

نــداٌء اإلــى الــحــّكـام 
وولة الأمــور

دعــــم الإعــتــــدال 
مـــ�صــوؤولـــيــتـــكم

اإن العمل على جمع االأمة اال�ش���المية على كلمة �ش���واء 

ه���و من اأعظم الواجب�ت والّتحّدي����ت التي تواجه االأّمة 

اليوم في م�شيره� وموقعه�، والمطلوب - لمواجهة هذه 

الح�لة الط�ئفية الط�رئة على مجتمع�تن�، والتي ب�تت 

ته���دد الوجود واالإ�ش���تقرار في كل بلدانن����- اأن يتحرك 

ب�لدرجة االأولى والة االأم���ر والحك�م في دولن� العربية 

واالإ�ش���المية الأنهم يمتلكون اإمك�ن�ت المواجهة ب�لعمل 

على تر�ش���يخ قواعد المواطنية الت���ي تقوم على العدل 

والم�ش����واة بين المواطنين وبدعم قوى االإعتدال الديني 

والعمل عل���ى تنظيم التعليم الدين���ي واإق�مة المع�هد 

الدينية الم�شتركة، واعتم�د الو�ش�ئل االإعالمية والقنوات 

التلفزيوني���ة التي تن�ش���ر ثق�فة الو�ش���طية  والتع�رف 

والحوار بين االأمم وال�شعوب والجم�ع�ت.

اإّن هذه االأمة ال يزال الخير موجوداً فيه� اإلى يوم القي�مة، 

وال ي�ش���لح اأمر االأم���ة اليوم اإال بم� �ش���لح عليه اأوله�، 

فقد اعت�ش���م اأبن�وؤه� الم��ش���ون بحبل اهلل جميعً� ولم 

يتفرقوا واأ�ش���بحوا بنعمة اهلل اإخوانً�، وا�شتج�بوا لنداء 

اهلل والر�ش���ول عندم� دع�هم لم� يحييهم، وعملوا بقوله 

تع�لى)وال تن�زعوا فتف�شلوا وتذهب ريحكم( ف�نتهوا عن 

الخالف والنزاع فقويت ريحهم وارتفعت رايتهم وجعلوا 

الأمته���م المك�نة الالئقة بين االأمم حّتى غدوا بحق خير 

اأّم���ة اأخرج���ت للن��ض ي�أمرون ب�لمع���روف وينهون عن 

المنكر ويوؤمنون ب�هلل واأولئك هم المفلحون.

العالّمة ال�شيد علي االأمين

الّطـــاغـــيـة !
ل تـــجــعــلــوا زعـــمــاءكــم اأربــابــا!

اأََرى �������ي  اإِِنّ َق����ْوَم����ُه  َن�������َدى  االأَْل����َب�����َب�����ِف�����ْرَع�����ْوُن  ���ُل���وا  َف���َع���ِطّ َت��������َرْوَن  اَل  َم����� 

��ى َي���ُق���وُل َل���ُه���ْم َب��َن��ْي��ُت ِب���اَلَدُك���ْم ��َح���َب���َوَم�����شَ ���ْق���ُت ���شَ َوَخ���َل���ْق���ُت اأَْن�����َه������َراً َو����شُ

���َب���َك����َذَب����ْت َم����َزاِع����ُم َخ���ْل���ِق���ِه ِل���ُوُج���وِدَه���� َق���ْب���َل اْل�������َوَرى َت������ْرِوي ُرَب�����ًى َوِه�����شَ

َوِخ���َط����َب����َق����ْد اأَْذَع�����ُن�����وا ُط�������َرّاً ِل����َدْع����َوِت����ِه َف��َل��ْم اأََت������ى  اً  َدّ اإِ ���َت���ْن���ِك���ُروا  َي�������شْ

���َيّ���ُدوَه���� َق���ْب���َل���ُه َوُج�����ُدوَدُه�����ْم ���ُروِح ِق��َب���َب���ُه�����ْم ����شَ ّ َوَب����َن����وا َل���ُه���ْم َف�����ْوَق ال�������شُ

