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حزب هللا
< يللل أضللر حللزب هللا اللللللبللنللانللي
بالتشيع ويل استولدامله للللشلعلارات
الدينية أمر سلبي أ ايجابي؟

كتب أحمد زكريا—الوطن الكويتية
@ahmad_78

أكد المرجع اللبناني الشيعي السيد علللي ايمليلن ان السليلاسلة
االيرانية سبب تشنج العالقة التلي ال تلولللو ملن اللتلنزيل بليلن
طهران والدول العربية ،الفتا ً الى أنه سبل ان طلاللب اللةليلاد
االيرانية بنن تبادر الى الدعو اللى حلوار جلاد والوالا ً ملع
الدول الوليجية ،معتبراً ان السياسة االيرانية ال تود الماالل
المشتركة .وبين في تاريحات وااة ل «اللوطلن »انله لليل
بلوابلة اللتلواالل بليلنلهلا وبليلن
من مالحة طهران ان توسلر ب
العالمين العربي واالسالمي ،معتبراً ان اور ايلران تلراجلعلت
كثيراً لدى شعوب المنطةة والعال بسبب سياستها.
وفيما يتعل بحزب هللا اللبناني ،اته الحلزب بلننله سلايل فلي
ظهور الفرز الطائفي في المجتمع ،مشدداً عللى ان أمليلن علا
الحزب السيد حسن نار هللا لي بمرجعية دينليلة وملا يالدر
عنه لي ملزما ً شرعاً.
وحول رؤيته للملف السوري ،قال ايمين :الاراع في سوريلة
سيزيد من تعةيدات المشهد المستةبلي واعوباتله واللملطلللوب
مللن الللمللجللتللمللع الللدولللي الللعللمللل علللللى وقللف الللزامللي الطللال
النار.وفيما يلي مزيد من التفاايل.

< كيف تةرأ مستةبل العالقة بين ايران والدول العربية؟
 العالقة الةائمة غير والية ملن اللتلنز واللتلبلاعلد ولالفلا ًللةواعد التي يجب ان تكون عليها ،فاننا نرى ان اللعلالقلة
بين ايران والدول العربية يجب ان تةو على أسلا ملن
االحترا المتبادل وحسن الجوار وروابط الديلن واللتلاريل
والجغرافيا ،ويذا ما يتواف مع مالحة شعوب الملنلطلةلة
كلها ،والمطلوب من الةياد الجديلد فلي ايلران ان تلعليلد
النظر في السياسة التلي اعلتلملديلا اللنلظلا االيلرانلي فلي
السنوات الماضية والتي كانت من أسباب التش بنج وغليلاب
العالقات الطبيعية بين ايران والدول العربية ،وقد انلعلكل
ذلك سلبا ً على عالقات الشعوب والمجتمعات في منطةتلنلا،
وأوجد المناخ لتااعد االحتةانات الطلائلفليلة واللملذيلبليلة،
وقد تنثرت اور ايران وتلراجلعلت كلثليلراً للدى شلعلوب
المنطةة والعال بسبب يذه السياسة ،ولذلك كنا قد طلللبلنلا
من الةياد االيرانية ان تبادر الى الدعلو اللى حلوار جلاد
واواا ً مع الدول العربية في اللوللليلج ين ايلران دوللة
مهمة وكبير في المنطةة ويذا مل بملا يلفلري عللليلهلا ان
تكون مادراً لالطمئنان واالستةرار فلي ملنلطلةلة الشلر
ايوسط والعال وبالواوص لجيرانها من الدول اللعلربليلة
في مجل التعاون الوليجي ،ولي من مالحة ايران ان
بوابة اللتلواالل بليلنلهلا وبليلن اللعلاللمليلن اللعلربلي
توسر ب
واالسالمي.
وكنا قد طالبنا أيضا ً وسائل االعال بلنن تسلايل بلاشلاعلة
أجواء الحوار بين دول المنطةة باالبتعاد علن اسلتلنلهلاي

اللغة الةومية والمذيب بية التي تزيد في ب
الطين بللبلة وتلزرع
ايحةاد وتنكن جراح الماضي التي ال يستفيد منها اال أعداء
أ بمتنا الواحد من العاملين على ضعفها وزرع الفلتلن بليلن
شعوبها ودولها.
العالقة بين السنة والشيعة
< الى أي ملدى تلعلتلةلد بلنن اللملشلروع االيلرانلي يضلر
بماال شعوب المنطةة ووااة فيما يتعل بالعالقة بليلن
السنة والشيعة؟
 ان أمللريللكللا وايللران كسللائللر الللدول الللتللي تللبللحل عللنماالحها في المنطةة ،وال نستبعد حاول التةارب بينهملا
في مستةبل اييا  ،ونحن ال نرى ان السليلاسلة االيلرانليلة
الةائمة تود الماال المشتركة بينها وبين الدول العربية
وشعوب المنطةة ،وال نعتةد ان ايران ستلكلون فلي ملنلنى
عن تداعيات السياسات التي تعمل على استغالل الوالفلات
التاريوية بين السنة والشيعة وتوظليلفلهلا فلي اللملشلاريلع
السياسية.
< يل الاراع السني الشيعي ياب في ماال أمريكا؟
 قد يرى بعي ا بناع السليلاسلة ايملريلكليلة فلي الشلرايوسط ان الاراع السني الشيعي يشلغلل دول اللملنلطلةلة
وشعوبها بننفسه  ،ويستنزف قدراته ويارفها عن بناء
دولها بشكل قوي يويف حللليلفلتلهلا ايسلاسليلة اسلرائليلل،
ويجعل من أمريكا موضع حاجة لموتلف ايطلراف ،ويلذا
يفسر عد دع قوى االعتدال في المنلطلةلة ،وللكلن ملا
ما ب
نراه ان يذه السيلاسلة ولاطلئلة ينلهلا سلتلزيلد ملن علداء
شعوب المنطةة يمريكا ،ولن تكلون أملريلكلا ومالاللحلهلا
بمعزل عن آثار يذا الاراع الذي لن يةتار على المنطةة
وحديا ،ويو ما سيزيد من انتشار ثةافة الكرايية التي لل
يعد باالمكان منع واولها الى مناط أورى من العال في
ظل ب وسائل التواال الحديثة ،ويذا ما سلوف يسلايل فلي
تغذية االرياب عالم بيا ً ويلو ملا يلعلود بلالضلرر علللى كلل
الدول والشعوب.

