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البحرjن Jعيد ام�سلمن للعهد النبوي :وKيقة bبل  1400عام ر�سخت امواطنة وحاربت التمييز والتطرف
وب�صاأن ما م اإجاRه Yلى �صعيد اإ�صاح امنر الديني وخطابه ،قال« :نعم ،ما م
اإجاRه cبر ،وgنالك Yد IاLراAات �صدQت ،اى Lانب التثقيف والتوYية من منتديات
وموؤمرات وحاVرات ولقاAاتM ،تى Yلى Tصكل يومي واأSصبوYي بالتن�صيق مع
الأوقاaن ،وgناك اإLراAات قانونية cذلك.z

وjRر العدل :لنواLه القولبة
امنامة ي  9مايو  /بنا � /صحيفة الوSصط
حت YQاية معاي ال�صيخ خالد بن Yلي اآل خليفة وRير العدل وال�صوؤون الإSصامية
والأوقاف ،نظمت اإOا IQال�صوؤون الدينية بالوRا IQمنتد iوKيقة امدينة التي �صيغت ي
Yهد الرSصول �صلى اه Yليه وSصلم cعقد مواWنة لأgل امدينة امنو ،IQوبح�صو Qنخبة
من LQال الدين من الطاFفتن الكرمتن وق�صاوSصة من الكني�صة ي ملكة البحرين.
وي cلمته قال معاي وRير العدل وال�صوؤون الإSصامية والأوقاف اإن ما نفتخر به ي
ملكة البحرين قياJOها احكيمة الرTصيد Iالتي SصاQت Yلى النهج اح�صاQي الإSصامي
مقتدية بالهدي النبوي ال�ريف ي اإSQصا AمباOئ امواWنة ال�صاحةM ،يث Jف�صل
�Mر� IصاMب اجالة املك Mمد بن Yي�صى اآل خليفة Mفظه اه وYQاه م�روYه
اح�صاQي Yر ميثاق Yمل وWني وYقد اLتماYي Yز RوSQصخ لدولة مدنية �MصاQية
حت�صن Lميع مواWنيها ،وJدaع بطاقاJهم الإبداYية اإى التعاون والإجا Rمن اأLل
التقدم والرخا.A
واأcد معاي ال�صيخ خالد اأن ميثاق العمل الوWني الذي نا iOبه Yاgل البا Oاأ َيّده
اه قد اأSصهم بجا Aي النطاقة الع�رية مملكة البحرينM ،يث ل aرق بن مواWن
واآخر ول مييز بن مواWن واآخر ما يعز RالوMد IالوWنية ،ويقوي حمة امجتمع،
ويدYم م�صرJه التنمية والتقدم والبنا ،Aوقال اإن Pلك قد جلى ي SOصتو Qملكة
ً
ً
وMفاXا Yلى مكت�صباJنا
انطاقا من قيم Oيننا الأ�صيلة،
البحرين بتاأcيد gذه امباOئ
التاQيخية Mيث cانت البحرين منذ قدم الزمن ول Jزال ملتقى لاأOيان واح�صاQات
وQمزاً للوSصطية والYتدال.
وو�صف معاي وRير العدل وKيقة امدينة بالإجا Rاح�صاQي الذي Sصجله التاQيخ
باأMرف خالد Iليعك�ض بجاS Aصمو امباOئ التي قامت Yليها �Mصا IQالإSصام Yلى يد
خر الأنام حمد �صلى اه Yليه واآله و�صحبه وSصلم ،وقال اإن Jلك امباOئ ال�صامية
والقيم العليا التي �Jصمنتها Tريعة الإSصام الغراَ ُ ،A
ج ِ ّ�ص ُد بحق Yامية الإSصام
وYدله و�Jصاحه وانفتاMه ،وJوؤcد اأنه Oين الإن�صانية امتجد Oمع cل �Yر وRمان.
واأcد معاي ال�صيخ خالد بن Yلي اآل خليفة Yلى وKيقة امدينة اأSQصت مباOئ
احق والعدل وال�صام واحرية والتعدOية ،والعي�ض الإن�صاي ام�صرك ،التي Tصيد
بها ام�صلمون اأYظم واأSصمى �MصاY IQرaها التاQيخ الإن�صاي ،اأُ ِ ّSص�صَ تْ Yلى العدل
وال�صماMة وام�صاوا ،Iلي�صتظل بظلها cل الب�ر Oون مييز ،وcان اموؤSص�ض الأول لتلك
ً
ً
�MصاQيا يُحفظ aيه اأمن
جتمعا
اح�صا IQي�صتنر بهدي ونو QالوMي امباQك ،ليقيم
الناSض وي�صون اأQواMهم واأYراVصهم واأموالهم.
واأYرب معاي وRير العدل وال�صوؤون الإSصامية والأوقافY ،ن aخر الأمة الإSصامية
بالإQث اح�صاQي لديننا احنيف ،الذي YاTض الناSض ي Xل �MصاJQه اآمنن مطمئنن،
Yي�صا اإن�صانيا ً
Mيث Vصمن لهم الإSصام ً
cرما ل aرق aيه بن اأMد ول مييز aيه
بن الناSض Yلى اأSصاSض Oين اأو Yرق اأو لون اأو Lن�ض ،م�صدOا Yلى اأن امعام والقيم
وامباOئ اخالدS Iصجلها التاQيخ َم ْف َخ َر ً Iلاإن�صانية cلها ،وباJت Yقد امواWنة الأول
وما Yرف بوKيقة امدينة.
واأوVصح معاي ال�صيخ خالد اآل خليفة اأن Pلك العقد cان Sصبقا �MصاQيا لاإSصام و ُي َع ُّد
اأMد النماPج التنظيمية الراقية التي اأبدYتها اح�صا IQالإSصاميةِ ،ل ُت ْث ِبتَ ً
واقعا اأن
Lميع امواWنن مت�صاوون ي احقوق والواLباتُ ،موؤ ِ َّSص�صَ ٌة بذلك معا ِي ْ َر امواWن ِة
ال�صاحة ،التي يتعاي�ض ي Xلها Lميع امواWنن بحقوق وم�صوؤوليات م�صرcة.