��َه��� ��َم���ِء ِب���أَْر���شِ ّ ���َب����َب����َوَت���َن���َقّ���ُل���وا َت���ْح���َت ال�����شَ ��ي��َب��ً� ِب���َه���� َو����شَ ����ُم����وا ���شِ َوَت����َن����َعّ

ُه����َو َك������َن ِم����ْن اأَْه������ِل ال����ِدَّي�����ِر َوَغ����َب����َم���� َك�����َن َي���ْوَم���ً� ف��ي اْل���ُب���َن����ِة َل��َه��� َوال

َوُت�����َراَب������ُه����َو م��ث��َل��ُه��ْم َق�����ِدَم ال��ح��ي���َة ول����ْم َي��ُك��ْن ُن����ْط����َف����ًة  اإاّل  َق����ْب����ُل  ِم������ْن 

��َع��ى ِل��َن��ْي��ِل َط���َع����ِم���ِه َوَي����ُم����وُت ِم��ْن ���َراَب����َي�����شْ ����شَ اْل����ِم����َي�����َه  َف���َق���َد  اإذا  َع���َط�������ضٍ 

***
�����َر االإَِل���������َه َل����ُه����ْم ب����َزْع����ٍم َك�������ِذٍب �����ً� َوِرَق�����َب����������شَ ُي���ْح���ِي���ي َوَي���ْق���َط���ُع اأروؤُ������شَ

���وا َل���ُه �������ً� َوَم������ َرَف�������شُ ��َواَب���َق���ِب���ُل���وا ِب����ِه َرَبّ َط���َل���َب���ً� َوَق�����ُل����وا ق���ْد َزَع����ْم����َت ���شَ

ْن َواأَ َم����ْوِل����ِدِه  ُح������ُدوَث  َي��ْع��َل��ُم��وَن  ����َراَب�����ُه����ْم  َو�����شَ ِخ�����ْدَع�����ًة  اَلّ  اإِ َق��������َل  َم������ 

����ِرِه���ْم �����َوًة َوِح���َج����َب����َل���ِك���َنّ���ُه���ْم َج���َع���ُل���وا َع���َل���ى اأَْب�������شَ َي������ْوَم ال�����ِنّ�����َداِء ِغ���������شَ

ِل���ُف���وا اْل��َع��َم��ى َل���ْم َي��ْم��ِل��ُك��وا ��وِع َج��َواَب���َع��َج��َب��ً� َل��ُه��ْم اأَ ��َوى اْل��ُخ�����شُ ���وؤَاِل ���شِ ّ ِع��ْن��َد ال�������شُ

َواأََب���������ى اْل����َح����َي�����َة َم�����َذَلّ�����ًة َوَع�����َذاَب������َق����ْد َك������َن ف��ي��ِه��ْم ِع����ْب����َرٌة ِل���َم���ِن اْه���َت���َدى

***
��َت��َخ��َفّ ِب��ِه��ْم َوَق���ْد ���ِئ��َر َف������شْ ������ُروا َع���ب���ي���داً ِع�����ْن�����َدُه َوِرَك������َب������َف���َق���ُدوا اْل��َب�����شَ ������شَ

��ِت��ْرَه���ِب��ِه َل���ْم ُي��ْع��ِل��ُن��وا ��َك��ُت��وا َع��َل��ى ا���شْ ���������ً� ع���ل���ى ُط����ْغ����َي�����ِن����ِه َوِع����َت�����َب��������شَ َذَمّ

���َرْت ِت���َج����َرُت���ُه���ْم َوَخ�����ُب����وا ِع��ْن��َدَم��� َخ����َذُل����وا اْل���َح���ِق���ي���َق���َة َرْه����َب����ًة َوَث����َواَب�����َخ�������شِ

�����ضَ اْل����َب����اَلِء ِع��َق���َب���َط���َل���ُب���وا اْل���َب���َق����َء َط���َم����َع���ًة َوَم���َخ����َف���ًة َف���َت���َج���َرُّع���وا َك�����أْ

ْرَب������َب������ َف����َغ����َدْوا َل���َن���� ِع���َظ���ًة ُت��َخ���ِط��ُب��َن��� ِب������أَْن اأَ ُزَع�����َم������َءُك�����ْم  َت���ْج���َع���ُل���وا  اَل 
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