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مؤسسة العالّمة السيّد علي األمني للتعارف و احلوار  -إصدار :عدد ( )38آب  2015م
”لتعارفوا” نشرة شهرية تصدر عن

العالّمة ال�سيد علي الأمين لـ «الوطن نيوز»  -م�صر :
● المنحى الطائفي لل�صراعات �سببه �ضعف �سلطة النظام ال�سيا�سي ور�ؤيته الثقافية القا�صرة عن مواجهة ثقافة التط ّرف
● عجز النظام عن �إقامة الدولة على قاعدة المواطنة  -دعوة المرجعيات في النجف للإنفتاح على الأزهر
كتب � :سيد ح�سين – الوطن نيوز – م�صر
�ض���حى بمن�ص���به الرفيع في دار الإفتاء اللبناني ب�سبب ر�ؤيته
وتوجهه المعتدل الذي ا�ص���طدم مع تطلعات و�سيا�سة حزب اهلل
في لبنان ،وو�ص���ف الحزب ب�أنه �أ�ضر ب�سمعة ومكانةوم�ستقبل
الطائفة ال�ش���يعية في وطنها لبنان والعالم العربي ،لم ي�شغله
قرار �إبعاده عن دار الإفتاء قدر اهتمامه بحريته وقناعاته الدينية
والوطنية ب�أن م�صلحة �أهله فيالجنوب والبقاع وال�ضاحية هي
في الحفاظ على العي�ش الم�ش���ترك م���ع كل الطوائف اللبنانية
وفيانخراط كل الأحزاب في م�شروع الدولة الواحدة التي ت�شكل
وحدها الحماية وال�ضمانة لكلاللبنانيين.
انتق���د المتطرفي���ن في المذهب ال�ش���يعي ممن يكفرون ال�س���نة
والعك����س ،ودعا �إل���ى التعاي�ش بين المذهبين وعدم ا�س���تغالل
الدين �سيا�سا بعودة الدولة القوية لل�سيطرة على الكيانات التي
ت�ستغل الدين �سعيا للو�صول �إلى ال�سلطة وطالب ب�ضرورة تعاون
الأزه���ر والمرجعيات الدينية المعتدلة لإعادة �ص���ياغة نموذج
جديد للتعاون والتعاي�ش بين الم�سلمين تحت راية التوحيد.

�إنه ال�س���يد علي الأمين مفتي مرك���ز الإفتاء الجعفري في مدينة
�صور ال�سابق ،الذي خا�ض معركة فكرية مع الكيانات الم�سلحة
في لبنان فتم �إبعاده عن من�صبه في دار الإفتاء ،الوطن حاورت
ال�سيد علي الأمين ب�ش�أن ق�ض���ايا المنطقة و �إ�شكالية المذهبية
التي طفت على �سطح الحياة ال�سيا�سية في الآونة الأخيرة ف�إلى
ن�ص الحوار:

خطورة ال�صراعات على الن�سيج الداخلي للمجتمعات:
�إدخال العناوين المذهبية على ال�صراعات� ،أزمة الدين وال�سيا�سة،
العجز عن دولة المواطنة ،الدين ىلة لل�صراع على الدنيا

مكان منها ،ولم ت�ش���هد المنطقة في الما�ضي مثل هذه الأحداث
في خطورتها على الن�س���يج الداخلي لمجتمعاتها و�شعوبها لأن
هذه ال�ص���راعات على ال�س���لطة والنفوذ �أدخلت عليها العناوين
الدينية والمذهبية لك�س���ب المزيد من الأتباع وزجهم في معركة
المكا�س���ب ال�سلطوية والم�ش���اريع ال�سيا�سية .وقد ظهرت الدولة
الحديث���ة في المنطقة بعد انتهاء الح���رب العالمية الأولى ولم
تكن هناك �أزمة بين الدين وال�سيا�س���ة في مجتمعاتنا و�شعوبنا
وم���ا كان ليوجد الي���وم مثل هذا المنحى الطائفي لل�ص���راعات
القائمة لوال �ض���عف �سلطة النظام ال�سيا�س���ي ور�ؤيته الثقافية
وعج���زه عن �إقامة الدولة على قاعدة المواطنة وهذه الأمور هي
مما �أت���اح الظهور لمثل هذه الجماع���ات الخارجة على الدولة
والقانون والتي جعلت من الدين �آلة لل�صراع على الدنيا.

■ بداية نود من �س���ماحتكم �إلقاء نظرة عامة على الأو�ضاع في
المنطقة العربية وواقعها الراهن ..الأزمة ما بين الدين وال�سيا�سية؟
م�س�ؤولية الحكام ووالة الأمر والمرجعيات الدينية:
�إن المنطقة العربية تمر ب�أو�ض���اع �شديدة الخطورة على دولها
و�شعوبها بفعل اال�ضطرابات وال�ص���راعات الجارية في �أكثر من وحدة الأمة وم�س���تقبلها� -إمكان���ات المواجهة ب�أي���دي الوالة-

تر�س���يخ قواعد المواطنية والعدل والم�س���اواة -دعم ا�ص���حاب
االعت���دال الديني  -ان�ش���اء المعاهد الدينية الم�ش���تركة ،تنظيم
ال�س���لك الديني -تحديث المناهج -الكت���اب الديني الواحد في
المدار�س الأكاديمية -تعليم خ�صو�ص���يات المذاهب يكون خارج
المدار�س الأكاديمية -تعاون المرجعيات الدينية ال�ش���يعية مع
�ش���يخ الأزهر -تداعي المرجعيات لتحريم ا�ستغالل االختالفات
المذهبية الم�ش���روعة في ال�ص���راعات ال�سيا�سية -انتهاج رجال
الدين خط الو�س���طية واالعت���دال وعدم االنخ���راط في الحاالت
الحزبية.

