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العاّلمة ال�صيد علي الأمين لـ »الوطن نيوز« - م�صر :

● المنحى الطائفي لل�صراعات �صببه �صعف �صلطة النظام ال�صيا�صي �ر�ؤيته الثقافية القا�صرة عن مواجهة ثقافة التطّرف

● عجز النظام عن اإقامة الد�لة على قاعدة المواطنة - دعوة المرجعيات في النجف لالإنفتاح على الأزهر

كتب : �صيد ح�صين – الوطن نيوز – م�صر

�ص���حى بمن�ص���به الرفيع في دار الإفتاء اللبناني ب�صبب ر�ؤيته 

�توجهه المعتدل الذي ا�ص���طدم مع تطلعات ��صيا�صة حزب اهلل 

في لبنان، ���ص���ف الحزب باأنه اأ�صر ب�صمعة �مكانة  �م�صتقبل 

الطائفة ال�ص���يعية في �طنها لبنان �العالم العربي، لم ي�صغله 

قرار اإبعاده عن دار الإفتاء قدر اهتمامه بحريته �قناعاته الدينية 

�الوطنية باأن م�صلحة اأهله في  الجنوب �البقاع �ال�صاحية هي 

في الحفاظ على العي�ش الم�ص���ترك م���ع كل الطوائف اللبنانية 

�في  انخراط كل الأحزاب في م�صر�ع الد�لة الواحدة التي ت�صكل 

�حدها الحماية �ال�صمانة لكل  اللبنانيين.

انتق���د المتطرفي���ن في المذهب ال�ص���يعي ممن يكفر�ن ال�ص���نة 

�العك����ش، �دعا اإل���ى التعاي�ش بين المذهبين �عدم ا�ص���تغالل 

الدين �صيا�صا بعودة الد�لة القوية لل�صيطرة على الكيانات التي 

ت�صتغل الدين �صعيا للو�صول اإلى ال�صلطة �طالب ب�صر�رة تعا�ن 

الأزه���ر �المرجعيات الدينية المعتدلة لإعادة �ص���ياغة نموذج 

جديد للتعا�ن �التعاي�ش بين الم�صلمين تحت راية التوحيد.

اإنه ال�ص���يد علي الأمين مفتي مرك���ز الإفتاء الجعفري في مدينة 

�صور ال�صابق، الذي خا�ش معركة فكرية مع الكيانات الم�صلحة 

في لبنان فتم اإبعاده عن من�صبه في دار الإفتاء، الوطن حا�رت 

ال�صيد علي الأمين ب�صاأن ق�ص���ايا المنطقة � اإ�صكالية المذهبية 

التي طفت على �صطح الحياة ال�صيا�صية في الآ�نة الأخيرة فاإلى 

ن�ش الحوار:

خطورة ال�صراعات على الن�صيج الداخلي للمجتمعات:
اإدخال العنا�ين المذهبية على ال�صراعات، اأزمة الدين �ال�صيا�صة، 

العجز عن د�لة المواطنة، الدين ىلة لل�صراع على الدنيا

■ بداية نود من �ص���ماحتكم اإلقاء نظرة عامة على الأ��صاع في 

المنطقة العربية ��اقعها الراهن.. الأزمة ما بين الدين �ال�صيا�صية؟

اإن المنطقة العربية تمر باأ��ص���اع �صديدة الخطورة على د�لها 

��صعوبها بفعل ال�صطرابات �ال�ص���راعات الجارية في اأكثر من 

مكان منها، �لم ت�ص���هد المنطقة في الما�صي مثل هذه الأحداث 

في خطورتها على الن�ص���يج الداخلي لمجتمعاتها ��صعوبها لأن 

هذه ال�ص���راعات على ال�ص���لطة �النفوذ اأدخلت عليها العنا�ين 

الدينية �المذهبية لك�ص���ب المزيد من الأتباع �زجهم في معركة 

المكا�ص���ب ال�صلطوية �الم�ص���اريع ال�صيا�صية. �قد ظهرت الد�لة 

الحديث���ة في المنطقة بعد انتهاء الح���رب العالمية الأ�لى �لم 

تكن هناك اأزمة بين الدين �ال�صيا�ص���ة في مجتمعاتنا ��صعوبنا 

�م���ا كان ليوجد الي���وم مثل هذا المنحى الطائفي لل�ص���راعات 

القائمة لول �ص���عف �صلطة النظام ال�صيا�ص���ي �ر�ؤيته الثقافية 

�عج���زه عن اإقامة الد�لة على قاعدة المواطنة �هذه الأمور هي 

مما اأت���اح الظهور لمثل هذه الجماع���ات الخارجة على الد�لة 

�القانون �التي جعلت من الدين اآلة لل�صراع على الدنيا.

م�صوؤ�لية الحكام ��لة الأمر �المرجعيات الدينية:
�حدة الأمة �م�ص���تقبلها- اإمكان���ات المواجهة باأي���دي الولة- 

وما أرسلناك إال رحمة 

للعالمين

]القرآن الكرمي[

المسلم من سلم 

الناس من يده ولسانه

]حديث شريف[



تر�ص���يخ قواعد المواطنية �العدل �الم�ص���ا�اة- دعم ا�ص���حاب 

العت���دال الديني - ان�ص���اء المعاهد الدينية الم�ص���تركة، تنظيم 

ال�ص���لك الديني- تحديث المناهج- الكت���اب الديني الواحد في 

المدار�ش الأكاديمية- تعليم خ�صو�ص���يات المذاهب يكون خارج 

المدار�ش الأكاديمية-  تعا�ن المرجعيات الدينية ال�ص���يعية مع 

�ص���يخ الأزهر- تداعي المرجعيات لتحريم ا�صتغالل الختالفات 

المذهبية الم�ص���ر�عة في ال�ص���راعات ال�صيا�صية- انتهاج رجال 

الدين خط الو�ص���طية �العت���دال �عدم النخ���راط في الحالت 

الحزبية.