واأVصاف :اإن وKيقة امدينة التي اأبرمها النبي �صلى اه Yليه واآله وSصلم للم�صلمن
Lميعا الذين YاTصوا بامدينة ً
ً
واليهوO
Lنبا اإى Lنب مع ام�صلمن; َُ Jع ُّد Yقد مواWنة
ً
منح امواWنن cاaة Yلى اختاف اأOيانهم ومذاgبهم Mقوقا مت�صاوية ،ليوؤOوا OوgQم
cام ًا ي خدمة وQقي وJقدم وWنهم واSQصا Aام�صئولية الLتماYية ام�صرcة.

وcيل {العدل zل` {الو�سطK :zناFية {را�aسي f -اUسبي zجرّeة
ً
bاfوfاf ...حا�سب اجميع ...وjد القاfون Jطال اخطبا AوالأaراO
اأcد وcيل وRا IQالعدل وال�صئون الإSصامية والأوقاف ال�صيخ aريد امفتاح ،ل`
«الوSصط ،zجرم ملكة البحرين للثناFية الطاFفية «Qا�aصي  -نا�صبي ،zوcاaة ما
يدو Qي aلكها من م�صطلحات.
اأما ال�صيخ Yبداللطيف امحموa ،Oتطرق ي Mديث ماKل ب�صاأن جرم اأية م�صطلحات
WاFفية من قبيل نا�صبي Qا�aصي ،وقال« :وcذلك �Mصيني ويزيدي ،zواأOQف «اأنا
ل اأWلب من Zري ما ل اأaعله بنف�صيc ،ل جموYة وLماYة وcل اإن�صان Yليه اأن
يحاSصب نف�صه قبل اأن يحاSصب الآخرين ،والدولة Jقوم بواLبها والن�صو�ض القانونية
موLو ،IOلكن الTصكالية اأين? الTصكالية ي الربية ي امداSQض الدينية وي احوRات،
وMن �Jصحن النفوSض وJعطي ال�صو Qال�صيئة لاآخرين aماPا Jنتظر من نتاFج?.z
LاP Aلك ،خال Mديث Yقب اaتتاح منتد« iوKيقة امدينة Y -قد امواWنة الأول،z

الأeن ل` {الو�سط :zاأOعو ال�سنة وال�سيعة لوKيقة eكة امكرeة
وامنعقد اأم�ض الثلثا 9) Aمايو /اأيا ،(2017 Qبتنظيم من قبل الوRا IQوبح�صوO Qيني
ومذgبي متنوع ،من Oاخل البحرين وخاLQها ،ليبحث Yر اأوQاقه العلمية ،ي الوKيقة
ال�صا IQOي العهد النبوي ال�ريف ،والتي مثل SOصتوQاً Mو iمفهوم امواWنة وMاQب
Yر بنوOه الت�صاحية ،اأمراVض الإق�صا Aوالتطرف والتمييز بن ام�صلمن اأنف�صهم،
وبن ام�صلمن وبقية الديانات والجاgات.
وموا�صل ًة حديثه ب�صاأن جرم البحرين للم�صطلحات الطاFفية ،قال امفتاحc« :ل
من ي�صتخدم مثل gذه العباQات امناaية لقيم الSصامS ،صتتخذ العقوبات امناSصبة
Vصده ،وقد مت حاSصبة بع�ض من ي�صتخدم مثل gذه ام�صطلحات النابية وال�صاIP
Yن جتمعات ام�صلمن ،ونحن ي البحرين جتمع متعد OمتماRج ومتعاون ،ن�صاأنا
منذ قدم الزمان Yلى gذا التنوع ،بل Jعد البحرين اأموً LPا يحتذ iبه ،ول اأقول Yلى
م�صتو iال�صنة وال�صيعة aقط ،واإما Mتى لغر ام�صلمن ،ونحن نريد اأن نبقي Yلى
gذا التعاون والتعاي�ض ،اأما من يريد اأن يخرق وMد Iالبحرين اأو وMد Iام�صلمن
وبي�صتهمa ،ابد اأن نواLهه ما يتناSصب مع اجرم الذي يرJكب.z
وaيما اإPا cانت يد القانون Sصتمتد مواقع التوا�صل الLتماYي ،وMتى بع�ض الأLهزI
الإYامية وال�صحاaية التي Jت�صمن gذه ام�صطلحات ،قال« :نعمc ،ل من يتعد iاأو
ي�صد Qمنه ما يناي ما م الJفاق Yليه والتواaق Yليه ويخرج Yن الأنظمة والقوانن
ويخرج Yن اآOاب وVصوابط اخطاب الديني Jتم حاSصبته ،ومت حاSصبة Yد Oمن
الأFمة واخطبا Aبغ�ض النظر Yن cونهم Sصنة اأم Tصيعة ،والأمر PاJه ينطبق Yلى
الأaراa ،Oالكل من امعنين من الأaرا Oواخطبا ،AاإPا cان يدخل ي اخت�صا�ض ال�صئون
الإSصاميةa ،اإن وRا IQالعدل ل Jتوانى ول Jر OOي اJخا PالLرا AامناSصب محاQبة
مثل gذه الظواgر امرVصية الLتماYية.z
وب�صكل �ريح ،قال الوcيلg« :ذه الكلمات جرمة ي البحرين ،مثل اإلقاc Aلمات
التكفر اأو الQORاc ،AاSصتخدام مفرOات النوا�صب والرا�aصة ،وcل cلمة aيها اQORاA
وJتناaى مع القيم الدينية والأخاقية gي جرمة وZر مقبولة ،اأما العقوبة aتحدO
�Mصب التحقيق الذي ي�صد Qي Pلك ،و�Mصب نوYها وTصدJها.z
وOQاً Yلى احاLة للمزيد من اخطوات ي gذا ال�صد ،Oقال امفتاحg« :ذا امنتدi
يريد اأن يعالج gذه الظواgر امرVصية ،التي يعاي منها بع�ض ام�صلمن من يريدون
اق�صا Aالآخر وماSQصة العنف Vصده ،وgذه الوKيقة اأو �صحيفة امدينة اأcدت Yلى
