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)إِنََّما الُْمْؤِمُنوَن إِْخَوٌة 

َفأَْصِلُحوا بَْيَن أََخَويُْكْم(
قرآن كرمي

ارًا  ) ال تَرِْجُعوا بَْعدي ُكفَّ

يَْضِرُب بَْعُضُكْم رِقاَب بَْعض(
من وصية الرسول � للمسلمني

 الإمام علي عليه ال�سالم 
وال�سحابة ر�سي اهلل عنهم

قال الإمام علي في نهج البالغة:  

د  َح���اَب ُمَحَمّ �صْ
)...َلَق���ْد َراأَْي���ُت اأَ

َرى  )�صلى اهلل علي���ه واآله(، َفَما اأَ

اأََحداً ُي�ْص���ِبُهُهْم ِمْنُك���ْم! َلَقْد َكاُنوا 

ِبُحوَن �ُص���ْعثًا ُغْبراً، َقْد َباُتوا  ُي�صْ

َبْيَن  ُيَراِوُح���وَن  َوِقَيامًا،  �ُص���ّجداً 

ِجَباِهِهْم َوُخُدوِدِهْم، َوَيِقُفوَن َعَلى 

ِمْثِل اْلَجْمِر ِمْن ِذْكِر َمَعاِدِهْم! َكاأََنّ 

َبْي���َن اأَْعُينِهْم ُرَكَب اْلِمْعَزى ِمْن ُطوِل �ُص���ُجوِدِهْم! اإَِذا ُذِكَر 

اهلُل َهَمَل���ْت اأَْعُيُنُهْم َحَتّى َتُبَلّ ُجُيوَبُهْم، َوَماُدوا َكَما َيِميُد 

���ِف، َخْوفًا ِمَن اْلِعَقاِب، َوَرَجاًء  َجُر َيْوَم الِرّيِح اْلَعا�صِ ال�َصّ

ِللَثَّواِب!(.

وكان يقول كما جاء في كتاب الغارات لإبراهيم الثقفي 

) كُلّ اأ�صحاب محّمد اأ�صحابي(،

وفي نف�س الم�ص���در تحّدث الإمام عن اأبي بكر وعمر في 

ر�ص���الة بعثها اإلى اأهل م�صر مع قي�س بن �صعد يتحدث 

فيها عّما جرى بعد وفاة ر�ص���ول اهلل �ص���لّى اهلل وعليه 

واآله: )..ثم اإن الم�ص���لمين من بعده ا�صتخلفوا به امراأين 

�ص���الحين عمال بالكتاب واأح�صنا ال�ص���يرة ولم يتعَدّيا 

َنّة ثّم توّفاهما اهلل عَزّ وجّل فرحمهما اهلل(. ال�ُصّ

وقال عنهما في بع����س كتبه اإلى معاوية )...وزعمت اأن 

اأفا�صل اأ�صحاب���ه الخليفة ال�صدي���ق وخليفة الخليفة، 

ولعم���ري اإن مكانهما من الإ�ص���الم لعظيم واإن الم�صاب 

بهما ل�صديد...(

الم�ص���در- كتاب )ال�صنة وال�صيعة اأم���ة واحدة( اإ�صالم واحد 

واجتهادات متعددة-

الموؤّلف : العالمة ال�صيد علي الأمين-�س-٩١-اإلى-٩٨-

 اأكد الإم���ام الأكبر الدكتور اأحمد الطيب، 

�صيخ الأزهر ال�صريف اأن الأزهر حين يدعو للوحدة ل يعني 

تبن���ي مذهب بعينه ول محارب���ة المذاهب الأخرى فحين 

ينادى بوح���دة الم�صلمين فاإنه يدعو اإل���ى التعاي�س بين 

كل المذاه���ب وما اأظن اأحداً يعرف دور الأزهر عبر التاريخ 

ث���م ينتظر اأن يحارب الأزهر مذهب���ا بعينه فلي�س لالأزهر 

م�صلحة فى ن�صر مذهب بعينه اأو محاربة مذهب بعينه.

وحذر الإمام الأكبر خ���الل محا�صرة له في م�صجد الأزهر 

بجاكرتا عا�صمة اإندوني�صيا، من ن�صر الت�صيع في بالد اأهل 

ال�صن���ة، مع التاأكيد عل���ى اأن ال�صيعة وال�صنة هما جناحا 

الأم���ة، واأن ال�صيعة م�صلم���ون. و�صرح الإم���ام الأكبر اأن 

العالق���ة بين ال�صنة وال�صيعة يج���ب اأن تكون قائمة على 

الأخوة والتعاي�س الم�صت���رك، وهو ما يطبقه الإمام الأكبر 

عمليا م���ن خالل ال�صالة بجانب عدد م���ن العلماء منهم 

العالمة والمرجع اللبناني ال�صيد على الأمين، والذي يثق 

الأزهر في اعتداله من ال�صيعة، كما نالحظ اأي�صا ا�صطفاف 

�صي���خ الأزهر لل�صالة وبجواره ال�صيد على الأمين، لي�صليا 

بجانب بع�صهما.

اليوم ال�صابع - من ر�صالة جاكرتا: لوؤي علي

الثالثاء، 23 فبراير 20١6

الإمام الأكبر �سيخ الأزهر ال�سيخ اأحمد الطيب من اأندوني�سيا:

ال�س��نة وال�س��يعة جناح��ا الأم��ة وه��م اإخوان

الرئي���س الإندوني�س��ي ي�س��تقبل مجل���س الحكماء الم�س��لمين برئا�س��ة الإمام �س��يخ الأزه��ر ولقاء في 

مجل���س العلم��اء الأندوني�س��ي بح�س��ور وزي��ر ال�س��وؤون الدينية ونخب��ة من العلم��اء في اأندوني�س��يا

لقطات من الزيارة التاريخية لالإمام ال�صيخ اأحمد الطيب �صيخ الأزهر ال�صريف مترئ�صًا مجل�س حكماء الم�صلمين اإلى اأندوني�صيا،



حاوره فى جاكرتا لوؤي علي

التقى »اليوم ال�صابع«، ال�صيد على الأمين هو عالم دين �صيعى، وع�صو 

مجل�س حكم���اء الم�صلمين ،خالل زيارت���ه لإندوني�صيا ب�صحبة الإمام 

الأكبر الدكتور اأحمد الطيب،�صيخ الأزهرال�صريف، واإلى ن�س الحوار..

وقب���ل قراءة ن�س الحوار،نلقى ال�صوء عل���ى بع�صا من ال�صيرة الذاتية 

للمرج���ع ال�صيعى ،هو على الأمين عالم دي���ن �صيعى مجتهد ومرجع 

دينى لبنانى ولد فى بلدة قالوية العاملية �صنة ١٩52 م، مّدر�س لمادة 

اأ�صول الفق���ه وبحث الخارج وداعية تعاي�س بي���ن الطوائف اللبنانية 

ومقرّب بين اأتباع الّديانات.