■ تتجلي ال�ص����راعات المذهبية ف����ي بع�ض البقاع العربية
و ه����و ما يعك�س مخاوف من �إمكانية قدح نار الفتنة فكيف
تقيم����ون �أداء الحكام و المرجعيات ال�ش����يعية و ال�ش����يوخ
ال�سنة حيال الأزمة؟
ق���د ذكرت غير م ّرة �أن الم�س����ؤولية الأولى ف���ي مواجهات هذه
ال�صراعات المذهبية التي تنال من الأ ّمة في وحدتها وم�ستقبلها
تقع بالدرجة الأولى على عات���ق الحكام ووالة الأمر في دولنا
العربية والإ�س�ل�امية لأن كل الإمكانات لمواجهة ثقافة التطرّف
توجد بين �أيديهم من خالل العمل على تر�سيخ قواعد المواطنية
التي تقوم على العدل والم�س���اواة بي���ن المواطنين ،ومن خالل
دعم �أ�صحاب خطاب االعتدال الديني و�إن�شاء المعاهد للدرا�سات
الدينية الم�ش���تركة ،والتعاون مع العلماء على تنظيم ال�س���لك
الديني وتحديث مناهج التعليم في المعاهد والمدار�س الدينية،
وقيام لجنة م���ن العلماء بت�أليف الكتاب الديني الواحد لطالب
المدار����س الأكاديمي���ة يتحدث في���ه عن الم�ش���تركات الدينية
والف�ض���ائل الإن�سانية ،و�أما خ�صو�صيات المذاهب والأديان فهي
الخا�صة بكل
م�س�ؤولية الم�ساجد والكنائ�س والمعاهد والمعابد
ّ
دين ومذه���ب ،وب�إمكان تلك الدول اعتماد الو�س���ائل الإعالمية
والقنوات التلفزيونية التي تن�ش���ر فكر الو�س���طية واالعتدال في
مجتمعاتنا المحلّية وعلى الم�ستوى العالمي.
و�أرى �أن المرجعي���ات الدينية ال�ش���يعية عليها �أن تقوم بالدور
الذي يتنا�س���ب مع مخاط���ر الفتنة المذهبية ف���ي المنطقة من
خالل التعاون الفعال مع ما يقوم به �ش���يخ الأزهر ال�شريف من
جهود لدفع الفتنة والتقريب بين الم�سلمين ،وعلى المرجعيات
الديني���ة كلها ف���ي العالمين العربي والإ�س�ل�امي �أن ت�س���ارع
�إل���ى عقد االجتماعات و�إ�ص���دار الفتاوى التي تحرم ا�س���تغالل
االختالف���ات الفقهية الم�ش���روعة بين المذاهب الإ�س�ل�امية في
ال�صراعات ال�سيا�سية و�إ�صدار التو�صيات �إلى الم�سلمين والطلب
بالتم�س���ك بخط الو�سطية واالعتدال الذي �أمرت
من علماء الدين
ّ
به ال�ش���ريعة الإ�س�ل�امية ،واالبتعاد عن االنخراط في الحاالت
للتع�صب للأحزاب التي ينتمون
الحزبية التي تدفع �أ�ص���حابها
ّ
�إليه���ا ،فالعلماء هم ورثة الأنبياء ،والأنبياء �أر�س���لهم اهلل دعا ًة
للألفة واالن�سجام ،وما كانوا دعاة للفرقة واالنق�سام.

الوالء المذهبي والوالء الوطني:

�ص���ون حرية الإعتقاد والوالء للوط���ن والدولة – حب الأوطان
 ال تقدي���م لالرتباط الدين���ي والمذهبي والحزبي على الوالءالوطني والوحدة الوطنية

■ هل �أ�ص����بحت �إ�ش����كالية الوالء المذهبي تمثل �إ�ش����كالية
وم�ص����درا لإث����ارة الأزمات داخل كل دول����ة عربية و ما هي
الحلول المنا�سبة للق�ضاء على تلك الظاهرة؟
االنتماء الديني والمذهبي يدخل تحت حرية االعتقاد للمواطن
الت���ي يقرها الدين نف�س���ه ،ويجب على الدولة �أن ت�ص���ون هذه
الحرية له ك�س���ائر الحريات ال�سيا�سية وال�شخ�صية ،ولكن والء
ال�ش���عب يجب �أن يكون للوطن والدولة والنظام ال�سيا�سي الذي
اختاره ،وال ي�ص���ح �أن يكون انتما�ؤه الدين���ي �أو المذهبي على
ح�ساب الوالء لوطنه ف�إن روابط المذاهب والأديان ال تكون على
ح�س���اب الأوطان ،وقد ورد في بع�ض الن�ص���و�ص الم�أثورة(حب
الأوطان من الإيمان) ،ولذلك ف����إن المطلوب من الدولة �أن تقوم
في د�ستورها وقوانينها على قاعدة المواطنة التي يت�ساوى فيها
جميع المواطنين في الم�س���اواة بينهم في الحقوق والواجبات
اتجاه وطنهم و�شعبهم ودولتهم ،ولي�س لهم �أن يقدموا ارتباطهم
وانتماءه���م الدين���ي والمذهبي والحزبي على ال���والء الوطني
والوحدة الوطنية.

