ميثلون مذاهبهم وال طوائفهم مّإنا ّ
إن املتقاتلني ال ّ
ميثلون
أحزابهم وأنصارهم ومشاريعهم السياسية وهم جزء

لقد عاش الس َّنة والشيعة مع كل الطوائف
والقوميات إخواناً في مجتمعاتهم وأوطانهم
قروناً عديدة وعلى ذلك يبقون مبشيئة اهلل.

يسير بالقياس إلى األمة الواحدة التي جتمعهم.

[ العالّمة السيد علي األمني ]

[ العالّمة السيد علي األمني ]

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

نداء �صادر عن
العالمة ال�سيد علي الأمين
�إلى المرجعية الدينية في العراق
�إنن���ا ننا�ش���د المرجع ّي���ة الدينية في الع���راق ب�أن ال
تدخل في دائ���رة �إ�صدار الفتاوى الت���ي تجعلها طرف ًا
ف���ي ال�صراع���ات الدموية الجارية عل���ى �أر�ض العراق
الحبيب� ،إن �إ�صدار الفتاوى بالتعبئة الع�سكرية ت�ساهم
في ت�أجيج النزاعات وتلقي عليها ال�ص���بغة الطائفية
والمذهبي���ة� .إن دور المرجع ّية الديني���ة يحتّم عليها
ال ّدعوة �إلى وقف �سفك الدماء ،والعمل على جمع كلمة
الم�س���لمين و�إبعاد الفتن عنهم ،والدعوة �إلى الإ�صالح
بعيداً عن العنف وال�سالح.
�إ ّن �إ�س���باغ ال�ص���فة الدينية على ال�ص���راع �سي�ستدعي
�صدور فتاوى من جهات دينية �أخرى تدعو �إلى التّعبئة
المخالفة،وهذا ما �س���وف يزيد نار الطائف ّية ا�ش���تعا ًال
ويدخل العراق والأ ّمة كلها في فتنة عمياء ال يفرح بها
غير الأعداء الذين يتر ّب�صون بها ال َّدوائر من الطامعين
بتفكيك عراها وهدم بنيانها.
�إن المطل���وب م���ن المرجعية الدينية ف���ي العراق �أن
تك���ون في مو�ض���ع الأبوة لجميع الم�س���لمين وجميع
العراقيين،وهي لي�س���ت مرجعية تح�صرها خ�صو�صية

الع ّالمة ال�سيد علي الأمين:

�أين الوارثون لخير �أ ّمة �أخرجت لل ّنا�س؟!.
المت�صارعون يم ّثلون م�شاريعهم ال�سيا�سية،
وال يم ّثلون طوائفهم ومذاهبهم
�....إن �إ�س���قاط العناوين الدينية والمذهبية على ال�ص���راعات
الجارية في المنطقة يزيد من الإحتقانات الطائفية والعداوات
بين �أبناء الأ ّمة الواحدة ويهدد وحدتها وعي�شها الم�شترك.
ونحن نرى �أن جذور ال�ص����راع هي �سيا�سية و�إدخال المذاهب
فيها هو للإ�ستقواء بالع�صب المذهبي والديني لجمع المزيد
من الأن�صار والأتباع .
ويعود ال�س���بب الرئي�س���ي في ظهور الطائفي���ة العنيفة في
مجتمعاتنا �إلى ال�ص���راع على ال�س���لطة والنفوذ بين معظم
الأحزاب الديني���ة و الجماعات ال�سيا�س���ية ذات الإرتباطات
الخارجي���ة ،وقد زاد من ح ّدته غياب العالقات الطبيعية بين
الدول العربية والإ�س�ل�امية في المنطقة خ�صو� ًصا بعد اندالع
الأحداث ال�سورية وا�ستمرارها بدون حلول فانتقلت اليوم �إلى
العراق لوجود المناخ لها ب�سبب �سيا�سة الحكومة العراقية.
وقد عا�ش ال�سنة و ال�شيعة مع كل الطوائف والقوميات �إخوانا في
مجتمعاتهم و�أوطانهم قرون ًا عديدة وعلى ذلك يبقون بم�شيئة اهلل،
وق���د كانوا يختلفون في ق�ض���ايا تاريخية ودينية تبع ًا الختالف
الإجتهادات التي لم تمنعهم من �إقامة الروابط العائلية ،ولم ي�ؤثر
ذلك على حياتهم الم�شتركة وعملهم �سو ّية في بناء �أوطانهم ،لأنه
لم يكن هناك �صراع على ال�سلطة والحكم.
متعجب ًا �أمام ه���ذا التح�ش���يد الطائفي على
ويق���ف الم���رء
ّ

القطر الذي تتواجد فيه ،فهي لي�س���ت لل�شيعة وحدهم
ولي�س���ت للعراقيين وحدهم ،انها التي تتفاعل مع كل
ق�ضايا الإن�سان والأ ّمة في العالم،هي التي تعمل على
تر�س���يخ الوحدة والتعاي�ش ال�س���لمي في كل الأوطان،
وهي التي تعمل على تعزيز الروابط الدينية والوطنية
بين المواطنين.
ونحن نريد من المرجعية الدينية المزيد من الإهتمام
بالحوزة العلم ّية وطالب العل���وم الدينية في النجف
الأ�ش���رف و�س���ائر المدار�س والحوزات ف���ي العالم من
خالل تحديث المناهج و�إعادة النظر في طرق التدري�س
وو�سائله مما ي�س���اعد على مزيد من الوعي والإنفتاح
بي���ن المذاهب الفقهي���ة والأمم وال�ش���عوب ،وقد يكون
لل�سيا�سة �أهلها ولكن ال يوجد �سوى المرجعية الدينية
�أه ًال للقيام ب�إعداد العلماء في ال�ش���ريعة النا�ش���رين
لتعاليمها والمبلغين لأحكامها والعاملين على تحقيق
مقا�صدها في وحدة الأمة عم ًال بقول اهلل تعالى(ولتكن
منكم �أ ّم���ة يدعون �إل���ى الخير وي�أم���رون بالمعروف
وينهون عن المنكر و�أولئك هم المفلحون).
هذا ندا�ؤن���ا للمرجع ّيات الدينية اليوم كما كان نداءنا
لها بالأم�س البعيد والقريب ،حفظ اهلل العراق و�ش���عبه
وكل ديار العرب والم�س���لمين ،وال�سالم عليكم ورحمة
اهلل وبركاته.
في 2014/6/13
بيروت ،لبنان
الرغ���م من �أن منطقتنا في تعد ّدها الطائفي وتن ّوعها الديني
والقوم���ي تع ّد فقيرة م���ن حيث التعد ّد والتّن��� ّوع بالقيا�س
�إلى �أمم كثي���رة ودول عديدة في العالم ،ففي اميركا وحدها
يق���ال ب�أن فيها ما يقارب �أربعماي���ة جماعة دينية وطائفة،
وف���ي الهند يقال ب����أن فيها ما يتجاوز الأل���ف من الطوائف
والقوميات تتعاي�ش مع ًا ،فما بالهم ال يت�صارعون ،وال يقتل
بع�ضهم بع� ًضا ،وال يطلبون التق�سيم والإنف�صال وال يختارون
الإحتراب والإقتتال؟! .فما بالنا نحن الم�سلمين اليوم ،ونحن
نزعم ب�أننا الورثة لخير �أ ّمة �أخرجت للنا�س!
�إن المتابع لوقائع التاريخ والحا�ضر يعلم �أن نهج التط ّرف ال
يمثل الإ�سالم في قيمه ومبادئه ودعوته �إلى مكارم الأخالق،
وي����رى �أن ما تقوم به بع�ض الجماعات من قتل وقتال لي�س
ثورة لل�سنّة على ال�شيعة كما يقولون ،ولي�س ثورة لل�شيعة
على ال�س����نّة� ،إن المتقاتلين ال يمثلون مذاهبهم وطوائفهم،
و�إنما يمثلون �أحزابهم و�أن�ص����ارهم وم�شاريعهم ال�سيا�سية،
وهم جزء ي�س����ير بالقيا�س �إلى الأ ّمة الواحدة التي تجمعهم
بكل طوائفه����م ومذاهبهم وقومياتهم ،ولك����ن كما قلنا� :إنها
احتقانات طائفية ولدتها ال�ص����راعات القائمة في المنطقة
على النفوذ وال�سيا�سة من دول و�أحزاب تطغى �أ�صواتها على
مذاهبها وطوائفها لأنها هي الموجودة وحدها في الواجهة
في ظ ّل تغييب متع ّمد لأ�ص����وات الإعت����دال من كل الطوائف
والمذاهب ،ولي�س من ال�ص����حيح اختزال ال�شعوب والمذاهب
بدول و�أحزاب وجماعات ،ف�إن حزب الإخوان الم�س����لمين في
م�صر هو من �أكبر الأحزاب الدينية في م�صر والعالم الإ�سالمي
ولكنه لم يكن مم ّث ًال لكل ال�ش����عب الم�صري ،ولم يكن �أي� ًضا
ممثّال لر�ؤية المذهب ال�سنّي في العالم الإ�سالمي ،وهكذا هي
2014/٦/25
الحال في الأحزاب ال�شيعية.