ف���ى الثمانينات اأقام فى بيروت وتراأ�س حوزة المعهد ال�صرعى فى حى 

ال�صلم ف���ى ال�صاحية الجنوبية لبيروت ودر�س عنده كثيرون من طلبة 

العل���وم الدينية، ومنهم من اأ�صبح فى مواقع الم�صوؤولية فى حزب اهلل، 

بداأ التباين بينه وبين الحزب اإّبان اأزمة خطف الرهائن الأجانب، حيث 

انتقد الأمي���ن خطف الأجانب، وترك بيروت وقام بجولة على القيادات 

الديني���ة، محذراً من ا�صتخدام ال�صالح بين ح���زب اهلل وحركة اأمل، اإثر 

الخالف ترك بيروت واأن�صاأ فى مدينة �صور معهداً عاليًا للعلوم الدينية 

اأطل���ق عليه« معهد الإمام ال�صدر للدرا�ص���ات الإ�صالمية« لربط رجال 

الدين بوطنهم.

بع���د تركه الإقامة فى بيروت و�صواحيه���ا، ن�صب خالف م�صلّح وحرب 

بي���ن حركة اأمل وحزب اهلل، فوقف اإلى جانب حركة اأمل ورف�س قتالها 

با�صم الدين ورف�س قتل الأخ لأخيه، و نتيجة مواقفه، تعرّ�س لتهديدات 

وهجوم م�صلّح عام 200٨ عل���ى بيته ومقره فى مدينة �صور مما اأدى 

اإل���ى تهجيره من الجنوب اللبنانى واإقامته فى بيروت منذ ذلك الحين 

وحتى الوقت الراهن ،ومن موؤلفاته »ال�صنة وال�صيعة اأمة واحدة اإ�صالم 

واحد واجتهادات متعّددة«. واإلى ن�س الحوار..

فى البداي���ة.. ت�صهد اأمتنا الإ�صالمية حالة م���ن التناحر المذهبى بين 

ال�صن���ة وال�صيعة فى عدد من البلدان الإ�صالمية.. فمن براأيك يقف خلف 

تاأجيج تلك ال�صراعات؟

اإن م���ا ن�صهده من تناحر و�صراع بي���ن دول اإ�صالمية يرجع اإلى اأ�صباب 

�صيا�صية ل عالقة لها بتع���دد المذاهب الإ�صالمية التى كانت موجودة 

من���ذ قرون عا�س فيه���ا اأئمة المذاهب واأتباعهم م���ع بع�صهم البع�س. 

ولعل ال�صبب الرئي�صى فى ظهور هذا التناحر المذهبى على الم�صهد فى 

مجتمعاتنا يرجع اإلى ال�صراع بين اأحزاب وجماعات دينية و�صيا�صية 

عل���ى ال�صلطة فى ال���دول التى توجد فيها تعّددي���ة طائفية ومذهبّية 

تدعمها دول اقليمية مت�صارعة عل���ى النفوذ فى المنطقة، وقد زاد من 

حّدته غي���اب العالقات الطبيعية بين ال���دول العربية والإ�صالمية فى 

المنطق���ة خ�صو�صًا بي���ن اإيران ومحيطها العربى بع���د اأحداث العراق 

و�صوريا. وقد عا����س ال�صنة وال�صيعة اإخوانا فى مجتمعاتهم واأوطانهم 

قرون���ًا عدي���دة، وكانوا يختلفون ف���ى ق�صايا تاريخي���ة ودينية تبعًا 

لختالف الإجتهادات عند العلماء ولم يوؤثر ذلك على عالقاتهم الأخوية 

وعي�صهم الم�صترك لأنه لم يكن فيما بينهم �صراع داخلى على ال�صلطة 

والحك���م. ول �صك باأن هناك اليوم من ي�صتغّل هذه الخالفات من خارج 

الدول الإ�صالمية لإ�صعاف الم�صلمي���ن باإ�صغالهم باأنف�صهم، ومنهم من 

ي�صتغلّها من الداخل لالإ�صتق���واء بالع�صب المذهبى ولتح�صيل المزيد 

م���ن الأن�ص���ار له فى �صبيل تحقي���ق طموحات���ه ال�صيا�صية تحت تلك 

العناوين المذهبية.

 اإذا ذك���ر ال�صيعة فى عالمن���ا الإ�صالمى خا�صة ال�صّن���ى ،ذكرت اإيران 

ويعتق���د البع�س انها الو�صى على اتباع المذه���ب ال�صيعى ..فما راأيك 

فى هذا الراأى؟

من الخط���اأ الت�صليم بو�صاية اإي���ران وحزب اهلل عل���ى اأتباع المذهب 

ال�صيعى ف���ى لبنان وغيره من الدول العربي���ة والإ�صالمية، لأن ولية 

الفقي���ه التى يقوم عليها النظام الإيرانى لي�صت من المعتقدات الدينية 

عند ال�صيعة، فقد خالفت الطائفة ال�صيعية فى لبنان ال�صيا�صة الإيرانية 

فى لبنان ف���ى محطات عديدة فى القرن الما�ص���ي، وفى اإيران نف�صها 

اأي�ص���ًا ح�صل���ت المخالفة له���ا بمظاهرات عديدة كم���ا جرى للحركة 

الخ�صراء التى تم قمعها الدموى قبل �صنوات من النظام الإيراني، ونحن 

على خالف مع ال�صيا�صة الإيرانية منذ ثمانينات القرن الما�صي، وقلنا 

اإنه���ا �صيا�صة خاطئة، وهناك اأ�صوات عدي���دة، فالطائفة والمذهب هما 

اأو�صع من اأن يختزلهما حزب اأو دولة كحزب اهلل واإيران.

ما حكم �صب ال�صحاب���ة والتعر�س لأم الموؤمنين ال�صيدة عائ�صة ر�صى 

اهلل عنها؟

اإن الإ�صاءة اإلى ال�صحابة واأم الموؤمنين ال�صيدة عائ�صة ر�صى اهلل عنها 

وعنه���م و�صائر الرموز الدينية تعّد من المحرمات الدينية الكبرى التى 

تعبر ع���ن الإ�صتهانة بتعاليم الدين ومبادئ���ه والتى تزرع الفتن بين 

المذاه���ب وال�صعوب، والذين يقومون بهذا العم���ل المحرّم -واإن كانوا 

قلة قليلة- ولكنهم معدودون من ال�صفهاء والع�صاة الظالمين لأنف�صهم 

ومجتمعاتهم، وعل���ى العلماء تقع م�صوؤولي���ة التنبيه على اأخطارهم 

وف�صاد اعتقادهم لمنع انت�صار هذا ال�صلوك الم�صين ولقطع الطريق على 

ا�صتغالله فى زرع الفرقة بين الموؤمنين.

ما راأيك فيما يقوم به الح�صد ال�صيعى فى العراق من اأعمال �صد اأهل ال�صنة؟

نحن نرف�س قيام اأحزاب م�صلح���ة داخل الدولة، ومن خالل هذا المبداأ 

رف�صن���ا قيام الح�صد ال�صعبى وغيره فى العراق تحت عناوين مواجهة 

الإرهاب، لأن الدولة بقواها هى الم�صوؤولة وحدها عن مواجهة الخارجين 

عل���ى القانون والمعتدين على �صيادته���ا، وقد رف�صنا فتوى المرجعية 

الدينية فى العراق بت�صكيل الح�ص���د ال�صعبى لأن دخول الفتاوى على 

�صاحة ال�صراع ي�صعف الدولة وي�صقط على ال�صراع العناوين الطائفية، 

وه���ذا ما ي�صرّ بالوحدة الوطنية ويوؤجج الفتن المذهبية التى تتجاوز 

العراق اإلى الأمة باأ�صرها.