■ تتجلي ال�ص����راعات المذهبية ف����ي بع�ش البقاع العربية 

� ه����و ما يعك�ش مخا�ف من اإمكانية قدح نار الفتنة فكيف 

تقيم����ون اأداء الحكام � المرجعيات ال�ص����يعية � ال�ص����يوخ 

ال�صنة حيال الأزمة؟

ق���د ذكرت غير مرّة اأن الم�ص���وؤ�لية الأ�لى ف���ي مواجهات هذه 

ال�صراعات المذهبية التي تنال من الأّمة في �حدتها �م�صتقبلها 

تقع بالدرجة الأ�لى على عات���ق الحكام ��لة الأمر في د�لنا 

العربية �الإ�ص���المية لأن كل الإمكانات لمواجهة ثقافة التطرّف 

توجد بين اأيديهم من خالل العمل على تر�صيخ قواعد المواطنية 

التي تقوم على العدل �الم�ص���ا�اة بي���ن المواطنين، �من خالل 

دعم اأ�صحاب خطاب العتدال الديني �اإن�صاء المعاهد للدرا�صات 

الدينية الم�ص���تركة، �التعا�ن مع العلماء على تنظيم ال�ص���لك 

الديني �تحديث مناهج التعليم في المعاهد �المدار�ش الدينية، 

�قيام لجنة م���ن العلماء بتاأليف الكتاب الديني الواحد لطالب 

المدار����ش الأكاديمي���ة يتحدث في���ه عن الم�ص���تركات الدينية 

�الف�ص���ائل الإن�صانية، �اأما خ�صو�صيات المذاهب �الأديان فهي 

م�صوؤ�لية الم�صاجد �الكنائ�ش �المعاهد �المعابد الخا�ّصة بكل 

دين �مذه���ب، �باإمكان تلك الد�ل اعتماد الو�ص���ائل الإعالمية 

�القنوات التلفزيونية التي تن�ص���ر فكر الو�ص���طية �العتدال في 

مجتمعاتنا المحلّية �على الم�صتوى العالمي.

�اأرى اأن المرجعي���ات الدينية ال�ص���يعية عليها اأن تقوم بالد�ر 

الذي يتنا�ص���ب مع مخاط���ر الفتنة المذهبية ف���ي المنطقة من 

خالل التعا�ن الفعال مع ما يقوم به �ص���يخ الأزهر ال�صريف من 

جهود لدفع الفتنة �التقريب بين الم�صلمين، �على المرجعيات 

الديني���ة كلها ف���ي العالمين العربي �الإ�ص���المي اأن ت�ص���ارع 

اإل���ى عقد الجتماعات �اإ�ص���دار الفتا�ى التي تحرم ا�ص���تغالل 

الختالف���ات الفقهية الم�ص���ر�عة بين المذاهب الإ�ص���المية في 

ال�صراعات ال�صيا�صية �اإ�صدار التو�صيات اإلى الم�صلمين �الطلب 

من علماء الدين بالتم�ّص���ك بخط الو�صطية �العتدال الذي اأمرت 

به ال�ص���ريعة الإ�ص���المية، �البتعاد عن النخراط في الحالت 

الحزبية التي تدفع اأ�ص���حابها للتع�ّصب لالأحزاب التي ينتمون 

اإليه���ا، فالعلماء هم �رثة الأنبياء، �الأنبياء اأر�ص���لهم اهلل دعاًة 

لالألفة �الن�صجام، �ما كانوا دعاة للفرقة �النق�صام.

الولء المذهبي �الولء الوطني:
�ص���ون حرية الإعتقاد �الولء للوط���ن �الد�لة – حب الأ�طان 

-  ل تقدي���م لالرتباط الدين���ي �المذهبي �الحزبي على الولء 

الوطني �الوحدة الوطنية

■ هل اأ�ص����بحت اإ�ص����كالية الولء المذهبي تمثل اإ�ص����كالية 

�م�ص����درا لإث����ارة الأزمات داخل كل د�ل����ة عربية � ما هي 

الحلول المنا�صبة للق�صاء على تلك الظاهرة؟

النتماء الديني �المذهبي يدخل تحت حرية العتقاد للمواطن 

الت���ي يقرها الدين نف�ص���ه، �يجب على الد�لة اأن ت�ص���ون هذه 

الحرية له ك�ص���ائر الحريات ال�صيا�صية �ال�صخ�صية، �لكن �لء 

ال�ص���عب يجب اأن يكون للوطن �الد�لة �النظام ال�صيا�صي الذي 

اختاره، �ل ي�ص���ح اأن يكون انتما�ؤه الدين���ي اأ� المذهبي على 

ح�صاب الولء لوطنه فاإن ر�ابط المذاهب �الأديان ل تكون على 

ح�ص���اب الأ�طان، �قد �رد في بع�ش الن�ص���و�ش الماأثورة)حب 

الأ�طان من الإيمان(، �لذلك ف���اإن المطلوب من الد�لة اأن تقوم 

في د�صتورها �قوانينها على قاعدة المواطنة التي يت�صا�ى فيها 

جميع المواطنين في الم�ص���ا�اة بينهم في الحقوق �الواجبات 

اتجاه �طنهم ��صعبهم �د�لتهم، �لي�ش لهم اأن يقدموا ارتباطهم 

�انتماءه���م الدين���ي �المذهبي �الحزبي على ال���ولء الوطني 

�الوحدة الوطنية.

