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”لتعارفوا” نشرة شهرية تصدر عن

الإمام الأكبر �شيخ الأزهر ال�شيخ �أحمد الطيب من �أندوني�سيا:

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

�أكد الإم���ام الأكبر الدكتور �أحمد الطيب،
�شيخ الأزهر ال�شريف �أن الأزهر حين يدعو للوحدة ال يعني
تبن���ي مذهب بعينه وال محارب���ة المذاهب الأخرى فحين
ينادى بوح���دة الم�سلمين ف�إنه يدعو �إل���ى التعاي�ش بين
كل المذاه���ب وما �أظن �أحداً يعرف دور الأزهر عبر التاريخ
ث���م ينتظر �أن يحارب الأزهر مذهب���ا بعينه فلي�س للأزهر
م�صلحة فى ن�شر مذهب بعينه �أو محاربة مذهب بعينه.
وحذر الإمام الأكبر خ�ل�ال محا�ضرة له في م�سجد الأزهر
بجاكرتا عا�صمة �إندوني�سيا ،من ن�شر الت�شيع في بالد �أهل
ال�سن���ة ،مع الت�أكيد عل���ى �أن ال�شيعة وال�سنة هما جناحا
الأم���ة ،و�أن ال�شيعة م�سلم���ون .و�صرح الإم���ام الأكبر �أن
العالق���ة بين ال�سنة وال�شيعة يج���ب �أن تكون قائمة على
الأخوة والتعاي�ش الم�شت���رك ،وهو ما يطبقه الإمام الأكبر
عمليا م���ن خالل ال�صالة بجانب عدد م���ن العلماء منهم
العالمة والمرجع اللبناني ال�سيد على الأمين ،والذي يثق
الأزهر في اعتداله من ال�شيعة ،كما نالحظ �أي�ضا ا�صطفاف
�شي���خ الأزهر لل�صالة وبجواره ال�سيد على الأمين ،لي�صليا
بجانب بع�ضهما.

الرئي���س الإندوني�س��ي ي�س��تقبل مجل���س الحكماء الم�س��لمين برئا�س��ة الإمام �ش��يخ الأزه��ر ولقاء في
مجل���س العلم��اء الأندوني�س��ي بح�ض��ور وزي��ر ال�ش���ؤون الدينية ونخب��ة من العلم��اء في �أندوني�س��يا

اليوم ال�سابع  -من ر�سالة جاكرتا :ل�ؤي علي
الثالثاء 23 ،فبراير 2016

الإمام علي عليه ال�سالم
وال�صحابة ر�ضي اهلل عنهم
قال الإمام علي في نهج البالغة:
���اب ُم َح َ ّمد
(َ ...لقَ��� ْد َر�أَ ْي ُ
���ت َ�أ ْ�ص َح َ
َ
َ
(�صلى اهلل علي���ه و�آله) ،ف َما �أ َرى
�أَ َحداً ُي�شْ ��� ِب ُه ُه ْم مِ ْنكُ��� ْم! َل َق ْد كَ انُوا
���عث ًا غُ ْبراًَ ،ق ْد َباتُوا
ُي ْ�ص ِب ُح َ
ون �شُ ْ
���ون َب ْي َن
���جداً َو ِق َيام ًاُ ،ي َرا ِو ُح َ
ُ�س ّ
ون َعلَى
ِج َباهِ ِه ْم َوخُ ُدودِهِ ْمَ ،و َي ِق ُف َ
مِ ْثلِ ال َْج ْم ِر مِ ْن ذِكْ ِر َم َعادِهِ ْم! كَ �أَ َ ّن
���جودِهِ ْم! �إِذَا ذُكِ َر
َب ْي َ
���ن �أَ ْع ُين ِه ْم ُركَ َب ا ْلم ِْعزَى مِ ْن طُ ولِ ُ�س ُ
ا ُ
َ���ت �أَ ْع ُي ُن ُه ْم َح َتّى َت ُب َ ّل ُج ُيو َب ُه ْمَ ،و َما ُدوا كَ َما َيمِي ُد
هلل َه َمل ْ
ً
َّ
َابَ ،و َر َجا ًء
يح ال َْع ِ
ا�ص���فِ  ،خَ ْوفا مِ َن ا ْلعِ ق ِ
ال�ش َج ُر َي ْو َم ال ِ ّر ِ
لِل َ ّث َو ِاب!).
وكان يقول كما جاء في كتاب الغارات لإبراهيم الثقفي
( ك ُ ّل �أ�صحاب مح ّمد �أ�صحابي)،
وفي نف�س الم�ص���در تح ّدث الإمام عن �أبي بكر وعمر في
ر�س���الة بعثها �إلى �أهل م�صر مع قي�س بن �سعد يتحدث
فيها ع ّما جرى بعد وفاة ر�س���ول اهلل �ص���لّى اهلل وعليه
و�آله..( :ثم �إن الم�س���لمين من بعده ا�ستخلفوا به امر�أين
�ص���الحين عمال بالكتاب و�أح�سنا ال�س���يرة ولم يتع َ ّديا
ال�س َنّة ث ّم تو ّفاهما اهلل ع َ ّز وج ّل فرحمهما اهلل).
ُّ
وقال عنهما في بع����ض كتبه �إلى معاوية (...وزعمت �أن
�أفا�ضل �أ�صحاب���ه الخليفة ال�صدي���ق وخليفة الخليفة،
ولعم���ري �إن مكانهما من الإ�س�ل�ام لعظيم و�إن الم�صاب
بهما ل�شديد)...

لقطات من الزيارة التاريخية للإمام ال�شيخ �أحمد الطيب �شيخ الأزهر ال�شريف مترئ�س ًا مجل�س حكماء الم�سلمين �إلى �أندوني�سيا،

الم�ص���در -كتاب (ال�سنة وال�شيعة �أم���ة واحدة) �إ�سالم واحد
واجتهادات متعددة-
الم�ؤلّف  :العالمة ال�سيد علي الأمين�-ص�-٩١-إلى-٩٨-