�ضعف الدولة في لبنان و�أحزاب �أقوى من الدولة:

ال���دول وتطبيق �س���لطتها على ارا�ض���يها – هيمن���ة الأحزاب
وتكري�س منطق المحا�ص�ص���ة – ا�س���تغالل العناوين المذهبية
با�س���م حقوق الطوائف للمكا�سب والغنائم ال�سلطوية – اندراج
ال�سالح الحزبي تحت �إمرة الدولة

■ كيف يرى �س����ماحة ال�سيد الأزمة في لبنان وهل هي ازمه
�سيا�سية �أم عقائدية وطائفية �أم كل هذا وكيف هو المخرج
منها؟
�إن الأزمة الحال ّية في لبنان ن�ش����أت في الأ�س���ا�س من �ض���عف
الدولة وعجزها عن تطبيق �س���لطتها على �أرا�ضيها ،وقد ولدت
في ظروف �ض���عفها �أحزاب ملكت ال�س�ل�اح و�أ�صبحت �أقوى من
الدولة ولم تتمكن الدولة من دمج تلك الأحزاب في م�ش���روعها،
وك ّر�س منطق المحا�ص�ص���ة في ال�س���لطة االنق�سام بين الأحزاب
والطوائف وجعل ال�س�ل�اح الموج���ود مع الأح���زاب وزعمائها
مهيمن��� ًا على الدولة ،وهذه الأ�س���باب كما ترى هي �سيا�س���ية
�س���لطوية ال عالقة له���ا بالمذاهب والطوائف و�إن ت ّم ا�س���تغالل
عناوينها الطائفية والمذهبية للح�ص���ول على مكا�سب ال�سلطة
وغنائمها با�سم حقوق الطائفة �أحيان ًا كثيرة ،والمخرج من هذه
الأزمة �أن تقوم الدولة بواجباتها في تطبيق القانون والد�س���تور
بعيداً عن المحا�ص�صة الطائف ّية و�أن يندرج ال�سالح غير ال�شرعي
تح���ت �إمرتها بحيث تكون هي المرجعية الوحيدة في ق�ض���ايا
الأمن وال�س���لم والحرب و�سائر ال�ش�ؤون التي تقوم بها الدول في
�أوطانها و�شعوبها.

لبنان والأزمة ال�سورية واالنق�سامات الداخلية
واالحتقانات الطائفية:

�ضعف الدولة �س���بب النعكا�س �أحداث المحيط عليها – تدخل
حزب اهلل في �سوريا وازدياد االنق�سامات الداخلية واالحتقانات
الطائفية في المنطقة

■ هل �أزمة لبنان لبنانية �أم �سورية �أم هي ابعد من ذلك؟
ال �ش��� ّك ب�أن لبنان ال يعي�ش في جزيرة معزولة ،و�إنما هو جزء
من محيطه ،و�أية دولة عندما ي�صيبها ال�ضعف يزداد ت�أ ّثرها بما
يجري في محيطها ،وقد تتحول �إلى �س���احة ل�صراعات خارجية
على �أر�ضها ،وما يجري على ال�ساحة ال�سورية �أ�صبح له ت�أثيره
ال�س���لبي في المنطق���ة كلها ،ولبنان يقع في الجوار ال�س���وري،
والتدخل ال�س���وري فيما م�ض���ى في لبنان �أثناء الحرب الأهلية
الت���ي وقعت في القرن الما�ض���ي لم يحل الأزم���ة فيه ،بل ترك
�آثاره ال�سلبية التي ال تزال �إلى اليوم ،وقد ازدادت المخاوف من
انعكا�س الأحداث ال�س���ورية على لبنان ب�سبب تدخل حزب اهلل
في القتال �إلى جانب النظام ال�سوري ،لأنه يزيد من االنق�سامات
الداخل ّية والإحتقانات الطائفية في لبنان والمنطقة.

ال�سنة وال�شيعة متعاي�شون منذ قرون وا�ستغالل الدين في
�صراعات المنطقة:

ا�ستغالل الدين عموما في �صراعات المنطقة – الأحزاب الدينية
و�ش���د الع�صب الطائفي والمذهبي – تخويف ال�شيعة من ال�سنة
والعك�س – التنوع والإختالف���ات الفقهية و التاريخية لم تكن
مانع���ا للعي�ش ب�أخوة دينية ووحدة وطنية – الأحزاب الدينية
ب�صراعها على ال�سلطة والنفوذ �أيقظت الخالفات وتحاول جعلها
�سدا بين الم�سلمين