�صعف الد�لة في لبنان �اأحزاب اأقوى من الد�لة:
ال���د�ل �تطبيق �ص���لطتها على ارا�ص���يها – هيمن���ة الأحزاب 

�تكري�ش منطق المحا�ص�ص���ة – ا�ص���تغالل العنا�ين المذهبية 

با�ص���م حقوق الطوائف للمكا�صب �الغنائم ال�صلطوية – اندراج 

ال�صالح الحزبي تحت اإمرة الد�لة

■ كيف يرى �ص����ماحة ال�صيد الأزمة في لبنان �هل هي ازمه 

�صيا�صية اأم عقائدية �طائفية اأم كل هذا �كيف هو المخرج 

منها؟

اإن الأزمة الحالّية في لبنان ن�ص���اأت في الأ�ص���ا�ش من �ص���عف 

الد�لة �عجزها عن تطبيق �ص���لطتها على اأرا�صيها، �قد �لدت 

في ظر�ف �ص���عفها اأحزاب ملكت ال�ص���الح �اأ�صبحت اأقوى من 

الد�لة �لم تتمكن الد�لة من دمج تلك الأحزاب في م�ص���ر�عها، 

�كرّ�ش منطق المحا�ص�ص���ة في ال�ص���لطة النق�صام بين الأحزاب 

�الطوائف �جعل ال�ص���الح الموج���ود مع الأح���زاب �زعمائها 

مهيمن���ًا على الد�لة، �هذه الأ�ص���باب كما ترى هي �صيا�ص���ية 

�ص���لطوية ل عالقة له���ا بالمذاهب �الطوائف �اإن تّم ا�ص���تغالل 

عنا�ينها الطائفية �المذهبية للح�ص���ول على مكا�صب ال�صلطة 

�غنائمها با�صم حقوق الطائفة اأحيانًا كثيرة، �المخرج من هذه 

الأزمة اأن تقوم الد�لة بواجباتها في تطبيق القانون �الد�ص���تور 

بعيداً عن المحا�ص�صة الطائفّية �اأن يندرج ال�صالح غير ال�صرعي 

تح���ت اإمرتها بحيث تكون هي المرجعية الوحيدة في ق�ص���ايا 

الأمن �ال�ص���لم �الحرب ��صائر ال�صوؤ�ن التي تقوم بها الد�ل في 

اأ�طانها ��صعوبها.

 لبنان �الأزمة ال�صورية �النق�صامات الداخلية

�الحتقانات الطائفية:
�صعف الد�لة �ص���بب لنعكا�ش اأحداث المحيط عليها – تدخل 

حزب اهلل في �صوريا �ازدياد النق�صامات الداخلية �الحتقانات 

الطائفية في المنطقة

■ هل اأزمة لبنان لبنانية اأم �صورية اأم هي ابعد من ذلك؟

ل �ص���ّك باأن لبنان ل يعي�ش في جزيرة معز�لة، �اإنما هو جزء 

من محيطه، �اأية د�لة عندما ي�صيبها ال�صعف يزداد تاأّثرها بما 

يجري في محيطها، �قد تتحول اإلى �ص���احة ل�صراعات خارجية 

على اأر�صها، �ما يجري على ال�صاحة ال�صورية اأ�صبح له تاأثيره 

ال�ص���لبي في المنطق���ة كلها، �لبنان يقع في الجوار ال�ص���وري، 

�التدخل ال�ص���وري فيما م�ص���ى في لبنان اأثناء الحرب الأهلية 

الت���ي �قعت في القرن الما�ص���ي لم يحل الأزم���ة فيه، بل ترك 

اآثاره ال�صلبية التي ل تزال اإلى اليوم، �قد ازدادت المخا�ف من 

انعكا�ش الأحداث ال�ص���ورية على لبنان ب�صبب تدخل حزب اهلل 

في القتال اإلى جانب النظام ال�صوري، لأنه يزيد من النق�صامات 

الداخلّية �الإحتقانات الطائفية في لبنان �المنطقة.