المرجع ال�شيعي اللبناني ال�سيد علي الأمين لليوم ال�سابع:
ال�صراع فى دول الإ�سالم �سيا�سي ال مذهبي ..والإ�ساءة لل�صحابة
«و�أم الم�ؤمنين» من المحرمات والمتطاولون «�سفهاء» ..والآمال
معلقة على الأزهر لمواجهة الإرهاب
ال���ت���ق���ري���ب ب���ي���ن ال�������س���ن���ة وال�������ش���ي���ع���ة م��ن
الأح����ك����ام ال�����ش��رع��ي��ة ال���ت���ى ي��ج��ب ال��ق��ي��ام بها
ن��ح��ن ع��ل��ى خ��ل�اف م���ع ال�����س��ي��ا���س��ة الإي���ران���ي���ة
م����ن����ذ ث����م����ان����ي����ن����ات ال������ق������رن ال���م���ا����ض���ى
الطائف��ة والمذه��ب هم��ا �أو�س��ع م��ن �أن
يختزلهم��ا ح��زب �أو دول��ة كح��زب اهلل و�إي��ران
رف�����ض��ن��ا ف���ت���وى ال���م���رج���ع���ي���ة ال���دي���ن���ي���ة ف��ى
ال�����ع�����راق ب��ت�����ش��ك��ي��ل ال���ح�������ش���د ال�����ش��ع��ب��ي
حاوره فى جاكرتا ل�ؤي علي
التقى «اليوم ال�سابع» ،ال�سيد على الأمين هو عالم دين �شيعى ،وع�ضو
مجل�س حكم���اء الم�سلمين ،خالل زيارت���ه لإندوني�سيا ب�صحبة الإمام
الأكبر الدكتور �أحمد الطيب�،شيخ الأزهرال�شريف ،و�إلى ن�ص الحوار..
وقب���ل قراءة ن�ص الحوار،نلقى ال�ضوء عل���ى بع�ضا من ال�سيرة الذاتية
للمرج���ع ال�شيعى ،هو على الأمين عالم دي���ن �شيعى مجتهد ومرجع
دينى لبنانى ولد فى بلدة قالوية العاملية �سنة  1952م ،م ّدر�س لمادة
�أ�صول الفق���ه وبحث الخارج وداعية تعاي�ش بي���ن الطوائف اللبنانية
ومقرّب بين �أتباع ال ّديانات.
ف���ى الثمانينات �أقام فى بيروت وتر�أ�س حوزة المعهد ال�شرعى فى حى
ال�سلم ف���ى ال�ضاحية الجنوبية لبيروت ودر�س عنده كثيرون من طلبة
العل���وم الدينية ،ومنهم من �أ�صبح فى مواقع الم�س�ؤولية فى حزب اهلل،
بد�أ التباين بينه وبين الحزب �إ ّبان �أزمة خطف الرهائن الأجانب ،حيث
انتقد الأمي���ن خطف الأجانب ،وترك بيروت وقام بجولة على القيادات
الديني���ة ،محذراً من ا�ستخدام ال�سالح بين ح���زب اهلل وحركة �أمل� ،إثر
الخالف ترك بيروت و�أن�ش�أ فى مدينة �صور معهداً عالي ًا للعلوم الدينية
�أطل���ق عليه» معهد الإمام ال�صدر للدرا�س���ات الإ�سالمية» لربط رجال
الدين بوطنهم.
بع���د تركه الإقامة فى بيروت و�ضواحيه���ا ،ن�شب خالف م�سلّح وحرب
بي���ن حركة �أمل وحزب اهلل ،فوقف �إلى جانب حركة �أمل ورف�ض قتالها
با�سم الدين ورف�ض قتل الأخ لأخيه ،و نتيجة مواقفه ،تع ّر�ض لتهديدات
وهجوم م�سلّح عام  2008عل���ى بيته ومقره فى مدينة �صور مما �أدى
�إل���ى تهجيره من الجنوب اللبنانى و�إقامته فى بيروت منذ ذلك الحين
وحتى الوقت الراهن ،ومن م�ؤلفاته «ال�سنة وال�شيعة �أمة واحدة �إ�سالم
واحد واجتهادات متع ّددة» .و�إلى ن�ص الحوار..
فى البداي���ة ..ت�شهد �أمتنا الإ�سالمية حالة م���ن التناحر المذهبى بين
ال�سن���ة وال�شيعة فى عدد من البلدان الإ�سالمية ..فمن بر�أيك يقف خلف
ت�أجيج تلك ال�صراعات؟
�إن م���ا ن�شهده من تناحر و�صراع بي���ن دول �إ�سالمية يرجع �إلى �أ�سباب
�سيا�سية ال عالقة لها بتع���دد المذاهب الإ�سالمية التى كانت موجودة
من���ذ قرون عا�ش فيه���ا �أئمة المذاهب و�أتباعهم م���ع بع�ضهم البع�ض.

العالمة ال�سيد علي الأمين زار �ضريح ال�شهيد
رفيق الحريري

ال�شهيد رفيق الحريري رجل الدولة
العابر لحدود الطوائف والمناطق �إلى
وحدة ال�شعب والوطن الواحد

زار العالم���ة ال�سيد علي الأمين �ضريح ال�شهيد رفيق الحريري في
ذكرى ا�ست�شهاده و�أهدى الفاتحة �إلى روحه و�أرواح رفاقه ال�شهداء.
وقال في ت�صريح له في المنا�سبة :في الذكرى الحادية ع�شرة
على ا�ست�شه����اد الرئي�س رفيق الحري����ري ال زال اللبنانيون
ي�شعرون بالفراغ الكبير الذي ح�صل با�ست�شهاد الرجل الذي
ج�س����د لهم الأمل بقيام����ة دولة الم�ؤ�س�س����ات والقانون بعد
انتهاء الح����رب اللبنانية باتفاق الطائف حيث كان الرئي�س

ولعل ال�سبب الرئي�سى فى ظهور هذا التناحر المذهبى على الم�شهد فى
مجتمعاتنا يرجع �إلى ال�صراع بين �أحزاب وجماعات دينية و�سيا�سية
عل���ى ال�سلطة فى ال���دول التى توجد فيها تع ّددي���ة طائفية ومذهب ّية
تدعمها دول اقليمية مت�صارعة عل���ى النفوذ فى المنطقة ،وقد زاد من
ح ّدته غي���اب العالقات الطبيعية بين ال���دول العربية والإ�سالمية فى
المنطق���ة خ�صو�ص ًا بي���ن �إيران ومحيطها العربى بع���د �أحداث العراق
و�سوريا .وقد عا����ش ال�سنة وال�شيعة �إخوانا فى مجتمعاتهم و�أوطانهم
قرون��� ًا عدي���دة ،وكانوا يختلفون ف���ى ق�ضايا تاريخي���ة ودينية تبع ًا
الختالف الإجتهادات عند العلماء ولم ي�ؤثر ذلك على عالقاتهم الأخوية
وعي�شهم الم�شترك لأنه لم يكن فيما بينهم �صراع داخلى على ال�سلطة
والحك���م .وال �شك ب�أن هناك اليوم من ي�ستغ ّل هذه الخالفات من خارج
الدول الإ�سالمية لإ�ضعاف الم�سلمي���ن ب�إ�شغالهم ب�أنف�سهم ،ومنهم من
ي�ستغلّها من الداخل للإ�ستق���واء بالع�صب المذهبى ولتح�صيل المزيد
م���ن الأن�ص���ار له فى �سبيل تحقي���ق طموحات���ه ال�سيا�سية تحت تلك
العناوين المذهبية.
ّ
�إذا ذك���ر ال�شيعة فى عالمن���ا الإ�سالمى خا�صة ال�سن���ى ،ذكرت �إيران
ويعتق���د البع�ض انها الو�صى على اتباع المذه���ب ال�شيعى ..فما ر�أيك
فى هذا الر�أى؟
من الخط����أ الت�سليم بو�صاية �إي���ران وحزب اهلل عل���ى �أتباع المذهب
ال�شيعى ف���ى لبنان وغيره من الدول العربي���ة والإ�سالمية ،لأن والية
الفقي���ه التى يقوم عليها النظام الإيرانى لي�ست من المعتقدات الدينية
عند ال�شيعة ،فقد خالفت الطائفة ال�شيعية فى لبنان ال�سيا�سة الإيرانية
فى لبنان ف���ى محطات عديدة فى القرن الما�ض���ي ،وفى �إيران نف�سها
�أي�ض��� ًا ح�صل���ت المخالفة له���ا بمظاهرات عديدة كم���ا جرى للحركة
الخ�ضراء التى تم قمعها الدموى قبل �سنوات من النظام الإيراني ،ونحن
على خالف مع ال�سيا�سة الإيرانية منذ ثمانينات القرن الما�ضي ،وقلنا
�إنه���ا �سيا�سة خاطئة ،وهناك �أ�صوات عدي���دة ،فالطائفة والمذهب هما
�أو�سع من �أن يختزلهما حزب �أو دولة كحزب اهلل و�إيران.
ما حكم �سب ال�صحاب���ة والتعر�ض لأم الم�ؤمنين ال�سيدة عائ�شة ر�ضى
اهلل عنها؟
�إن الإ�ساءة �إلى ال�صحابة و�أم الم�ؤمنين ال�سيدة عائ�شة ر�ضى اهلل عنها
وعنه���م و�سائر الرموز الدينية تع ّد من المحرمات الدينية الكبرى التى
تعبر ع���ن الإ�ستهانة بتعاليم الدين ومبادئ���ه والتى تزرع الفتن بين
المذاه���ب وال�شعوب ،والذين يقومون بهذا العم���ل المحرّم -و�إن كانوا
قلة قليلة -ولكنهم معدودون من ال�سفهاء والع�صاة الظالمين لأنف�سهم
ومجتمعاتهم ،وعل���ى العلماء تقع م�س�ؤولي���ة التنبيه على �أخطارهم
وف�ساد اعتقادهم لمنع انت�شار هذا ال�سلوك الم�شين ولقطع الطريق على
ا�ستغالله فى زرع الفرقة بين الم�ؤمنين.
ما ر�أيك فيما يقوم به الح�شد ال�شيعى فى العراق من �أعمال �ضد �أهل ال�سنة؟
نحن نرف�ض قيام �أحزاب م�سلح���ة داخل الدولة ،ومن خالل هذا المبد�أ
رف�ضن���ا قيام الح�شد ال�شعبى وغيره فى العراق تحت عناوين مواجهة
الإرهاب ،لأن الدولة بقواها هى الم�س�ؤولة وحدها عن مواجهة الخارجين
عل���ى القانون والمعتدين على �سيادته���ا ،وقد رف�ضنا فتوى المرجعية