التعاي�ض ما بن اجميع.z
واأVصاف «نحن من خال gذا امنتد iنريد اأن نرJقي بفكر ام�صلمنa ،ام�صلمون
YاTصوا منذ قرون بعيد Iي Rمن النبي )�ض( بهذا الرقي بهذه ال�صحيفة التي Mاaظت
Yلى التعاي�ض والعدالة وMفظت احقوق وبينت ام�صئولية ،بل ومنعت التعدي Yلى
Zر ام�صلمنa ،كيف بنا اليوم نرg iذا الرOي ي الفكر الإSصامي لد iالبع�ض ،ول
نعمم ،لكننا نراه لد iالبع�ض من gذه اجماYات امتطرaة والطاFفية امتع�صبة
امت�صد ،IOوgذا امنتد iيعالج Pلك ويق�صد بذلك الFمة واخطبا AوالوYاظ لنبن لهم
بكل Lا Aباأن gذا بعيد cل البعد Yن الإSصام.z
وOQاً Yلى Sصوؤال ب�صاأن اخطوات العملية لSصتعا� IOصيغة الYتدال gذه ،اأLاب «اإPا
Jكلمنا Yن Lهو OالوRاa ،IQقد م اJخاY Pد Oمن القراQات و�صدQت اأنظمة �Jصبط م�صاQ
الوYظ والإTQصا Oو�صد Qاأي�ص ًا قراV Qصوابط واآOاب اخطاب الديني ،بحيث يجب Yلى
من يعتلي امنر اأو يقوم باخطابة والوYظ اأن يلتزم باآOاب اخطاب الديني Mتى ل
يعتدي اأMد Yلى اأMد وMتى ل يخرج اأو ي�صذ ي الطرح اأMد اخطبا ،AواإPا ما خالف
aتتخذ الLراAات امناSصبة اإما Yن Wريق امنا�صحة اأو Yن Wريق التنبيه اأو Yن Wريق
التحقيق الداخلي بالتن�صيق مع الأوقاaن ،اأو Mتى لو و�صل الأمر اإى التحقيق من
خال النيابة العامة ي Mال cان الطرح cبراً اأو aيه Jع ٍ ّد cبر Yلى الآخرين اأو aيه
جن Yلى الإSصام وام�صلمن aبالإمكان اأن ي�صل اإى Mد امنع.z
ٍّ
واأVصاف «وبالفعلg ،ناك منع لعد Oمن اخطبا ،Aمنهم منع موؤقت ومنهم منع Zر
موؤقت ،وcل Yلى �Mصب الطرح وTصدJه ،والقرا Qب�صاأن Pلك يعو Oللجهات امعنية ي
النيابة والق�صا ،zAوJابع «gنالك بالفعل من م منعه ،وgنالك من م اإLQاYه بعد
اأن وقع Yلى اآOاب اخطاب الديني وgذا Mفظ ما و OQي ميثاق العمل الوWني ،وما
و OQي وKيقة امدينة aنحن نعي�ض ي �Mصا IQاSصامية Qاقية aQيعة ونبيلة وMن
يقدم gوؤلY Aلى التجاوa Rابد اأن يواLهوا بالطريقة امثلى.z

وVصمن اح�صو Qوام�صاcQن ي امنتدc ،iان Yام الدين اللبناي ال�صيدYلي الأمن،
والذي قال ي �Jريح لaت ل` «الوSصط ،zحظة ّOِ Qه Yلى Sصوؤال اaراVصي ب�صاأن
Wريقة JعاWي وKيقة امدينة مع KناFية )ال�صنة  -ال�صيعة(a ،يما لو �صدQت ي
الوقت احاي.
يقول الأمن« :اYتقاOي اأن بحث gذه الوKيقة يجب اأن يعقد ي مكة امكرمة،
وTصخ�صي ًا YOوت بع�ض الدول الSصامية لأن JتداYى مكة امكرمة و�صو ًل لأن نقول
)وKيقة مكة امكرمة( التي JتعاWى معنا cما JعاWى معنا النبي )�ض( Yندما اآخى
بن ام�صلمن والأن�صا ،Qوالآن لبد اأن نذcر باأننا )ال�صنة وال�صيعة( اإخو Iي Oين
اه ،وYليهم اأن يعوOوا لكتاب اه وSصنة نبيهa ،ال�راع Yلى الدنيا وال�صلطة gو
الذي يفرق بن gوؤل Aوخ�صو�ص ًا اأولئك الذين ي�صتغلون الدين اأو امذgب من اأLل
ا�صطفاaات WاFفية لتح�صيل مطالب SصياSصية.z
وب�صاأن ال�صبيل لأن يتجاو RامنتدM iالة التنظر والنتقال للجانب العملي ،قال
الأمن« :لTصك باأن وRا IQالعدل اأQاOت من gذا امنتد iبعث SQصالة ب�صاأن القيم
وامباOئ التي جمع امواWنن ي وWنهم متجاو IRالنتماAات الدينية والعرقية
واأQاOت بذلك اأن Jن�ر gذا الوYي لي�ض aقط ي البحرين ،واإما ي Yموم العام
الSصامي واأن Jبن ال�صو IQالتي Lا Aبها الSصام� ،صو IQالت�صامح والYتدال واLتماع
الكلمة ما ي�صكل الوMد IالوWنية ،اما gذه ال�صو Qالتي نراgا من �صو Qالتطرف
aتتناaى مع ما Lا Aبه الSصام من �Jصامح واYتدال.z
وي احديث Yن امخرج من اماأRق الذي يعي�صه ام�صلمون اليوم ،قال« :ام�صكلة
لي�صت م�صكلة ناTصئة من الن�صو�ض وقرا IAالن�صو�ض وان cان لبد لنا من اإYاIO
قرا IAلها ،لكن باYتقاOي اأن ام�صكلة القاFمة لي�صت ي الن�صو�ض واإما ي النفوSض،
النفوSض التي Jنزع باجاه ال�صلطة والو�صول لها بكل وSصيلة من الوSصاFل ،وgي