ال�صنة �ال�صيعة متعاي�صون منذ قر�ن �ا�صتغالل الدين في 

�صراعات المنطقة:
ا�صتغالل الدين عموما في �صراعات المنطقة – الأحزاب الدينية 

��ص���د الع�صب الطائفي �المذهبي – تخويف ال�صيعة من ال�صنة 

�العك�ش – التنوع �الإختالف���ات الفقهية � التاريخية لم تكن 

مانع���ا للعي�ش باأخوة دينية ��حدة �طنية – الأحزاب الدينية 

ب�صراعها على ال�صلطة �النفوذ اأيقظت الخالفات �تحا�ل جعلها 

�صدا بين الم�صلمين

■ هل هناك ا�ص����تغالل للت�صيع �صيا�ص����يا في المنطقة �من 

�راء ذلك؟

هناك ا�ص���تغالل للدي���ن عمومًا ف���ي ال�ص���راعات الجارية في 

المنطقة، �الأح���زاب الدينّية عمومًا تحّول���ت اإلى اأحزاب تقوم 

على ح�صاب �صّد الع�صب الطائفي �المذهبي لتحقيق طموحاتها 

�م�ص���اريعها ال�صيا�صية، �لذلك بتنا ن�صمع اأن هذا الحزب يّدعي 

اأنه يداف���ع عن هذه الطائف���ة �يحتكر تمثيله���ا ،�ذاك الحزب 

يدافع عن تلك الطائفة �يحتكر تمثيلها ! �من الطبيعي في ظّل 

هذه الظر�ف اأن ي�ص���تغّل الّت�ص���ّيع �غيره من قبل د�ل �اأحزاب 

تابعة لها �مرتبطة بها. �لذلك نرى تخويف ال�صيعة من ال�صّنة 

�العك�ش لتاأجيج ال�صراعات الداخلية في المنطقة، �الهدف هو 

�صيا�ص���ي �لي�ش دينّيًا، فقد عا�ش ال�ص���يعة �ال�صّنة قر�نًا �في 

عه���ود مختلفة �ل���م تلغ طائفة غيرها عل���ى الرغم من �جود 

الختالف���ات الفقهية �التاريخي���ة بين علم���اء الفريقين، �لم 

تكن تلك الختالفات مانعًا من عي�ص���هم مع���ًا في اأخوة دينّية 

��حدة �طنّية، لأنه لم يكن هناك من �صراع بينهم على ال�صلطة 

�الحك���م، �اأما من اأيقظ تلك الخالفات ف���ي زماننا �يحا�ل اأن 

يجعلها �صّداً بين الم�ص���لمين فهي الأحزاب ذات الطابع الديني 

�الّطائفي المت�صارعة على ال�صلطة �النفوذ.

ال�صيعة العرب ك�صائر المكونات لي�ص لهم م�صر�ع خا�ص بهم – 

الد�لة المدنية:
كما ل ي�صح لغير ال�ص���يعة داخل الوطن اأن يكون �ل�ؤهم لغير 

�طنهم كذلك ل ي�ص���ح منهم ذلك – الم�ص���ر�ع الوطني الجامع 

– الن�ص���هار الوطني – الد�لة ترع���ى جميع مواطنيها – د�لة 
الإن�صان المواطن �لي�ش د�لة لل�صيعي �حده اأ� لل�صّني �حده اأ� 

للم�صلم �حده، اأ� للم�صيحّي �حده – الد�لة المدنية بالبتعاد 

عن المحا�ص�ص���ة في مواقع ال�صلطة ��ظائفها – لبنان �الد�لة 

الدينية �النتماء الديني للحاكم.

■ هل يمكن اأن ن�صع عنوانا كبيرا ا�صمه ال�صيعة العرب �هل 

هناك م�صر�ع �صيعي عربي اأ� م�صر�عا ُقطريا كما كان هناك 

م�صر�عا ل�صماحة المغفور له مهدى �صم�ش الدين في مقابل 

الد�لة الدينية؟

*ال�ص���يعة العرب هم حيث يوجد�ن لي�ش لهم م�ص���ر�ع خا�ّش 

به���م، �اإنم���ا هم جزء من �ص���عوب بالدهم العربي���ة لهم نف�ش 

التطلّع���ات �الولء لأ�طانهم ك�ص���ائر المكّونات الأخرى �نف�ش 

الولءات لد�لهم، فكما ل ي�ص���ح لغيرهم داخل الوطن اأن يكون 

�ل�ؤه���م لغيره كذلك هم ل ي�ص���ح منهم ذلك، �ينبغي اأن يكون 

لل�ص���يعة �غيرهم الم�ص���ر�ع الوطني الجامع لكل اأبناء الوطن 

على اختالف انتماءاتهم الدينية �المذهبية، فالن�صهار الوطني 

ه���و المطلوب منهم �من غيرهم، �الد�لة هي التي ترعى جميع 

مواطنيها، لأن المطلوب منها اأن تكون د�لة الإن�ص���ان المواطن، 

لي�ص���ت د�لة لل�ّصيعي �حده اأ� لل�صّني �حده اأ� للم�صلم �حده، 

اأ� للم�ص���يحّي �حده، بل هي د�لة مدنّي���ة لجميع المواطنين. 

�الموجود ف���ي لبنان هي الد�ل���ة المدنّية الت���ي تحتاج اإلى 

البتعاد في نظامها ال�صيا�ص���ي عن المحا�ص�ص���ة الطائفية في 

مواقع ال�ص���لطة ��ظائفها، �لي�ش في لبنان د�لة دينّية �ل في 

الب���الد العربّي���ة، �انتماء الحاكم اإلى دي���ن خا�ش ل يعني اأن 

الد�لة تكون دينّية.

عدم نجاح العمل الإ�صالمي لخر�جه عن الإطار 

الوطني الجامع:
الخر�ج من م�ص���ر�ع الدعوة اإلى ال�ص���لطة �ال�ص���راع عليها – 

تق�صيم النا�ش اإلى مذاهب �اأديان – ال�صقوط في تحدي الوحدة 

– عدم امتياز الحزاب الدينية عن غيرها ا� ا�صافة �صيء جديد 
عليه���ا – اإعادة النظر في قانون تا�ص���ي�ش الأح���زاب  - قيام 