الدينية فى العراق بت�شكيل الح�ش���د ال�شعبى لأن دخول الفتاوى على
�ساحة ال�صراع ي�ضعف الدولة وي�سقط على ال�صراع العناوين الطائفية،
وه���ذا ما ي�ضرّ بالوحدة الوطنية وي�ؤجج الفتن المذهبية التى تتجاوز
العراق �إلى الأمة ب�أ�سرها.
من �صنع داع�ش ؟وما حكم الدين فيهم؟
ال �شك ب����أن داع�ش تعك�س ب�أفعالها الوح�شي���ة ثقافة التطرّف الدينى
والإرهاب ،وثقافة التطرّف هذه ت�ؤخذ من مناهج فى التعليم التى تعلّم
�أتباعه���ا على �أ ّنهم هم الفرقة التى تمتل���ك الحقيقة وال�صواب والحق
ف���ى �إدارة �ش�ؤون البالد والعباد ،وي�شكل غياب الدولة و�ضعف �سلطتها
التوجهات التى تتالعب
المناخ المالئم لب���روز هذه الجماع���ات ذات ّ
بالن�صو�ص الدينية وتحملها على ما يوافق هواها فى ال�سلطة والحكم،
والدين و�إن كان ال يمنع من التطلّعات ال�سيا�سية وطموحات �أ�صحابها
للحك���م ولكنه يعتبر حمل ال�سالح لإ�سقاط النظام العام والو�صول �إلى
ال�سلط���ة ب�سفك الدماء حرب ًا على اهلل ور�سوله ،وقد جعل الفقهاء ف�ص ًال
فى العقوبات الدينية يندرج تحت عقوبة الحرابة والف�ساد فى الأر�ض،
وهى كل عمل يقوم به فرد �أو جماعة يهدد �سالمة المجتمع واال�ستقرار
ويعر�ضه �إلى الأخطار
هل ت�ؤمن بالتقريب بين ال�سنة وال�شيعة؟
نعم� ،أنا من الم�ؤمنين بالتقريب بين ال�س ّنة وال�شيعة ،وقد كتبت كتاباً
قبل ع ّدة �سنوات وعنوانه (ال�سنة وال�شيعة �أمة واحدة) و�أعتقد �أن العمل
للتقري���ب هو من الأحكام ال�شرعية التى يج���ب القيام بها عم ًال بقول
وف
اهلل تعال���ىَ ( :و ْل َت ُكن ِ ّمن ُك ْم �أُ َ ّم ٌة َي ْد ُعونَ ِ�إ َل���ى الْخَ ْي ِر َو َي ْ�أ ُم ُرونَ ِبا ْل َم ْع ُر ِ
َو َي ْن َه��� ْونَ َع ِن ا ْل ُمن َك ِر َو�أُو َل ِئ َك هُ ��� ُم ا ْل ُم ْف ِل ُحونَ ) وال �شك ب�أن التقريب بين
�أبن���اء الدين الواحد والأمة الواحدة هو م���ن الخير الذى تجب الدعوة
�إلي���ه ،ومن المعروف ال���ذى يجب الأمر ب���ه .وبالتقريب نقطع الطريق
على الأحزاب وال�سيا�سيين الذين يحاولون توظيف االختالفات الفقهية
فى م�شاريعه���م ال�سيا�سية .كي���ف ترى دور الأزه���ر ال�شريف فى ن�شر
�صحيح الدين ؟ الأزهر هو مرجعية االعتدال الدينى ،ويحظى بالمكانة
العلمية المميزة لدى عم���وم الم�سلمين وغيرهم ،وهو المرجعية التى
نعقد عليها الآمال فى جمع كلمة الأمة وفى المواجهة الفكرية لدعوات
الفرق���ة والإرهاب التى ظهرت �أخيراً وتعمل على ت�شويه �صورة الإ�سالم
فى العالم من خالل ما تقوم به من الأعمال الوح�شية والإجرامية التى
تجاوزت كل الحدود.
م���ا الدور ال���ذى يقوم به مجل����س حكماء الم�سلمين م���ن �أجل العالم
الإ�سالمى؟
�إن مجل�س حكماء الم�سلمين الذى يتر�أ�سه �شيخ الأزهر الدكتور �أحمد الطيب
هو محاولة لتظهير �ص���وت العقل والحكمة فى الق�ضايا التى تهدد الأمة
وال�سلم العالمى ،وه���ذه المحاولة الجديرة باالهتمام و�إن كانت ما تزال
ف���ى بدايتها ،لكنها تعتبر خطوة مهم���ة على طريق ن�شر خطاب االعتدال
والو�سطية فى الأمة ونبذ التطرّف والفرقة بين المذاهب والطوائف وتعزيز
ثقافة ال�سلم والعي�ش الم�شترك بين المجتمعات وال�شعوب.
اليوم ال�سابع الم�صرية2016/2/7 ،