 اللور ريللرانتللراجللعللت كللثلليللراً
لللللدى شللللعللللوب
المنطةة واللعلالل
بسبب سياستها

 ان توظيف الشعارات اللديلنليلة فليالسياسة يؤدي الى االضرار باللديلن،
والشعارات المذيبية تساي في زرع
الفرقة بين اللملذايلب وعلزل اللنلا
بعضها عن بعي ،ولذللك كلان رأيلنلا
اعللاد الللنللظللر فللي نشللوء ايحللزاب
السياسية في مجتمعاتنا علللى أسلا
ديني أو ملذيلبلي ،ين دور ايحلزاب
السياسية يةو على أسلا اللبلراملج
االاالحية التي يحتاجها المجتمع من
والل تطوير الدولة والمؤسسلات ملع
الللمللحللافللظللة علللللى وحللدتلله الللوطللنلليللة
وعيشه المشترك.

 أمريكا تلبلحلعن مالاللحلهلا
في المنطةة وال
نستبعد حالول
الللتللةللارب بلليللن
واشلللللللنلللللللطلللللللن
وطهران

وحزب هللا بسياسته التي اعتمديا لل
يلعللط اللور مللتلمل بيلز فلي اللمللشلهللد
السياسي ال على مستوى االاالح في
الدوللة أواالدار  ،وال علللى مسلتلوى
العالقة في المجتمع بتلرسليل اللوحلد
مكوناته ،بل سايمت سياسته فلي
بين ب
ظهور الفرز الطائفلي فلي اللملجلتلملع،
ويذا ما وقعت فيله ايحلزاب اللديلنليلة
عللمللوملا ً عللنللدمللا قللامللت علللللى أسللا
الدعو الدينية الجامعة وانغمسلت فلي
اراعات السلطة والحك مما انلعلكل
سلبا ً على اور الدعو والدعا .

 طلللللبللت مللنالللللللللةلللللللليللللللللاد
اإليلللرانللليلللة أن
تللللبللللادر رلللللى
حلللللوار جلللللاد
واللوا لا ً مللع
الدبول الوليجية

< ما رايك فيمن يعتبر آراء أمليلن علا
حللزب هللا حسللن ناللر هللا ملللللزمللة  -يجب رعلاد
شرعياً؟
اللللنلللظلللر فلللي
 باالاطالح الديني والفةهي ال يلعلتلبلرأمين عا حزب هللا السيد حسن نارهللا
مرجعية دينية تادر علنلهلا اللتلكلالليلف
الشرعية من ولالل ملوازيلن االجلتلهلاد
الشرعي ،وللذللك ملا يالدر علنله ملن
آراء ديللنلليللة للليل لللهللا اللفللة االلللزا
الشللرعللي ،ويللو عللنللدمللا يللنوللذ قللراراً
بالتدول في ايحدا السورية مثالً ،انما
ينولذه بلوالفله قليلاد حلزبليلة ولليل
بوافه مرجعية دينية.

نشلللللللللللللللللللللوء
ايحلللللللللللللللزاب
السياسية فلي
مللجللتللمللعللاتللنللا
علللللى أسللا
ديني ومذيبي

سورية
< يل تعتةد أنه يمكن للرئي السلوري ان يلكلون جلزءا
من المشهد المستةبلي لسورية؟
 ان ما نتلمل بنلاه ان يلتلوقلف نلزيلف اللدملاء فلي سلوريلةومسلسل الدمار والوراب ،وال شك بنن استمرار الالراع
في سورية سيزيد ملن تلعلةليلدات اللملشلهلد اللملسلتلةلبلللي
واعوباته ،والمطلوب من المجتمع اللدوللي اللعلملل علللى
وقف الزامي الطال النار واعلطلاء اللفلرالة اللحلةليلةليلة
للشعب السوري التي تتي له التعبير عن رأيه بحرية عن
مستةبل سورية.