من �صنع داع�س ؟وما حكم الدين فيهم؟

ل �صك ب���اأن داع�س تعك�س باأفعالها الوح�صي���ة ثقافة التطرّف الدينى 

والإرهاب، وثقافة التطرّف هذه توؤخذ من مناهج فى التعليم التى تعلّم 

اأتباعه���ا على اأّنهم هم الفرقة التى تمتل���ك الحقيقة وال�صواب والحق 

ف���ى اإدارة �صوؤون البالد والعباد، وي�صكل غياب الدولة و�صعف �صلطتها 

المناخ المالئم لب���روز هذه الجماع���ات ذات التوّجهات التى تتالعب 

بالن�صو�س الدينية وتحملها على ما يوافق هواها فى ال�صلطة والحكم، 

والدين واإن كان ل يمنع من التطلّعات ال�صيا�صية وطموحات اأ�صحابها 

للحك���م ولكنه يعتبر حمل ال�صالح لإ�صقاط النظام العام والو�صول اإلى 

ال�صلط���ة ب�صفك الدماء حربًا على اهلل ور�صوله، وقد جعل الفقهاء ف�صاًل 

فى العقوبات الدينية يندرج تحت عقوبة الحرابة والف�صاد فى الأر�س، 

وهى كل عمل يقوم به فرد اأو جماعة يهدد �صالمة المجتمع وال�صتقرار 

ويعر�صه اإلى الأخطار

هل توؤمن بالتقريب بين ال�صنة وال�صيعة؟

 نعم، اأنا من الموؤمنين بالتقريب بين ال�صّنة وال�صيعة، وقد كتبت كتابًا 

قبل عّدة �صنوات وعنوانه )ال�صنة وال�صيعة اأمة واحدة( واأعتقد اأن العمل 

للتقري���ب هو من الأحكام ال�صرعية التى يج���ب القيام بها عماًل بقول 

ُمُروَن ِباْلَمْعُروِف  َل���ى اْلَخْيِر َوَياأْ ٌة َيْدُعوَن اإِ نُكْم اأَُمّ اهلل تعال���ى: )َوْلَتُكن ِمّ

َوَيْنَه���ْوَن َعِن اْلُمنَكِر َواأُوَلِئَك ُه���ُم اْلُمْفِلُحوَن( ول �صك باأن التقريب بين 

اأبن���اء الدين الواحد والأمة الواحدة هو م���ن الخير الذى تجب الدعوة 

اإلي���ه، ومن المعروف ال���ذى يجب الأمر ب���ه. وبالتقريب نقطع الطريق 

على الأحزاب وال�صيا�صيين الذين يحاولون توظيف الختالفات الفقهية 

فى م�صاريعه���م ال�صيا�صية. كي���ف ترى دور الأزه���ر ال�صريف فى ن�صر 

�صحيح الدين ؟ الأزهر هو مرجعية العتدال الدينى، ويحظى بالمكانة 

العلمية المميزة لدى عم���وم الم�صلمين وغيرهم، وهو المرجعية التى 

نعقد عليها الآمال فى جمع كلمة الأمة وفى المواجهة الفكرية لدعوات 

الفرق���ة والإرهاب التى ظهرت اأخيراً وتعمل على ت�صويه �صورة الإ�صالم 

فى العالم من خالل ما تقوم به من الأعمال الوح�صية والإجرامية التى 

تجاوزت كل الحدود.

م���ا الدور ال���ذى يقوم به مجل����س حكماء الم�صلمين م���ن اأجل العالم 

الإ�صالمى؟

اإن مجل�س حكماء الم�صلمين الذى يتراأ�صه �صيخ الأزهر الدكتور اأحمد الطيب 

هو محاولة لتظهير �ص���وت العقل والحكمة فى الق�صايا التى تهدد الأمة 

وال�صلم العالمى، وه���ذه المحاولة الجديرة بالهتمام واإن كانت ما تزال 

ف���ى بدايتها، لكنها تعتبر خطوة مهم���ة على طريق ن�صر خطاب العتدال 

والو�صطية فى الأمة ونبذ التطرّف والفرقة بين المذاهب والطوائف وتعزيز 

ثقافة ال�صلم والعي�س الم�صترك بين المجتمعات وال�صعوب.

اليوم ال�صابع الم�صرية، 20١6/2/7

المرجع ال�سيعي اللبناني ال�سيد علي الأمين لليوم ال�سابع:

ال�سراع فى دول الإ�سالم �سيا�سي ل مذهبي.. والإ�ساءة لل�سحابة 

»واأم الموؤمنين« من المحرمات والمتطاولون »�سفهاء«.. والآمال 

معلقة على الأزهر لمواجهة الإرهاب

العالمة ال�سيد علي الأمين زار �سريح ال�سهيد 

رفيق الحريري

ال�سهيد رفيق الحريري رجل الدولة 

العابر لحدود الطوائف والمناطق اإلى 

وحدة ال�سعب والوطن الواحد
زار العالم���ة ال�صيد علي الأمين �صريح ال�صهيد رفيق الحريري في 

ذكرى ا�صت�صهاده واأهدى الفاتحة اإلى روحه واأرواح رفاقه ال�صهداء.

وقال في ت�صريح له في المنا�صبة: في الذكرى الحادية ع�صرة 

على ا�صت�صه����اد الرئي�س رفيق الحري����ري ل زال اللبنانيون 

ي�صعرون بالفراغ الكبير الذي ح�صل با�صت�صهاد الرجل الذي 

ج�ص����د لهم الأمل بقيام����ة دولة الموؤ�ص�ص����ات والقانون بعد 

انتهاء الح����رب اللبنانية باتفاق الطائف حيث كان الرئي�س 

الراحل م����ن الم�صاهمي����ن الأ�صا�صيين ف����ي تحقيقه حر�صًا 

من����ه على وحدة الوطن وال�صعب،وق����د تميز اأداوؤه ال�صيا�صي 

بالعمل الدوؤوب على اإعادة الإعمار والبناء واإنهاء تداعيات 

الحرب واآثارها النف�صي����ة والإقت�صادية على كامل الأرا�صي 

اللبناني����ة، وكانت مواقفه الوطني����ة عابرة لحدود الطوائف 

والمناطق هادفة اإلى بناء الدول����ة الع�صرية الحديثة وهذا 

م����ا جعل منه �صخ�صية يتج����اوز ح�صورها وتاأثيرها حدود 

ال�صاحة الداخلية اإلى ال�صاحة الإقليمية والدولية، وقد حظي 

بثقة واحت����رام الكثير من قيادات الدول واأنظمتها وقد وظف 

هذه المكانة التي ا�صتحقها بجدارته وح�صن اإدارته و�صيرته 

لم�صلحة وطنه لبنان وكان �صعاره في ذلك )ل اأحد اأكبر من 

وطن����ه( وبعد كّل ذلك الأداء اّلذي تمت����از به رجالت الدولة 

الأكفاء وبعد كل تلك المواقف الزّاخرة بالوطنية والإن�صانية، 

كان من الطبيع����ي جّداً اأن يفتقد اللبنانيون برحيل الرئي�س 

الحريري رجل الدولة اّلذي ع����زّ نظيره واأمَل ال�صعب وعماد 

الوطن ورمز الوح����دة الوطنية والإعت����دال، وهكذا �صخ�صية 

ن����ادرة تبقى حا�صرة في ذاكرة �صعبه����ا مقيا�صًا تقا�س بها 

الرّجال وعطاءاتها واأدوارها.