الحرب و�آثارها النف�سي����ة والإقت�صادية على كامل الأرا�ضي
اللبناني����ة ،وكانت مواقفه الوطني����ة عابرة لحدود الطوائف
والمناطق هادفة �إلى بناء الدول����ة الع�صرية الحديثة وهذا
م����ا جعل منه �شخ�صية يتج����اوز ح�ضورها وت�أثيرها حدود
ال�ساحة الداخلية �إلى ال�ساحة الإقليمية والدولية ،وقد حظي
بثقة واحت����رام الكثير من قيادات الدول و�أنظمتها وقد وظف
هذه المكانة التي ا�ستحقها بجدارته وح�سن �إدارته و�سيرته
لم�صلحة وطنه لبنان وكان �شعاره في ذلك (ال �أحد �أكبر من
وطن����ه) وبعد ك ّل ذلك الأداء الّذي تمت����از به رجاالت الدولة
الأكفاء وبعد كل تلك المواقف الزّاخرة بالوطنية والإن�سانية،
كان من الطبيع����ي ج ّداً �أن يفتقد اللبنانيون برحيل الرئي�س
الحريري رجل الدولة الّذي ع����زّ نظيره و�أم َل ال�شعب وعماد
الوطن ورمز الوح����دة الوطنية والإعت����دال ،وهكذا �شخ�صية
الراحل م����ن الم�ساهمي����ن الأ�سا�سيين ف����ي تحقيقه حر�ص ًا ن����ادرة تبقى حا�ضرة في ذاكرة �شعبه����ا مقيا�س ًا تقا�س بها
من����ه على وحدة الوطن وال�شعب،وق����د تميز �أدا�ؤه ال�سيا�سي الرّجال وعطاءاتها و�أدوارها.
الوكالة الوطنية 2016/2/14
بالعمل الد�ؤوب على �إعادة الإعمار والبناء و�إنهاء تداعيات

الع ّالمة ال�سيد علي الأمين :

العلاّ مة ال�سيد علي الأمين:

الذي��ن يقول��ون (نح��ن الدول��ة) تق��ع عليه��م الأزهر مرجعية الإعتدال

م�س���ؤولية المحافظ��ة عل��ى الد�س��تور والقان��ون
الفراغ الرئا�سي م�س�ؤول عنه معظم فريق � 8آذار

 الأحد � 7شباط  - 2016العدد 5632حاوره :علي الح�سيني

في ظل الفراغ الرئا�سي ال ُم�ستدام المرافق للأزمات المتعددة
والمتنوعة التي يغرق فيها لبنان ،ومنها تدخل طرف لبناني
ف����ي الحرب ال�سور ّية والإنعكا�سات ال�سلبية التي تنتج عنه،
و�صو ًال �إلى م�ؤتمر «جني����ف  »3وبروز التعطيل الرو�سي -
الإيراني الوا�ضح لمفاعيل هذا الم�ؤتمر ،ي�ؤكد المرجع الديني
ال�سيد علي الأمين في حديث الى «الم�ستقبل»� ،أن «الم�س�ؤول
عن الف����راغ الرئا�سي هو فريق � 8آذار ال����ذي يزعم التحالف
بين كل �أطرافه ف����ي كل الق�ضايا �إال في الغياب عن جل�سات
انتخاب رئي�س الجمهورية« ،و ُي�شير �إلى �أن «الإعداد الدولي
لم�ؤتمر جنيف 3لم يكن بالنح����و الذي يترتب عليه الولوج
�إلى بداي����ة الحل ال�سلمي للأزمة ال�سوري����ة ولإنهاء معاناة
ال�شعب ال�سوري« ،م�شدداً على �أن «من يعلن احترامه الر�أي
الآخر ال يفر�ض مر�شحه على الآخرين».
وفي ما يلي ن�ص الحوار:
كيف تق ّومون الفراغ الرئا�سي ،وما هي �أ�سباب ا�ستمراره؟

 مظهر الفراغ الرئا�سي هو دليل على �ضعف الدولة اللبنانيةوعجزها عن فر�ض تطبي����ق الد�ستور على الم�ؤتمنين عليه،
وه����ذا العجز �أف�س����ح في المجال للتدخ��ل�ات الخارجية من
خالل الأطراف الداخلية الت����ي ت�ستقوي على الدولة وتعمل
عل����ى فر�ض ر�ؤيتها خارج القان����ون والد�ستور ،وما دام هذا
ال�ضعف للدولة قائم ًا ف�سي�ستمر هذا الفراغ ،لأن الم�ؤ�س�سات
المطلوب منها القي����ام ب�إنهاء هذا الف����راغ الرئا�سي تتمثل
بال�سلطتي����ن الت�شريعي����ة والتنفيذية ،وم����ن المعلوم حال
هاتي����ن ال�سلطتين عندنا في لبن����ان ،فال�سلطة التنفيذية ال
ت�ستطيع جمع الوزراء فيها ،وال�سلطة الت�شريعية ال ت�ستطيع
جمع الن ّواب فيها!
من هو الفريق الم�س�ؤول عن هذا الفراغ؟

 �إن الم�س�����ؤول بالدرج����ة الأولى عن الف����راغ الرئا�سي هوالفريق ال����ذي يمتنع عن تحقيق الن�ص����اب لجل�سة انتخاب
الرئي�س ،ومعظمه يتمثل في فريق � 8آذار الذي يزعم التحالف
بين كل �أطرافه ف����ي كل الق�ضايا �إال في الغياب عن جل�سات
انتخاب رئي�����س الجمهوري����ة! وتتحمل الدول����ة ب�سلطتيها
التنفيذية والت�شريعي����ة الم�س�ؤولية بالدرج����ة الثانية لأن
الدول����ة هي الناظم����ة للأمور وعلى المم�سكي����ن بمنا�صبها
الأ�سا�سية والناطقين با�سمها الذين يقولون «نحن الدولة«،
تقع م�س�ؤولية المحافظة على الد�ستور والقانون.
الفرز المذهبي بين �أبناء الأمة لي�س انت�صاراً
هل ترون وراء هذا الفراغ �أ�سباب ًا واعتبارات �إقليمية؟

 ال �أظ����ن �أن الإعتبارات الإقليمية هي ال�سبب الرئي�سي وراءالفراغ الرئا�سي ،ب����ل ال�سبب في معظمه يرجع �إلى الأطراف

معلومحالال�سلطتينفيلبنان:ال�سلطةالتنفيذيةالت�ستطيع
جمع وزرائها ،وال�سلطة الت�شريعية ال ت�ستطيع جمع ن ّوابها!
ال��ف��راغ ال��رئ��ا���س��ي م�����س ��ؤول ع��ن��ه معظم ف��ري��ق 8
�آذار ،وال��ذي��ن يقولون (نحن ال��دول��ة) تقع عليهم
م�س�ؤولية المحافظة على ال��د���س��ت��ور وال��ق��ان��ون.
ال�����س��ي��د ن�����ص��ر اهلل ك���ان وا���ض��ح�� ًا ف���ي تر�شيحه
ل��ح��ل��ي��ف��ه ال���ج���ن���رال م��ي�����ش��ال ع����ون ،ول��ك��ن��ه في
�آل��ي��ة ال��و���ص��ول �أل��ق��ى بالغمو�ض على التر�شيح!
من يعلن عن احترام ال��ر�أي الآخ��ر ال يفر�ض ّ
مر�شحه
ّ
المر�شحين من حلفائه!
على الآخرين خ�صو�ص ًا و�أنّ كال
لي�ست ان��ت�����ص��ارات تلك ال��ت��ي ت��زي��د م��ن ال��ع��داوات
الطائفية والتي تحدث م��زي��د ًا من الفرز المذهبي
ب��ي��ن �أب���ن���اء ال��وط��ن ال���واح���د والأم�����ة ال��واح��دة
الإعداد الدولي لم�ؤتمر «جنيف «3كان ناق�ص ًا،والمطلوب
�صدور قرار من مجل�س الأمن بوقف �إلزامي لإطالق النار
�أواف���ق النائب جنبالط على نقده «الديمقراطية
الإي��ران��ي��ة»،ول��ك��ن ال��ن��ائ��ب ج��ن��ب�لاط ه��و �شريك
ف���ي ال�����س��ل��ط��ة م���ع ح��ل��ف��اء �إي������ران ف���ي ل��ب��ن��ان!
الواجهة ال�سيا�سية والدينية لل�شيعة في لبنان والعراق
و�إي���ران �ألحقت ال�ضرر بالعالقات التاريخية بين
ال�شيعة و�شركائهم في الإوط���ان ب�سبب الخلط بين
ال�سيا�سي والديني والتدخل بملفات خ��ارج الحدود