المطلوب من المرجعيات الدينية
كلها من ال�شيعة ومن ال�سنة
ق����ال العالمة ال�س����يد عل����ي الأمين في ات�ص����ال مع
قن����اة �أورينت ي����وم �أم�س الإثنين ب�����أن المطلوب من
المرجعيات الدينية كلها من ال�ش����يعة ومن ال�س����نة
الدعوة �إلى وقف �س����فك الدماء و�إلى الإ�صالح و�إلى �أن
يجتمع كل ه�ؤالء في م�ؤتمر وطني عام من �أجل و�ضع
خطة طريق للعراق الواحد �أر� ًضا و�شعب ًا.
* وح����ول دع����وات الجهاد من مختل����ف الجهات قال
�س����ماحته :ب�أنه قد عبرنا عن وجهة نظرنا بما يجري
في العراق  ،يجب �إخ����راج الفتاوى الدينية من دائرة
ال�صراع من �أي فريق كان �سواء من المرجعية الدينية
في النجف �أو من المفتين او من االتحاد العام لعلماء
الم�س����لمين وغيرهم من الجه����ات الدينية من داخل
العراق ومن خارجه ،ف�إن ا�صدار الفتاوى �سي�ؤدي الى
�صبغة ال�صراع بال�ص����بغة الطائفية والمذهبية وهذا
�س����ي�ؤدي الى انت�ش����ار الفتنة العمي����اء في كل انحاء
العراق وفي المنطقة .
وعن �إمكان تجنب تح ُّولِ ال�ص����راع الحالي الى حرب
طائفية قال �سماحته :ب�أن ما يمكن فعله هو �أن تدعوا
المرجعيات الدينية الى اال�ص��ل�اح والى وقف �س����فك
الدماء والعنف وا�س����تخدام ال�س��ل�اح ،و�أن تدعوا �إلى
م�ؤتمر وطني لكل القوى العراقية من اجل التفاهم على
ما يمكن ان ي�ص����ل �إليه العراق من خالل كل مكوناته
من دون ان ي�ستبعد اي مكون من المكونات.

ال�صراع ال�س ّني ّ
ال�شيعي
والم�صلحة الأميركية
 ق���د يرى بع�ض �ص���نّاع ال�سيا�س���ة الأمريكية فيال�ش���رق الأو�سط ان ال�صراع ال�س���ني ال�شيعي ي�شغل
دول المنطقة و�شعوبها ب�أنف�سهم ،وي�ستنزف قدراتهم
وي�صرفها عن بناء دولها ب�شكل قوي يخيف حليفتها
الأ�سا�سية ا�سرائيل ،ويجعل من �أمريكا مو�ضع حاجة
يف�س���ر ع���دم دعم قوى
لمختل���ف الأطراف ،وهذا ما ّ
االعتدال في المنطقة ،ولكن ما نراه ان هذه ال�سيا�سة
خاطئ���ة لأنها �س���تزيد م���ن عداء �ش���عوب المنطقة
لأمريكا ،ولن تكون �أمريكا وم�صالحها بمعزل عن �آثار
هذا ال�ص���راع الذي لن يقت�صر على المنطقة وحدها،
وهو ما �سيزيد من انت�ش���ار ثقافة الكراهية التي لم
يعد باالمكان منع و�ص���ولها ال���ى مناطق �أخرى من
العالم في ظ ّل و�س���ائل التوا�ص���ل الحديثة ،وهذا ما
�س���وف ي�س���اهم في تغذية االرهاب عالم ّي ًا وهو ما
يعود بال�ضرر على كل الدول وال�شعوب.
(العالّمة ال�سيد علي الأمين)
الوطن الكويتية � -أحمد زكريا( :هل ال�صراع ال�سني
ال�شيعي ي�صب في م�صالح �أمريكا؟)2013/١١/17 ،

جريدة البيان في حوار مع
العلاّ مة ال�سيد علي الأمين

�سفك الدماء ،و�إذا لم ي�سع العراقيون والدول العربية �إلى هذا الحل
ال�سلمي فلن يكون المجتمع الدولي �أكثر حما�سة منّا �إليه.

 .3البع����ض يرى ما يح�ص���ل مجرد مناورة واتف���اق بين ايران
والواليات المتحدة لعودة الأخيرة قوية �إلى العراق؟
ريما طربيه ،طرابل�س ،لبنان
 ال نظ��� ّن �أن �أمي���ركا في وارد العودة �إلى الع���راق بعد تجربتهاً
وخ�س���ائرها فيه ،وال نعتقد �أنها كانت تريد �أ�صال بناء دولة قوية
في الملف العراقي
وم�س���تقرة في العراق ،ولماذا نجعل من �شعوبنا و�أوطاننا �ساحة
 .1هل نحن نعي�ش اليوم فع ًال ع�ص���ر الثورة ال�سنية التي تغزو للمناورات التي ندمر فيها دولنا ون�سفك فيها دماءنا ب�أيدينا؟! �إن
المنطقة لوقف المد االيراني ال�شيعي؟ ومن ي�ستطيع اليوم �إخراج الم�س����ؤولية تقع على عاتق الدول العربية والإ�سالمية في و�ضع
ح ّد لهذه المناورة الدموية التي ت�ستهدف العراق والمنطقة بر ّمتها.
�أو توقيف «ت�سونامي» داع�ش الذي يكت�سح منطقتنا؟
 �إن �إ�س���قاط العناوين الديني���ة والمذهبية على ال�ص���راعاتالجارية في المنطقة يزي���د من الإحتقانات الطائفية والعداوات
بين �أبناء الأ ّمة الواحدة ويهدد وحدتها وعي�شها الم�شترك .ونحن
نرى �أن جذور ال�ص���راع هي �سيا�س���ية و�إدخال المذاهب فيها هو
للإ�ستقواء بالع�صب المذهبي والديني لجمع المزيد من الأن�صار
والأتباع ،ونحن نجد �أن ال�س���بب الرئي�س���ي في ظهور الطائفية
العنيفة في مجتمعاتنا يعود �إلى ال�صراع على ال�سلطة والنفوذ
بين الأحزاب الدينية والجماعات ال�سيا�سية ودولها في الداخل،
وق���د زاد من ح ّدته غياب العالقات الطبيعية بين الدول العربية
والإ�س�ل�امية في المنطقة خ�صو� ًصا بعد اندالع الأحداث ال�سورية
وا�س���تمرارها بدون حل���ول فانتقلت اليوم �إل���ى العراق لوجود
المناخ لها ب�س���بب �سيا�سة الحكومة العراقية .وقد عا�ش ال�سنة
وال�ش���يعة مع كل الطوائف والقومي���ات �إخوانا في مجتمعاتهم
و�أوطانهم قرون ًا عديدة و�س���يبقون كذلك �إلى �أن يرث اهلل الأر�ض
وم���ن عليها ،وكان���وا يختلفون في ق�ض���ايا تاريخي���ة ودينية
تبع ًا الختالف الإجتهادات التي ل���م تمنعهم من �إقامة الروابط
العائلي���ة ،ولم ي�ؤثر ذلك على حياتهم الم�ش���تركة ،لأنه لم يكن
متعجب ًا �أمام
هناك �ص���راع على ال�س���لطة والحكم .ويقف المرء
ّ
هذا التح�ش���يد الطائفي على الرغم م���ن �أن منطقتنا في تعد ّدها
الطائفي وتن ّوعه���ا الديني والقومي تع ّد فقيرة من حيث التعد ّد
والتّن ّوع بالقيا����س �إلى �أمم كثيرة ودول عديدة في العالم ،ففي
اميركا وحدها يقال ب�أن فيها ما يقارب �أربعماية جماعة دينية
وطائفة ،وفي الهند يقال ب�أن فيها ما يتجاوز الألف من الطوائف
والقومي���ات تتعاي�ش مع ًا ،فما بالهم ال يت�ص���ارعون ،وال يقتل
بع�ضهم بع� ًضا ،وال يطلبون التق�سيم والإنف�صال عن بع�ضهم في
الع�ص���ر الحديث؟! .فما بالنا نحن الم�سلمين اليوم ،ونحن نزعم
ب�أنن���ا الورثة لخير �أ ّمة �أخرجت للنا����س! ونحن من خالل واقع
التاريخ والحا�ضر نرى �أن نهج الدولة الإيرانية ال يمثل المذهب
ال�ش���يعي ،وال يم ّثل ك ّل ال�ش���يعة ،ونهج داع�ش ال يمثل المذهب
ال�س���نّي ،وال يم ّثل ك ّل ال�سنّة ،ولي�س هناك من ثورة لل�سنّة على
ال�ش���يعة ،ولي�س من ثورة لل�ش���يعة على ال�سنّة ،ولكن كما قلنا
هناك احتقانات طائفية ولدتها ال�ص���راعات القائمة في المنطقة
على النفوذ وال�سيا�س���ة من دول و�أحزاب تطغى �أ�ص���واتها على
مذاهبه���ا وطوائفها لأنها هي الموجودة وحدها في الواجهة في
ظ ّل تغييب �ص���وت الإعتدال ،ولكن على كل حال ال ي�صح اختزال
ال�شعوب والمذاهب بدول و�أحزاب وجماعات ،ف�إن حزب الإخوان
الم�س���لمين في م�ص���ر هو من �أكبر الأحزاب الدينية في م�ص���ر
والعالم الإ�س�ل�امي ولكنه لم يكن مم ّث ًال لكل ال�ش���عب الم�صري،
ولم يكن �أي� ًضا مم ّثال لر�ؤية المذهب ال�سنّي في العالم الإ�سالمي.