الوكالة الوطنية ١4/20١6/2

ال���ت���ق���ري���ب ب���ي���ن ال�������س���ن���ة وال�������س���ي���ع���ة م��ن 

ال���ت���ى ي��ج��ب ال��ق��ي��ام بها الأح����ك����ام ال�����س��رع��ي��ة 

ن��ح��ن ع��ل��ى خ����الف م���ع ال�����س��ي��ا���س��ة الإي���ران���ي���ة 

م����ن����ذ ث����م����ان����ي����ن����ات ال������ق������رن ال���م���ا����س���ى

اأن  م��ن  اأو�س��ع  هم��ا  والمذه��ب  الطائف��ة 

واإي��ران اهلل  كح��زب  دول��ة  اأو  ح��زب  يختزلهم��ا 

رف�����س��ن��ا ف���ت���وى ال���م���رج���ع���ي���ة ال���دي���ن���ي���ة ف��ى 

ال�����ع�����راق ب��ت�����س��ك��ي��ل ال���ح�������س���د ال�����س��ع��ب��ي
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حاوره: علي الح�صيني

في ظل الفراغ الرئا�صي الُم�صتدام المرافق لالأزمات المتعددة 

والمتنوعة التي يغرق فيها لبنان، ومنها تدخل طرف لبناني 

ف����ي الحرب ال�صورّية والإنعكا�صات ال�صلبية التي تنتج عنه، 

و�صوًل اإلى موؤتمر »جني����ف 3« وبروز التعطيل الرو�صي - 

الإيراني الوا�صح لمفاعيل هذا الموؤتمر، يوؤكد المرجع الديني 

ال�صيد علي الأمين في حديث الى »الم�صتقبل«، اأن »الم�صوؤول 

عن الف����راغ الرئا�صي هو فريق ٨ اآذار ال����ذي يزعم التحالف 

بين كل اأطرافه ف����ي كل الق�صايا اإل في الغياب عن جل�صات 

انتخاب رئي�س الجمهورية»، وُي�صير اإلى اأن »الإعداد الدولي 

لموؤتمر جنيف3 لم يكن بالنح����و الذي يترتب عليه الولوج 

اإلى بداي����ة الحل ال�صلمي لالأزمة ال�صوري����ة ولإنهاء معاناة 

ال�صعب ال�صوري»، م�صدداً على اأن »من يعلن احترامه الراأي 

الآخر ل يفر�س مر�صحه على الآخرين«.

وفي ما يلي ن�س الحوار:

كيف تقّومون الفراغ الرئا�صي، وما هي اأ�صباب ا�صتمراره؟

- مظهر الفراغ الرئا�صي هو دليل على �صعف الدولة اللبنانية 

وعجزها عن فر�س تطبي����ق الد�صتور على الموؤتمنين عليه، 

وه����ذا العجز اأف�ص����ح في المجال للتدخ����الت الخارجية من 

خالل الأطراف الداخلية الت����ي ت�صتقوي على الدولة وتعمل 

عل����ى فر�س روؤيتها خارج القان����ون والد�صتور، وما دام هذا 

ال�صعف للدولة قائمًا ف�صي�صتمر هذا الفراغ، لأن الموؤ�ص�صات 

المطلوب منها القي����ام باإنهاء هذا الف����راغ الرئا�صي تتمثل 

بال�صلطتي����ن الت�صريعي����ة والتنفيذية، وم����ن المعلوم حال 

هاتي����ن ال�صلطتين عندنا في لبن����ان، فال�صلطة التنفيذية ل 

ت�صتطيع جمع الوزراء فيها، وال�صلطة الت�صريعية ل ت�صتطيع 

جمع النّواب فيها!

من هو الفريق الم�صوؤول عن هذا الفراغ؟

- اإن الم�ص����وؤول بالدرج����ة الأولى عن الف����راغ الرئا�صي هو 

الفريق ال����ذي يمتنع عن تحقيق الن�ص����اب لجل�صة انتخاب 

الرئي�س، ومعظمه يتمثل في فريق ٨ اآذار الذي يزعم التحالف 

بين كل اأطرافه ف����ي كل الق�صايا اإل في الغياب عن جل�صات 

انتخاب رئي�����س الجمهوري����ة! وتتحمل الدول����ة ب�صلطتيها 

التنفيذية والت�صريعي����ة الم�صوؤولية بالدرج����ة الثانية لأن 

الدول����ة هي الناظم����ة لالأمور وعلى المم�صكي����ن بمنا�صبها 

الأ�صا�صية والناطقين با�صمها الذين يقولون »نحن الدولة»، 

تقع م�صوؤولية المحافظة على الد�صتور والقانون.

الفرز المذهبي بين اأبناء الأمة لي�س انت�صاراً

هل ترون وراء هذا الفراغ اأ�صبابًا واعتبارات اإقليمية؟

- ل اأظ����ن اأن الإعتبارات الإقليمية هي ال�صبب الرئي�صي وراء 

الفراغ الرئا�صي، ب����ل ال�صبب في معظمه يرجع اإلى الأطراف 

الداخلية التي تريد الهيمن����ة على موقع الرئا�صة م�صتفيدة 

من �صع����ف الدولة العاجزة عن تطبي����ق نظامها البرلماني 

لتح�صيل مزيد من المكا�صب التي تدعم �صيا�صتها المعتمدة 

في الداخل وارتباطاتها بالخارج.

كيف قراأتم معادلة ال�صيد ح�صن ن�صراهلل حول �صرورة التوافق 

الم�صبق على العماد مي�صال عون رئي�صًا واإل ل ن�صاب؟

- لقد كان ال�صي����د ن�صر اهلل وا�صحًا ف����ي تر�صيحه لحليفه 

الجن����رال مي�ص����ال ع����ون، ولكنه ف����ي اآلية الو�ص����ول األقى 

بالغمو�����س على قبوله باأ�صل تر�صيحه! لأن من يريد و�صول 

مر�ّصحه اإلى موقع الرئا�صة هو الذي يختار الآلية التي تليق 

بمكان����ة مر�ّصحه وهي اآلية الإنتخ����اب المعتمدة في البالد 

الديمقراطي����ة، ومن يعلن عن احترام ال����راأي الآخر ل يفر�س 

مر�ّصح����ه على الآخري����ن خ�صو�ص����ًا واأّن كال المر�ّصحين من 

حلفائه بح�صب قوله.

ماذا عن »النت�ص���ارات« التي يتحدث عنها »حزب اهلل» في 

�صوريا والتي ل تخلو من اأبعاد مذهبية خ�صو�صًا على خلفية 

فك الح�صار عن نبل والزهراء؟

- لي�ص����ت انت�صارات تلك التي تزيد م����ن العداوات الطائفية 

والت����ي تحدث مزيداً م����ن الفرز المذهبي بي����ن اأبناء الوطن 

الواح����د والأمة الواحدة ولذلك فاإنن����ا راأينا �صابقًا وما زلنا 

ن����رى �صرورة خروج »حزب اهلل» م����ن القتال على الأرا�صي 

ال�صورية خ�صو�ص����ًا بعد التدخل الرو�ص����ي وغيره من قوى 

التحالف الدول����ي بقيادة اأميركا الذي جعل الأر�س ال�صورية 

م�صرح����ًا ل�ص����راع الدول الكب����رى، ومع تدخل ه����ذه الدول 

وجيو�صها الجرّارة لم يعد من تاأثير يذكر للقوى الأخرى من 

ح����زب اهلل وغيره �صوى تحمل مزيد من الخ�صائر وزرع مزيد 

من الأحق����اد والعداوات بين الطوائف والمذاهب في المنطقة 

وهذا ما يعود باأكبر الأخطار على م�صتقبل الأمة و�صعوبها.