قال المرجع ال�شيع���ى اللبنانى
ال�سيد على الأمين ،ع�ضو مجل�س حكماء الم�سلمين،
�إن حديث الإمام الأكب���ر الدكتور �أحمد الطيب �شيخ
الأزهر فى اليومين الما�ضين حول �أن ال�شيعة وال�سنة
هما جناحا هذه الأم���ة و�أنهما �إخوان فى دين اهلل،
فه���ذا لي�س غريبا عن الأزه���ر ال�شريف الذى يعرف
ب�أنه مرجعية االعتدال الدينى فى العالم الإ�سالمى
و�شيخ الأزهر من الحري�صين على وحدة هذه الأمة
والتقريب بين مختلف المذاهب الإ�سالمية .و�أ�ضاف
فى ت�صريح���ات لـ«اليوم ال�ساب���ع» من العا�صمة
الإندوني�سي���ة جاكرتا� ،أن �شي���خ الأزهر عندما ذكر
�أن���ه ال يدعو لمذهب معين فهذه نظ���رة �أبوية لكل
المذاه���ب الإ�سالمية على �أ�سا�س �أنه���م �إخوان فى
دين اهلل وال يج���وز الت�سي�س فى هذه المذاهب ،كما
قد يفعل بع�ضهم م���ن محاوالت الدعوة �إلى مذهب
معين كبع�ض الذين يدعون للمذهب ال�شيعى �سواء
فى م�صر �أو فى غيرها ،فالدعوة �إلى الت�شيع لم يقم
به���ا �أئمة �أهل البيت وكان���وا حري�صين على وحدة
الأمة.

اليوم ال�سابع2016/2/23 ،

ما دور �إيران ورو�سيا في تعطيل م�ؤتمر «جنيف «3؟

 لم يكن الإعداد الدول����ي لم�ؤتمر «جنيف «3بالنحو الذييترتب عليه الولوج �إلى بداية الحل ال�سلمي للأزمة ال�سورية
وال����ذي يبد�أ بو�ض����ع خارطة طريق لإنه����اء معاناة ال�شعب
ال�س����وري ،وقد كان من المفرو�ض بالمجتمع الدولي �أن يدعو
الأطراف المت�صارعة �إل����ى وقف �إلزامي لإطالق النار ي�ضمنه
مجل�س الأمن الدولي وتت����م بعده دعوة النظام والمعار�ضة
الداخلية التي تريد الهيمن����ة على موقع الرئا�سة م�ستفيدة
من �ضع����ف الدولة العاجزة عن تطبي����ق نظامها البرلماني للدخول في مفاو�ضات الحل ال�سيا�سي برعاية دولية.
لتح�صيل مزيد من المكا�سب التي تدعم �سيا�ستها المعتمدة �أوافق جنبالط على نقده«الديمقراطية الإيرانية»
في الداخل وارتباطاتها بالخارج.
النائ���ب وليد جنبالط تح���دث عن «ديموقراطي���ة ايرانية»
كيف قر�أتم معادلة ال�سيد ح�سن ن�صراهلل حول �ضرورة التوافق
تعطيلي���ة في لبنان ،ه���ل توافقونه ال���ر�أي؟ وا�ستطرادا كيف
الم�سبق على العماد مي�شال عون رئي�س ًا و�إال ال ن�صاب؟
تقر�أون االنتخابات الت�شريعية والرئا�سية في ايران؟
 لقد كان ال�سي����د ن�صر اهلل وا�ضح ًا ف����ي تر�شيحه لحليفهالجن����رال مي�ش����ال ع����ون ،ولكنه ف����ي �آلية الو�ص����ول �ألقى � -أوافق النائب جنبالط على نقده «الديمقراطية الإيرانية»
بالغمو�����ض على قبوله ب�أ�صل تر�شيحه! لأن من يريد و�صول التي قمعت الحركة الخ�ضراء قبل �سنوات في �شوارع طهران
مر�شّ حه �إلى موقع الرئا�سة هو الذي يختار الآلية التي تليق وما زالت قيادتها �إلى اليوم في الإقامة الجبرية وال�سجون!
بمكان����ة مر�شّ حه وهي �آلية الإنتخ����اب المعتمدة في البالد وهذا ما يكفي في �إعطاء �ص����ورة عن الإنتخابات ونتائجها
الديمقراطي����ة ،ومن يعلن عن احترام ال����ر�أي الآخر ال يفر�ض في �إيران والت����ي ال يتر�شح �إليها �إال من وافق على تر�شيحه
مر�شّ ح����ه على الآخري����ن خ�صو�ص���� ًا و�أ ّن كال المر�شّ حين من النظ����ام! ولك����ن النائب جنبالط هو �شريك ف����ي ال�سلطة مع
حلفائه بح�سب قوله.
حلفاء �إيران في لبنان !
ماذا عن «االنت�ص���ارات» التي يتحدث عنها «حزب اهلل« في
�سوريا والتي ال تخلو من �أبعاد مذهبية خ�صو�ص ًا على خلفية كيف تنظرون الى الواقع ال�شيعي في لبنان والعالم العربي؟.
فك الح�صار عن نبل والزهراء؟
 لم ي�شهد وطننا لبنان والعالم العربي مثل هذا الإ�صطفاف لي�س����ت انت�صارات تلك التي تزيد م����ن العداوات الطائفية الطائفي ف����ي العه����ود الما�ضية،وقد �ساهم����ت في وجودهوالت����ي تحدث مزيداً م����ن الفرز المذهبي بي����ن �أبناء الوطن الواجهة ال�سيا�سية والدين ّية لل�شيعة في ال�سنوات الما�ضية
الواح����د والأمة الواحدة ولذلك ف�إنن����ا ر�أينا �سابق ًا وما زلنا من خالل �سيا�ستها الداخلية وخلطه����ا ال�سيا�سي بالديني،
ن����رى �ضرورة خروج «حزب اهلل« م����ن القتال على الأرا�ضي ومن خ��ل�ال تدخل تلك الواجه����ة ابتدا ًء من �إي����ران ومروراً
ً
ال�سورية خ�صو�ص����ا بعد التدخل الرو�س����ي وغيره من قوى بالعراق ولبن����ان بملفات خارج حدود دولها كما ح�صل من
التحالف الدول����ي بقيادة �أميركا الذي جعل الأر�ض ال�سورية
التدخل في القتال على الأرا�ضي ال�سورية ،فقد انعك�ست تلك
م�سرح���� ًا ل�ص����راع الدول الكب����رى ،ومع تدخل ه����ذه الدول
وجيو�شها الجرارة لم يعد من ت�أثير يذكر للقوى الأخرى من ال�سيا�س����ة توتراً في العالقات بي����ن ال�شيعة و�شركائهم في
ّ
ح����زب اهلل وغيره �سوى تحمل مزيد من الخ�سائر وزرع مزيد الوطن في لبن����ان وفي �أكثر من مكان ،وهذا ما �ألحق ال�ضرر
من الأحق����اد والعداوات بين الطوائف والمذاهب في المنطقة �أي�ض���� ًا ب�صفاء تلك العالقات بي����ن ال�شيعة الذين هم جزء ال
وهذا ما يعود ب�أكبر الأخطار على م�ستقبل الأمة و�شعوبها .يتجز�أ من عالمهم العربي وبين دولهم و�شعوبهم العربية.