الأحزاب على ا�صا�ش البرامج الوطنية – ح�صر الدين باأحزاب � 

الفرز الديني �المذهبي لل�صعب الواحد

■ ما م�ص����تقبل العمل الإ�صالمي اللبناني في اطار الم�صر�ع 

الوطني؟

لم ينجح العمل الإ�صالمي في لبنان لأنه دخل في تركيبة النظام 

ال�صيا�ص���ي الطائفي، �مار����ش الطائفّية ف���ي تنظيمه الحزبي، 

�خ���رج بذلك عن الإط���ار الوطني الجامع، �هو مر�ش اأ�ص���اب 

معظم الحركات الإ�صالمّية التي خرجت من اإطار الدعوة العامة 

لالإ�ص���الم �تبليغ اأحكامه اإلى م�صاريع ال�صلطة �الحكم فوقعت 

في ال�ص���راعات �ق�صمت النا�ش اإلى مذاهب �اأديان، ف�صقطت في 

تحدي الوحدة �لم ت�ص���ف �ص���يئًا جديداً في الحياة ال�صيا�صية 

تتميز به عن غيرها من الأحزاب ال�صيا�صية في الأداء �ال�صلوك، 

�لذلك طالبت في بع�ش المنا�ص���بات اأن يعاد النظر في قانون 

تاأ�صي�ش الأحزاب على اأ�ص����ش دينّية �طائفّية �اأن يكون قيامها 

على اأ�صا�ش البرامج الوطنية، لأن التجربة اأثبتت اأن قيامها على 

اأ�ص����ش دينّية �طوائفّية يجعلها تح�ص���ر الدين بها �باأتباعها، 

�هذا ينتج عنه الفرز الديني �المذهبي في ال�صعب الواحد.

المذاهب اجتهادات في الدين �لي�صت اأديانًا:
ال�ص���يعة م�ص���تقبلهم اأ�طانهم �جزء من اأبن���اء الأمة الواحدة 

بمذاهبه���ا المتع���ددة – المذاهب عنا�ي���ن طارئة تندرج تحت 

الدين الواحد الجامع

■ �ماذا عن م�صتقبل ال�صيعة العرب كجزء من الوطن الكبير 

�كجزء من الإ�صالم بمعنى اأ�صمل؟

ل يوجد لل�ص���يعة العرب م�صتقبل خارج م�صتقبل �صعوبهم التي 

ينتم���ون اإليها، �ل خارج اأ�طانهم التي يقيمون فيها، �هم جزء 

ل يتجزّاأ من الأّمة الإ�ص���المية بكل مذاهب اأبنائها، من المالكي 

�ال�ص���افعي �الحنفي �الحنبلي، �الجعفري �الإبا�صي �الزيدي 

�الإ�ص���ماعيلي �الأ�صعري �المعتزلي �كل من قال )ل اإله اإل اهلل، 

محمد ر�ص���ول اهلل(، ف���اإن كل هذه الأ�ص���ماء �العنا�ين الطارئة 

تن���درج تحت راية الدي���ن الواحد الذي يجمعه���م �اإن اختلفت 

اجتهادات علمائهم، فالمذاهب هي اجتهادات في الدين �لي�صت 

اأديانًا. قال اهلل )اإن ه���ذه اأمتكم اأمة �احدة �اأنا ربكم فاعبد�ن(

�قال تعالى )ملّة اأبيكم اإبراهيم هو �صّماكم الم�صلمين من قبل(.



اليوم ال�صابع ،الثالثاء، 14 يوليو 2015

مما جاء في حديث لالإمام الأكبر الدكتور اأحمد الطيب، �صيخ الأزهر ال�صريف: 

ن�ص���تعر�ش اليوم �جهة نظر اأحد مراجع ال�صيعة الإمامية فى لبنان؛ �هو ال�صيد على الأمين �صاحب كتاب: »ال�صنة �ال�صيعة اأمة 

�احدة: اإ�ص���الم �احد، �اجتهادات متعددة«، �قد اأتفق مع مجمل ما فى كتابه من اأفكار اإيجابية ت�صاعد على دفع م�صيرة التفاهم 

بين ال�ص���نة �ال�صيعة، فنحن اأبناء اأمة �احدة، لكن - ح�ص���ب تعبير ال�صيد الأمين - بيننا اجتهادات مختلفة، ل تخرج اأحدنا من 

الإ�صالم، �لذلك فاإن هذا الكتاب المتميز يحتاج اإلى قراءة متاأنية من �صباب ال�صنة �ال�صيعة حتى يعرفوا اأن الخالف الموجود بين 

المذهبين، �الذى ت�صيل من اأجله الدماء- ل مبرر له. 

�تابع فى حديثه اليومى، ... الجديد الذى يمكن اأن ُيقراأ فى كتاب ال�صيد على الأمين؛ اأنه يفرق بين الإمامة الدينية �بين الإمامة 

ال�صيا�ص���ية، فالإمامة الدينية تعنى الرجل العالم التقى الذى ُيهتدى به �ُيلجاأ اإليه فى اأمور الدين �فى مدلهمات الأمور، �يق�ص���د 

بكالمه هداية النا�ش، �اأما الإمامة ال�صيا�ص���ية تعنى الرجل الذى يتولى الحكم �اإدارة �صوؤ�ن المجتمع �تطبيق ال�صريعة �الحد�د 

�اإن�ص���اف المظلوم، فهو معِنى بالأمور الدنيوية الحياتية �الحياة المدنية، �بالتال���ى هناك اإمام للحياة الدينية �اإمام للحياة 

المدنية، �الفرق بينهما كبير. 

�اأ�ص���اف الإمام الأكبر: �يرى – ال�ص���يد على الأمين- اأنه حدث خلط عند كثير من ال�ص���يعة بين م�صاألة الإمامة الدينية �م�صاألة 

الإمامة ال�صيا�ص���ية، �نقل بع�ش الن�ص���و�ش القديمة عن ال�ص���يعة الإمامية تدل على اأن �صيدنا عليًّا -ر�صى اهلل عنه- لم يكن فى 

ذهنه اأبدا اأنه من�صو�ش عليه من قبل اهلل تعالى؛ ليكون اإماما للم�صلمين كحاكم اأ� كخليفة اأ� كاإمام يتولى �صئون دينهم �دنياهم، 

لفتا اإلى اأن حديثنا على مدار حلقتين ياأتى من من�صة �صيعية بحتة كلها عدل �اإن�صاف تفزع كثيرا من التر�يج لنظرية الإمامة 

الآن، �تت�صدى ل�صب اأبى بكر �عمر �ال�صيدة عائ�صة -ر�صوان اهلل عليهم. 