ما دور اإيران ورو�صيا في تعطيل موؤتمر »جنيف 3»؟

- لم يكن الإعداد الدول����ي لموؤتمر »جنيف3» بالنحو الذي 

يترتب عليه الولوج اإلى بداية الحل ال�صلمي لالأزمة ال�صورية 

وال����ذي يبداأ بو�ص����ع خارطة طريق لإنه����اء معاناة ال�صعب 

ال�ص����وري، وقد كان من المفرو�س بالمجتمع الدولي اأن يدعو 

الأطراف المت�صارعة اإل����ى وقف اإلزامي لإطالق النار ي�صمنه 

مجل�س الأمن الدولي وتت����م بعده دعوة النظام والمعار�صة 

للدخول في مفاو�صات الحل ال�صيا�صي برعاية دولية.

اأوافق جنبالط على نقده»الديمقراطية الإيرانية«

النائ���ب وليد جنبالط تح���دث عن »ديموقراطي���ة ايرانية« 

تعطيلي���ة في لبنان، ه���ل توافقونه ال���راأي؟ وا�صتطرادا كيف 

تقراأون النتخابات الت�صريعية والرئا�صية في ايران؟

- اأوافق النائب جنبالط على نقده »الديمقراطية الإيرانية« 

التي قمعت الحركة الخ�صراء قبل �صنوات في �صوارع طهران 

وما زالت قيادتها اإلى اليوم في الإقامة الجبرية وال�صجون! 

وهذا ما يكفي في اإعطاء �ص����ورة عن الإنتخابات ونتائجها 

في اإيران والت����ي ل يتر�صح اإليها اإل من وافق على تر�صيحه 

النظ����ام! ولك����ن النائب جنبالط هو �صريك ف����ي ال�صلطة مع 

حلفاء اإيران في لبنان !

كيف تنظرون الى الواقع ال�صيعي في لبنان والعالم العربي؟.

- لم ي�صهد وطننا لبنان والعالم العربي مثل هذا الإ�صطفاف 

الطائفي ف����ي العه����ود الما�صية،وقد �صاهم����ت في وجوده 

الواجهة ال�صيا�صية والدينّية لل�صيعة في ال�صنوات الما�صية 

من خالل �صيا�صتها الداخلية وخلطه����ا ال�صيا�صي بالديني، 

ومن خ����الل تدخل تلك الواجه����ة ابتداًء من اإي����ران ومروراً 

بالعراق ولبن����ان بملفات خارج حدود دولها كما ح�صل من 

التدخل في القتال على الأرا�صي ال�صورية، فقد انعك�صت تلك 

ال�صيا�ص����ة توتراً في العالقات بي����ن ال�صيعة و�صركائهم في 

الوطن في لبن����ان وفي اأكثر من مكان، وهذا ما األحق ال�صرر 

اأي�ص����ًا ب�صفاء تلك العالقات بي����ن ال�صيعة الذين هم جزء ل 

يتجزاأ من عالمهم العربي وبين دولهم و�صعوبهم العربية.

 العاّلمة ال�سيد علي الأمين :
عليه��م  تق��ع  الدول��ة(  )نح��ن  يقول��ون  الذي��ن 
والقان��ون الد�س��تور  عل��ى  المحافظ��ة  م�س��وؤولية 

الفراغ الرئا�سي م�سوؤول عنه معظم فريق 8 اآذار

العاّلمة ال�سيد علي الأمين:

الأزهر مرجعية الإعتدال
اللبنانى  ال�صيع���ى  المرجع   قال 

ال�صيد على الأمين، ع�صو مجل�س حكماء الم�صلمين، 

اإن حديث الإمام الأكب���ر الدكتور اأحمد الطيب �صيخ 

الأزهر فى اليومين الما�صين حول اأن ال�صيعة وال�صنة 

هما جناحا هذه الأم���ة واأنهما اإخوان فى دين اهلل، 

فه���ذا لي�س غريبا عن الأزه���ر ال�صريف الذى يعرف 

باأنه مرجعية العتدال الدينى فى العالم الإ�صالمى 

و�صيخ الأزهر من الحري�صين على وحدة هذه الأمة 

والتقريب بين مختلف المذاهب الإ�صالمية. واأ�صاف 

فى ت�صريح���ات ل�»اليوم ال�صاب���ع« من العا�صمة 

الإندوني�صي���ة جاكرتا، اأن �صي���خ الأزهر عندما ذكر 

اأن���ه ل يدعو لمذهب معين فهذه نظ���رة اأبوية لكل 

المذاه���ب الإ�صالمية على اأ�صا�س اأنه���م اإخوان فى 

دين اهلل ول يج���وز الت�صي�س فى هذه المذاهب، كما 

قد يفعل بع�صهم م���ن محاولت الدعوة اإلى مذهب 

معين كبع�س الذين يدعون للمذهب ال�صيعى �صواء 

فى م�صر اأو فى غيرها، فالدعوة اإلى الت�صيع لم يقم 

به���ا اأئمة اأهل البيت وكان���وا حري�صين على وحدة 

الأمة. 

اليوم ال�صابع، 20١6/2/23

معلوم حال ال�سلطتين في لبنان: ال�سلطة التنفيذية ل ت�ستطيع 

جمع وزرائها، وال�سلطة الت�سريعية ل ت�ستطيع جمع نّوابها!

 8 ف��ري��ق  معظم  ع��ن��ه  م�����س��وؤول  ال��رئ��ا���س��ي  ال��ف��راغ 

عليهم  تقع  ال��دول��ة(  )نحن  يقولون  وال��ذي��ن  اآذار، 

وال��ق��ان��ون. ال��د���س��ت��ور  على  المحافظة  م�سوؤولية 

تر�سيحه  ف���ي  وا���س��ح��ًا  ك���ان  اهلل  ن�����س��ر  ال�����س��ي��د 

ل��ح��ل��ي��ف��ه ال���ج���ن���رال م��ي�����س��ال ع����ون، ول��ك��ن��ه في 

التر�سيح! على  بالغمو�س  األ��ق��ى  ال��و���س��ول  اآل��ي��ة 

مر�ّسحه  يفر�س  ل  الآخ��ر  ال��راأي  احترام  عن  يعلن  من 

حلفائه! من  المر�ّسحين  كال  واأّن  خ�سو�سًا  الآخرين  على 

ال��ع��داوات  م��ن  ت��زي��د  ال��ت��ي  تلك  ان��ت�����س��ارات  لي�ست 

المذهبي  الفرز  من  م��زي��دًا  تحدث  والتي  الطائفية 

ب��ي��ن اأب���ن���اء ال��وط��ن ال���واح���د والأم�����ة ال��واح��دة

الإعداد الدولي لموؤتمر »جنيف3» كان ناق�سًا،والمطلوب 

�سدور قرار من مجل�س الأمن بوقف اإلزامي لإطالق النار

»الديمقراطية  نقده  على  جنبالط  النائب  اأواف���ق 

�سريك  ه��و  ج��ن��ب��الط  ال��ن��ائ��ب  الإي��ران��ي��ة«،ول��ك��ن 

ف���ي ال�����س��ل��ط��ة م���ع ح��ل��ف��اء اإي������ران ف���ي ل��ب��ن��ان!