■ هل هناك ا�س����تغالل للت�شيع �سيا�س����يا في المنطقة ومن
وراء ذلك؟
هناك ا�س���تغالل للدي���ن عموم ًا ف���ي ال�ص���راعات الجارية في
المنطقة ،والأح���زاب الدين ّية عموم ًا تح ّول���ت �إلى �أحزاب تقوم
على ح�ساب �ش ّد الع�صب الطائفي والمذهبي لتحقيق طموحاتها
وم�ش���اريعها ال�سيا�سية ،ولذلك بتنا ن�سمع �أن هذا الحزب ي ّدعي
�أنه يداف���ع عن هذه الطائف���ة ويحتكر تمثيله���ا ،وذاك الحزب
يدافع عن تلك الطائفة ويحتكر تمثيلها ! ومن الطبيعي في ظ ّل
هذه الظروف �أن ي�س���تغ ّل التّ�ش��� ّيع وغيره من قبل دول و�أحزاب
تابعة لها ومرتبطة بها .ولذلك نرى تخويف ال�شيعة من ال�سنّة
والعك�س لت�أجيج ال�صراعات الداخلية في المنطقة ،والهدف هو
�سيا�س���ي ولي�س دين ّي ًا ،فقد عا�ش ال�ش���يعة وال�سنّة قرون ًا وفي
عه���ود مختلفة ول���م تلغ طائفة غيرها عل���ى الرغم من وجود
االختالف���ات الفقهية والتاريخي���ة بين علم���اء الفريقين ،ولم
تكن تلك االختالفات مانع ًا من عي�ش���هم مع��� ًا في �أخوة دين ّية
ووحدة وطن ّية ،لأنه لم يكن هناك من �صراع بينهم على ال�سلطة
والحك���م ،و�أما من �أيقظ تلك الخالفات ف���ي زماننا ويحاول �أن
يجعلها �س ّداً بين الم�س���لمين فهي الأحزاب ذات الطابع الديني
والطّائفي المت�صارعة على ال�سلطة والنفوذ.

ال�شيعة العرب ك�سائر المكونات لي�س لهم م�شروع خا�ص بهم –
الدولة المدنية:
كما ال ي�صح لغير ال�ش���يعة داخل الوطن �أن يكون وال�ؤهم لغير

وطنهم كذلك ال ي�ص���ح منهم ذلك – الم�ش���روع الوطني الجامع
– االن�ص���هار الوطني – الدولة ترع���ى جميع مواطنيها – دولة
الإن�سان المواطن ولي�س دولة لل�شيعي وحده �أو لل�سنّي وحده �أو
للم�سيحي وحده – الدولة المدنية باالبتعاد
للم�سلم وحده� ،أو
ّ
عن المحا�ص�ص���ة في مواقع ال�سلطة ووظائفها – لبنان والدولة
الدينية واالنتماء الديني للحاكم.

■ هل يمكن �أن ن�ضع عنوانا كبيرا ا�سمه ال�شيعة العرب وهل
هناك م�شروع �شيعي عربي �أو م�شروعا قُطريا كما كان هناك
م�شروعا ل�سماحة المغفور له مهدى �شم�س الدين في مقابل
الدولة الدينية؟
خا�ص
*ال�ش���يعة العرب هم حيث يوجدون لي�س لهم م�ش���روع
ّ
به���م ،و�إنم���ا هم جزء من �ش���عوب بالدهم العربي���ة لهم نف�س
التطلّع���ات والوالء لأوطانهم ك�س���ائر المك ّونات الأخرى ونف�س
الوالءات لدولهم ،فكما ال ي�ص���ح لغيرهم داخل الوطن �أن يكون
وال�ؤه���م لغيره كذلك هم ال ي�ص���ح منهم ذلك ،وينبغي �أن يكون
لل�ش���يعة وغيرهم الم�ش���روع الوطني الجامع لكل �أبناء الوطن
على اختالف انتماءاتهم الدينية والمذهبية ،فاالن�صهار الوطني
ه���و المطلوب منهم ومن غيرهم ،والدولة هي التي ترعى جميع
مواطنيها ،لأن المطلوب منها �أن تكون دولة الإن�س���ان المواطن،
لي�س���ت دولة لل�شّ يعي وحده �أو لل�سنّي وحده �أو للم�سلم وحده،
للم�س���يحي وحده ،بل هي دولة مدن ّي���ة لجميع المواطنين.
�أو
ّ
والموجود ف���ي لبنان هي الدول���ة المدن ّية الت���ي تحتاج �إلى
االبتعاد في نظامها ال�سيا�س���ي عن المحا�ص�ص���ة الطائفية في
مواقع ال�س���لطة ووظائفها ،ولي�س في لبنان دولة دين ّية وال في
الب�ل�اد العرب ّي���ة ،وانتماء الحاكم �إلى دي���ن خا�ص ال يعني �أن
الدولة تكون دين ّية.