وتمنع من خالل حدودها عبور الم�س���لّحين وال�سالح من الداخل
والخارج .وبذلك نبعد لبنان عن ا�س���تدراج الأحداث �إلى �أر�ض���ه.
و�إن �إعالن ح���زب اهلل عن مقاتلته لهذه التنظيمات خارج لبنان
هو ما يجعل �أر�ض لبنان �ساحة مر�شّ حة النتقال ال�صراع �إليها.

 .9لو لم يدخل حزب اهلل �إلى �سوريا وقاتل التكفيريين لكانوا احتلوا
بيروت بدقائق ،وهناك خطر وجودي ومواجهة فر�ضتها داع�ش على
المجموعات ال�شيعية ،فهل ال يزال �إنكار هذا الخطر منطقي ًا؟
 �إن دخ���ول حزب اهلل �إلى �س���وريا قد �ص��� ّعد م���ن الإحتقاناتالطائفية في المنطقة ،وجعل ال�ساحة اللبنانية هدف ًا من �أهداف
الإرهاب ،وال�شعب اللبناني لم يمنح حزب اهلل وكالة في الدفاع
 .4ما هو م�س���تقبل االقليات في المنطقة ،من �شيعة وم�سيحيين عنه والذهاب �إلى �س���وريا ،وهو بذهابه �إلى �س���وريا قد ا�ستدرج
وعلويي���ن ودروز ،في حال ا�س���تمرت الح���روب المذهبية ،ومن الخطر �إلى لبنان ولم يمنعه ،كما �شهدت بذلك الأحداث خ�صو� ًصا
التفجير الذي وقع �أخي���راً في منطقة ظهر البيدر ،ونحن نرى �أن
ي�ستطيع �أن يحميهم؟
 �إن خطر الفتنة �إذا ح�ص���لت-ال �س���مح اهلل -لن يوفر �أكثريات المكلّف بالدفاع عن لبنان و�شعبه هو الدولة اللبنانية وحدها.و�أقلّي���ات في المنطقة ،ولذلك ف�إن المطل���وب من الدول العربية  .10ما هي م�صلحة حزب اهلل اليوم بتعطيل انتخاب رئي�س جديد؟
والإ�س�ل�امية بالدرجة الأولى قب���ل المجتمع الدولي العمل على � -إن م�ص���لحة ح���زب اهلل وحلفاءه من تعطيل انتخابات رئا�س���ة
وقف هذه النزاعات الدموية في العراق و�س���وريا وليبيا والمنع الجمهورية هي في �إي�صال رئي�س يكون من ّفذاً ل�سيا�سة حزب اهلل في
من ا�ش���تعال الفتنة التي لن تقت�ص���ر نيرانه���ا على هذه الدول ،لبنان والمنطقة وم�ؤ ّيداً لبقاء �سالحه خارج �إطار الدولة اللبنانية.
ويجب علينا نحن في لبنان �أن نعمل لتجنيب بالدنا الفتنة من
خالل الإجتماع على م�ش���روع الدولة الواحدة ومطالبتها بب�سط  .11ه���ل ال يزال الرهان على االتفاق ال�س���عودي االيراني ممكن ًا
�سلطتها على كامل �أرا�ض���يها ،ولن تحمينا طوائف ومذاهب ،وال النتخاب رئي�س للجمهورية ،ال �س���يما بعد االتهامات المتبادلة
دول خارجي���ة وال �أحزاب ،وال �أكثرية وال �أقل ّي���ة� ،إ ّن ما يحمينا بين ال�سعودية والمالكي؟
ً
فقط بع���د اهلل ويبعد عنا الفتن هو التم�س���ك بالدولة ووحدتنا  -ال �ش���ك ب�أن التقارب الإيراني ال�س���عودي ينعك����س �إيجابا على
الوطنية والعي�ش الم�شترك ،وهذا ما ينبغي �أن نكون عليه في كل الكثي���ر من مل ّفات المنطقة ،وخ�صو�ص��� ًا الملف اللبناني المتعلّق
دولنا و�أوطاننا ،فدولة الم�ؤ�س�سات والقانون هي الدولة الوطنية بانتخاب رئي�س للجمهورية ،والذي يبدو من خالل ت�صاعد الأحداث
الجامعة التي ت�ش���كل ال�ضمانة لحقوق مواطنيها والحماية لهم في المنطقة �أن هذا التقارب لي�س قريب المنال في الوقت الراهن.
بعيداً عن منطق الأقل ّيات والأكثر ّيات وهيمنة فريق على �آخر.
 .12هل المثالثة ت�صبح يوم ًا بعد يوم �أكثر �ضرورة ومنطقية؟
 .5ه���ل الخط البياني للأحداث يدل على �أننا في طريقنا لتحول  -لي�ست م�ش���كلة لبنان في المنا�صفة لنبحث عن المثالثة! �إن
العراق �إلى �أقاليم ،خ�صو� ًصا مع فتاوى ت�ؤكد �ضرورة �إن�شاء جي�ش الم�ش���كلة في لبنان تقوم في عجز الدولة عن تطبيق د�ستورها
رديف �ضد االرهاب؟ ومن عليه �أن يقدم التنازالت لحقن الدماء؟ على الأحزاب الم�س���لّحة التي تهيمن على كل مفا�ص���ل الدولة
 �إن م�صلحة العراقيين والعرب والم�سلمين هي في بقاء العراق الع�س���كرية وال�سيا�س���ية ،ولذلك ف�إن المثالثة لن تح ّل الم�شكلةواحداً دولة و�أر�ض��� ًا و�ش���عب ًا ،و�إن خطر تق�سيمه �س���ي�ؤدي �إلى القائمة و�س���يبقى ال�س���عي �إلى الهيمنة م�س���تم ّراً ،ه���ذا مع �أن
انت�ش���ار عدوى التق�سيم في كل دول المنطقة والم�ستفيد الوحيد المتّهمين بالعمل للمثالثة قد �أنكروها ب�صراحة.
من ذلك هي دولة �إ�س���رائيل الغا�صبة ومن وراءها من الطامعين
في �إ�ض���عاف �أ ّمتنا العربية والإ�سالمية ،ولذلك ف�إننا نرف�ض كل
الخطوات التي ت�ؤدي �إلى �إ�سقاط الدولة العراقية وتحويلها �إلى
ميلي�شيات مت�صارعة ،والمطلوب من الحكومة العراقية �أن تعمل
على م�ش���اركة كل المك ّونات العراقية في العملية ال�سيا�س���ية
بتوازن وعدالة دون ا�ستبعاد لأحد.