�اأ��صح اأن ال�صيد على الأمين يوؤكد فى كتابه اأن الإمام على لم يطلب الإمامة ال�صيا�صية اأبدا �لم تكن فى ذهنه بل كان ينفر منه، 

يقول �صيدنا على –ر�صى اهلل عنه- عندما جاءه النا�ش لمبايعته بعد مقتل الخليفة عثمان -ر�صى اهلل عنه: »َدُعوِنى َ�اْلَتِم�ُصوا 

َرْت،  َة َقْد َتَنكَّ َغاَمْت َ�اْلَمَحجَّ ْلَواٌن َل َتُقوُم َلُه اْلُقُلوُب �َل َتْثُبُت َعَلْيِه اْلُعُقوُل، َ�اإِنَّ اْلآَفاَق َقْد اأَ ْمراً َلُه ُ�ُجوٌه �اأَ ا ُم�ْصَتْقِبُلوَن اأَ َغْيِرى َفاإَِنّ

�ْصَمُعُكْم  َنا َكاأََحِدُكْم �َلَعلِّى اأَ ���ِغ اإلى َقْوِل اْلَقاِئِل �َعْتِب اْلَعاِتِب �اإِْن َتَرْكُتُموِنى َفاأَ �صْ
ى اإِْن اأََجْبُتُكْم َرِكْبُت ِبُكْم َما اأَْعَلُم �َلْم اأُ �اْعَلُموا اأَنِّ

ْيُتُموُه اأَْمَرُكْم �اأََنا َلُكْم َ�ِزيراً َخْيرٌ َلُكْم ِمنِّى اأَِميراً« يعنى اتركونى �ابحثوا عن غيرى، فالخير اأن اأكون فيكم نا�صحا  َ�اأَْطَوُعُكْم ِلَمْن َ�لَّ

اآمرا بالمعر�ف �ناهيا عن المنكر من اأن اأكون لكم اأميرا اأتولى الإمامة ال�صيا�صية. 

دعوة المرجعيات في النجف لالإنفتاح على الأزهر 
خ���ر�ج المرجعي���ة من �ص���يطرة الأحزاب الدينية �م�ص���وؤ�لية 

النجف - انح�صار د�ر المرجعية الدينية ��صكوتها بفعل �صيطرة 

الأحزاب المرتبطة ب�صيا�صة النظام الإيراني – م�صوؤ�لية النجف 

في زمن ال�ص���راعات –اإبعاد ال�ص���يعة عن الأحزاب المت�صارعة 

على ال�صلطة -الإنفتاح على الأزهر �العالم الإ�صالمي – تطويق 

الإحتقانات المذهبية – عدم اختزال ال�ص���يعة ب�صيا�صة النظام 

ال�صيا�صي في اإيران.

■ هل ترى د�را للنجف باعتبارها حا�ص����رة العلم ال�صيعي 

في الأزمات الراهنة التي ت�صرب العالم العربي؟

لقد انح�ص���ر د�ر المرجعّية الدينّية في النجف بفعل �ص���يطرة 

الأح���زاب الدينّية التي ارتبطت ب�صيا�ص���ة النظ���ام الإيراني في 

المنطقة بحيث لم ي�ص���مع لها راأي يخالف تلك ال�صيا�ص���ة التي 

دخلت في �ص���راع مع د�ل المنطقة، �هذا ما اأّثر على العالقات 

بين ال�صيعة �ال�ص���ّنة �هو ما يلحق ال�صرر بالأّمة كلّها، �لذلك 

تقع على النجف م�ص���وؤ�لية كبرى في زمن هذه ال�صراعات التي 

تاأخ���ذ الطابع المذهبي �الطائفي في العراق �المنطقة، �عليها 

اأن تكون حا�صرة في قيادة ال�صيعة دينّيًا لإبعادهم عن الأحزاب 

المت�صارعة على ال�صلطة با�صم الدين �المذهب، �اأن تعمل على 

النفتاح على المرجعّيات الدينية في الأزهر ال�ص���ريف �العالم 

الإ�ص���المي لتطويق الإحتقانات المذهبية �تنفي�صها، �هذا الد�ر 

يتطلب منها الخر�ج من �ص���يطرة تلك الأحزاب الدينية �العمل 

على عدم اختزال ال�صيعة ب�صيا�صة النظام ال�صيا�صي في اإيران.

الإمام �صيخ الأزهر: تكفير ال�صيعة 

مرفو�ص ��صوف اأ�صّلـي خـلفهم في 

النجف الأ�صرف
النهار اأ�نالين 2013/7/5

قال �صيخ الأزهر الإمام  اأحمد الطيب » اننا لم نعد عربا بثقافة 

عربية �ل م�ص���لمين بثقافة اإ�صالمية خ�صو�صا اأن بع�ش الأفكار 

التافهة تتخطفنا. �لفت ال�ص���يخ الطيب الى اأنه »ُيخطط لفتنة 

اليوم يراد لها ان تنبعث في بالد اأهل ال�ص���الم في �قت نحتاج 

فيه الى �حدة الأمة ال�صالمية لكل د�لها«.