عدم نجاح العمل الإ�سالمي لخروجه عن الإطار
الوطني الجامع:

الخروج من م�ش���روع الدعوة �إلى ال�س���لطة وال�ص���راع عليها –
تق�سيم النا�س �إلى مذاهب و�أديان – ال�سقوط في تحدي الوحدة
– عدم امتياز االحزاب الدينية عن غيرها او ا�ضافة �شيء جديد
عليه���ا – �إعادة النظر في قانون تا�س���ي�س الأح���زاب  -قيام
الأحزاب على ا�سا�س البرامج الوطنية – ح�صر الدين ب�أحزاب و
الفرز الديني والمذهبي لل�شعب الواحد

■ ما م�س����تقبل العمل الإ�سالمي اللبناني في اطار الم�شروع
الوطني؟
لم ينجح العمل الإ�سالمي في لبنان لأنه دخل في تركيبة النظام
ال�سيا�س���ي الطائفي ،ومار����س الطائف ّية ف���ي تنظيمه الحزبي،
وخ���رج بذلك عن الإط���ار الوطني الجامع ،وهو مر�ض �أ�ص���اب
معظم الحركات الإ�سالم ّية التي خرجت من �إطار الدعوة العامة
للإ�س�ل�ام وتبليغ �أحكامه �إلى م�شاريع ال�سلطة والحكم فوقعت
في ال�ص���راعات وق�سمت النا�س �إلى مذاهب و�أديان ،ف�سقطت في
تحدي الوحدة ولم ت�ض���ف �ش���يئ ًا جديداً في الحياة ال�سيا�سية
تتميز به عن غيرها من الأحزاب ال�سيا�سية في الأداء وال�سلوك،
ولذلك طالبت في بع�ض المنا�س���بات �أن يعاد النظر في قانون
ت�أ�سي�س الأحزاب على �أ�س����س دين ّية وطائف ّية و�أن يكون قيامها
على �أ�سا�س البرامج الوطنية ،لأن التجربة �أثبتت �أن قيامها على
�أ�س����س دين ّية وطوائف ّية يجعلها تح�ص���ر الدين بها وب�أتباعها،
وهذا ينتج عنه الفرز الديني والمذهبي في ال�شعب الواحد.

المذاهب اجتهادات في الدين ولي�ست �أديان ًا:
ال�ش���يعة م�س���تقبلهم �أوطانهم وجزء من �أبن���اء الأمة الواحدة
بمذاهبه���ا المتع���ددة – المذاهب عناوي���ن طارئة تندرج تحت
الدين الواحد الجامع

■ وماذا عن م�ستقبل ال�شيعة العرب كجزء من الوطن الكبير
وكجزء من الإ�سالم بمعنى �أ�شمل؟
ال يوجد لل�ش���يعة العرب م�ستقبل خارج م�ستقبل �شعوبهم التي
ينتم���ون �إليها ،وال خارج �أوطانهم التي يقيمون فيها ،وهم جزء
ال يتجزّ�أ من الأ ّمة الإ�س�ل�امية بكل مذاهب �أبنائها ،من المالكي
وال�ش���افعي والحنفي والحنبلي ،والجعفري والإبا�ضي والزيدي
والإ�س���ماعيلي والأ�شعري والمعتزلي وكل من قال (ال �إله �إال اهلل،
محمد ر�س���ول اهلل) ،ف����إن كل هذه الأ�س���ماء والعناوين الطارئة
تن���درج تحت راية الدي���ن الواحد الذي يجمعه���م و�إن اختلفت
اجتهادات علمائهم ،فالمذاهب هي اجتهادات في الدين ولي�ست
�أديان ًا .قال اهلل (�إن ه���ذه �أمتكم �أمة واحدة و�أنا ربكم فاعبدون)
وقال تعالى (ملّة �أبيكم �إبراهيم هو �س ّماكم الم�سلمين من قبل).

دعوة المرجعيات في النجف للإنفتاح على الأزهر
خ���روج المرجعي���ة من �س���يطرة الأحزاب الدينية وم�س����ؤولية
النجف  -انح�سار دور المرجعية الدينية و�سكوتها بفعل �سيطرة
الأحزاب المرتبطة ب�سيا�سة النظام الإيراني – م�س�ؤولية النجف
في زمن ال�ص���راعات –�إبعاد ال�ش���يعة عن الأحزاب المت�صارعة
على ال�سلطة -الإنفتاح على الأزهر والعالم الإ�سالمي – تطويق
الإحتقانات المذهبية – عدم اختزال ال�ش���يعة ب�سيا�سة النظام
ال�سيا�سي في �إيران.

■ هل ترى دورا للنجف باعتبارها حا�ض����رة العلم ال�شيعي
في الأزمات الراهنة التي ت�ضرب العالم العربي؟
لقد انح�س���ر دور المرجع ّية الدين ّية في النجف بفعل �س���يطرة
الأح���زاب الدين ّية التي ارتبطت ب�سيا�س���ة النظ���ام الإيراني في
المنطقة بحيث لم ي�س���مع لها ر�أي يخالف تلك ال�سيا�س���ة التي
دخلت في �ص���راع مع دول المنطقة ،وهذا ما �أ ّثر على العالقات
بين ال�شيعة وال�س���نّة وهو ما يلحق ال�ضرر بالأ ّمة كلّها ،ولذلك
تقع على النجف م�س����ؤولية كبرى في زمن هذه ال�صراعات التي

ت�أخ���ذ الطابع المذهبي والطائفي في العراق والمنطقة ،وعليها
�أن تكون حا�ضرة في قيادة ال�شيعة دين ّي ًا لإبعادهم عن الأحزاب
المت�صارعة على ال�سلطة با�سم الدين والمذهب ،و�أن تعمل على
االنفتاح على المرجع ّيات الدينية في الأزهر ال�ش���ريف والعالم
الإ�س�ل�امي لتطويق الإحتقانات المذهبية وتنفي�سها ،وهذا الدور
يتطلب منها الخروج من �س���يطرة تلك الأحزاب الدينية والعمل
على عدم اختزال ال�شيعة ب�سيا�سة النظام ال�سيا�سي في �إيران.