حاول اأن �Jصتغل الدين من اأLل اأن �Jصل لل�صلطة و�Jصفك الدما.zA
واأVصاف «اأنا ل اأ iQان ام�صكلة ي الن�صو�ض ،بل ي gذه النفوSض التي aهمت
الن�صو�ض aهما مغلوً Wا بق�صد اأو بغر ق�صد لكن cله من اأLل اأن JوXف gذا من اLل
ان �Jصل اى ال�صلطة ،بالوSصاFل Zر ام�روYة ،zواSصتدQك «نحن ل نقول اإنه لي�ض
لهم Mق ي الو�صول اى ال�صلطةa ،لي�صلوا اى ال�صلطة ولكن بالوSصاFل ام�روYة ،ل
بوSصاFل العنف والgQاب والقتل والتدمر والتفجرa ،لذلك aاإن امطلوب من Oولنا اأن
Jقيم العدالة ي اأوWانها وJب�صط Sصلطة القانون و�Jرب بيد من Mديد Yلى يد اولئك
العابثن بالأمن والذين يهدOون الناSضa ،هذه gي الوSصيلة التي ينبغي اأن يحاQبوا
بها ،اإVصاaة اإى مثل gذه اموؤمرات وامداSQض واإ�صاح التعليم التي Jن�ر Kقاaة
الوWنية والYتدال والت�صامح.z
وYن Oو Qاحكومات ب�صاأن Jعزيز مفهوم امواWنة ،ي Xل Jف�صي Mالة الدcتاJوQية
ي Yموم امنطقة العربية OQ ،الأمن «Mيث ماSQض مثل gذه الدcتاJوQيات
والSصتبداOياتW ،بع ًا gي Jكون Mجة لأولئك ،وخ�صو�ص ًا ق�صية مثل ق�صية ال�صعب
الفل�صطيني والSصتبدا Oالذي اأ�صابه ،zواأVصاف «لTصك اأن الدولة اأي�ص ًا Yليها م�صئولية
ي اأن �JصاYد امجتمعات Yلى حقيق العدالة التي �Jصكل Jنفي�صها لعدم اSصتغال
الgQاب والتطرف.z
وJناول �aصيلة اأ  .Oحمد Yبدالغفا Qال�ريف ي cلمته ماgية Yقد امواWنة واآKاQه،
قاFا اإن التعاQف ينتج Yنه Jعاون وJرابط وقد نبه اه ام�صلمن باأنه ل يقوم
جتمع اإل Yلى التعاون والتاآلف والتكاJف ،وYندما Lا AالرSصول �ض اإى امدينة،
بداأ بكتابة العقد وSصمي Yقدا و�صحيفة واختلف متى cتبه ،لكن اأQا OالرSصول ي gذه
الوKيقة اأن يحد Oالعاقة بن امواWن والدولة ،ومثلت Jلك الوKيقة اأول SOصتو Qواأول
قانون خا�ض بن امواWنن واحكومة امتمثلة ي الرSصول �ض ،وcانت قانونا Yاما
ي العاقات الدولية ي احرب وcيفية Yاقة ام�صلمن بغرgم من الناSض ،وMد Oي
gذه الوKيقة Yاقة ام�صلمن بع�صهم ببع�ض ،وcذلك Yاقتهم بغرgم من الديانات
الأخرM iيث cان اليهو Oوبع�ض الوKنين ،ومن ام�صلمن الذين لي�صت لهم قباFل
وLاAوا من خاQج امدينة
ولفت  Oال�ريف اإى اأن العاقة بن Jلك الطواFف بامدينة مبنية Yلى ام�صوؤولية
الفرOيةa ،ا يجني اأMد Yلى قبيلته ،وYلى Yك�ض ما cان معروaا لد iالعرب ي gذا
الزمن مثل الأخذ بالثاأ Qمن اأقربا AالقاJل،وقال اإن الوKيقة اأنحت بتحمل ام�صوؤولية
Yلى الدولة aفي Mدوث اختاف LQعوا للرSصول الذي مثل ال�صلطة التنفيذية
والق�صاFية ،وMتى ي Yهد اأبو بكر م �aصل ال�صلطات Mيث قال اأيها الناSض اإي وليت
Yليكم ولي�ض بخرcم واإPا اأ�Mصنت aاأYينوي واإPا اأSصاأت aقوموي.

واأcد اأن ال�صر Iالعملية اأKبتت اأن الرSصول م يتدخل ي الأMوال ال�صخ�صية لليهوO
والآخرين وJرك Pلك لهم اإل اإPا LQعوا له ليحتكموا له ،وقال اإن الدولة الإSصامية ي
YاقتهاO ،ولة اأيديولوLية ولكنها مدنية وم Jكن Oولة KيوقراWية يكون aيها احاcم
مع�صوماa ،احاcم aيها ينتخب باإQا IOال�صعب ويحاSصبه ال�صعب وMاله cحال اأي
اإن�صان ،اإل اأنه ينفذ القانون Yلى اجميع ما aيهم نف�صه ،وMقوق امواWنة aيها �Jصمل
واLبات امواWن الذي gو خفر Yلى اأمن البلد ومكت�صباJها ويجب اأن ي�صاQك ي
ميزانية الدولة ،والتي cانت �Jصمى الزcا Iللم�صلمن ولغرgم اجزية ،ولفت اإى اأن
اجزية cانت Qما اأخف من الزcا ،Iالتي cانت حت�صب Yن الأWفال والن�صا Aوالعبيد،
وgو ما م ينطبق Yلى اجزية.
واأcد  Oال�ريف اأن الرSصول �ض اأقام Oولة العدل aاSصتطاع ي aر IوLيز Iاأن ين�ر
الدين ي العام ،وقال اإن الذين يريدون قيام Oولة اخاaة ي�صتخدمون ميزانا اأYوج
ولذلك م ي�صلم من اأPاgم م�صلم اأو Zر م�صلم لأنهم بنوا Oولتهم Yلى اجهل والكراgية.