والعراق  لبنان  في  لل�سيعة  والدينية  ال�سيا�سية  الواجهة 

بين  التاريخية  بالعالقات  ال�سرر  األحقت  واإي���ران 

بين  الخلط  ب�سبب  الإوط���ان  في  و�سركائهم  ال�سيعة 

الحدود خ��ارج  بملفات  والتدخل  والديني  ال�سيا�سي 



الح��وار الج��اد بين اإي��ران وال��دول العربية يقط��ع الطريق على 

دعوات الفرقة والإنق�سام

ولي��ة الفقي��ه نظام �سيا�س��ي في اإي��ران ولي�س��ت مرجعية دينية 

لل�سيعة العرب وغيرهم

اإرتباط بع�ض الأحزاب ال�سيعية باإيران ل يمثل كل ال�سيعة

عل��ى اإي��ران اإقامة العالقات مع ال��دول ل اأن تبحث عن الموالين 

من الأحزاب وال�سخ�سيات

ح��زب اهلل انزل��ق ب�سالح��ه اإل��ى �سراع��ات داخلي��ة واإقليمي��ة 

واحتقانات طائفية

المرجعّي��ات الديني��ة والح�س��ود ال�سعبي��ة ف��ي الع��راق �سبغ��ت 

ال�سراع بالعناوين الطائفية

عل��ى المراج��ع تحري��م التعر���ض لأمه��ات الموؤمني��ن و�سحاب��ة 

الر�سول عليه ال�سالة وال�سالم

ح���اوره: عبد ال�ص���الم �صكية - �صحافي ورئي����س ق�صم ال�صوؤون 

الدولية بجريدة ال�صروق اليومي، ١5/20١6/2.

�صار ظاهراً ارتباط ال�صيعة الع���رب لولية الفقيه في ايران، با�صتثناء 

بع�س الأ�صوات، لماذا هذا النبطاح لل�صيعي العربي لإيران؟

ولية الفقيه اأ�صبحت نظامًا �صيا�صي���ًا في اإيران يتراأ�صه الولي الفقيه، 

ولي�ص���ت مرجعية دينية، وال�صيعة العرب وغيره���م عبر الع�صور كان 

لهم عالقة مع المرجعيات الدينية في العراق واإن كانت من اأ�صول غير 

عربية، ول���م تكن اإ�صكالية الرتباط قائم���ة، كانت مجرد عالقة دينية 

روحي���ة. اأما ولي���ة الفقيه في زماننا فهي لي�ص���ت مرجعية دينية بل  

اأ�صبح���ت نظامًا �صيا�صيًا يقوم على راأ�س ال�صلطة فيه الولي الفقيه ول 

يرتب���ط به معظم ال�صيعة من العرب وغيرهم على �صعيد روحي، واإنما 

ترتبط ب���ه بع�س الجماعات والأحزاب ال�صيا�صي���ة من العرب ال�صيعة 

وغيره���م في لبنان والع���راق، ول ي�صح اخت���زال ال�صيعة العرب بتلك 

الأحزاب والجماعات المدعومة م���ن اإيران، لأن الطوائف والمذاهب هي 

الأكثر عدداً والأو�صع من الحركات ال�صيا�صية التي ت�صيطر على الم�صهد 

م���ن خالل اإم�صاكها بال�صلطة، وعلى �صبي���ل المثال فاإن حزب الإخوان 

الم�صلمي���ن هو اأكبر حزب في م�صر بل ف���ي العالم الإ�صالمي ولكنه ل 

يختزل ال�صعب الم�صري ول المذهب ال�صّني.

اإن نج���اح اإيران في اإيجاد بع�س الأح���زاب الناطقة با�صمها ل يتحمله 

ال�صيعة العرب واإنما تتحمل���ه دولهم التي لم تنجح في تظهير �صوت 

العتدال من ال�صيعة وغيرهم، والتي اعتبرت اأن الممثل الوحيد لل�صيعة 

هي تلك الأحزاب المرتبطة باإيران.

كيف تنظرون اإلى واقع العالم الإ�صالمي، واأهم ما يميزه القتتال والدم، 

لم���اذا و�صلنا اإلى هذه الحال، وما هي مخارج الو�صع الماأ�صاوي الذي 

نعي�صه؟

اإن م���ا ي�صهده العالم الإ�صالمي من �صراعات داخلية وفتن وحروب في 

اأكثر من م���كان يبعث في نفو�صنا الأ�صى والح���زن والح�صرة على اأمة 

يطلب منها اأن تكون رائدة في حمل ر�صالة المبادئ والقيم التي ت�صاهم 

م���ع الأمم الأخرى في �صنع ال�صالم والح�صارة في العالم، ول �صك باأن 

غياب العالقات الأخوية بين دول عربي���ة واإ�صالمية �صاعد على اإذكاء 

تل���ك الخالفات وولدة تلك الجماع���ات التي تعمل على ت�صويه �صورة 

الإ�ص���الم، وما هو الذي يمنع تلك الدول م���ن العمل على اإيجاد اأح�صن 

العالق���ات فيما بينه���ا على غرار العالقات القائم���ة بين دول التحاد 

الأوروبي الذي اأنهى كل ال�صراعات بين دوله و�صعوبه؟! وما الذي يمنع 

هذه الدول العربية والإ�صالمية من العمل على اإيجاد اتحاد فيما بينها 

يبع���د تلك ال�صراع���ات ويعزز الروابط ويزي���ل الختالفات التي تطفئ 

النيران الم�صتعلة التي ي�صتغلها الطامعون بتفكيك الأمة واإ�صعافها؟!.

في الداخل اللبناني، انتقدتم حزب اهلل وحركة اأمل في روؤيتهما للطائفة 

ال�صيعي���ة في لبنان وعملهم���ا لم�صلحة الطائفة، اإل���ى اأي مدى ي�صر 

توجههما بلبنان الوطن والدولة؟

لق���د كان انتقادن���ا ول يزال له���ذا الفريق على اأدائ���ه ال�صيا�صي الذي 

اأنت���ج ا�صطفافًا طائفيًا ل���م ي�صهده تاريخ لبن���ان واأ�صعف قيام دولة 

الموؤ�ص�ص���ات والقانون ف���ي لبنان من خالل وقوف���ه بوجه الدولة في 

اأكث���ر من محطة وم���كان خ�صو�صًا ما ح�صل في اأح���داث 7 اأيار 200٨ 

التي تم فيها اجتياح بيروت واإ�صقاط الحكومة اللبنانية بقوة ال�صالح 

وم���ا تبع ذلك من ا�صتمرار للهيمنة على الدولة اللبنانية وتدخل حزب 

اهلل ف���ي القتال على الأرا�صي ال�صورية متج���اوزاً قرار الدولة اللبنانية 

بعدم التدّخل، وه���ذا ما �صاهم في ت�صعي���د الحتقانات الطائفية في 

لبنان والمنطق���ة العربية، وكل األحق ال�صرر بالوطن والدولة والطائفة 

ال�صيعية مع �صركائها في الوطن وفي محيطها العربي.