أرفي نشر التشيع في مار ينه
يحد الفرقة بين المسلمين
الوطن الكويتية—احمد زكريا
رداً على سؤال حول رأيه فلي نشلر اللتلشليلع فلي
مار قال المرجلع الشليلعلي السليلد علللي ايمليلن
«نحن كان لنا موقف منذ سنلوات علديلد رفضلنلا
فيه ما يسمى بالدعلوات اللملذيلبليلة ينلهلا تلحلد
أمر ل يعتمده
الفرقة بين أبناء ايمة الواحد ويو ٌ
السلف الاال من ايئلملة واللعلللملاء ،ويلذا ملن
توظيف المذايب فلي علالل السليلاسلة ولليل لله
عالقة بالدين ين الدين االسلالملي اللواحلد يلجلملع
بين كل اللملذايلب اللتلي تشلكلل مالدراً للثلروتلنلا
الفكرية والفةهية وكلها تعبر عن آراء واجتهلادات
في فه الشريعة االسالمية .وقد رفي أئلملة أيلل
البيت عليه السال الدعو ينفسه كلملا رفضلوا
الدعو الى ال بتش ُّيع وجعله اطاراً
وااا ً بلجلملاعلات
ب
طائفية معزولة عن محيطلهلا وقلوملهلا ،أو حلزبلا ً
سياسيا ً يطرح المشاريع السياسية اللولاالة اللتلي
تدول أتباعه في لعبة الاراع على السلطة ،ويلو
مما يع بم الشرخ واالنةسا داول ايمة االسالميلة
ومجتمعاتها».
وأردف «ويذا ما يستفاد من سير ايئمة العمليلة
ومن ايوبار الكثير المروية عنهل بلهلذا الشلنن،
ومنها على سبيل المثال أنه كانلوا يلطلللبلون ملن
الشيعة ان يكونوا دعا له بنعماللهل وسلللوكلهل
وأن يكونوا زيلنلا ً يئلملتلهل ال ان يلكلونلوا شليلنلا ً
عليه  ،وأن يكونوا بركة على من جاوروا وسللملا ً
لمن ولاللطلوا وأن يلةليلملوا أفضلل اللعلالقلات ملع
ولطائه بلالالال فلي مسلاجلديل وأداء ايملانلة
اليه وعياد مرضاي وتشييع موتاي والشلهلاد
له وعليه  ،وقد ورد عن االملا الالاد عللليله
السال ان المالي ولفه كالمالي ولللف رسلول
ايول».
هللا في
الاف ب
ب
وأضللاف ايملليللن «لللذلللك نللحللن نللرفللي الللعللمللل
التبشيري المذيبي فلي مالر وغليلريلا ينله ملن
ايعمال التي تحد الفرقة بليلن اللملسلللمليلن ،وال
نرى له أي مردود من الناحية الدينية ين انلتلةلال
المسل من مذيب الى مذيب آور يو كنةلل اللملاء
من ضفة النهر الى الضفة ايورى وليل انلتلةلاالً
مللن الللكللفللر الللى االسللال وال مللن الللفللس ل الللى
االيمان!.والواجب يو العمل على تةارب المسلمين
ووحدته ولي اللعلملل علللى ملا يلحلد اللفلرقلة
ويزيد االنةسا بينه ».
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اللملشلوه
له عالقات الدر والمااير وغيريا.ولكلن اللفلهل
ب
ماادر التةية ومعنايا في الشريعة اإلسالمية
للتةية من قبل بعضه عن قاد أو غير قاد يلريلد أن يلجلعلل
منها عائةا ً أما تةارب المسلمين وحاجزاً يمنع من ثةة بعضه
بالبعي اآلور مع أنها كانت موجود بالطريةة التي اعلتلملديلا
ال بتة بية وال بتةلا واللتلةلوى أللفلاظ للملعلنلى واحلد ويلو اللوقلايلة
اإلما الااد كما ب بينايا في بحثنا عنها وتفسيرنا للهلا بلننلهلا
واإلحتراز ،ويي منووذ من فعل(ا بتةى) اللملشلتل بلدوره فلي
كانت ايغة عملية لتةدي الملشلتلرك علللى اللولاص وتلرجليل
ايال من الفعل الثالثي(وقى).
جانب الموافةة واإلئتالف على جانب اإلولتلالف فلي اللملسلائلل
ومن اآليات الةرآنية التي يستدل بها على تشريع التلةليلة قلول الفةهية مما يكشف عن اتساع الشلريلعلة السلملحلاء للملولتلللف
ا
هللا(ال اي َّت ِو ِذ ا ْل ُم ْؤ ِم ُنونا ا ْل اكاف ِِرينا أا ْولِ اي ا
ُون ا ْل ُم ْؤ ِمنِينا او املنْ اآلراء من الناحية العملية .
اء مِنْ د ِ
لي إء رِ َّال أانْ اتل َّتلةُلوا مِل ْنل ُهل ْ ُتل اةلا ً
هللا فِلي ا
اي ْف اعلْ اذلِ اك افلا ْي ا مِنا َّ ِ
ش ْ
ومن المفارقات التي يةلع فليلهلا بلعلي اللملعلتلرضليلن عللليلهلا
او ُي اح ِّذ ُر ُك ُ َّ
ليلر)آل علملران.-٨٢-ويلذا
س ُه اورِلاى َّ ِ
هللا ا ْلل املاِ ُ
هللاُ ان ْف ا
والجاعلين منها سدب اً بين المسلمين-أنه رذا أساء اللملسليلؤون
التشريع لها في اآلية المباركة ل يحد شروا ً وال مشكلة فلي
في أمر من ايمور فه بالتةية للهل ال ايل بتلهلملون! ورذا أظلهلر
عالقات المسلمين مع غير المسلمين قديما ً وحديثاً ،فةد قلاملت
بعضه اإلنكار لإلساء قالوا عنه بالتةية يعملون!.
بين شعوب ودول الفريةين العالقات الحسنة في مراحل علديلد
تعالى:و اقال ا ار ُجل ٌ ُم ْؤمِنٌ مِنْ آا ِل ف ِْلر اع ْلونا اي ْلكل ُتل ُ رِيل املا انل ُه
ويي مستمر رلى زماننا يذا وعالقات العيل اللملشلتلرك فلي قال هللا
ا
أا ات ْة ُتلُونا ار ُج ًال أانْ ايةُول ا ار ِّب اي َّ
اء ُك ْ ِبا ْل اب ِّي انا ِ
هللاُ او اقدْ اج ا
ت مِلنْ ار ِّبل ُكل ْ
بالدنا العربية واإلسالمية تشهد لذلك ناييك عن عي ملاليليلن
ً
ا
َّ
ا
ُ
ا
ا
ُ
ُ
ُ
لي اللذِي
اا ِدقا ُياِ ل ْبلكل ْ اب ْلع ُ
المسلمين في دول غربية عديد يحملون جنسيلاتلهلا اللوطلنليلة اورِنْ ايك كا ِذ ًبا ف اعل ْي ِه ك ِذ ُبه اورِنْ ايك ا
اب.
ف اك َّذ ٌ
هللا اال اي ْهدِي امنْ ي اُو ُم ْس ِر ٌ
وما ذلك رال ين العالقات في اللملجلتلملع اللبلشلري تلةلو علللى اي ِع ُد ُك ْ رِنَّ َّ ا
أسا ظواير ايقوال وايعمال ولي علللى أسلا اللبلواطلن نةول لهؤالء :رن كان الموافةون لك في رأي أو فعل ً الادقليلن
والمعتةدات.ورذا كانت التةية بالمعنى الةرآني ل تمنع من قليلا فهذا ما تريدون ! ورن كانوا كاذبين فيما يةلوللون أو يلفلعلللون
تتضررون ! وهللا تعالى وحده يعل من اللنلا
تلك العالقات الحسنة بين المسلمين وغيري فبطري أوللى أن فننت من ذلك ال
ب
التمنع من ذلك بين المسلمين أنفلسلهل بلعلضلهل ملع اللبلعلي ما يبطنون وأنت التعلمون!.
ً
ً
اآلور!.ويذا ما حال فعال في حيا أئمة أيل البيت وواواا والفور الرازي في كتابه (مفاتي الغيب)عند تفسير آية التةليلة
اإلما جعفر الااد الذي رويت عنله روايلات كلثليلر تلحلكلي التي أشرنا رليها في البداية نةل رواية عن عوف عن اللحلسلن
ً
ريمانه بالتةية وقد كان اإلنفتاح فلي علهلده قلائلملا علللى أئلملة أنه قال :التةية جائز للمؤمنين رلى يو الةيامة .وقال اللرازي
المذايب اإلسالمية وسائر المدار اللفلةلهليلة وكلانلت علالقلة بعد ذلك ويذا الةول أولى،ين دفع الضرر علن اللنلفل واجلب
ايوو اإلسالمية راسوة فيما بينلهل علللى رغل تلعلدد اآلراء بةدر اإلمكان.
الفةهية وتباينها أحيانا ً ول يحال تشكيك في ذلك كلملا تشلهلد