وقدم ال�صيخ الدcتو Qقي�ض حمد اآل مباQك TرMا للدولة امدنية احديثة من منظوQ
اإSصامي ،وقال اإن cل بند من بنو Oال�صلم واحرب والعاقات الدولية من�صو�ض Yليها
ي cتب ال�صنة والفقه لاأFمة العظام ،وقد اTصتهرت �صحيفة امدينة وKبت اأ�صلها ي
ال�صحيحن ،ووOQت cثر من ن�صو�صها Vصمن اأFمة ال�صر ،IوJلقاgا اأgل العلم بالقبول
aهي �صحيحة ل اإTصكال ي �صحتها ،وقد cانت Jعتر SOصتوQا بن امقيمن ي امدينة
Yلى اختاف اأLناSصهم واأYراaهم واأOيانهم وYقاFدgم ،ون�صت Yلى اأن الكفر لي�ض Sصببا
لقتل الناSض والإSصا IAاإليهم «الذمي cام�صلم ي ماله وYرVصه zواأن العقوبة cانت
اخروج Yن النظام ،م�صرا اإى اأن اه Lعل امر Aمدنيا باجبلة واأن يعي�ض بن LماYة
ينظمها نظام واMد ،واأVصاف قاFا :اإن اإباMة باب الLتهاa Oتحت Yلينا نران ،وgو aقه
اأLوف ل ي�صتند اإى اأ�صول ويوؤOي اإى الفوVصى التي وقعنا aيها،
وقدم �aصيلة ال�صيخ Yدنان القطان Jعريفا بامواWن ال�صالح ي cلمته اإل اأنه اأKنى Yلى
Lهو OوRا IQالعدل وال�صوؤون الإSصامية والأوقاف ي Jقدم منتد iماKل ،معربا Yن
Tصكره اإى معاي وRير العدل ال�صيخ خالد بن Yلي اآل خليفة ،وقال اإن امحبة لاأوWان
والنتما Aلاأمة والبلدان اأمر Zريزي وWبيعة Wبع اه النفوSض Yليهاa ،حن يولد
الإن�صان ي اأVQض وين�صاأ aيها ويحيا بن اأgلها aاإن aطرJه Jربطه بها ويحبها ولذلك
Lعل اموت aOاYا Yن الدين والوWن Tصها.IO
واأTصا Qاإى و�صف امواWن ي مقا�صد ال�ريعة ،باأنه cل اإن�صان ن�صاأ ي وWن يعي�ض aيه
ويتحمل اجميع واLب الذوY Oن اأQاVصيه ومن يخالف Pلك وينتهكه aهو منتهك لعهد
امواWنة وام�صتخلفن معه ي الوWن ،واأن امواWن ال�صالح gو الذي يراYي Mقوق
Oينه ووWنه وجتمعه وول Iاأمره ،واأن امواWنة ال�صاحة Jتمثل ي ال�صعو QبالنتماA
للوWن وبذل الغاي والرخي�ض aدا Aلرابه.
cما اأTصا Qال�صيخ القطان اإى اأن امواWن ال�صالح امحب لوWنه ،يلتزم بتعاليم Oينه
وي�صمع ويطيع لول Iاأمره ي Zر مع�صية اه ويحاaظ Yلى مكت�صبات الوWن ويحاaظ
Yلى اأمنه ويتكاJف ويتعاي�ض مع مكونات الوWن aيت�صد iلكل من يريد النيل من
الSصتقرا Qوالأمن بالوWن ،وين�ر الأمل ويجد Oالثقة بوWنه وقياOاJه وامقيمن aيه
وجتمعه ،ويحاaظ Yلى البا Oواأنظمتها ويوؤلف بن القلوب ويدYو لتوMيد ال�صفوف
ويناأY iن الع�صبية والطاFفية ويدYو للمحبة والوFام
وقال القطان اإن cل اإن�صان ين�صئ اأSر� Iصاحة ويغر Rي قلوبها Mب وWنهم وقياOاJهم
ويحذgQم من Zا Iالت�صد Oوالتطرف gو مواWن �صالح ،وcذلك gو اموXف وام�صوؤول
الذي ي�صاYد اجميع ويحاaظ Yلى امال العامg ،و امعلم الذي يبني الأLيال ،والعام
واخطيب والداYية والواYظ الذي يتحر iاحقاFق وينقل الكلمة ال�صاOقة ويدYو
للتحلي بالقيم والأخاق ول يحرVض ول ي�صوTض ،وgو Pاك الكاJب وال�صحفي والإYامي
واحقوقي الذي يتحر iاحقيقة ول يدل�ض ويكذب ول ي�صتقوي باخاQج لي�رب الداخل
ويحر�ض Yلى بلده من النيل اخاLQي ،واأcد اأن cل مواWن gو MاSQض Yلى امجتمع.
وJطرق �aصيلة ال�صيخ حمد �Mصن Yبدامهدي اإى التحديات التي JواLه الوMدI
الوWنية ،م�صدOا Yلى اأنها القاYد الكر iلنما AالوWن ووMدJه ومن خالها Jت�صكل،
وقال اإن Vصعف الوMد IالوWنية ينبئ Yن Vصعف الوWن ،وقدم Jعريفات للوMد Iمن
منظو Qامجتمعات امتنوYة واختاف JعريفاJها ،واأوVصح اأنها Jتفق Mول وLوO
الرابط بعيدا Yن الختاaات امتنوYة مع Yدم الغا Aخ�صو�صية واأaكاc Qل LماYة
وYدم Jقدمها اأمام ام�صلحة العليا للوWن.
واأcد Yبدامهدي Yلى اأن الإSصام gو اأول من اأ�صل مفهوم الوWنية مفهومها الواSصع،
واأوى الوMد IالوWنية اأgمية cبرM Iن قال « ل aرق بن اأبي�ض ول اأSصو Oول Zني
ول aقر zواأن التفاVصل بالتقو iوالعمل ال�صالح ،لaتا اإى اأن الوKيقة ن�صت Yلى الر
و�Mصن اجوا Qوالإن�صاف.
وقدم  Oمال اه احماOي مقاQنة بن اأMكام ميثاق العمل الوWني وYاقتها بوKيقة
امدينة ،م�صرا اإى اأن اميثاق مثل مط MياL Iديد ل�صعب البحرين وخطو IمدQوSصة
وMكيمة من Lالة املك نحو النتقال بالبحرين للدول العريقة aحر�ض Lالته Yلى
م�صاcQة ال�صعب ي القيا ،IOوcرSض  -من خال اميثاق  -اأSص�ض الوMد IالوWنية نتيجة
قيامه Yلى اأSص�ض الو OوالتاMم والرZبة ي Jطوير مط احيا IوJوaر Sصبل احياI
الكرمة وقال اإنه يعتر �صفحة بي�صا Aي JاQيخ البحرين.