وماذا عن احتفاظ حزب اهلل ب�صالحه دون بقية الطوائف في لبنان، هل 

كان ل�صالح لبن���ان اأم ل�صالح الحزب، مع تاأكيد الحزب اأنه يدافع عن 

الأر�س اللبنانية في مواجهة العدو ال�صهيوني؟

نحن عبرنا ع���ن �صرورة انتظام �صالح حزب اهلل ف���ي م�صروع الدولة، 

ول يج���وز اأن يبقى �صالح خارج �صلطة الدولة اللبنانية، لأن كل �صالح 

خ���ارج �صيطرة الدولة م�صعف للدول���ة وي�صتدرج �صالحًا اآخر يت�صارع 

معه مما يعيد لبنان �صاحة لل�صراعات الداخلية والتدخالت الخارجية، 

وحزب اهلل الذي كان يدافع ب�صالحه عن الأرا�صي اللبنانية في مواجهة 

الع���دو الإ�صرائيلي قد انزلق ب�صالحه بعد تحرير الجنوب اللبناني عام 

2000 اإلى ال�صراع���ات الداخلية والإقليمية، وهذا مما اأّدى اإلى ت�صاعد 

الحتقانات الطائفية داخليًا في لبنان وفي محيطه العربي.

عندم���ا نتحدث عن حزب اهلل، يرجعنا الحديث عن حليفه ايران، فكيف 

ترون الدور الإيراني في لبنان وفي �صائر الدول العربية؟

يج���ب اأن تقوم العالقات بين الدول على مبداأ الحترام المتبادل وعدم 

تدخ���ل دولة في ال�ص���وؤون الداخلية لدولة اأخرى، وق���د طلبنا مراًرا اأن 

تك���ون عالقة الدولة الإيرانية مع الدولة اللبنانية ب�صكل مبا�صر ولي�س 

من خالل الأح���زاب والجمعيات والطوائف، وهذا ما نطلبه من الأحزاب 

المرتبطة باإيران وغيرها ونقول لها: اإن التاأييد ل�صيا�صة دولة خارجية 

ل يعني الرتباط الع�صوي به���ا وتنفيذ �صيا�صتها، لأن هذا يتنافى مع 

الولء للوطن وموؤ�ص�صاته.

األ ي�صفع لإيران مقارعتها لأمريكا واإ�صرائيل ودعمها الالمحدود لحركة 

حما�س والجهاد الإ�صالمي؟

اإن موقف اإيران من الق�صية الفل�صطينية ودعمها لبع�س حركات ال�صعب 

الفل�صطيني في مواجهة الع���دوان الإ�صرائيلي من الأمور التي ت�صتحق 

التقدي���ر والثناء، ولكن هذا ل يعني �صحة �صيا�صة اإيران في كل ق�صايا 

المنطق���ة، فالمطلوب من اإيران اأن تكون لها اأح�صن العالقات مع العالم 

العربي من خالل قيام حوار جاد بينها وبين الدول العربية.

األ تعتقد اأنن���ا نعي�س �صراعًا وهمّيًا، بتحويل اأنظار العرب من عدوهم 

الأبدي اإ�صرائيل، اإلى اإيران؟

ل �صّك باأن غياب العالقات الطبيعية بين اإيران وجوارها العربي �صاهم 

بن�صبة كبيرة في تراج���ع الهتمام بق�صية ال�صراع العربي الإ�صرائيلي 

وغيرها من ق�صايانا الوطنّية، ولكن علينا اأن نبحث عن الأ�صباب التي 

اأدت اإل���ى ا�صتب���دال الق�صية التي تجمعنا بق�صاي���ا جانبية وخالفات 

تاريخي���ة تفرقنا اإلى �صعوب وطوائف ومذاه���ب، والم�صوؤولية في ذلك 

تق���ع على عاتق الدول الإ�صالمي���ة وولة الأمور فيها والعلماء فقد ورد 

في الحديث )اإثنان اإذا �صلحا �صلحت اأّمتي، العلماء والأمراء( وبالدرجة 

الأولى تقع الم�صوؤولية عل���ى الحكام في العمل على جمع كلمة الأمة 

على كلمة �صواء لأن المقدرات والإمكانات موجودة بين اأيديهم، وعليهم 

دع���م وتظهير قوى العتدال في المجتمع���ات الإ�صالمية، وهذه الأمة ل 

يزال الخير موج���وداً فيها اإلى يوم القيام���ة ول ي�صلح اأمر هذه الأمة 

الي���وم اإل بما �صلح عليه اأولها، فقد اعت�صم���وا بحبل اهلل جميعًا ولم 

يتفرقوا واأ�صبح���وا بنعمة اهلل اإخوانًا وا�صتجاب���وا لنداء اهلل والر�صول 

عندم���ا دعاهم لما يحييهم وعملوا بقوله تعالى )ول تنازعوا فتف�صلوا 

وتذهب ريحكم( فانتهوا عن الخ���الف والنزاع فقويت ريحهم وارتفعت 

رايته���م وجعلوا لأمتهم المكانة الالئقة بين الأمم وغدوا بحق خير اأمة 

اأخرجت للنا�س ياأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويوؤمنون باهلل .

كيف تنظ���رون اإلى واقع اأهل ال�صنة في العراق، بعد تاأ�صي�س ما ي�صمى 

الح�صد ال�صعبي بفتوى من ال�صي�صتاني؟ األ يقتل اأهل ال�صنة في العراق 

تحت �صعار لبيك يا زينب؟

اإن م���ا يجري في العراق هو �صراع على ال�صلط���ة والنفوذ بين اأحزاب 

وجماع���ات ولي�س بين ال�صّنة وال�صيع���ة، وقد ع�صنا في العراق �صنوات 

قب���ل الجتياح الأمريكي ولم تكن اللغة الطائفية موجودة عند ال�صعب 

العراقي، وعا�س ال�صيعة وال�صّنة فيه قرونًا قبل ذلك في وئام وان�صجام، 

وقد �صاهم نظام المحا�ص�صة الطائفية في منا�صب الدولة الذي �صنعه 

الحت���الل الأمريك���ي بال�صراع عليه���ا وا�صتقواء كل فري���ق بالع�صب 

الطائفي لتح�صيل المزيد من المكا�ص���ب والمنا�صب، و�صاعد على ذلك 

اأداء بع�س الأحزاب المدعومة من المرجعّية الدينّية.

وق���د ت�صاعدت الموجة الطائفية بعد اجتي���اح داع�س لمناطق وا�صعة 

في الع���راق وارتكابها لجرائم عديدة بحق ال�صيع���ة وال�صّنة وغيرهم، 

وكان المطل���وب اأن تقوم الدولة العراقية بمواجهة هذه الحالة الطارئة 

بعيداً عن تدخ���الت المرجعّيات الدينية والح�ص���ود ال�صعبية لأن ذلك 

ي�صب���غ ال�ص���راع بالعناوين الطائفية، وهذا ما يخ���دم داع�س وغيرها 

من الحركات الت���ي ت�صعى لتح�صيل المكا�صب عبر ا�صتقطاب كل فريق 

لطائفته بزع���م الدفاع عن الطائفة والمذهب، وه���ذا مما ي�صنع الفرز 

المذهبي والطائفي بين اأبناء ال�صعب الواحد.