المرجع ال�شيعي اللبناني ال�سيد علي الأمين لـ «ال�شروق»:

الواقع العربي والإ�سالمي يحتاج �إلى اتحاد على غرار الإتحاد الأوروبي

الح��وار الج��اد بين �إي��ران وال��دول العربية يقط��ع الطريق على
دعوات الفرقة والإنق�سام
والي��ة الفقي��ه نظام �سيا�س��ي في �إي��ران ولي�س��ت مرجعية دينية
لل�شيعة العرب وغيرهم
�إرتباط بع�ض الأحزاب ال�شيعية ب�إيران ال يمثل كل ال�شيعة
عل��ى �إي��ران �إقامة العالقات مع ال��دول ال �أن تبحث عن الموالين
من الأحزاب وال�شخ�صيات
ح��زب اهلل انزل��ق ب�سالح��ه �إل��ى �صراع��ات داخلي��ة و�إقليمي��ة
واحتقانات طائفية
المرجع ّي��ات الديني��ة والح�ش��ود ال�شعبي��ة ف��ي الع��راق �صبغ��ت
ال�صراع بالعناوين الطائفية
عل��ى المراج��ع تحري��م التعر���ض لأمه��ات الم�ؤمني��ن و�صحاب��ة
الر�سول عليه ال�صالة وال�سالم

وماذا عن احتفاظ حزب اهلل ب�سالحه دون بقية الطوائف في لبنان ،هل
كان ل�صالح لبن���ان �أم ل�صالح الحزب ،مع ت�أكيد الحزب �أنه يدافع عن
الأر�ض اللبنانية في مواجهة العدو ال�صهيوني؟
نحن عبرنا ع���ن �ضرورة انتظام �سالح حزب اهلل ف���ي م�شروع الدولة،
وال يج���وز �أن يبقى �سالح خارج �سلطة الدولة اللبنانية ،لأن كل �سالح
خ���ارج �سيطرة الدولة م�ضعف للدول���ة وي�ستدرج �سالح ًا �آخر يت�صارع
معه مما يعيد لبنان �ساحة لل�صراعات الداخلية والتدخالت الخارجية،
وحزب اهلل الذي كان يدافع ب�سالحه عن الأرا�ضي اللبنانية في مواجهة
الع���دو الإ�سرائيلي قد انزلق ب�سالحه بعد تحرير الجنوب اللبناني عام
� 2000إلى ال�صراع���ات الداخلية والإقليمية ،وهذا مما �أ ّدى �إلى ت�صاعد
االحتقانات الطائفية داخلي ًا في لبنان وفي محيطه العربي.