واSصتعرVض الدcتو Qمال اه احماOي JاQيخ ميثاق العمل الوWني Mن aQع ي الع�ر
الأواخر من Tصهر Qم�صان �aصمي وقتها بوKيقة Qم�صان ،م�صرا اإى اأن اميثاق اSصتقى
بنوOه من وKيقة امدينة ،والتي مثلت ي Mرية العقيد Iوالتعاي�ض مع الآخرين
وم�صاcQتهم ي بنا AالدولةM ،يث اYترت وKيقة امدينة العدل وام�صاوا Iمن اSص�ض
اSصتقرا Qامجتمعa ،يما Lا Aي ميثاق العمل الوWني ما و OQبامقومات امجتمع ،من
Mيث cفالة احريات ال�صخ�صية وام�صاوا Iواأن يقع Yلى الدولة Yبc Aفالتها للجميع.
cما لفت اإى مبداأ Sصيا IOالقانون ي وKيقة امدينة ،وما و OQباأنه ل يحل موؤمن اأن
ياأوي جرماc ،ما اأقرت
الوKيقة مبداأ ق�صاFي وgو ام�صوؤولية اجناFية ال�صخ�صية ،بينما LاAت بنو Oميثاق
العمل الوWني لتوؤcد Yلى اأن امواWنون مت�صاوون ي احقوق والواLبات ول مييز
بينهم ،واأن العقوبة Tصخ�صية وامتهم بري Aاإى اأن Jثبت اإOانته.
وو OQبوKيقة امدينة مبداأ احرية القت�صاOية والدaاع ام�صرك والتي اSصتقاgا ميثاق
العمل الوWني ي بنوOه بهذا ال�صاأن aيما يتعلق بحرية التعبر اأو الن�ر والبحث
العلمي وMرية Jكوين اجمعيات.

cتاب ال�سنة ال�سيعة اأ ّeة واحدI
cتب الأSصتاL Pعفر ال�صايب /القطيف امملكة العربية ال�صعوOية
gذا Yنوان لكتاب Kري وTصامل ومعا�ر يتناول موVصوYا Zاية ي الأgمية،
ل�صخ�صية YلماFية Tصيعية لبنانية Yرaت مواقفها الواVصحة واجرFية جاه
الق�صايا ال�صياSصية والدينية امعا�رg ،Iو العامة ال�صيد Yلي الأمن.
اموؤلف gو مرLع Tصيعي لبناي ومفتي �صو QوLبل Yامل ومدّSQض ل�صول
الفقه وبحث اخاQج )الSصتدلل( ،وOاYية Jعاي�ض بن الطواFف اللبنانية
ومقرّب بن اأJباع الدّيانات ،وgو�Yصو جل�ض Mكما Aام�صلمن وgو منظمة
Oولية يراأSصها Tصيخ الأgRر .له بحوث وموؤلفات Yلميةc ،ما وله مئات الندوات
الفكرية وامحاVرات ي ختلف الدول العربية .يدYو العامة الأمن اإى
اإلغا Aالتعليم الديني من امداSQض الأcاOمية واSصتبداله منهج يعز Rالقيم
والأخاقc ،ما يدYو اأي�صا اإى Jنظيم امال ال�رYي والنتقال ي احالة
الدينية من مرLعية الفر Oاإى مرLعية اموؤSص�صة.
قدم الأمن العديد من الWروMات الفكرية وال�صياSصية ميزت بالSصتقالية
والوVصوح ،وخا�صة ي Yد Iق�صايا معا�رT IصاFكة cوVصع اموؤSص�صة الدينية
ومنهجية قرا IAاموQوث ،وMدو Oولية الفقها Aونظرية احكم ،ومكانة الوWن ي امنظومة الفكرية و�صيغ العاقة بن
امواWنن والأنظمة ال�صياSصية.
ي مقابل اللغو واللغط الذي يدو Qي النقاTصات امذgبية وYر القنوات الطاFفية وختلف وSصاFل الإYام امتحيز ،ياأJي
gذا ال�صوت امعتدل مع Zره من اأ�صوات الإYتدال ي الوSصط ال�صيعي cي يعيد Jاأcيد ام�صلك العلمي والواYي ي التعاWي
مع ال�صاأن امذgبي بن ام�صلمن .ال�صيد الأمن ي�صع Jعريفا لكتابه
اموؤلف من � 238صفحة وال�صا QOي Wبعته الثانية Yام 2015م،
باأنه ”QOاSصة aقهية وcامية ي م�صاألة اخاaة والإمامة �Jصقط
اأSصباب اخاف وJثبت Mق الإختاف ،بحوث Lا IOي Mوا Qالتقريب
بن امذاgب الإSصامية“.
يناق�ض الكاJب Yد Iق�صايا TصاFكة لد iال�صيعة ابرgRا ق�صية
”الإمامة بن الدين وال�صياSصة“ ناaيا اأن يكون لاإمامة امن�صو�ض
Yليها لديهم اأي Yاقة بال�صاأن ال�صياSصي العام ،واأنها مقت�رI
Yلى البعد الديني .ويراLع Mول gذه الق�صية امف�صلية العديد من
النقولت والSصت�صهاOات امتواJر Iويناق�صها بعلمية وموVصوYية،
ليفكك مفاgيم التوي والتري والعديد من امواقف التاQيخية Pات
العاقة.
ياأخذك الكتاب ي YرVض gاOئ لي�صر منقولت الراث ال�صيعي
واSصتدللJه ،لي�صيف لها معان اأcر معا�ر Iوواقعية ويقدم
Jف�صرات لبع�ض امواقف واحواOث اJاQيخية التي ي�صتند Yليها
البع�ض cاأOلة اإKبات بينما يراgا خاف PلكM ،يث ي�صعها Vصمن
Sصياقها التاQيخي بعيدا Yن م�صحة التقدي�ض وJاWرgا Vصمن
اجاgات حد.IO
ن�صف الكتاب Jقريبا يجمع MواQات للموؤلف مع العديد من القراA
وامتابعن امهتمن Mول ختلف الق�صايا وامواVصيع ال�صاFكة
وامختلف Yليها ،وامطروMة بحد Iي قنوات التوا�صل .لكنه يب�صط ي الطرح ويجيب بوVصوح وب�راMة Mول ختلف
gذه الق�صايا وب�صو IQمقنعة حاول JوVصيح مكامن الإTصكالت القاFمة ،وJب�صيط الطرح cي يكون م�صتوYبا ومقبول Oون
اأي جاملة اأو لب�ض.