الحرب ،فإن (الفرار من الفتنة وير من الوقوع فيها).
وما حد اما السفار االيرانية ملن اللواضل أنله ردفعل على السياسة التي تتبعها ايران فلي اللملنلطلةلة وان
الذين قاموا بهذا اللعلملل يلحلملللون تلدولل حلزب هللا فلي
سوريا الى ايران .
والعمل االنتحاري واالريابي ال يمكن ان ينلتلسلب للغليلرفاعليه ،لذلك يو ال ينتسب ال الى طائفة وال الى ملنلطلةلة
وال الى جماعة بل تتحمله تلك التنظليلملات اللتلي تسلتلغلل
احداثا في المنطةة من اجل تعبئة عنااريا للةيا بلهلكلذا
اعمال.
في مةابلة ملع اإلعلالمليلة بلوال يلعلةلوبليلان ،علللى قلنلا
تطر العالمة السيد علي ايمين في أجلوبلتله
المستةبل" ب
لآلتي:
 العمليات اإلنتحارية:يناك رأي فةهي واض لدى الكثير من الفةهاء والعللملاء
يعتبر ان العمل االنتحاري سلواء االاب االبلريلاء ا لل
يابه يو علملل ملحلر شلرعلا وال يال ان يلوالف
بالجهاد او باإلستشهاد ،ين الفاعل يو قاتل لنفسه ولي
مجايدا وال ينطب عليه عنوان الشهيد  .لذلك فإن العلملل
اإلنتحاري مستنكر ومحر شرعا سواء استهدف السفار
االيرانية او غيريا من االماكن حتى العمليات اللملشلابلهلة
التي قا بها حزب هللا ضد العدو االسلرائليلللي كلان فليلهلا
جدل فةهي حول مشروعية ان يلةلد االنسلان علللى قلتلل
نفسه .ين ايمر المشروع في الجهاد الدفاعي ان يلةلاتلل
االنسان عدوه ال ان يةتل نفسه.
 نللحللن ال نللعللتللبللر بللنن االراضللي السللوريللة يللي اريمشروعة للجهاد ين يذه االراضي يلتلةلاتلل فليلهلا االيلل
واالشةاء وليست ساحة لمواجهة االعداء ،لذلك اعلتلبلرنلا
ان الذياب الى سوريا من اي طرف كان يو لليل ذيلابلا
لالعمال الجهادية بل يو انضما الى اللةلتلال بليلن االيلل
واالشةاء وتغذية لهذا اللةلتلال اللذي يلجلب اللعلملل علللى
ريةافه.
ان تدول حزب هللا واطراف لبنانية في سوريا للن يلدفلعالفتنة عن لبنان بل سيستدرجها الى البلد ،ونحن نلرفلي
ما يسمى بالحرب االستباقية .ايران تعرضت للولطلر ملن
قبل الكثير من التكفيريين في افغانستان وقد قتلت عناار
كثير يناك من بعثتها الدبلوماسية ،ولكنها ل تلللجلن اللى
اي علملل اسلتلبلاقلي ضلديل ولل تلرسلل قلواتلهلا للةلتلال
التكفيريين وارج حدوديا .
وموضوع الةتال في سوريا ال عالقة له بالتكفيريين ،بليو مجرد حجة للتدول في سوريا ،ومنط التحالفات بين
النظا االيراني والنظا السوري يلو اللذي فلري علللى
حزب هللا ان يتدول فيها كما فري علللى اللكلثليلريلن ملن
لبنان وغير لبنان.
والمةامات الدينية ليست اغلى من اللبلشلر ،وعلبلاد هللاليست مةتار على المةامات  ،وااحاب يذه اللملةلاملات
كانوا في طليعة المدافعين علن وحلد اللملسلللمليلن وضلد
سفك الدماء والسيد زينب تريد من المسلمين ان يكونلوا
يدا واحد وان ال تسفك دماؤي بينه  ،وملوقلفلهلا يلملثلل
موقف ابيها االما علي عليه السال الةائل (يسللِّلملنَّ ملا
سلمت أمور المسلمين)
والةرى الشيعية في سوريا ليست مسؤوليلة حلزب هللا،بل يي مسؤولية النظا السلوري أن يلدافلع علنلهلا،وانلا
اتعجب لماذا ل يستطع يذا النظا الدفاع عن يذه الةرى.
ورذا كان عاجزاً عن الدفاع عنها فللليلولرج أيلللهلا ملنلهلا
أسو بالنازحين السلوريليلن ملن قلرايل ريلثلملا تلنلتلهلي