الإمام �شيخ الأزهر :تكفير ال�شيعة
مرفو�ض و�سوف �أ�ص ّلـي خـلفهم في
النجف الأ�شرف
النهار �أونالين 2013/7/5
قال �شيخ الأزهر الإمام �أحمد الطيب « اننا لم نعد عربا بثقافة
عربية وال م�س���لمين بثقافة �إ�سالمية خ�صو�صا �أن بع�ض الأفكار
التافهة تتخطفنا .ولفت ال�ش���يخ الطيب الى �أنه « ُيخطط لفتنة
اليوم يراد لها ان تنبعث في بالد �أهل اال�س�ل�ام في وقت نحتاج
فيه الى وحدة الأمة اال�سالمية لكل دولها».
و�أ�ض���اف هذا هو المهم وال�ض���روري ال���ذي نحتاجه وبدونه ال
ن�س���تطيع ان نرفع ر�ؤو�س���نا في يوم من الأيام .ورف�ض ال�شيخ
الطيب ان يكون هناك ف�ضائيات تحكم بكفر الم�سلمين ال�شيعة.
و�أ�ض���اف« :هذا غير مقبول وال نجد له مب���رراً ال من كتاب وال
�سنة وال ا�س�ل�ام» .وتابع بالقول «نحن ن�ص���لي وراء ال�شيعة
فال يوجد عند ال�ش���يعة قر�آن �آخر كما تطلق اال�ش���اعات واال ما
ترك الم�ست�ش���رقون هذا الأمر فهذا بالن�س���بة لهم �ص���يد ثمين،
وردا على �س����ؤال ،ر�أى �ش���يخ االزهر ان���ه «ال يوجد خالف بين
ال�س���ني وال�شيعي يخرجه من اال�سالم انما هي عملية ا�ستغالل
�سيا�س���ي لهذه الخالفات» ،معلنا انه «�سيزور النجف اذا ذهب
ال���ى العراق» .وق���ال «االزهر واجب���ه الأول العمل على وحدة
الأمة اال�سالمية وكذلك توحيد الم�سلمين على ر�ؤية مع اختالف
االجته���اد» ،مبدي��� ًا ا�س���تعداده «لزيارة �أي م���كان اجمع فيه
الم�س���لمين مع بع�ضهم والنجف ب�صفة خا�صة» .ولفت الى �أنه
قال للوفد العراقي الذي زاره م�ؤخراً «�س����آتيكم و�أنا �أب لل�سنة
وال�شيعة».
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�صدر حديث ًا

للعالمة ال�سيد علي الأمين
الجزء الثاني من
�سل�سلة الدرو�س في علم الأ�صول
عن دار مدارك للن�شر
و
التعاليم الم�شتركة بين
الم�سيحية والإ�سالم
عن م�ؤ�س�سة «لتعارفوا»

اليوم ال�سابع ،الثالثاء 14 ،يوليو 2015
مما جاء في حديث للإمام الأكبر الدكتور �أحمد الطيب� ،شيخ الأزهر ال�شريف:
ن�س���تعر�ض اليوم وجهة نظر �أحد مراجع ال�شيعة الإمامية فى لبنان؛ وهو ال�سيد على الأمين �صاحب كتاب« :ال�سنة وال�شيعة �أمة
واحدة� :إ�س�ل�ام واحد ،واجتهادات متعددة» ،وقد �أتفق مع مجمل ما فى كتابه من �أفكار �إيجابية ت�ساعد على دفع م�سيرة التفاهم
بين ال�س���نة وال�شيعة ،فنحن �أبناء �أمة واحدة ،لكن  -ح�س���ب تعبير ال�سيد الأمين  -بيننا اجتهادات مختلفة ،ال تخرج �أحدنا من
الإ�سالم ،ولذلك ف�إن هذا الكتاب المتميز يحتاج �إلى قراءة مت�أنية من �شباب ال�سنة وال�شيعة حتى يعرفوا �أن الخالف الموجود بين
المذهبين ،والذى ت�سيل من �أجله الدماء -ال مبرر له.
وتابع فى حديثه اليومى ... ،الجديد الذى يمكن �أن ُيقر�أ فى كتاب ال�سيد على الأمين؛ �أنه يفرق بين الإمامة الدينية وبين الإمامة
ال�سيا�س���ية ،فالإمامة الدينية تعنى الرجل العالم التقى الذى ُيهتدى به و ُيلج�أ �إليه فى �أمور الدين وفى مدلهمات الأمور ،ويق�ص���د
بكالمه هداية النا�س ،و�أما الإمامة ال�سيا�س���ية تعنى الرجل الذى يتولى الحكم و�إدارة �ش�ؤون المجتمع وتطبيق ال�شريعة والحدود
و�إن�ص���اف المظلوم ،فهو معنِى بالأمور الدنيوية الحياتية والحياة المدنية ،وبالتال���ى هناك �إمام للحياة الدينية و�إمام للحياة
المدنية ،والفرق بينهما كبير.
و�أ�ض���اف الإمام الأكبر :ويرى – ال�س���يد على الأمين� -أنه حدث خلط عند كثير من ال�ش���يعة بين م�س�ألة الإمامة الدينية وم�س�ألة
الإمامة ال�سيا�س���ية ،ونقل بع�ض الن�ص���و�ص القديمة عن ال�ش���يعة الإمامية تدل على �أن �سيدنا عل ًّيا -ر�ضى اهلل عنه -لم يكن فى
ذهنه �أبدا �أنه من�صو�ص عليه من قبل اهلل تعالى؛ ليكون �إماما للم�سلمين كحاكم �أو كخليفة �أو ك�إمام يتولى �شئون دينهم ودنياهم،
الفتا �إلى �أن حديثنا على مدار حلقتين ي�أتى من من�صة �شيعية بحتة كلها عدل و�إن�صاف تفزع كثيرا من الترويج لنظرية الإمامة
الآن ،وتت�صدى ل�سب �أبى بكر وعمر وال�سيدة عائ�شة -ر�ضوان اهلل عليهم.
و�أو�ضح �أن ال�سيد على الأمين ي�ؤكد فى كتابه �أن الإمام على لم يطلب الإمامة ال�سيا�سية �أبدا ولم تكن فى ذهنه بل كان ينفر منه،
يقول �سيدنا على –ر�ضى اهلل عنه -عندما جاءه النا�س لمبايعته بعد مقتل الخليفة عثمان -ر�ضى اهلل عنهَ « :د ُعونِى َوا ْل َتم ُِ�سوا
ُوب اَ
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َف����������� ُع�����������و ُدوا َع� ْ
����������ن َط� ِ
��������ري� ٍ