 .6دائم ًا ت�أخذون على ايران تدخلها ودعمها لبع�ض المجموعات
الموالية لها ،وال تنتف�ض���ون �ض���د التدخل ال�سعودي في �أزمات
المنطقة ودعمها لبع�ض المجموعات ال�سنية المتطرفة؟
 نحن نحكم على ظواهر الأمور ،والذي نراه ون�س���مع به �أن �إيرانتدعم تنظيمات و�أحزاب م�سلّحة في المنطقة ،وال�سعودية قد �أعلنت
رف�ضها التدخل في ال�ش�ؤون الداخلية في المنطقة ،وقد �أ�صدرت قبل
م ّدة قراراً يق�ض���ي بمنع ذهاب مواطنين منها �إلى �س���وريا وغيرها
به���دف القت���ال كما �أعلنت ع���ن محاكمة العائدين من �س���احات
 .2هل �ستنجح الو�ساطات الدولية في انتاج الحل ال�سلمي في العراق ،ال القتال ،ولم ن�س���مع �أن الحكومة الإيرانية طلبت من مواطنيها ومن
�سيما و�أنه لم ينجح م�سبق ًا ،وان مرجعية ماليين ال�شيعة المتمثلة ب�آية المرتبطين ب�سيا�ستها الإمتناع عن الذهاب �إلى �ساحات القتال في
اهلل علي ال�سي�ستاني قد �أ�صدر فتوى �شرعية بقتال «داع�ش» ال�سنية؟ �سوريا ،وم�شاركة حزب اهلل هناك خير دليل على ذلك.
 ال ن���رى �أن المجتمع الدولي على عجلة م���ن �أمره لإنتاج ح ٍّلفي الملف اللبناني
�سلمي في العراق وغيره من الدول العربية التي تعاني �صراعات
داخلية ،لأن بع�ض الدوائر ال�ص���انعة للقرار ال�سيا�س���ي فيه ترى  .7هل �س���يتدخل حزب اهلل في العراق لنف�س الأ�سباب التي تذرع بها
�أن ال�ص���راع القائم بين الم�سلمين في العراق و�سوريا ي�شغل دول لدخول الم�ستنقع ال�سوري ،ال �سيما بعد الدعوات الجهادية المتبادلة؟
المنطقة و�ش���عوبها ب�أنف�سهم ،وي�ستنزف قدراتهم وي�ضعفهم ،وهذا  -كم���ا رف�ض���نا تدخل حزب اهلل وغي���ره في �س���وريا وطالبنا
ما يريح بع�ض الدول الغربية و�أميركا وحليفتهم �إ�س���رائيل ،وهذه بخروجه وخروج كل المقاتلين الغرباء عن �سوريا ،ف�إننا نرف�ض
ال�سيا�سة الخاطئة �سوف تزيد من ثقافة العداء والكراهية التي لن تدخله وغيره ف���ي العراق،وعلى حزب اهلل �أن يرجع �إلى قرارات
يقت�صر �ضررها على منطقة ال�شرق الأو�سط ،بل �ستنت�شر في الكثير الحكومة اللبنانية الداعية اللتزام �سيا�س���ة الن�أي بالنف�س عن
من دول العالم ،لأننا �أ�ص���بحنا في ع�ص���ر التوا�صل ال�سريع بين التدخل في �أحداث المنطقة.
الأمم وال�ش���عوب .وال �شك ب�أن دخول الفتاوى على �ساحة ال�صراع
�س���يزيد من الإحتقانات المذهبية وي�س���اهم في �إ�سقاط العناوين  .8بعد هذه اله ّبة العراقية المفاجئة ،كل االحتماالت بالن�س���بة
المذهبي���ة عليه ،وهذا ما ي�ؤدي �إلى تعقيدات الحلول ال�س���لمية ،للبنان �أ�ض���حت واردة ،خ�صو�ص��� ًا م���ع التقاري���ر الأمنية غير
وجهنا نداءاً للمرجعيات الدينية من كل الطوائف بالإبتعاد المطمئنة ،فهل �سي�ص���ل المد الداع�شي للبنان ،وهده المرة علن ًا
ولذلك ّ
عن �إ�ص���دار الفتاوى التي ي�ستغلّها المت�ص���ارعون في الإ�ستقواء وب�شكل وا�ضح و�صريح؟
بالع�صب الطائفي والإ�ص���طفافات المذهبية ،وقلنا ب�أن المطلوب  -لقد قلنا مراراً ب�أن ما يبعد عنّا داع�ش وغيرها يكون بالرجوع
من هذه المرجعي���ات الدعوة �إلى م�ؤتمر وطني للم�ص���الحة في �إلى الدولة اللبنانية والإلتزام ب�أحكام م�ؤ�س�ساتها ،وقيام الدولة
العراق يجمع بين كل المكونات الوطنية ي�سبقه الدعوة �إلى وقف اللبنانية بب�س���ط �س���لطتها الكاملة على كل الأرا�ضي اللبنانية،

العالمة ال�سيد علي الأمين
ا�شتعال الفتنة يحرق الجميع!
ـ �إن خطر الفتنة على تقدير اندالعها-ال �س����مح اهلل -لن
يوفر �أكثريات و�أقلّيات في المنطقة ،ولذلك ف�إن المطلوب
من المجتمع الدولي والدول العربية والإ�س��ل�امية العمل
لوقف معاناة ال�ش����عب ال�س����وري بكل فئاته ومنع وقوع
الفتنة التي لن تقت�ص����ر �أخطارها على �س����وريا وحدها،
ويجب علينا نحن في لبن����ان �أن نعمل لتجنيب بالدنا
الفتنة من خالل الإجتماع على م�ش����روع الدولة الواحدة
ومطالبتها بب�س����ط �س����لطتها على كامل �أرا�ض����يها ،ولن
تحمينا طوائف ومذاه����ب ،وال دول خارجية وال �أحزاب،
وال �أكثرية وال �أقل ّية ،ما يحمينا فقط بعد اهلل ويبعد عنا
الفتن هو التم�سك بالدولة ووحدتنا الوطنية.
الم�ستقبل ،الخمي�س  31ت�شرين الأول  - 2013العدد 4850
 ح����وار :فاطمة حوحو (�س :هل من خطر على االقلياتالطائفية في الم�ش����رق وما هو حال الطائفة ال�ش����يعية
وم�ص����ير العلويين في �س����وريا في حال ا�شتعلت الفتنة
المذهبية؟)