وما يمكن ان يجنبنا كل يذه الفتن يو ان نلتلراجلع علنالتدول في سوريا وان تبسط الدولة الللبلنلانليلة سلللطلتلهلا
على كامل االراضي اللبنانية وتمنع دوول المسلحين اللى
سوريا .انا افه قيا حزب هللا بالدفاع علن للبلنلان حليلن
يتعري البلد لهجو مع العل ان مهمة الدفاع عن للبلنلان
يي مهمة الجي اللبناني والةوى االمنية وليست مهلملة
حزب هللا - .نحن ل نر ان يناك يجوما على للبلنلان ملن
قبل المتةاتلين في سوريلا ،للذللك ملا يلي علالقلة للبلنلان
والدفاع عنه بدوول الحزب للمشاركلة فلي اللةلتلال علللى
ايراضي السورية؟ لبنان ل يتعري لللولطلر كلي يلذيلب
حزب هللا الى سوريا لرفع الوطر عن لبنان  ،رن تبريرات
حزب هللا الدوول الى سوريا بالوطر الةاد ل يةنع احلداً،
يناك وطر رسرائيلي على لبنان قائ فلماذا ل يذيلب رللى
قتال رسرائيل بذريعة الوطر على لبنان ؟ .مع أن اللولطلر
الةائ أشدب من الوطر الةاد !
والنني عن الاراعات والنزاعات يو مبدأ انلطللل ملنلهأئمة أيل البيت في حفاظه على وحلد ايملة ،واللتلدولل
في الةتال على ايراضي السورية يو والف الةاعد التي
اسسها ايئمة في عد زج الشليلعلة فلي الالراعلات ملع
ب
التمز واإلنةسا التلي
محيطه ،اونا ً له ودفعا ً يوطار
تايب ايمة جمعاء.
ونحن نرى أن بتدولل حلزب هللا يلزيلد ملن االحلتلةلانلات
المذيبية والطلائلفليلة فلي اللملنلطلةلة ،وأعلداء ايملة يل
المستفيدون من تنجيج نلار اللعلداوات بليلن أبلنلاء ايملة
الواحد !
غلطلاء وتلابلعلا ً للللةلوى
المؤسسات الدينية عندنا تشكللً
الحزبية الموجود علللى االري ،ال تلوجلد قلوى ديلنليلة
تمتلك االستةاللية ،انا كنت في جنوب لبنان ول اعد قادراً
على العود الى جنوب لبنان ينلنلي ولاللفلت قلوى االملر
الواقع على االري.
ااحاب الرأي اآلور في الطائفة الشيعية ال يذيبون اللىالجنوب بحرية ،انا ُمنعت من الذياب اللى جلنلوب للبلنلان
بعد احدا  7ايار وسيطر حركة امل علللى دار االفلتلاء
الجعفرية في مدينة اور وتحويللهلا رللى ملكلتلب حلزبلي
له  ،وحتى اآلن ل استرجع مكتبتلي يلنلاك ومسلتلنلداتلي
الشولاليلة رغل وجلود اللدعلاوى اللةلضلائليلة ! ونلحلن
والفناي بالرأي ول يكن لدينا سالح ،وقد ناحناي بعد
االنوراط باالنةسامات الداولية .ويذا يلعلنلي علد وجلود
الضمانة للعود وال بتن بةل !
االملا الاللدر عللاري كللاملل االسلعللد فللي السللتليللنليللاتوالسبعينات من الةرن الماضي ،للكلن االسلعلد اللذي كلان
رئيسا ً للمجل النيابي في ذلك اللوقلت لل ُيلولرج اإلملا
الادر من الجنوب وال غيره من المعارضين لله ،بليلنلملا
االحللزاب اوللرجللت اإلمللا الاللدر مللن الللجللنللوب أواوللر
السبعينيات ،ويكذا فعلت ايحلزاب الشليلعليلة ملعلنلا ! رن
االحزاب التي تحمل السلالح تلفلري رأيلهلا علللى رجلال
الدين والمؤسسات الدينية ،فال يمكن لرجل دين أن يكلون
في موقع دون أن ينال رضايا !