�اأ�ص���اف هذا هو المهم �ال�ص���ر�ري ال���ذي نحتاجه �بد�نه ل 

ن�ص���تطيع ان نرفع ر�ؤ��ص���نا في يوم من الأيام. �رف�ش ال�صيخ 

الطيب ان يكون هناك ف�صائيات تحكم بكفر الم�صلمين ال�صيعة. 

�اأ�ص���اف: »هذا غير مقبول �ل نجد له مب���رراً ل من كتاب �ل 

�صنة �ل ا�ص���الم«. �تابع بالقول »نحن ن�ص���لي �راء ال�صيعة 

فال يوجد عند ال�ص���يعة قراآن اآخر كما تطلق ال�ص���اعات �ال ما 

ترك الم�صت�ص���رقون هذا الأمر فهذا بالن�ص���بة لهم �ص���يد ثمين، 

�ردا على �ص���وؤال، راأى �ص���يخ الزهر ان���ه »ل يوجد خالف بين 

ال�ص���ني �ال�صيعي يخرجه من ال�صالم انما هي عملية ا�صتغالل 

�صيا�ص���ي لهذه الخالفات«، معلنا انه »�صيز�ر النجف اذا ذهب 

ال���ى العراق«. �ق���ال »الزهر �اجب���ه الأ�ل العمل على �حدة 

الأمة ال�صالمية �كذلك توحيد الم�صلمين على ر�ؤية مع اختالف 

الجته���اد«، مبدي���ًا ا�ص���تعداده »لزيارة اأي م���كان اجمع فيه 

الم�ص���لمين مع بع�صهم �النجف ب�صفة خا�صة«. �لفت الى اأنه 

قال للوفد العراقي الذي زاره موؤخراً »�ص���اآتيكم �اأنا اأب لل�صنة 

�ال�صيعة«.

�صدر حديثًا 

للعالمة ال�سيد علي الأمين

 الجزء الثاني من

�صل�صلة الدر��ش في علم الأ�صول

عن دار مدارك للن�صر

�

 التعاليم الم�صتركة بين

الم�صيحية �الإ�صالم

عن موؤ�ص�صة »لتعارفوا«
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َحْرُب اْلَب�ُصو�ص �داح�ص �الغبراء*
العالّمة   ال�صيد علي الأمين  

��َت��ْرَج��ُع��وا َح����ْرَب ال��َب�����س��و���ِس َوَداِح�������ٍس َوا���سْ

ِب����ِق����َت����اِل����ِه����ْم َواْل������ُم������ْه������َرِة اْل�����َغ�����ْب�����َراِء

َف�����َك�����اأَّن�����ُه�����ْم َل�������ْم ُي�����ْن�����ِك�����ُروا اآَث����اَم����َه����ا

���اَب���ُق���وا ِل����َف����َظ����اِئ����ِع اْل����َه����ْي����َج����اِء َف���َت�������سَ

ِف����ي ُك�����لِّ ُق����ْط����ٍر ِم�����ْن َم�����َواِط�����ِن َي����ْع����ُرٍب

����بُّ َع�����َل�����ى َي�������ِد اْلأَْب��������َن��������اِء  َن���������اٌر َت���������سُ

ي�����ُن َي���ْج���َم���ُع َب��ْي��َن��ُه��ْم ُه�����ْم اإِْخ���������َوٌة َوال�����دِّ

ْن���َي���ا ِم�����َن اْلأَْع����������َداِء ����اُروا َع���َل���ى ال���دُّ �����سَ

���وا ���َع���ْت اأَْرَح�����اُم�����ُه�����ْم َوَت���َب���اَغ�������سُ َوَت���َق���طَّ

���ْح���َن���اِء ال�������سَّ َع�������ِن  َي����ْن����َه����اُه����ْم  َواهلُل 

��َرى ��ُق��ُط��وَن َع��َل��ى ال��ثَّ ���َف���ًا َع��َل��ْي��ِه��ْم َي�����سْ اأَ����سَ

ْي����ِدي����ِه����ْم َع���َل���ى اْلأَْه����������َواِء  ���ْرَع���ى ِب����اأَ ����سَ

����َه����ا �����اَل�����َة َربِّ َي������ا اأُّم�����������ًة َح����َم����َل����ْت ِر������سَ

�����َل�����ْت ِب����َه����ا ِل�����َم�����َن�����اِزِل اْل����َع����ْل����َي����اِء َو������سَ

���ي اْل����ُه����َدى َوِك���َت���اِب���ِه ُع������وِدي اإِل�����ى َم���ا����سِ

اْل���َع���ْم���َي���اِء اْل���ِف���ْت���َن���ِة  َدْرَء  ���ْئ���ِت  ����سِ اإِْن 

��ِب َواْل���َع���َم���ى ��َع�����سُّ ���َج���اُة ِم����َن ال��تَّ َف���ْه���َو ال���نَّ

���ْل���َم���اِء َوَدِل����ي����ُل����َن����ا ِف�����ي ال����لَّ����ْي����َل����ِة ال���ظَّ

* حرب الب�صو�ش: �رد في تاريخ العرب اأنها حرب �قعت في زمن الجاهلية لأجل ناقة 
�ا�صتمرت �صنين طويلة �صفكت فيها الدماء. حرب داح�ش �الغبراء: �رد في تاريخ العرب 

اأنها حرب �قعت اختالفًا على ال�ص���باق، داح�ش )ح�صان( اأ� الغبراء )مهرة(، �قيل اأنها 

ا�صتمرت اأربعين عامًا �صفكت فيها الدماء بين مختلف القبائل العربية في الجاهلية.