الكتاب ي�صكل اإVصاaة مهمة ي امكتبة الSصامية وYOو� IصاOقة نحو الYتدال ،وYدم الت�صد Oاأو الجرا Qل�راYات Yلى
اأSصاSض مذgبي وخا�صة ي Xل انت�صاX Qاgر Iالتكفر امتباOل وMالت الغلو والتم�صك بامقولت امتواKQة Oون وYي .ياأJي
gذا الكتاب لي�صكل ب�صي�ض من نو Qي اآخر النفق امظلم التي مر به Lميعا ي gذه امرMلة ،ويجيب بكل �راMة Yن
العديد من الإTصكالت والق�صايا امتداولة.

اأUسول الإ�سام والأeة الواحد! I
العامة ال�صيد Yلي الأمن

ام�صلمون اأمة واMدI
ما Jدل Yليه اآيات من القراآن الكرم واأMاOيث ال�صنّة النبويّة
ال�ريفة وcلمات الفقها Aاأن ام�صلمن Yلى اختاف مذاgبهم
gم اأمة واMد Iل Jفرّق بينهم اأSصماW AواFفهم وYناوين مذاgبهم
ول اختاف األوانهم ولغاJهم،وقد Sصمّاgم خليل اه اإبراgيم Yليه
ال�صام ب)ام�صلمن(cما Lا Aي القراآن الكرم قول اه)ملّة اأبيكم
اإبراgيم gو Sصمّاcم ام�صلمن من قبل(وقول اه)اإن gذه اأمتكم اأمة
واMد Iواأنا Qبكم aاYبدون(.
aام�صلمون Sصنّة وTصيعة وYلى اختاف مذاgبهم Mنابلة ومالكية
وTصاaعيّة وMنفية وLعفرية وRيدية واإSصماYيلية واإباVصيّة
وZرgا من امذاgب الفقهيّة وال�صّ وaيّة وم�صالك اأgل العرaان
والتوMيد gم اأمّة واMد Iيجمعهم التوMيد ي �صلواJهم التي
يتلون aيها قول اه Jعاى )اإياك نعبد واإياك ن�صتعن( aهم
لي�صوا من ام�رcن ،وي م�صاLدgم وبيوJهم قراآن ًا واMداً
يقروؤون،وgم لقر SQصول اه Yليه ال�صا Iوال�صام يزوQون وي
م�صجده ي�صلّون وه وMده يعبدون ،واإى بيت اه يحجّ ون ،وaيه
يجتمعون ،وTصهر ال�صيام يوؤّOون ،وللزcاg Iم aاYلون ،وgم
Lميع ًا بالآخر Iيوقنون،وgم Yلى اختاف مذاgبهم aيما بينهم
يتزاوLون ويتواKQون ومن PباFح بع�صهم البع�ض ياأcلون.
وقد و OQي �صحيح م�صلم Yن Yبد اه بن Yمر ،قال MدّKني اأبي
Yمر بن اخطاب :
قال  :بينما نحن Yند SQصول اه �صلى اه Yليه وSصلم Pات يوم ،

اإW Pلع Yلينا LQل Tصديد بياVض الثياب T ،صديد Sصوا Oال�صعر  ،ل
يرY iليه اأKر ال�صفر  ،ول يعرaه منا اأMد M ،تى Lل�ض اإى النبي
�صلى اه Yليه وSصلم a ،اأSصند cQبتيه اإى cQبتيه  ،ووVصع cفيه
Yلى aخذيه  ،وقال  :يا حمد اأخري Yن الإSصام ،
aقال SQصول اه �صلى اه Yليه وSصلم :
« الإSصام اأن �Jصهد اأن ل اإله اإل اه واأن حمدا SQصول اه �صلى
اه Yليه وSصلم  ،وJقيم ال�صا ، IوJوؤJي الزcا ، Iو�Jصوم Qم�صان ،
وحج البيت اإن اSصتطعت اإليه Sصبيا «aالإمان بالتوMيد والنبوI
وما يلزم Yنها من الت�صديق باليوم الآخر وSQصل اه وماFكته
والإمان بالفرا�Fض امذcو IQوالعمل بها gي اأمو Qمتفق Yليها
بن Lميع ام�صلمن وجمع بينهم Yلى اختاف مذاgبهم.
)gا Tصققت قلبه
وقد قال SQصول اه Yليه ال�صا Iوال�صام لأSصامة َ ّ
!( Yندما قتل ً LQا قال cلمة )ل اإله اإل اه( بزYم اأنه قالها Jقية
لينجو بها من القتل.
aلي�صت م�صكلة ام�صلمن ي اختاف العلما Aي م�صاألة اأ�صبحت
من ماVصي التاQيخ cم�صاألة اخاaة بعد SQصول اه Yليه ال�صاI
وال�صام،ول ي اLتهاOات aقهية م�روYة من اأgل الإخت�صا�ض
ي cيفية الوVصو Aوال�صا Iاأو ي ن�صخ Rواج امتعة وYدمه،ول
الإختاف ي ول IOالإمام امهدي وZر Pلك من ام�صاFل
التاQيخية والإLتهاOية التي ل Jتناaى مع اأ�صول الإSصام
واأcQانه التي جمعهم،واإما ام�صكلة ي Yدم اLتماع cلمتهم
و�Jصتت �صفوaهم وي �راYات Yلى ال�صلطة والنفو ،Pوقد LاA
ي احديث)ما FPبان VصاQيان باأTص ّد aتك ًا ي قطيع Zنم من Mب
الرياSصة ي Oين ام�صلم(.