			

			

رعــــاك اللـــــه

الأ�ســتــاذ حـلــيــم نـ�صــر
جديدة ال�شوف 2015/8/10

َ
���م
رع�
���خ ك����ري� ٍ
����������اك اهلل م������ن �����ش����ي� ٍ
ِل� ِ
�����دي������نِ اهلل ك�����م ك����ن����تَ الأم����ي����ن����ا!
�����ى و ُن����ك����ر ًا
ُج� ِ
�����زي������تَ ج�����ف�����او ًة و�أ�������س� ً
ب�������ص���ف ال���خ���ائ���ن���ي���ن���ا!
وت�������ص���ن���ي���ف��� ًا
ِّ
ب���م���ث��� ِل َ
ُ
ق���ي���م���ة الأدي������������ان ت��ب��ق��ى
���ك
وت�������س���م���و ف�����ي ق�����ب�����ولِ الآخ����ري����ن����ا
َ
���اد
رع�
���������اك اهلل ف�����ي �أ�����س����م����ى ج����ه� ٍ
ل���������ر� ِأب ال������ ّ���ص����د ِع ب���ي���ن ال��م�����س��ل��م��ي��ن��ا
�������اك الإل����������ه ر�������س� َ
و�أب��������ق� َ
��م
�����ول ����س���ل� ٍ
وم������ط������ف�������أة ل������ن������ار ال����ح����اق����دي����ن����ا
ُ
راي��������ة الإن�����������س�����انِ ي���وم��� ًا
���س��ت�����س��م��و
ع����ل����ى راي�����������ات ك��������لِّ ال���م���ج���رم���ي���ن���ا
ل���ت�������س���ري رح�����م� ُ
������د ّي�������ان ف��ي��ن��ا
����ة ال� ّ
وت�������ش���م���ل���ن���ا ال���م���ح���ب���ة �أج���م���ع���ي���ن���ا

���������دا َل� َ
���������ة �� َ����ص�����ا ِد ِق�����ي����� َن�����ا
َو َت���������� ْب���������� ُغ�
َ
���������ون ا ْل���������� َع� َ
����������������ب ا ْل�������� ِع�������� َب��������ا ِد ال������� َّ����س�����اجِ � ِ
����دي����� َن�����ا
َو َم������������ا َذ ْن
ُ
��������������س���������������ا َرى َع�����ا ِم ِ
�����دي�����نَ�����ا
�������������دا ِم ْ أ
ِب���������������إ ِْع�
َ
الَ�� َ
����������م����������د ًا َي���� ِق����ي���� َن����ا
�����������ح
ُي
َ
ِّ
�����������ر ُم َق������ ْت������ َل������ َه������ا َع ْ
������م �� َ��������ض����َل���� ً
ااَال ُم������ ْ���س���� َت���� ِب����ي���� َن����ا
َو َق�
ْ
���������������د جِ ������� ْئ������� ُت� ْ
َ�������ان ا ْل������خُ ������ ْل� ِ
����ج�����رِ ِم�����ي����� َن�����ا
جِ �������ن ُ
����م� ْ
�����د َم���������������� ْ�أ َوى ا ْل� ُ
�������م الآَخَ ��������رِ ي�������� َن��������ا
���������د ُع����������و ِل��������ظُ �������� ْل� ِ
َو اَل َي� ْ
ٌ
���ر�� َ���س���� ِل����ي���� َن����ا
�����������ول خَ ������������ا ِت�
�����������س�
ٌ
�����������م ِل���� ْل� ُ
َر�� ُ
���م� ْ
َو�أُ ْر ِ
ً
�������������ة ِل���� ْل���� َع����ا َل���� ِم����ي���� َن����ا
��������������س�������������لَ َر ْح������������� َم
َو اَل غَ
ِب������������� َق������������� ْو ٍم �آَ ِم������ ِن������ي������ َن������ا
�������������������������د ٌر
ْ
���������ش����رِ ِك����ي����نَ����ا
ْ����م ْ
������������ص�����������ى �أَ ْن نُ�����جِ
َو�أَ ْو َ
َ
�����ي�����ر ال ُ
������م ُد ْن����������ي���������� ًا َو ِدي�������� َن��������ا
�� ِ�������س�������� َوى ُخ��������� ْ������س� َ
������را ِن������� ُك� ْ