 

ي������ِن ُث�������ْرُت�������ْم �����������ُك�����������ْم  ِل������ل������دِّ �����اِدِق�����ي�����َن�����اَزَع���������ْم���������ُت���������ْم   اأَنَّ َوَت����������ْب����������ُغ����������وَن   اْل����������َع����������َداَل����������َة  ������سَ

�������اِء  َواأَْب��������������ِرَي��������������اٍء ���������������سَ �����اِج�����ِدي�����َن�����اَف��������َم��������ا  َذْن���������������ُب ال�������نِّ َوَم������������ا َذْن����������������ُب  اْل��������ِع��������َب��������اِد ال�����������سَّ

َوُق�������ْم�������ُت�������ْم �����������ْرُت�����������ْم     َف�����������جَّ اهلِل  ���������������اَرى   َع�����اِم�����ِدي�����َن�����اُب���������ُي���������وَت  ِب��������������اإِْع��������������َداِم  اْلأَ����������������سَ

�����ْف�����������سِ ف�����ي اْل�����������ُق�����������ْراآَِن ُح�����ْك�����ٌم ُم   َق������ْت������َل������َه������ا  َع����������ْم����������دًا   َي����ِق����ي����َن����اَوِح��������ْف��������ُظ ال�����نَّ ُي�����������َح�����������رِّ

����َت����ِب����ي����َن����ااأََت�������������ْرُج�������������وَن اْل��������ِج��������َن��������اَن ِب������َم������ا َج�����َن�����ْي�����ُت�����ْم ���������اَلًل  ُم���������سْ َوَق����������������ْد  ِج�������ْئ�������ُت�������ْم  ����������سَ

����ْت َوى اْل�����ُم�����ْج�����ِرِم�����ي�����َن�����اَل�������َق�������ْد َخ��������اَب��������ْت َم�������َزاِع�������ُم�������ُك�������ْم َف����َل����ْي���������سَ ِج�������َن�������اُن اْل������ُخ������ْل������ِد َم����������������اأْ

����ْل����ٍم ي���������َن  َداِع������������َي������������ًة   ِل���������سِ الآََخ��������ِري��������َن��������اَع�������َرْف�������َن�������ا ال���������دِّ ِل��������ُظ��������ْل��������ِم    َي����������ْدُع����������و    َوَل  

ي���������َن اأَْخ������������اَلق������������ًا َح�����َك�����اَه�����ا ����ِل����ي����َن����اَع�������َرْف�������َن�������ا ال���������دِّ ������������وٌل    َخ������������اِت������������ٌم     ِل����ْل����ُم����ْر�����سَ  َر�������������سُ

ًا �������������َل   َرْح�������������َم�������������ًة       ِل����ْل����َع����اَل����ِم����ي����َن����ا  َدَع���������������ا   ِل���������َم���������َك���������اِرِم   اْلأَْخ������������������������اَلِق  ُط���������رَّ َواأُْر��������������سِ

اآَِم������ِن������ي������َن������اَف��������َم��������ا ف����������ي  ِدي������������ِن������������ِه   ِغ�����������������لٌّ   َوَب���������ْغ���������ٌي ِب�������������َق�������������ْوٍم     َغ�������������������������ْدٌر       َوَل 

�����������ى ِب�������������ِذي َرِح���������������ٍم َوَج�������������اٍر ����ِرِك����ي����َن����اَوَق���������������ْد اأَْو������������سَ اْل����ُم���������سْ ُن�����ِج�����ي�����َر  اأَْن  �����������ى  َواأَْو������������سَ

�������َراِن�������ُك�������ْم ُدْن����������ي����������ًا  َوِدي��������َن��������اَف�����������ُع�����������وُدوا َع�����������ْن َط���������ِري���������ٍق َل������ْي�������������سَ ِف����ي����َه����ا ��������َوى ُخ���������������سْ ���������سِ

          رعــــاك اللـــــه 
        الأ�ص��ت��اذ ح�ل��ي��م ن��ص��ر

جديدة ال�صوف 2015/8/10

ك����ري����ٍم �����س����ي����ٍخ  م������ن  اهلل  رع�����������اَك 

الأم����ي����ن����ا!  ك����ن����َت  ك�����م  اهلل  ِل������ِدي������ِن 

ُج������ِزي������َت ج�����ف�����اوًة واأ�������س������ًى وُن����ك����رًا

وت�������س���ن���ي���ف���ًا ب�������س���فِّ ال���خ���ائ���ن���ي���ن���ا! 

ب���م���ث���ِل���َك ق���ي���م���ُة الأدي������������ان ت��ب��ق��ى

وت�������س���م���و ف�����ي ق�����ب�����وِل الآخ����ري����ن����ا

ج����ه����اٍد اأ�����س����م����ى  ف�����ي  اهلل  رع����������اَك 

����دِع ب���ي���ن ال��م�����س��ل��م��ي��ن��ا ل���������راأِب ال���������سّ

واأب��������ق��������اَك الإل����������ه ر�������س������وَل ����س���ل���ٍم

وم������ط������ف������اأة ل������ن������ار ال����ح����اق����دي����ن����ا 

���س��ت�����س��م��و راي��������ُة الإن�����������س�����اِن ي���وم���ًا

ع����ل����ى راي�����������ات ك��������لِّ ال���م���ج���رم���ي���ن���ا

ل���ت�������س���ري رح�����م�����ُة ال�������ّدّي�������ان ف��ي��ن��ا

وت�������س���م���ل���ن���ا ال���م���ح���ب���ة اأج���م���ع���ي���ن���ا