الرئي بري بسكوته يؤمن البيئة اللحلاضلنلة واللةلابلللةلمشاركة حزب هللا في سوريا ،بل أالبل يلو وجلملهلور
الحركة جزءاً من البليلئلة اللحلاضلنلة لسليلاسلة حلزب هللا
ومشروعه ،ويناك قلتلللى ملن حلركلة املل فلي سلوريلا،
وابناء حركة امل ي في مةدمة الداعين والمدافعيلن علن
والمشجعين لها ،ولذا فإن حزب هللا ال يجلد اي
المشاركة
ب
معارضة له من حركة امل او من المؤسسة الدينية ويلذا
ما يريده حزب هللا.
اقول لحزب هللا يجب ان تلولرج ملن سلوريلا وقلد قلللتيحر الدوول في يذا الاراع الذي سيزيد من االحتةانات
الطائفية والمذيبية في المنطةة
ولن يحاد حزب هللا من استمرار تدوله في الةتال عللىايراضللي السللوريللة سللوى الللمللزيللد مللن سللوء السللمللعللة
والوسائر.
 الامت اللذي يلملارسله اللرئليل بلري واللملؤسلسلاتالدينية االورى ان ل يكن تعبيراً عن اللملوافلةلة فلهلو قلد
جعل من الطائفة الشيعية حةال ثةافيا لرؤية ايران وحلزب
هللا.
المسؤول العسكري للطائفة الشيعية ااب حزب هللا كماااب المسؤول الثةافي اللوحليلد للهلا ايضلا ،ويلو اللذي
يحدد سياستها ويو مرتبط بايران.
اليو ُيربى ابناؤنا على انه ي الغالبون وانه وحلديليملكون الحةيةة وكل الموالفين لرأيه موطئون.
 منهج أيل البيت في تربية شيعته ملا قلاللوه (شليلعلتلنلاسل لمن والطوا ،بركة على من جلاوروا ،رذا رضلوا لل
يسرفوا ،ورذا غضبوا ل ايظلموا)
يناك تربية واطئة نشنت من والل ثةافة احادية اعتمدتالسلللالح ورفضلللت اللللرأي اآلولللر داولللل اللللطلللائلللفلللة
الشيعية،فكيف يةبلون بالرأي اآلور من وارجها؟
ماللطلللل "واجللب جللهللادي" يللو مللن الللمللاللطلللللحللاتالسياسية للحزب الديني .ويو ماطلل سليلاسلي ولليل
حكما ً شرعياً ،وال يعطي براء ذمة دينية ،وال يجعلل ملن
الةتال جهاداً بالمعنى الشرعي.
الشهيد عند الفةهاء يو الذي يةتل في المعركة اللملنذونبللهللا شللرعلاً،واللليللو أيللن يللو االذن الشللرعللي الللواضل
والظاير؟ ،قياد حزب هللا ليست مرجعا ً شرعياً .والسليلد
نارهللا لي مرجعية دينية بلاللملعلنلى اللفلةلهلي بلل يلو
مرجعية سياسية لحزبه .ولي من المةبول أن تبذل علنا ً
الدماء بفتوى تادر في الوفاء ! -الولي الفةيه مرجلعليلة
دينية لمن يعود له في المسائل الدينية ولي لكل الشيعلة
في العال ويذه المرجعية ل يادر علنلهلا فلتلوى ديلنليلة
بالةتال واال لكان أتلى ملن ايلران عشلرات االللوف .اذن
فالموقف اإليراني من اللةلتلال علللى ايراضلي السلوريلة
ناشئ من تحالف سياسي مع النظا السوري وليل علن
فتوى دينية،ومن ينا قلنا ان ذياب حزب هللا الى سلوريلا
لي من والل مرجعية دينية ،ينه ل يادر عن مرجعية
العرا وال عن مرجعية ايران الدينية فتوى بهذا الشلنن.
تدول حزب هللا في سوريا سيجعله يلتلحلملل اوزار يلذهالحرب بعد ان تنتهي ،والشيعة أيضا ً سيتحملون اوزاريلا
ويتحملون تبعاتها في عيشه وتوااله مع محيطه .

للمشايد الحية:
?http://www.youtube.com/watch
v=q5juXPfb1l0

التربية والتعلي بين الواقع والمرتجى

تجربة التعلي الديني و التربية بين الواقع و المرتجى
اكتسب التعلي و التربية منذ قرون عديد أيمية بالغة في موتلف المجتمعات و الدول و الشلعلوب وللذللك
انشنوا لتلك الغاية المدار و المعايد و الجامعات وأعدوا المنايج للتعلي و البرامج للتربية بلاعلتلبلاريلا
تتو بلى اناعة االنسان الذي يشكل ثرو ايوطان وعماد بةائها واستمراريا من ولالل اللعللل اللدافلع للهلا
اب و
طور و االزديار فبالعل تتبدبد ظلمات الجهل و تنكشف غيايب التو بلف وتنةشع غيو التع ب
باتجاه ال بت ب
يدول االنسان في عال اينوار ويلح بركب الحضار و التة بد وقديما ً قال الشاعر :
العل يرفع بيتا ً ال عماد ل ُه  /والجهل يهد بيت ب
العز والشر ِ
ف