م���ن وجهة نظركم الفقهي���ة والدينية كيف يمك���ن التقريب بين ال�صنة 

وال�صيعة في المنطقة؟

اإن وجه���ة نظرنا الفقهية والدينية تقوم على اأ�صا�س الدين الواحد الذي 

�صرع الجتهاد لأهل الخت�صا�س في فهم الن�صو�س الدينية من م�صادره 

المقرّرة في الكتاب وال�صّنة وطرق اإثباتها، وقد تعّددت الآراء في فهمها 

وط���رق اإثباتها، وقد �صّمي تعدد الآراء فيما بع���د بتعّدد المذاهب التي 

ن�صب���ت اإلى اأئمة له���م مكانتهم في العلم والدي���ن، وهي في حقيقتها 

اجتهادات متعددة في فهم الدين الواحد ولي�صت اأديانًا متعّددة، ولذلك 

قل���ت في بع�س الكلمات )اإذا كان الت�صّنن يعن���ي اللتزام ب�صّنة ر�صول 

اهلل ف���كل الم�صلمين �صّن���ة، واإذا كان الت�صّيع يعني حّب اأهل البيت فكل 

الم�صلمين �صيعة( وهذا ما كان عليه ال�صلف ال�صالح قبل ظهور المذاهب 

وبعده، ياأخذ بع�صهم من البع�س الآخر، يعي�صون معًا في اأ�صرة واحدة، 

ل تفرق بينهم مذاهب متع���ّددة ول اآراء مختلفة، وبالمنا�صبة فقد كان 

الإم���ام محمد الباق���ر �صهراً للخليفة اأبي بك���ر ال�صّديق حيث اإنه كان 

متزوجًا باأم فروة بنت القا�صم بن محمد بن اأبي بكر، واأّمها اأ�صماء بنت 

عب���د الرحمن بن اأبي بكر، وكان الإم���ام جعفر ال�صادق ابنًا لها ولذلك 

كان يق���ول: )ولدني اأبو بكر مرّتين( باعتبار اأن اأبا بكر كان جّد اأّمه من 

طرفي اأمها واأبيها.

وقد اقترحنا على اأولي الأمر العمل على تغيير وتعديل منهاج التدري�س 

في المعاهد والحوزات الدينية وفت���ح اأبوابها ل�صتقبال طالب العلوم 

الديني���ة من مختل���ف المذاهب والتاأكيد عل���ى اأن الدين الذي يجمعنا 

ه���و الإ�ص���الم واأّن المذاهب هي اآراء واأفكار واجته���ادات م�صروعة، واأن 

الختالف فيها ل يعني اختالفًا في الدين وخروجًا منه.

ويمك���ن لتحقيق التقريب المن�ص���ود اإن�صاء جامعة علمي���ة للتقريب بين 

المذاه���ب ينت�صر طالبها وعلماوؤها في العال���م الإ�صالمي للتبليغ الديني، 

وخير من يتوّلى هذه المهّمة موؤ�ص�صة الأزهر ال�صريف التي تحظى باحترام 

جمي���ع المذاهب الإ�صالمية ولها تجربة ممي���زة في التقريب بين المذاهب 

من خالل تدري�صها الفقه على المذاهب المختلفة في معاهدها الدينية.

بمقاب���ل هذا، كيف يمك���ن اأن يتقبل ال�صني، وهو ي�صتم���ع اإلى مراجع 

�صيعية تلعن في كبار ال�صحابة، وزوجات النبي، األي�س �صببًا كافيًا، من 

اأهل ال�صنة لي�صنفوا ال�صيعة اأعداء؟

يج���ب مواجهة ه���ذه الم�صاألة وغيرها بالّتعلي���م الّديني الذي يتحّمل 

م�صوؤوليت���ه العلماء ومراجع الّدين باأن ي�ص���دروا الفتاوى التي تحرّم 

التعرّ����س للرّم���وز الإ�صالمّية م���ن اأّمهات الموؤمني���ن و�صحابة ر�صول 

اهلل علي���ه ال�صالة وال�صالم وغيرهم من الرم���وز الدينية لكل الطوائف 

والأدي���ان واأن يقوم���وا بتدري�س تل���ك الفتاوى في المعاه���د الّدينّية، 

ولمحا�ص���رة هذه القلة القليلة ومنعها من التاأثير باإحداث الفرقة بين 

الم�صلمين ندعو اإلى اجتم���اع المرجعيات الدينية من ال�صّنة وال�صيعة 

لإ�صدار فتوى م�صتركة تمنع م���ن التطاول على الرموز الدينّية واإن�صاء 

لجنة عليا لإ�صدار الفتاوى في الق�صايا المهّمة لي�صبح ذلك ثقافة عند 

عموم الم�صلمي���ن تمنع من زراعة الفتن بينهم، ونحن قد ا�صتنكرنا في 

و�صائ���ل الإعالم ما قام به بع�صهم من الّتطاول على ال�صيدة عائ�صة اأم 

الموؤمنين ر�صي اهلل عنها وقلن���ا بحرمة الإ�صاءة واأ�صدرنا كتابًا ا�صمه 

)زبدة التفكي���ر في رف�س ال�صب والتكفير( وكتاب���ًا اآخر عنوانه )ال�صّنة 

وال�صيعة اأمة واحدة(: اإ�صالم واحد واجتهادات متعددة.

قلت���م اإن الطائفة ال�صيعية اأغنى الطوائف ف���ي العالم، واأموالها تذهب 

بذهاب المرجع الدين���ي دون اأن ي�صاأل اأحد، فاأين تذهب اأموال الخم�س 

التي يدفعها ال�صيعي من ماله؟

لق���د قلت هذا الكالم في مقام المطالب���ة باإ�صالح الموؤ�ص�صة الدينية عند 

ال�صيع���ة، ودعوت اإلى اإخراج المرجعي���ة الدينية من مرجعية الفرد اإلى 

مرجعي���ة الموؤ�ص�صة التي تعتمد على اأ�ص�ٍس تنظيمية وقانونية م�صتفادة 

من ال�صرع ومن تجارب الأمم وال�صعوب وعلوم الإدارة والتنظيم في كيفية 

و�صول المرجع اإلى �صدة المرجعية واختياره لها من خالل تنظيم ال�صلك 

الديني وت�صكيل لجنة دينية علي���ا لتوحيد بيت المال و�صبط الأو�صاع 

المالية وتر�صيد الإنفاق على الم�صاريع النافعة بالتخطيط لها والخروج 

م���ن ع�صوائية الإنف���اق والإن�صاء لبع�س الم�صاري���ع ومنطق التمييز في 

العط���اء بين القريب والبعيد والموالي والمعار�س و�صبط مالية المرجع 

ف���ي حياته و�صمان انتقالها اإلى المرجع الجديد حتى ل يبتدئ المرجع 

الجديد من درجة ال�صفر كما هي الحال ال�صائدة عندنا منذ قرون عديدة 

فاإذا ما ذهب المرجع اإلى رّبه ذهبت اأمواله اإلى غير ربّها!

ال�صروق الجزائرية، ١5/20١6/2.

المرجع ال�سيعي اللبناني ال�سيد علي الأمين ل� »ال�سروق«:
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اإذا كان الت�س��ّنن يعني اللتزام ب�سّنة ر�سول 
اهلل فكل الم�سلمين �س��ّنة، واإذا كان الت�سّيع 
يعني حّب اأهل البيت فكل الم�س��لمين �سيعة