المرجعيات الدينية في النجف
وم�س�ؤولية حفظ الطائفة وحقن الدماء
كـاظـم عـكـر,

موقع newlebanon

م���ع انفالت االو�ض���اع الأمنية في الع���راق والتهديدات التي
�أطلقته���ا داع�ش �ض���د المراقد المقد�س���ة ف���ي كل من النجف
وكربالء ,ومع الهجمات المتكررة لداع�ش على مدينة �سامراء
ذات الرمزية الدينية ال�ش���يعية ,انت�شرت على مواقع التوا�صل
االجتماعي وبع�ض الو�س���ائل االعالمية �صور لعدد من علماء
الدين يقومون بحمل ال�سالح ويعلنون ا�ستعدادهم للدفاع عن
المقد�سات ال�شيعية الم�ستهدفة  ,كما �أعلن عن مواقف وفتاوى
�ص���ادرة عن بع�ض رجال الدين والمرجعيات ال�ش���يعية في
العراق تدعو الى حمل ال�سالح ومواجهة الإعتداءات المتكررة
لداع�ش وكان على ر�أ�س���ها نداء �س���ماحة �آية اهلل ال�سيد على
ال�سي�ستاني .
�إن هذا الم�ش���هد ربما يكون عفويا وربما ي�أتي كرد فعل عادي
على التهديدات الت���ي �أطلقتها داع�ش �إال �أنه يحمل ك ّما كبيرا
م���ن الخطورة على �أم���ن المجتمع العراقي خ�صو�ص���ا و�أمن
المنطقة عموما خ�صو�ص���ا �إذا ما �أريد من���ه تحويل الأحداث
الجارية في العراق �إلى �صراع مذهبي �سني �شيعي وبالت�أكيد
�أن �أحدا من المرجعيات ال�شيعية وال�سنية في العراق ال يريد
ان تتحول االحداث االمنية الجارية �إلى هذا المنحى ولذا ف�إن
على المرجعيات الدينية ال�شيعية �أن تكون اكثر وعيا وواقعية
وتعيد النظر في هذه التعبئة المذهبية الخطيرة التي تنت�شر
ب�سرعة والتي قد ت�ؤدي �إلى عواقب ال يحمد عقباها .
�إن المرجعية الدينية في العراق مدعوة �أكثر من �أي وقت م�ضى
�إلى الدعوة �إلى حقن الدماء واالبتعاد عن ال�ص���راع الدائر لأن
�إ�صدار الفتاوى من هذا النوع ي�ؤدي ب�شكل �أو ب�آخر �إلى ت�أجيج
ال�صراع المذهبي والديني و�سوف ي�ؤدي �أي�ضا وبكل ت�أكيد �إلى
�إ�صدار فتاوى م�ضادة من الطرف الآخر ت�ؤدي بدورها اي�ضا �إلى
زيادة التوتر والإنق�سام .
�إن وظيف���ة المرجعي���ة الدينية اليوم هي حف���ظ الطائفة من

العالمة الأمين و�إنقاذ الأمة من
الحريق الطائفي
�سكينة الم�شيخ�ص
الوطن ال�سعودية

ما يحدث حاليا هو ال�ش����رارة
التي ت�شعل الحريق الطائفي،
والمطلوب توجهات م�سالمة
من جميع الأط����راف الدينية،
و�إذا �أخط�����أ المالك����ي كم����ا
يخطئ �صبي �سيا�سي ،فلي�س
�ض����روريا �أن ندف����ع جميعنا
ثمن خط�أه
�أ�سو�أ �س����يناريوهات االقتتال
والفتن����ة المذهبية بد�أت تتحقق من خالل مجريات الأحداث
في العراق ،ولي�س هناك �ش����خ�ص �أو جه����ة بعينها تتحمل
م�س�����ؤولية النتائ����ج الطائفية و�إنما هي م�ش����اعة وتتفاوت
ن�س����بيا ،غير �أن الن�سبة الأكبر يتحملها رئي�س وزراء العراق
نوري المالكي ،الذي يغر�س ا�س����تبدادا فيح�صد �ضيقا وي�أ�سا،
ويزرع طائفية فيح�صد فتنة ،وي�سعى للأمن واال�ستقرار على
طريقته في�أتي بالإرهاب وجماعات التكفير �إلى دياره ،وذلك
بالت�أكيد لي�س �س����لوكا �سيا�سيا ر�ش����يدا وعمليا ،لأنه ما من
حكوم����ة �أو �أوطان تبني دعامات ا�س����تقرارها و�أمنها بمعزل
عن اللحمة الداخلية ،وذلك ما لم يفعله مالكي العراق بكل
ت�أكيد.
المالكي رئي�س مدني بعباءة �ش���مولية م�س���تبدة ،اعتمد على
الغط���اء الطائفي ب�ص���ورة فا�ض���حة في بلد متن���وع عرقيا
ومذهبيا وغير م�ستقر �سيا�سيا ،ذلك خط�أ كارثي انتهى �إلى ما
و�صلت �إليه العراق الآن ،فهو منذ توليه ال�سلطة في عام 2006
ف���ي ظل �أحداث عنف طائفي ف���ي كل �أرجاء العراق� ،إال �أنه لم
يتمتع بالكيا�سة ال�سيا�سية التي تمنحه خروجا �آمنا و�سل�سا
من الأفخاخ وحقول الألغام التي تولى فيها الحكم ،فكان �أول
مفقوداته دعم ال�س���نة والأكراد وطيف مقدر من ال�شيعة ،فكيف

الإن���زالق في حرب مذهبية عبثية قد تك���ون نتائجها كارثيا
لي�س على العراق وحدة بل على كل المنطقة .
وفي هذا ال�س���ياق �صدر عن المرجع اللبناني �سماحة العالمة
ال�سيد علي االمين بيان دعى فيه المرجعية الدينية في العراق
�أن تبتعد عن دائرة هذا ال�ص���راع وقال � :إننا ننا�شد المرجع ّية
الديني���ة في الع���راق ب�أن ال تدخل في دائرة �إ�ص���دار الفتاوى
الت���ي تجعلها طرف ًا في ال�ص���راعات الدموي���ة الجارية على
�أر�ض العراق الحبيب� ،إن �إ�ص���دار الفتاوى بالتعبئة الع�سكرية
ت�س���اهم في ت�أجيج النزاعات وتلقي عليها ال�صبغة الطائفية
والمذهبية� .إن دور المرجع ّية الدينية يحتّم عليها ال ّدعوة �إلى
وقف �س���فك الدماء ،والعمل على جمع كلمة الم�سلمين و�إبعاد
الفتن عنهم ،والدعوة �إلى الإ�صالح بعيداً عن العنف وال�سالح.
�إ ّن �إ�س���باغ ال�ص���فة الدينية على ال�ص���راع �سي�ستدعي �صدور
فتاوى من جهات دينية �أخ���رى تدعو �إلى التّعبئة المخالفة،
وهذا ما �س���وف يزيد ن���ار الطائف ّية ا�ش���تعا ًال ويدخل العراق
والأ ّمة كلها في فتنة عمياء ال ي�س ُّر بها غير الأعداء المتر ّب�صين
به���ا ال َّدوائر والطامعي���ن بتفكيك عراها وه���دم بنيانها .هذا
ندا�ؤنا للمرجع ّيات الدينية اليوم كما كان نداءنا لها بالأم�س
البعي���د والقريب ،حفظ اهلل العراق و�ش���عبه وكل ديار العرب
والم�سلمين،
وكان �س���ماحته قد �أو�ض���ح في وقت �س���ابق �إن المطلوب من
المرجعية ال�ش���يعية في العراق �أن تكون في مو�ض���ع الأبوة
لجميع الم�س���لمين وهي لي�ست مرجعية تح�صرها خ�صو�صية
القطر الذي تتواجد فيه ،فهي لي�س���ت لل�شيعة وحدهم ولي�ست
للعراقيين وحدهم ،انها التي تتفاعل مع كل ق�ضايا الم�سلمين
ف���ي العالم  ،فتعزز وحدتهم وتعمل على تعزيز الروابط فيما
بينهم.ونحن نريد من المرجعية المزيد من الإهتمام بالحوزة
الدينية في النجف الأ�شرف و�سائر الحوزات الدينية في العالم
من خالل تحديث المناهج و�إع���ادة النظر في طرق التدري�س
وو�س���ائله مما ي�س���اعد على مزيد من الوعي والإنفتاح بين
المذاهب والأمم وال�ش���عوب  ،وقد يكون لل�سيا�سة �أهلها ولكن
ال يوجد �سوى المرجعية �أه ًال لحفظ ال�شريعة ون�شر تعاليمها
وتبليغ �أحكامها.