حَ ْر ُب ا ْل َب ُ�سو�س وداح�س والغبراء*

العالّمةال�سيد علي الأمين
اح����� ٍ��س
���ر َب ال� َب�����س��و�� ِ�س َو َد ِ
َوا��ْ�س � َت� ْ�ر َج � ُع��وا َح� ْ
����راءِ
�����ر ِة ا ْل����� َغ����� ْب� َ
�����م������ ْه� َ
���م َوا ْل� ُ
ِب���� ِق���� َت����ا ِل���� ِه� ْ
����روا �آ َث����ا َم���� َه����ا
����م َل� ْ
َف����� َك������أَ ّن����� ُه� ْ
������م ُي����� ْن����� ِك� ُ
���ج����اءِ
َ�������س���ا َب���قُ���وا ِل���� َف����ظَ ����ا ِئ���� ِع ا ْل���� َه���� ْي� َ
فَ���ت َ
ِف����ي ُك ِّ
�����ل ُق� ْ
���ر ٍب
�����ن َم����� َو ِ
���ر ِم ْ
اط ِ
���ط� ٍ
�����ن َي���� ْع� ُ
���ب َع����� َل�����ى َي� ِ
الَ ْب�������� َن��������اءِ
������د ْ أ
َن���������ا ٌر َت������ ُ���ش� ُّ
��م
��ج��� َم� ُ
����م �إِخْ ��������� َو ٌة َوال�����دِّ ي�����نُ َي� ْ
��ع َب�� ْي�� َن�� ُه ْ
هُ � ْ
����ن ْ أَ
���������داءِ
ال ْع� َ
ال���د ْن��� َي���ا ِم� َ
�����ص����ا ُروا َع��� َل���ى ُّ
َ
����م َو َت��� َب� َ
َو َت��� َق َّ
��اغ���� ُ���ض���وا
���ط��� َع���تْ �أَ ْر َح�����ا ُم����� ُه� ْ
َو ُ
��ح��� َن���اءِ
اهلل َي���� ْن���� َه� ُ
���م َع�������نِ ال����� َّ��ش� ْ
���اه� ْ
��رى
�أَ�� َ��س��� َف��� ًا َع � َل � ْي � ِه� ْ�م َي����ْ�س � ُق� ُ�ط��ونَ َع�� َل��ى ال�� َّث َ
���م َع��� َل���ى ْ أَ
��ر َع���ى ِب���� َ�أ ْي� ِ
ال ْه���������� َواءِ
���دي���� ِه� ْ
��َ��ص� ْ
َي������ا �أُ ّم� ً
����������ة َح���� َم���� َل����تْ ِر�� َ����س�����ا َل� َ
����ة َر ِّب���� َه����ا
����ت ِب���� َه����ا ِل����� َم����� َن�����ازِلِ ا ْل���� َع���� ْل���� َي����اءِ
َو�� َ����ص����� َل� ْ
��ه
ُع������و ِدي �إِل�����ى َم���ا� ِ���ض���ي ا ْل���� ُه����دَ ى َو ِك��� َت���ا ِب� ِ
��ت َد ْر َء ا ْل��� ِف��� ْت��� َن� ِ
�إ ِْن �� ِ��ش��� ْئ� ِ
��م��� َي���اءِ
��ة ا ْل��� َع� ْ
�ب َوا ْل��� َع��� َم���ى
َف��� ْه��� َو ال��� َّن� َ
��ج���ا ُة ِم����نَ ال � َّت � َع��� ُّ��ص� ِ
َو َد ِل����ي���� ُل���� َن����ا ِف�����ي ال����لَّ���� ْي���� َل� ِ
���ة ال���ظَّ ���لْ��� َم���اءِ
* حرب الب�سو�س :ورد في تاريخ العرب �أنها حرب وقعت في زمن الجاهلية لأجل ناقة
وا�ستمرت �سنين طويلة �سفكت فيها الدماء .حرب داح�س والغبراء :ورد في تاريخ العرب
�أنها حرب وقعت اختالف ًا على ال�س���باق ،داح�س (ح�صان) �أو الغبراء (مهرة) ،وقيل �أنها
ا�ستمرت �أربعين عام ًا �سفكت فيها الدماء بين مختلف القبائل العربية في الجاهلية.