 التعلي رسالة معرفة وتربيةوعبر تاري الرساالت السماوية ل تنفال رسالة العل عن التربية وقد كان من مظاير ايلتلملا السلملاء
بالتعلي و التربية بعثة اينبياء و الرسل الذين حملوا لواء العل و التربية و نشروا اللملعلارف و االولال
وكانوا الطليعة التي حملت بح افة المع بل و المر ببي و الةدو واستحةت ذلك بجدار وم بما يشلهلد للهلذا
االيتما السماوي بالتعلي و التربية واقترانهما ما جاء في االنجيل الملةل بد ملن أقلوال السليلد اللملسليل
الرب ) وأابت فيما تةولون فهكذا أنا فإذا كنت أنا الرب و اللملعل بلل قلد
لتالميذه (:أنت تدعونني (المع بل و
ب
غسلت أقدامك فيجب عليك أنت أيضا ً أن يغسل بعضك أقدا بلعلي فلةلد جلعلللت للكل ملن نلفلسلي قلدو
لتانعوا انت أيضا ً ما انعت رليك ) و في الةرآن الكري  (:يو الذي بع في ايميين رسوالً ملنلهل يلتلللو
عليه آياته و يزكيه و يعلمه الكتاب و الحكمة ورن كانوا من قبل لفي ضالل مبين ) ( و ر بنك لعلى ول
عظي ) ( لةد كان لك في رسول هللا أسو حسنة ).
و الكتب السماوية مليئة بالدعو الى اكتساب العل و المعرفة وفي بعلي اللنلالوص اللديلنليلة أن اللعللل
فريضة من الفرائي التي رن أدايا االنسان فكننما قا يداء اللواجلب فلي ملحلراب اللعلبلاد  .وللذللك كلان
التعلي في عداد الرساالت التي يجب الةيا بها اقتداءاً بالرسل و اينبياء قضاءاً لح ب رنسلانلي فلرضله هللا
على ولةه وقد جاء في بعي الناوص الدينية  ( :ما اوذ هللا على الجهالء أن يتعلموا حتى أوذ هللا على
العلماء أن يع بلموا ) و في االنجيل ( فمن والف واية من أاغر تلك الواايا وع بل النا أن يفعلوا مثله
ع بد الاغير في ملكوت السموات وأما الذي يعمل بها و يع بلمها فذاك يع بد كبيراً في ملكلوت السلملوات ) و
في الحدي النبوي ( من تع بل هلل و ع بل هلل و عمل به دعي في ملكوت السموات عظيما ً ) .
ولذلك يةع الوطر و يحال الضرر عندما تتحول تلك اللرسلاللة ملن ولالل اإليلملال وانلعلدا الضلوابلط و
الةوانين رلى وسيلة من وسائل العي ورلى أدا من أداوات ال بتعبئة الوااة بجماعة أو حلزب أو طلائلفلة
ين ذلك يورجها عن كونها رسالة معرف إة وعل إ يادفة لاناعة االنسان وبناء ايوطان ال تلعلرف اللحلدود
ض بيةة ينها رسالة واسعة ايرجاء ،فسيحة اينحاء لإلنسانية جمعاء ،وبذلك تتحول رسالة التلعللليل رللى
ال ب
الملرجلو ملنلهلا فلي
أدا من أدوات الفرز و التةسي الديني و الفكري و السياسي وتؤدي عك اييداف
ب
تعزيز الروابط االنسانية و الوطنية ومن ينا أرى من الالز ريالء مسنلة التربية الوطنية و اللتلعللليل فلي
لبنان االيتما الكبير ينها تشكل أساسا ً في بناء الوحد الوطنية فيجب رعاد اللنلظلر فلي اللتلشلريلعلات و
الةوانين التي يسم من واللها بإنشاء المدار و الجامعات و اعتماد المنايلج و اللكلتلب اللملدرسل بيلة و
بشلر مسلتلطليلر فلكليلف
المؤ بلفات ينب ما نشايده من عد االنتظا في يذا الحةل الحيوي و الوطير يلنلذر
س
يمكننا أن ناون وطنا ً واحداً و أن نحفظ وحد لشعب ال يةرأ في كتاب واحد و ال يعتمد اللملنلهلج اللواحلد
وقد وال ايمر في االوتالف بين مدرسة وأورى رلى االوتالف في أيا التعطيل في البيت اللواحلد فضلالً
الاف الواحد رلى تةسي الطالب على أسا ديني
عن الكتاب الواحد و المنهج الواحد بل وال ايمر في
ب
مذيبي في ساعات التعلي الديني حي يورج الطالب المسل في ساعة تعلي الدين المسيحلي و يلولرج
و
ب
ً
الطالب المسيحي في ساعة تعلي الدين االسالمي فضال عن الكتب الدينية المذيبية حتى ا ب الةول بلننلنلا
نةسمه اغاراً و نطلب االتحاد منه كباراً!!

المدرسة مركز للتعلي الجامعرن ما نراه اليو يذكرنا بفتر ماضية أيملت فيها الدولة مسنلة التعلي وأعطت اجياالً من الشباب بكاملهلا
ل حزاب في أواور الستينات و بداية السبعينات وتحولت المدار رلى مراكز تعبئة أيديولوجية ملعلاكسلة
لةيا الدولة و تطلعات الوطن الةائ على العي المشترك ول يكن لوزار التربية و التلعللليل ملن علالقلة
بالمدار و المعلمين سوى ارف المستحةات من الرواتب و الموااات التي كانت تارف فلي اللول بط
المعاك لةيامة الوطن ونهوي الدولة .و اليو أشعر بننب ايمر قد انتةل في المدار من كلونلهلا كلانلت
مراكز ل يديولوجيات السياسية رلى اييديولوجيات الدينية وفي ذلك وروج عن دور مؤسسات التعللليل و
التربية الوطنية فال يمكن أن يكون لكل ب طائفة رعالمها و تعليمها و كتابها وملنلهلاجلهلا وعلللى اللدوللة أن
اة وحار مهمة المدار ك بلها
تتحمل مسؤوليتها في ذلك سواء في المدار الرسمية أو المدار الوا ب
في رطار التربية الوطنية و التعلي فال يا في الدولة الواحد أن يكون لكل حزب أو لكل ب طائفة مدارسها
اة بها ينب ذلك م بما يش بكل عائةا ً ومانعا ً من اإلناهار الوطني ولو على المستوى النفسي لللطلالب و
الوا ب
المواطنين واواا ً ما نراه اليو من تربية حزب بية وطائف بية في المدار التي ير ببى فيلهلا الالغلار علللى
اة ومشاريع سياس بية تبتدئ بتحميله ايعال و الرايات التي يلغليلب ملعلهلا عللل اللوطلن وفلي
أفكار وا ب
أحسن الحاالت يوتلط بغيره من ايعال الحزبية و الدولية ايورى ولذلك أرى أن يت ب العلملل علللى رللغلاء
التعلي الديني من المدار بالشكل الذي يو قائ فعالً عليه واستبدال ذلك بكتاب يلتلحل بد علن اللفلضلائلل
الدين بية و الةي ايوالق بية التي تتف عليها كل ب المذايب و ايديان وأما الواائص الدينية و المذيلبل بيلة فلإنب
ملوحلد اآلراء و
تعليمها يو مهمة الكنائ و المساجد و المؤسسات الدينليلة .وبلذللك نلؤسل يجليلال
ب
ايفكار حول أنماط العي و السلوك و النظر رلى قضايا العلل و اللملعلرفلة بلعليلداً علن اييلديلوللوجلبلات
التاري  -١٩٩٢- :ةي بنلة -لوت ة يدم
المتاارعة.