المطلوب من المرجعيات الدينية الدعوة
�إلى الإ�صالح ووقف �سفك الدماء وعدم
ت�أجيج الع�صبيات الطائفية

يمك���ن ت�ص��� ّور �أن يحكم الرجل دون �أن ننته���ي �إلى مزيد من
تعميق الأزمة العراقية وتعقيد �سيناريوتها المظلمة؟
تع ّم����د المالكي منذ فوزه في انتخاب����ات عام � 2010إهمال
وتجاهل �أي م�ص����الحة وطنية �ضرورية للحفاظ على �سالمة
الوطن العراقي� ،أ�صاب الرجل نوع من الغرور ال�سلطوي بما
يجده من دعم �أميركي لتثبيت حكمه حتى ي�صل العراق �إلى
بر الأمان� ،إلى جانب تحالفه التبعي مع �إيران واال�ستر�ش����اد
بموجهاته����ا ف����ي كل خط����وة يخطوها ،وف����ي الواقع يميل
المالك����ي �إلى الأخذ بتعليمات وتوجيه����ات طهران �أكثر من
مترتب����ات الواقع الداخلي ،وذلك ال يمك����ن �أن يمنح العراق
والعراقيين �أمنهم وا�س����تقرارهم ،فهم بذلك يح�ص����لون على
وط����ن تابع من����زوع الإرادة الوطنية التي �س����لمها المالكي
لطرف خارجي ،ما يزيد الغبن واالحتقان ال�سيا�سي وي�ؤ�س�س
لمزيد من االنحيازات الطائفية.
دخول تنظيم داع�ش �إلى العراق وا�س����تباحته واحتالل مدنه
هو النتيجة ال�سيا�سية والدينية على ال�سواء لأخطاء المالكي
في �إدارة العراق ،وذلك للأ�سف و�ضعنا على الذروة الطائفية
ب�إنتاج فتنة كانت نائمة �إلى حد ما� ،أيقظها الهياج وال�سعار
الطائف����ي ،لنرى تبعا لذلك رخ�ص����ا بالقتل والموت والدمار
ال يفرق بين ع�س����كريين ومدنيين �أبرياء ،وبرزت االنحيازات
المقيتة بكل ما تحمله من ع�ص����بية ،على الن�سق ذاته الذي
نقر�أه في مواقع التوا�صل االجتماعي بميل بع�ض ال�سنة �إلى
ت�ص����رفات داع�ش العدائية �ضد ال�شيعة ،وميل بع�ض ال�شيعة
�إلى تعميم فكر داع�ش على ال�سنة ،وهنا تقدح �شرارة الفتنة
الطائفية الت����ي يمكن �أن يمتد حريقها �إلى المنطقة والعالم
الإ�س��ل�امي� ،أينما وجد �ش����يعة و�سنة ي�س����تهدفون ويقتلون
بع�ضهم دون م�سوغ حقيقي لذلك.

الطائفية ،حيث �أ�ص���در نداء �إل���ى المرجعية الدينية في
العراق يدعوها ب�أال تدخل في دائرة �إ�صدار الفتاوى التي
تجعلها طرفا في ال�صراعات الدموية الجارية على �أر�ض
العراق ،لأنه يرى �أن �إ�ص���دار الفتاوى بالتعبئة الع�سكرية
ي�س���هم في ت�أجي���ج النزاع���ات وتلقي عليها ال�ص���بغة
الطائفية والمذهبية ،كما ينتهي �إلى �أن �إ�س���باغ ال�ص���فة
الدينية على ال�صراع �سي�ستدعي �صدور فتاوى من جهات
دينية �أخرى تدعو �إلى التعبئة المخالفة ،وهذا ما �سوف
يزيد نار الطائفية ا�ش���تعاال ويدخ���ل العراق والأمة كلها
في فتنة عمياء ال ي�س���ر بها غير الأعداء المترب�صين بها
الدوائر والطامعين بتفكيك عراها وهدم بنيانها.
بر�ؤي���ة العالمة الأمين تلك يمك���ن �أن نهتدي �إلى منهج
�س���لمي يدير الحوار المذهبي وفقا لم�س���تجدات الواقع،
و�س���دا لذرائع الفتنة ،فمنهجه الم�سالم جدير باالهتمام
به ،واالنتقال من خالله �إلى م�ستوى عال من الطموحات
ال�س���لمية التي تئد الفتنة وتمنع �إ�شعال جذوتها ،ونحن
بحاجة �إلى مثل ذلك المنهج الفكري ،الذي يمار�س نوعا
من االحت���واء العقالني النفجارات النفو����س وتقلباتها،
وهو ف���ي تقديري الر�أي ال�ش���يعي الحقيقي الذي ينبغي
�أن يدعمه �آخرون من ال�س���نة �أثق ف���ي �أن من بينهم من
يحمل���ون المنهج ذاته ،لأن غياب �ص���وت العقل في مثل
هذه المرحلة يمنح المتطرفين ح�ض���ورا غير م�س���تحق
وعابثا بالحقيقة.

في الفتنة يت�ساوى الك�سب الآثم للقائم بها والداعي �إليها،
ونتائج تلك الطائفية لي�س���ت �إن�سانية على الإطالق وال
تتواف���ق مع �أي قيم دينية ،فال يوجد دين ،ونحن نتحدث
هنا عن ديننا الإ�س�ل�امي ،يدعو لقتل الم�سلم على هويته
الطائفية ،ذلك يت�ض���من �إنكارا لقيمه و�سماحته و�سالمه،
ول���كال الطرفين اللذين ينا�ص���ران باط�ل�ا عقديا ،يمكن
االقتداء بنموذج العالمة ال�س���يد علي الأمين ،الذي يظل
ملهما في التعاطي المنطقي والمو�ض���وعي في متعلقات

من جديد نا�شد العالمة ال�سيد علي االمين المرجعيات الدينية
ال�ش���يعية وال�س���نية ابعاد الفتاوى الدينية عن ال�صراع الدائر
في المنطقة ،حتى ال يتحول هذا ال�ص���راع ال�سيا�س���ي باال�صل
الى �صراع مذهبي وطائفي نتيجة اطالق مثل هذه الفتاوى».
و�ش���دد في ت�ص���ريح خا�ص بـ���ـ «الوطن» عل���ى ان «بع�ض
الجه���ات المتطرفة في المنطقة تريد ان يتحول ال�ص���راع الى
�صراع مذهبي لأنها بذلك ت�ستجلب االتباع واالن�صار بحجة ان
هذه الحركة تدافع عن ال�س���نة ،وتلك الجهة تدافع عن ال�شيعة،
فحركة «داع�ش» مثال هي حركة معزولة داخل الطائفة ال�سنية
عموما وال تمثل المذهب ال�س���ني المع���روف باعتداله وعندما
ت�ص���در الفتاوى م���ن مرجعيات �ش���يعية لمحاربتها وتقابلها
فتاوى �أخرى لمنا�صرتها فهذا ي�شعل ال�صراع الطائفي ويعطي
فر�ص���ة لحركة «داع�ش»وغيرها �ص���فة الدفاع عن ال�سنّة من
اجل تاخذ المزيد من االتباع واالن�صار».
و�ش���دد على ان «محاربة نهج التطرف واالرهاب من م�س�ؤولية
الدول���ة التي تدعو للتعبئة ب�ص���فتها الوطني���ة الجامعة لكل
مكونات ال�شعب في العراق وغيره ،لذلك ف�إن تدخل المرجعيات
الدينية بالدعوى للتعبئة �سي�ستدرج فتاوى م�ضادة من الجهات
المقابلة» .م�ؤكدا ان «هذه الفتاوى لي�س���ت ملزمة لل�شيعة وال
حتى لمقلدي ال�س���يد علي ال�سي�س���تاني ،وهي تدخل في خ�ضم
التعبئة االعالمية ولي�س لها مردود ديني حقيقي».
واعلن رف�ضه «م�شاركة حزب اهلل �سواء في العراق او �سوريا او
خ���ارج لبنان ،فحزب اهلل هو حزب لبناني وعليه ان يعود الى
مرجعيته ال�سيا�س���ية وهي الدولة اللبنانية التي اعلنت مرارا
انها تن�أى بنف�س���ها عما يجري في ه���ذه المنطقة من احداث،
لذل���ك فان تدخله وغيره من اللبنانيين مرفو�ض خارج لبنان،
م�ؤكدا ان تورط حزب اهلل في �سوريا كان من العوامل الم�ؤججة
للإحتقانات الطائفية والمذهبية في المنطقة»2014/٦/22 .