عندم���ا نتحدث عن حزب اهلل ،يرجعنا الحديث عن حليفه ايران ،فكيف
ترون الدور الإيراني في لبنان وفي �سائر الدول العربية؟
يج���ب �أن تقوم العالقات بين الدول على مبد�أ االحترام المتبادل وعدم
تدخ���ل دولة في ال�ش����ؤون الداخلية لدولة �أخرى ،وق���د طلبنا مرا ًرا �أن
تك���ون عالقة الدولة الإيرانية مع الدولة اللبنانية ب�شكل مبا�شر ولي�س
ح���اوره :عبد ال�س�ل�ام �سكية � -صحافي ورئي����س ق�سم ال�ش�ؤون من خالل الأح���زاب والجمعيات والطوائف ،وهذا ما نطلبه من الأحزاب
المرتبطة ب�إيران وغيرها ونقول لها� :إن الت�أييد ل�سيا�سة دولة خارجية
الدولية بجريدة ال�شروق اليومي.2016/2/15 ,
ال يعني االرتباط الع�ضوي به���ا وتنفيذ �سيا�ستها ،لأن هذا يتنافى مع
�صار ظاهراً ارتباط ال�شيعة الع���رب لوالية الفقيه في ايران ،با�ستثناء الوالء للوطن وم�ؤ�س�ساته.
بع�ض الأ�صوات ،لماذا هذا االنبطاح لل�شيعي العربي لإيران؟
الفقيه،
الولي
والية الفقيه �أ�صبحت نظام ًا �سيا�سي��� ًا في �إيران يتر
وغيره���م�أ�سهعبر الع�صور كان �إذا كان الت�س�� ّنن يعني االلتزام ب�س ّنة ر�سول
ولي�س���ت مرجعية دينية ،وال�شيعة العرب
لهم عالقة مع المرجعيات الدينية في العراق و�إن كانت من �أ�صول غير اهلل فكل الم�سلمين �س�� ّنة ،و�إذا كان الت�ش ّيع
عربية ،ول���م تكن �إ�شكالية االرتباط قائم���ة ،كانت مجرد عالقة دينية
حب �أهل البيت فكل الم�س��لمين �شيعة
روحي���ة� .أما والي���ة الفقيه في زماننا فهي لي�س���ت مرجعية دينية بل يعني ّ
�أ�صبح���ت نظام ًا �سيا�سي ًا يقوم على ر�أ�س ال�سلطة فيه الولي الفقيه وال
يرتب���ط به معظم ال�شيعة من العرب وغيرهم على �صعيد روحي ،و�إنما �أال ي�شفع لإيران مقارعتها لأمريكا و�إ�سرائيل ودعمها الالمحدود لحركة
ترتبط ب���ه بع�ض الجماعات والأحزاب ال�سيا�سي���ة من العرب ال�شيعة حما�س والجهاد الإ�سالمي؟
وغيره���م في لبنان والع���راق ،وال ي�صح اخت���زال ال�شيعة العرب بتلك �إن موقف �إيران من الق�ضية الفل�سطينية ودعمها لبع�ض حركات ال�شعب
الأحزاب والجماعات المدعومة م���ن �إيران ،لأن الطوائف والمذاهب هي الفل�سطيني في مواجهة الع���دوان الإ�سرائيلي من الأمور التي ت�ستحق
الأكثر عدداً والأو�سع من الحركات ال�سيا�سية التي ت�سيطر على الم�شهد التقدي���ر والثناء ،ولكن هذا ال يعني �صحة �سيا�سة �إيران في كل ق�ضايا
م���ن خالل �إم�ساكها بال�سلطة ،وعلى �سبي���ل المثال ف�إن حزب الإخوان المنطق���ة ،فالمطلوب من �إيران �أن تكون لها �أح�سن العالقات مع العالم
الم�سلمي���ن هو �أكبر حزب في م�صر بل ف���ي العالم الإ�سالمي ولكنه ال العربي من خالل قيام حوار جاد بينها وبين الدول العربية.
يختزل ال�شعب الم�صري وال المذهب ال�س ّني.
�إن نج���اح �إيران في �إيجاد بع�ض الأح���زاب الناطقة با�سمها ال يتحمله �أال تعتقد �أنن���ا نعي�ش �صراع ًا وهم ّي ًا ،بتحويل �أنظار العرب من عدوهم
ال�شيعة العرب و�إنما تتحمل���ه دولهم التي لم تنجح في تظهير �صوت الأبدي �إ�سرائيل� ،إلى �إيران؟
االعتدال من ال�شيعة وغيرهم ،والتي اعتبرت �أن الممثل الوحيد لل�شيعة ال �ش ّك ب�أن غياب العالقات الطبيعية بين �إيران وجوارها العربي �ساهم
بن�سبة كبيرة في تراج���ع االهتمام بق�ضية ال�صراع العربي الإ�سرائيلي
هي تلك الأحزاب المرتبطة ب�إيران.
وغيرها من ق�ضايانا الوطن ّية ،ولكن علينا �أن نبحث عن الأ�سباب التي
كيف تنظرون �إلى واقع العالم الإ�سالمي ،و�أهم ما يميزه االقتتال والدم� ،أدت �إل���ى ا�ستب���دال الق�ضية التي تجمعنا بق�ضاي���ا جانبية وخالفات
لم���اذا و�صلنا �إلى هذه الحال ،وما هي مخارج الو�ضع الم�أ�ساوي الذي تاريخي���ة تفرقنا �إلى �شعوب وطوائف ومذاه���ب ،والم�س�ؤولية في ذلك
تق���ع على عاتق الدول الإ�سالمي���ة ووالة الأمور فيها والعلماء فقد ورد
نعي�شه؟
�إن م���ا ي�شهده العالم الإ�سالمي من �صراعات داخلية وفتن وحروب في في الحديث (�إثنان �إذا �صلحا �صلحت �أ ّمتي ،العلماء والأمراء) وبالدرجة
�أكثر من م���كان يبعث في نفو�سنا الأ�سى والح���زن والح�سرة على �أمة الأولى تقع الم�س�ؤولية عل���ى الحكام في العمل على جمع كلمة الأمة
يطلب منها �أن تكون رائدة في حمل ر�سالة المبادئ والقيم التي ت�ساهم على كلمة �سواء لأن المقدرات والإمكانات موجودة بين �أيديهم ،وعليهم
م���ع الأمم الأخرى في �صنع ال�سالم والح�ضارة في العالم ،وال �شك ب�أن دع���م وتظهير قوى االعتدال في المجتمع���ات الإ�سالمية ،وهذه الأمة ال
غياب العالقات الأخوية بين دول عربي���ة و�إ�سالمية �ساعد على �إذكاء يزال الخير موج���وداً فيها �إلى يوم القيام���ة وال ي�صلح �أمر هذه الأمة
تل���ك الخالفات ووالدة تلك الجماع���ات التي تعمل على ت�شويه �صورة الي���وم �إال بما �صلح عليه �أولها ،فقد اعت�صم���وا بحبل اهلل جميع ًا ولم
الإ�س�ل�ام ،وما هو الذي يمنع تلك الدول م���ن العمل على �إيجاد �أح�سن يتفرقوا و�أ�صبح���وا بنعمة اهلل �إخوان ًا وا�ستجاب���وا لنداء اهلل والر�سول
العالق���ات فيما بينه���ا على غرار العالقات القائم���ة بين دول االتحاد عندم���ا دعاهم لما يحييهم وعملوا بقوله تعالى (وال تنازعوا فتف�شلوا
الأوروبي الذي �أنهى كل ال�صراعات بين دوله و�شعوبه؟! وما الذي يمنع وتذهب ريحكم) فانتهوا عن الخ�ل�اف والنزاع فقويت ريحهم وارتفعت
هذه الدول العربية والإ�سالمية من العمل على �إيجاد اتحاد فيما بينها رايته���م وجعلوا لأمتهم المكانة الالئقة بين الأمم وغدوا بحق خير �أمة
يبع���د تلك ال�صراع���ات ويعزز الروابط ويزي���ل االختالفات التي تطفئ �أخرجت للنا�س ي�أمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وي�ؤمنون باهلل .
النيران الم�شتعلة التي ي�ستغلها الطامعون بتفكيك الأمة و�إ�ضعافها؟!.
كيف تنظ���رون �إلى واقع �أهل ال�سنة في العراق ،بعد ت�أ�سي�س ما ي�سمى
في الداخل اللبناني ،انتقدتم حزب اهلل وحركة �أمل في ر�ؤيتهما للطائفة الح�شد ال�شعبي بفتوى من ال�سي�ستاني؟ �أال يقتل �أهل ال�سنة في العراق
ال�شيعي���ة في لبنان وعملهم���ا لم�صلحة الطائفة� ،إل���ى �أي مدى ي�ضر تحت �شعار لبيك يا زينب؟
�إن م���ا يجري في العراق هو �صراع على ال�سلط���ة والنفوذ بين �أحزاب
توجههما بلبنان الوطن والدولة؟
لق���د كان انتقادن���ا وال يزال له���ذا الفريق على �أدائ���ه ال�سيا�سي الذي وجماع���ات ولي�س بين ال�س ّنة وال�شيع���ة ،وقد ع�شنا في العراق �سنوات
�أنت���ج ا�صطفاف ًا طائفي ًا ل���م ي�شهده تاريخ لبن���ان و�أ�ضعف قيام دولة قب���ل االجتياح الأمريكي ولم تكن اللغة الطائفية موجودة عند ال�شعب
الم�ؤ�س�س���ات والقانون ف���ي لبنان من خالل وقوف���ه بوجه الدولة في العراقي ،وعا�ش ال�شيعة وال�س ّنة فيه قرون ًا قبل ذلك في وئام وان�سجام،
�أكث���ر من محطة وم���كان خ�صو�ص ًا ما ح�صل في �أح���داث � 7أيار  2008وقد �ساهم نظام المحا�ص�صة الطائفية في منا�صب الدولة الذي �صنعه
التي تم فيها اجتياح بيروت و�إ�سقاط الحكومة اللبنانية بقوة ال�سالح االحت�ل�ال الأمريك���ي بال�صراع عليه���ا وا�ستقواء كل فري���ق بالع�صب
وم���ا تبع ذلك من ا�ستمرار للهيمنة على الدولة اللبنانية وتدخل حزب الطائفي لتح�صيل المزيد من المكا�س���ب والمنا�صب ،و�ساعد على ذلك
اهلل ف���ي القتال على الأرا�ضي ال�سورية متج���اوزاً قرار الدولة اللبنانية �أداء بع�ض الأحزاب المدعومة من المرجع ّية الدين ّية.
بعدم التدخّ ل ،وه���ذا ما �ساهم في ت�صعي���د االحتقانات الطائفية في وق���د ت�صاعدت الموجة الطائفية بعد اجتي���اح داع�ش لمناطق وا�سعة
لبنان والمنطق���ة العربية ،وكل �ألحق ال�ضرر بالوطن والدولة والطائفة في الع���راق وارتكابها لجرائم عديدة بحق ال�شيع���ة وال�س ّنة وغيرهم،
ال�شيعية مع �شركائها في الوطن وفي محيطها العربي.
وكان المطل���وب �أن تقوم الدولة العراقية بمواجهة هذه الحالة الطارئة
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بعيداً عن تدخ�ل�ات المرجع ّيات الدينية والح�ش���ود ال�شعبية لأن ذلك
ي�صب���غ ال�ص���راع بالعناوين الطائفية ،وهذا ما يخ���دم داع�ش وغيرها
من الحركات الت���ي ت�سعى لتح�صيل المكا�سب عبر ا�ستقطاب كل فريق
لطائفته بزع���م الدفاع عن الطائفة والمذهب ،وه���ذا مما ي�صنع الفرز
المذهبي والطائفي بين �أبناء ال�شعب الواحد.