استوقفني حلديل للللعلالملة علللي ايمليلن،
اللمللرجلع الشليللعلي اللمللعلروف فلي جلريللد
"الللوطللن الللكللويللتلليللة" ،يللو  8٢نللوفللمللبللر
 ،٨182لما حمله ذلك الحدي من ملعلانلي
التسام والتنكيد على حالة «التنزي »التي
تحاول بعي ايطراف اإلقليمية ممارسلتلهلا
ضد الدول العربية!
واتهل «حلزب هللا »بلننله أدا ملن أدوات
الفرز الطائفي في المجتمع ،ونفى أن يكون
حسن نار هللا مرجلعليلة ديلنليلة و«أن ملا
يادر عنه لي ملزما ً شرعا ً ».كملا أشلار
رلى ماال الواليات المتحد في المنطةة ،بعد التلةلارب ايمليلركلي اإليلرانلي.
وأن ريران «لن تكون في مننى عن تداعليلات السليلاسلات اللتلي تلعلملل علللى
سنة والشيعلة وتلوظليلفلهلا فلي اللملشلاريلع
استغالل الوالفات التاريوية بين ال ُ
السياسية».
وأشار رلى عد جدية الواليات المتحد في دعل «االعلتلدال »فلي اللملنلطلةلة.
وأنها تركز على سياسات تزيد من عداء شعوب المنطةة لللواليلات اللملتلحلد ،
ويو ما سيزيد من انتشار ثةافة الكرايية ،التي حتما ً ستغذي اإلريلاب ،ويلو
ما يعود بالضرر على كلل اللدول والشلعلوب .وعلن دور «حلزب هللا »أشلار
الشي علي ايمين رلى أن يذا الحزب ل يعط الور ملتلمليلز فلي اللملشلهلد
السياسي ،ال على اإلاالح في الدولة أو اإلدار ».
تلك يي شهادات من مرجعية شيعية لها وزنها في المجتمع الللبلنلانلي ،ويلي
التي ُعرفت بالتسام وعد التطرف ،وترد على كل ايسئللة علن دور ريلران
في منطةة الوليج العربي ،وكذلك سعيها لبلسلط يليلملنلة جلديلد تلللتلف علللى
المنطةة بدءاً من العرا وسوريا ولبنان والبحرين واليمن .ويلرى ملراقلبلون
وليجيون أن التةارب الوليجي اإليراني – بعد االتالاالت ايوليلر  -يلجلب أال
يكون رد فعل للتةارب ايميركي اإليراني!؟ ذلك أن أورا اللعبة قد تلغل بيلرت،
وأن ريران التي دأبت على اتها بعي الدول العربية بدع «الشيطان ايكبر »
 ،يي التي تضع يديا في يد الواليات المتحد .
ويذا التةارب الجديد يوفر مناخ «التوج »من جدية الواليات الملتلحلد فلي
تفه أسباب التوتر بين ضفلتلي اللوللليلج اللعلربلي ،ورذا كلان قلرار اللواليلات
المتحد – بتةاربها الجديد مع ريران – استراتيجيا ً  ،على حسلاب مالاللحلهلا
االستراتيجية مع حلفائها التةليديين في المنطةة ،فإن أوراقا ً جديد ال بلد وأن
تضاف رلى اللعبة ،قد ال تحة رال «استهجان »واشنطن!
نعود رلى حدي السيد علي ايمين المعروف في ايوساط اللبنانية بلتلسلاملحله
الفكري وعد تعابه للمذيب الذي ينتمي رليه ،واعترافه بحاالت «التلنزيل »
التي تمارسها ريران في المنطةة ،ويو يعني دع «حلزب هللا »الشليلعلي فلي
لبنان ،والتدول السافر لدع ايوو الشيعة في العرا  ،ودع (الحوثيين) فلي
اليمن ،وكذلك دع عمليات التوريب واإلوالل بايمن في مملكة البحرين.
ناييك عن استمراريا احلتلالل جلزر اإلملارات اللثلال  ،وعلد تلجلاوبلهلا ملع
الدعوات المولاة من دولة اإلمارات العربية اللملتلحلد للحلل اللةلضليلة علبلر
الحوار أو اللجوء رلى الةضاء الدولي .كل ذلك ال يدع أي اعتةاد بوجود نليلة
اادقة لدى ريران لتطبيع عالقاتهلا ملع اللعلالل  ،فلكليلف أدارت ردار أوبلاملا
المؤشر  261درجة؟ بل رن الضربة التي كانت محلتلملللة لسلوريلا كلان ثلملن
سن العالقات ايميركية اإليرانية ،واالتفا على روضلاع اللملنلشل ت
رلغائها تح ُّ
النووية اإليرانية للرقابة الدولية.
بالنسبة لحدي الشي عن «حلزب هللا »ووالفله لله بلننله (أدا ملن أدوات
الفرز الطائفي في المجتمع) ،فهو حدي له دالالت كبير تؤكد التوجه قاليلر
النظر للحزب ،بعد أن فةد بوالللتله السليلاسليلة وأالبل يلتلجلاوز بلعلنلاالره
جغرافية المةاومة ضد رسرائيل ،لياب شريكا ً في قتل الشعلب السلوري ،بلل
والمدن ذات ايغلبية السنية!؟ .وكان ايجلدى بله أن يلةلف ملع اللملطلاللبليلن
بالحرية والكرامة – كما كان يلعلللن سلابلةلا ً– ال أن يلعلةلد تلحلاللفلا ً ملع اآلللة
العسكرية السورية التي تفتك بايبرياء واآلمنين والذين كانوا من الل ُملبلجللليلن
لدور «حزب هللا »في المةاومة! فكيف تتحول اللملةلاوملة رللى اعلتلداء علللى
اإلوو والجيران؟ وكيف يتحول اللذود علن ايوطلان رللى احلتلالل لل وطلان،
وتسوير آلة الةتل من أجل الةضلاء علللى ملن يلولتلللفلون ملع (اللحلزب) فلي
سنة ليسوا مواطنين سوريين له الح في العي
المذيب؟ ويل السوريون ال ُ
بكرامة وحرية!؟