ما يحدث حاليا هو ال�ش����رارة التي ت�شعل الحريق الطائفي،
والمطلوب مثل هذه التوجهات الم�سالمة من جميع الأطراف
الديني����ة ،و�إذا �أخط�أ المالكي كما يخطئ �ص����بي �سيا�س����ي،
فلي�س �ضروريا �أن ندفع جميعنا ثمن خط�أه بتعميق الجفوة
والفجوة بين طوائف الم�س����لمين ،و�إنما نجد م�س����احات في
�أكثر الأزمات ا�ستعارا للتقارب والتحاور والتعاي�ش ،وهناك
دوما فر�ص����ة للنظر في النهايات العقدية لتدبر �أين ن�ض����ع
�أنف�سنا في معادلة ال�صواب والخط�أ؟ وحرمة الدم الإن�ساني
ينبغي �أن تحول بيننا والأفكار العدائية مثل تلك التي يطفح
به����ا «تويتر» ،ويجب �أن تتوقف لأنها رخي�ص����ة للغاية في
القيا�س الإن�س����اني والديني وترقى �إلى م�س����توى �شروع في
جريمة قتل.

الم�سلمون �أمة واحدة
و�إن تعددت مذاهبهم
�س�ؤال عن وجود ال�س ّنة وال�شيعة في عهد الر�سول (�ص)
 �س�ؤال موجه �إلى العالمة ال�سيد علي الأمين:هل كان ال�س���نّة وال�شّ ���يعة موجودين في عهد ر�سول اهلل عليه
ال�صالة وال�سالم ؟

�أ�ص����حاب تلك المدار�س ف����ي فهم الن�ص����و�ص الدينية،وهذا
التع���� ّدد يعتبر من الظواهر الطبيعية ف����ي الحياة الفكرية
للب�شر ،ولذلك ترى تع ّدد الآراء في كل ال�شرائع ال�سماوية كما
تراه في القوانين الو�ضعية باختالف تف�سيراتها وت�أويالتها
بين الحقوقيين والمحامي����ن  .وقد تعددت المدار�س بتع ّدد
مناهج البحث وطرق الإ�ستنباط بين العلماء و�أطلق عليها
فيما بعد �إ�س����م المذاهب وهي في الحقيقة تعبير عن �آراء
�أ�صحابها الم�شهورين من العلماء في معرفة �أحكام ال�شريعة
الإ�سالمية،وقد كانوا جميع ًا من �أئمة الإ�سالم في الفقه ،ولم
تكن لهم ن�سبة دينية لغير الإ�سالم.فالم�سلمون جميع ًا على
اختالف مذاهبهم هم �أ ّمة واحدة بما هم م�ؤمنون بر�س����الة
الإ�سالم  ،وت�ص����نيفهم المت�أخر عن ع�صر ال�شريعة �إلى �سنّة
و�ش����يعة وغيرهما من الأ�س����ماء كان باعتبار اتّباعهم في
معرف����ة الأحكام ال�ش����رعية والعمل به����ا للمدار�س الفقهية
التي �أطلق عليها �إ�سم المذاهب ن�سبة لأ�صحابها من الأئمة
والفقهاء.