م���ن وجهة نظركم الفقهي���ة والدينية كيف يمك���ن التقريب بين ال�سنة
وال�شيعة في المنطقة؟
�إن وجه���ة نظرنا الفقهية والدينية تقوم على �أ�سا�س الدين الواحد الذي
�شرع االجتهاد لأهل االخت�صا�ص في فهم الن�صو�ص الدينية من م�صادره
المقرّرة في الكتاب وال�س ّنة وطرق �إثباتها ،وقد تع ّددت الآراء في فهمها
وط���رق �إثباتها ،وقد �س ّمي تعدد الآراء فيما بع���د بتع ّدد المذاهب التي
ن�سب���ت �إلى �أئمة له���م مكانتهم في العلم والدي���ن ،وهي في حقيقتها
اجتهادات متعددة في فهم الدين الواحد ولي�ست �أديان ًا متع ّددة ،ولذلك
قل���ت في بع�ض الكلمات (�إذا كان الت�س ّنن يعن���ي االلتزام ب�س ّنة ر�سول
حب �أهل البيت فكل
اهلل ف���كل الم�سلمين �س ّن���ة ،و�إذا كان الت�ش ّيع يعني ّ
الم�سلمين �شيعة) وهذا ما كان عليه ال�سلف ال�صالح قبل ظهور المذاهب
وبعده ،ي�أخذ بع�ضهم من البع�ض الآخر ،يعي�شون مع ًا في �أ�سرة واحدة،
ال تفرق بينهم مذاهب متع��� ّددة وال �آراء مختلفة ،وبالمنا�سبة فقد كان
الإم���ام محمد الباق���ر �صهراً للخليفة �أبي بك���ر ال�ص ّديق حيث �إنه كان
متزوج ًا ب�أم فروة بنت القا�سم بن محمد بن �أبي بكر ،و�أ ّمها �أ�سماء بنت
عب���د الرحمن بن �أبي بكر ،وكان الإم���ام جعفر ال�صادق ابن ًا لها ولذلك
كان يق���ول( :ولدني �أبو بكر م ّرتين) باعتبار �أن �أبا بكر كان ج ّد �أ ّمه من
طرفي �أمها و�أبيها.
وقد اقترحنا على �أولي الأمر العمل على تغيير وتعديل منهاج التدري�س
في المعاهد والحوزات الدينية وفت���ح �أبوابها ال�ستقبال طالب العلوم
الديني���ة من مختل���ف المذاهب والت�أكيد عل���ى �أن الدين الذي يجمعنا
ه���و الإ�س�ل�ام و�أ ّن المذاهب هي �آراء و�أفكار واجته���ادات م�شروعة ،و�أن
االختالف فيها ال يعني اختالف ًا في الدين وخروج ًا منه.
ويمك���ن لتحقيق التقريب المن�ش���ود �إن�شاء جامعة علمي���ة للتقريب بين
المذاه���ب ينت�شر طالبها وعلما�ؤها في العال���م الإ�سالمي للتبليغ الديني،
وخير من يتو ّلى هذه المه ّمة م�ؤ�س�سة الأزهر ال�شريف التي تحظى باحترام
جمي���ع المذاهب الإ�سالمية ولها تجربة ممي���زة في التقريب بين المذاهب
من خالل تدري�سها الفقه على المذاهب المختلفة في معاهدها الدينية.
بمقاب���ل هذا ،كيف يمك���ن �أن يتقبل ال�سني ،وهو ي�ستم���ع �إلى مراجع
�شيعية تلعن في كبار ال�صحابة ،وزوجات النبي� ،ألي�س �سبب ًا كافي ًا ،من
�أهل ال�سنة لي�صنفوا ال�شيعة �أعداء؟
يج���ب مواجهة ه���ذه الم�س�ألة وغيرها بال ّتعلي���م ال ّديني الذي يتح ّمل
م�س�ؤوليت���ه العلماء ومراجع ال ّدين ب�أن ي�ص���دروا الفتاوى التي تحرّم
التعرّ����ض للرّم���وز الإ�سالم ّية م���ن �أ ّمهات الم�ؤمني���ن و�صحابة ر�سول
اهلل علي���ه ال�صالة وال�سالم وغيرهم من الرم���وز الدينية لكل الطوائف
والأدي���ان و�أن يقوم���وا بتدري�س تل���ك الفتاوى في المعاه���د ال ّدين ّية،
ولمحا�ص���رة هذه القلة القليلة ومنعها من الت�أثير ب�إحداث الفرقة بين
الم�سلمين ندعو �إلى اجتم���اع المرجعيات الدينية من ال�س ّنة وال�شيعة
لإ�صدار فتوى م�شتركة تمنع م���ن التطاول على الرموز الدين ّية و�إن�شاء
لجنة عليا لإ�صدار الفتاوى في الق�ضايا المه ّمة لي�صبح ذلك ثقافة عند
عموم الم�سلمي���ن تمنع من زراعة الفتن بينهم ،ونحن قد ا�ستنكرنا في
و�سائ���ل الإعالم ما قام به بع�ضهم من ال ّتطاول على ال�سيدة عائ�شة �أم
الم�ؤمنين ر�ضي اهلل عنها وقلن���ا بحرمة الإ�ساءة و�أ�صدرنا كتاب ًا ا�سمه
(زبدة التفكي���ر في رف�ض ال�سب والتكفير) وكتاب��� ًا �آخر عنوانه (ال�س ّنة
وال�شيعة �أمة واحدة)� :إ�سالم واحد واجتهادات متعددة.
قلت���م �إن الطائفة ال�شيعية �أغنى الطوائف ف���ي العالم ،و�أموالها تذهب
بذهاب المرجع الدين���ي دون �أن ي�س�أل �أحد ،ف�أين تذهب �أموال الخم�س
التي يدفعها ال�شيعي من ماله؟
لق���د قلت هذا الكالم في مقام المطالب���ة ب�إ�صالح الم�ؤ�س�سة الدينية عند
ال�شيع���ة ،ودعوت �إلى �إخراج المرجعي���ة الدينية من مرجعية الفرد �إلى
أ�س�س تنظيمية وقانونية م�ستفادة
مرجعي���ة الم�ؤ�س�سة التي تعتمد على � ٍ
من ال�شرع ومن تجارب الأمم وال�شعوب وعلوم الإدارة والتنظيم في كيفية
و�صول المرجع �إلى �سدة المرجعية واختياره لها من خالل تنظيم ال�سلك
الديني وت�شكيل لجنة دينية علي���ا لتوحيد بيت المال و�ضبط الأو�ضاع
المالية وتر�شيد الإنفاق على الم�شاريع النافعة بالتخطيط لها والخروج
م���ن ع�شوائية الإنف���اق والإن�شاء لبع�ض الم�شاري���ع ومنطق التمييز في
العط���اء بين القريب والبعيد والموالي والمعار�ض و�ضبط مالية المرجع
ف���ي حياته و�ضمان انتقالها �إلى المرجع الجديد حتى ال يبتدئ المرجع
الجديد من درجة ال�صفر كما هي الحال ال�سائدة عندنا منذ قرون عديدة
ف�إذا ما ذهب المرجع �إلى ر ّبه ذهبت �أمواله �إلى غير ربهّا!
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