الجواب -لي�س في القر�آن الكريم �س����نّة وال �شيعة ،قال اهلل
تعالى(�إِ َ ّن َم����ا �أُمِ ْر ُت َ�أ ْن �أَ ْع ُب َد َر َ ّب َه ِذ ِه ا ْل َب ْل َد ِة ا َ ّلذِي َح َرّ َم َها َو َل ُه
ين).
ون مِ َن ا ْل ُم ْ�سلِمِ َ
كُ ُ ّل َ�ش ْيءٍ َو ُ�أمِ ْر ُت َ�أ ْن �أَكُ َ
وفي عهد ر�سول اهلل عليه ال�ص��ل�اة وال�سالم كان ال�صحابة
ر�ضي اهلل عنهم يحملون �إ�سم (الم�سلمين) فقط ،كما �س ّماهم
النبي �إبراهيم عليه ال�ص��ل�اة وال�س��ل�ام كما جاء في القر�آن
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فما كان الخليفة �أبو بكر مالكي ًا ،وما كان عمر بن الخطاب
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�ش����افعي ًا ،والإمام علي لم يكن �شيعي ًا جعفري ًا ،وهكذا �سائر
َوفِي َهذَا .)..
ال�صحابة ر�ض����ي اهلل عنهم ،وكذلك هي الحال بالن�سبة �إلى
ولم يحمل الم�ؤمنون بر�س����الة الإ�سالم �إ�سم ال�سنّة وال�شيعة �أئمة المذاهب �أنف�سهم،فهم لم يكونوا منت�سبين �إلى مذاهبهم
بالمعن����ى المذهبي في عهد ر�س����ول اهلل �ص����لّى اهلل عليه التي ولدت �أ�س����ما�ؤها بعدهم  ،فالإمام مالك والإمام جعفر
و�آل����ه،لأن المذاهب هي مدار�س فقهي����ة مت�أخرة الظهور عن ال�صادق والإمام ال�ش����افعي والإمام �أبو حنيفة وغيرهم لم
ع�ص����ر الر�س����الة وما قاربه،وقد تع����ددت �آراء واجتهادات يحملوا �ص����فة مذهبية غير �ص����فة الم�س����لمين والأئمة في
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�����ض��ا َب��ا
�����ى َوهِ َ
كَ ���� َذ َب� ْ
َق��� ْب��� َل ا ْل������� َو َرى َت������ ْر ِوي ُر َب ً
قَ���� ْد �أَذ َْع�����نُ�����وا طُ ������� َ ّراً ِل���� َد ْع���� َو ِت���� ِه فَ��لَ�� ْم
َي����� ْ��س��� َت��� ْن��� ِك��� ُروا ِ�إ َ ّداً �أَتَ������ى َو ِخ���طَ ���ا َب���ا
وه���ا َق��� ْب��� َل��� ُه َو ُج����� ُدو َد ُه����� ْم
وح ِق � َب��ا َب��ا
َو َب���� َن����وا َل��� ُه��� ْم فَ����� ْوقَ
ُه����� ْم َ
����ش��� َ ّي��� ُد َ
ُّ
ال�������ص��� ُر ِ
���ض�� َه��ا
��ت
���ش��ي�� َب�� ًا ِب��� َه���ا َو�� َ��ش��� َب���ا َب���ا
ال�����س�� َم��ا ِء ِب���أَ ْر ِ
���ع���� ُم����وا ِ
��ح� َ
َو َت���� َن� َ ّ
َو َت��� َن��� َ ّق��� ُل���وا َت� ْ
َّ
����ان َي��� ْو َم��� ًا ف��ي ا ْل��� ُب��� َن���ا ِة لَ�� َه��ا َول
���ن �أَ ْه������لِ ال���� ِ ّد َي����ا ِر َوغَ ���ا َب���ا
����ان مِ � ْ
َم���ا كَ َ
ُه���� َو كَ � َ
�����ن قَ���� ْب���� ُل �إلاّ ُن����طْ ���� َف���� ًة َوتُ����� َرا َب�����ا
ُه���� َو م��ث � َل � ُه � ْم قَ�����د َِم ال��ح��ي��ا َة ول���� ْم َي��ك ْ
ُ��ن مِ � ْ
��ن
َع���طَ ����� ٍ��ش �إذا فَ���قَ��� َد ا ْل����مِ ���� َي����ا َه �� َ��ش��� َرا َب���ا
���وت مِ ْ
��ع���امِ ��� ِه َو َي���� ُم� ُ
َي��� ْ��س� َ�ع��ى لِ��نَ�� ْي��لِ طَ � َ
***
����م كَ ������اذ ٍِب
ُ������س����� ًا َو ِر َق����ا َب����ا
ُي� ْ
��ح��� ِي���ي َو َي���قْ���طَ ُ
�� َ���ص����ا َر الإِ َل��������� َه َل���� ُه���� ْم ب���� َز ْع ٍ
���ع �أر�ؤ َ
���ص�� َوا َب��ا
َق��� ِب��� ُل���وا ِب���� ِه َر َ ّب������� ًا َو َم�����ا َرف ُ
َ�������ض���وا َل��� ُه طَ ��� َل��� َب��� ًا َوقَ����الُ����وا ق��� ْد َز َع���� ْم� َ
���ت َ
وث َم���� ْولِ���� ِد ِه َو َ�أ ْن
َم�����ا َق�������الَ ِ�إ َ اّل ِخ����� ْد َع����� ًة َو�� َ���س���� َرا َب����ا
��ون ُح������ ُد َ
��ع��لَ�� ُم َ
ُه���� ْم َي ْ
�������ص���ا ِرهِ ��� ْم
��ج���ا َب���ا
َل��� ِك��� َ ّن��� ُه��� ْم َج� َ
َي������ ْو َم ال����� ِنّ����� َدا ِء غِ ������ َ���ش����ا َو ًة َو ِح� َ
��ع��� ُل���وا َع��� َل���ى �أَ ْب َ
�وع َج�� َوا َب��ا
�ج � َب � ًا لَ�� ُه�� ْم َ�أ ِل��� ُف���وا ا ْل� َ�ع � َم��ى َل��� ْم َي� ْم� ِل� ُك��وا عِ ��نْ�� َد ال����� ُ ّ��س����ؤَالِ ِ
َع� َ
���س�� َوى ا ْل��خُ ��� ُ��ض� ِ
��ن ْاه��� َت��� َدى
���ح���� َي����ا َة َم����� َذ َ ّل����� ًة َو َع�����ذَا َب�����ا
����ان ف��ي � ِه � ْم عِ ���� ْب���� َر ٌة ِل��� َم� ِ
َق���� ْد كَ � َ
َو�أَ َب���������ى ا ْل� َ
***
�ف ِب�� ِه�� ْم َو َق��� ْد �� َ����ص�����ا ُروا َع���ب���ي���داً عِ ����� ْن����� َد ُه َو ِركَ �����ا َب�����ا
َف��� َق��� ُدوا ا ْل � َب��� َ��ص��ا ِئ � َر َف��ا� ْ��س � َت��خَ � َ ّ
ا���س��تِ�� ْر َه��ا ِب�� ِه لَ��� ْم ُي� ْ�ع� ِل� ُن��وا ذ َ َّم��������� ًا ع���ل���ى طُ ����غْ ���� َي����ا ِن���� ِه َوعِ ���� َت����ا َب����ا
� َ��س � َك � ُت��وا َع � َل��ى ْ
��ج���ا َر ُت��� ُه��� ْم َو َخ����ا ُب����وا عِ ��نْ�� َد َم��ا
��ح��� ِق���ي��� َق��� َة َر ْه���� َب���� ًة َو َث���� َوا َب����ا
َخ����� ِ��س��� َر ْت ِت� َ
َخ���� َذ ُل����وا ا ْل� َ
�����س الْ���� َب��َل�ااَ ِء عِ ��قَ��ا َب��ا
طَ ��� َل��� ُب���وا الْ��� َب���قَ���ا َء طَ ��� َم� َ
��اع��� ًة َو َم���خَ ���ا َف��� ًة فَ���ت َ
َ���ج��� َرّ ُع���وا كَ ���� ْ�أ َ
��ع��� ُل���وا ُز َع����� َم�����ا َءكُ ����� ْم َ�أ ْر َب�����ا َب�����ا
��ج� َ
َف����غَ ���� َد ْوا َل��� َن���ا عِ ���ظَ ��� ًة تُ��خَ ��اطِ �� ُب��نَ��ا ِب������أَ ْن لاَ َت� ْ
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ّع�ص����ب تلك المدار�س والآراء �إلى
العلم والدين .وقد ح ّول الت ّ
مذاهب مت�صارعة بعد �أن كانت مدار�س متناف�سة فيما بينها
على العلم وا�ستنباط �أحكام �ش����ريعة الإ�سالم الذي يجمع
�أ�ص����حابها تحت رايته الواحدة(ال �إله �إلاّ اهلل ،محمد ر�س����ول
اهلل).
ولم تكن ال�سيا�س����ة في بع�ض مراح����ل التاريخ بعيدة عن
تغذية ال�ص����راع بي����ن �أتباع تلك المدار�����س من خالل تبنّي
الحاكم لمذهب دون �آخر.
ولذلك ف�إننا نرى �أن بع�ض وجوه الم�شكلة التي تعاني منها
�أ ّمتنا الإ�سالمية اليوم والتي ت�أخذ عناوين ال�سنّة وال�شيعة
لي�س����ت وليدة تعدد الآراء والمذاهب،و�إنما هي نا�ش����ئة من
الخالفات ال�سيا�س����ية في بع�ض الأقطار الإ�س��ل�امية ،وهذه
الخالفات من بع�ض الدول والأحزاب الدينية على ال�س����لطة
ّع�صب لتلك
والنفوذ هي التي �ساهمت في انت�شار ظاهرة الت ّ
الآراء والإجته����ادات برف�ض غيرها وزعم دعاة كل مذهب �أن
مذهبهم يمتلك الحقيقة ال�ش����رعية وحده ،مع �أن الإ�س��ل�ام
يت�س����ع لكل تلك الآراء والإجته����ادات المنطلقة من الكتاب
وال�س����نة و�إن اختلف العلماء في فهم الن�ص����و�ص وو�سائل
�إثباته����ا ،فالجميع يبحث عن �س����بل الو�ص����ول �إلى �أحكام
ال�ش����ريعة الإ�س��ل�امية التي ي�ؤمن بها الجمي����ع .وللإطالع
على المزيد يمكن الرجوع �إلى كتابنا( ال�سنة وال�شيعة �أمة
واحدة) �إ�س��ل�ام واحد واجتهادات متعددة ،و�آخر دعوانا �أن
رب العالمين.
الحمدهلل ّ

نــداء �إلــى الــحــ ّكـام
ٌ
ووالة الأمــور
دعــــم الإعــتــــدال
مـــ�ســ�ؤولـــيــتـــكم
�إن العمل على جمع الأمة اال�س�ل�امية على كلمة �س���واء
ه���و من �أعظم الواجبات والتّح ّدي���ات التي تواجه الأ ّمة
اليوم في م�صيرها وموقعها ،والمطلوب  -لمواجهة هذه
الحالة الطائفية الطارئة على مجتمعاتنا ،والتي باتت
ته���دد الوجود والإ�س���تقرار في كل بلدانن���ا� -أن يتحرك
بالدرجة الأولى والة الأم���ر والحكام في دولنا العربية
والإ�س�ل�امية لأنهم يمتلكون �إمكانات المواجهة بالعمل
على تر�س���يخ قواعد المواطنية الت���ي تقوم على العدل
والم�س���اواة بين المواطنين وبدعم قوى الإعتدال الديني
والعمل عل���ى تنظيم التعليم الدين���ي و�إقامة المعاهد
الدينية الم�شتركة ،واعتماد الو�سائل الإعالمية والقنوات
التلفزيوني���ة التي تن�ش���ر ثقافة الو�س���طية والتعارف
والحوار بين الأمم وال�شعوب والجماعات.
�إ ّن هذه الأمة ال يزال الخير موجوداً فيها �إلى يوم القيامة،
وال ي�ص���لح �أمر الأم���ة اليوم �إال بما �ص���لح عليه �أولها،
فقد اعت�ص���م �أبنا�ؤها الما�ض���ون بحبل اهلل جميع ًا ولم
يتفرقوا و�أ�ص���بحوا بنعمة اهلل �إخوان ًا ،وا�ستجابوا لنداء
اهلل والر�س���ول عندما دعاهم لما يحييهم ،وعملوا بقوله
تعالى(وال تنازعوا فتف�شلوا وتذهب ريحكم) فانتهوا عن
الخالف والنزاع فقويت ريحهم وارتفعت رايتهم وجعلوا
لأمته���م المكانة الالئقة بين الأمم حتّى غدوا بحق خير
�أ ّم���ة �أخرج���ت للنا�س ي�أمرون بالمع���روف وينهون عن
المنكر وي�ؤمنون باهلل و�أولئك هم المفلحون.
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