الثاKا Aنوaمبر 2012 ،13

cلمة �سماحة ّ
العاeة ال�سيد علي الأeن
ي eنتد” iوKيقة امدjنة  -عقد امواطنة الأول“ الذي اأbاeته وRار Iالعدل وال�سوؤون الإ�ساeية ي ملكة البحرjن

اإ ّن ال�صوؤال الذي يطرح نف�صه Yندما Jعد OاجماYات والأaرا،OوYندما Jتعد Oالثقاaات والأOيان gو Yن
ال�صيغة العمل َيّة التي مكن الإYتماY Oليها ي اجمع بن gذه الأaرا OواجماYات التي اختلفت ي
ِّ
الهوية الدينية والثقاaية،لأن التّعدOيّة gي مظنّة للخاف وال�راع،وaOع ًا لأVرا Qاخاف واأخطاQ
ال�راع وقع البحث Yن ال�صبل التي JوؤOي اإى انتظام gذه امجموYات ي اإWا QواMد يجمعها وي�صكل
مرLعية لها لف�ض ما مكن اأن يقع من نزاYات aيما بينها ،حفظ Mقوقها و�Jصمن اSصتمراQيتها.
aهل من قاSصم م�صرك يجتمعون اليه وياأوون اإى cنفه،ي�صون لهم وMدJهم وLماYتهم ويعطيهم احق
ي الإMتفاظ بخ�صو�ص َيّات التعدOية الدينية والثقاaية والقبلية والعرقية?
gذا gو الت�صاوؤل الذي Mاول الكثرون من Yلما AالإLتماع وال�صياSصة والقا IOام�صلحن الإLابة
Yليه ،م�صتفيدين ي Pلك من جاQب احكم واأTصكاله امتع ِدّ IOالتي م َرّت Yلى امجتمعات الب�رية
التعدOية Mيث ل يكا Oيخلو وWن من الأوWان ،ول Tصعب من ال�صعوب ،ول ا َأمّة من الأم من خ�صو�ص َيّة
التع ُدّ Oي الثقاaات والقباFل والأOيان والآQا Aوالأaكا QوZرgا من الأمو.Q
وال�صيغة التي Jو�صل اإليها Lمع من العلما Aوامفكرين وWبقتها Oول Yديد Iي الع�ر احديث gي
ال�صيغة امعتمدY Iلى Yقد امواWنة التي يت�صاوa iيها امواWنون ي احقوق والواLبات بعيداً Yن
الإنتماAات الدينية والثقاaية وZرgا من موLبات التعد OّOوالإختاف بن الaرا OواجماYات.
وقد ير iالبع�ض اأن �صيغة العي�ض القاFمة Yلى Yقد امواWنة gي من اإنتاج الفكر امعا�ر،وقد ينظر
اآخرون اإى اأن القول بها gو Jقليد للغربa ،ا �Jصح الدYو Iاإليها ول العمل بها!
ولكن الناXر باإن�صاف اإى جربة الإSصام الأوى ير iاأن gذه القاYدc Iانت موLوa IOيها م�صمونها،واإن
م يكن التعبر Yنها بالألفاظ امتداولة اليومa،اإن وKيقة امدينة امنوّ IQالتي �Mصلت بعد و�صول
الرSصول اإى امدينة وبروX Rاgر IالتعدّOية الدينيّة aيها من خال امهاLرين والن�صا Qالذين اآمنوا
بالإSصام الرSصالة اجديد Iمع وLو Oموؤمنن بالديانة اليهوOية ال�صابقة Yلى الإSصام وZرgا اإى
Lانب الرcيبة القبليّة التي cانت قاFمةJ ،دلّناg -ذه الوKيقة -من خال بنوgOا Yلى بداية ولIO
Lديد Iل�صيغة ينتظم aيها امجتمع التّعدّOي Jقوم Yلى اأSصاSض التعاون بن مكوّناJه امختلفة.
وقد و OQي بنوgOا اأن اموؤمنن وام�صلمن من قري�ض ويرب)امدينة( ومن Jبعهم Yلى اختاف
انتماAاJهم القبلية وامناWقية gم اأمة واMد،Iواأن مرLعيتهم aيما يختلفون aيه اإى اه وSQصوله،واإن
اليهوY Oلى Jعد OقباFلهم ومواليهم gم اأمة مع اموؤمنن ،لليهوO Oينهم وللم�صلمن Oينهم ومواليهم
واأنف�صهم،اإل من  َXلَم واأَِKم ،واأنه ل يك�صب cاSصب اإل Yلى نف�صه.واإن Yلى اليهو Oنفقتهم،وYلى ام�صلمن
نفقتهم ،واأن اليهو Oينفقون مع اموؤمنن ما Oاموا حَ اَQبن،واإن بينهم الن�ر Yلى من MاQب اأgل
gذه ال�صحيفة،واإن بينهم الن�صح والن�صيحة والرّ Oون الإKم،واإنه م ياأKم امروؤ بحليفه،وان الن�ر
للمظلوم،واإن الن�ر بينهم Yلى من gOم يرب،واأن اجاc Qالنّف�ض Zر م�صا ّ Qول اآKم،واأنه من خرج اآمن
ومن قعد اآمن بامدينة اإل من Xلم واأKم،واأنه ل يحل موؤمن اأقرّ ما ي gذه ال�صحيفة واآمن باه واليوم
الآخر اأن ين�ر حدً Kا ول يوؤويه،واأنه من ن�ره اأو اآواه aاإن Yليه لعنة اه و�Zصبه اإى يوم القيامة.
ومن الواVصح اأن gذه البنو�J Oصكل منطلق ًا وقاYد Iللعي�ض ام�صرك ي Xل التّعدّOية والتنوّع،وgذا
ما ينطبق Yلى امعنى امعا�ر امق�صو Oمن امواWنة والهويّة الوWنية اجامعة لكل امواWنن.
وي�صاف اإى gذه الوKيقة التعاقدية بن مكونات امجتمع اأن ام�صتفا Oمن Xاgر Lملة من الآيات
القراآنية ومن ال�صنة النبوية ال�ريفة وSصرJها اأ ّن بنا Aامجتمعات والأوWان يعتمد Yلى الأمو Qالتي
�Jصرك aيها Lميع امكوّنات ي امجتمع والوWن وgي التي Jكون من�صاأً حقوق الأaرا OواجماYات
امتواLدa Iيه ،وgذا ما ين�صجم مع اYتما Oالهوية الوWنية التي يحملها الفر Oب�صفته مواWن ًا ي�صرك
معه Zره من الأaرا OواجماYات ي gذه ال�صّ فة ،وgذه الأموJ Qكون من�صاأً لثبوت الواLبات Yليه
وYليهم جاه الوWن وامجتمع.

العدالة وام�ساواI
ولي�ض ي الإSصام ما يتناaى مع اYتما OامواWنة قاYد Iي نظام احكم والإOا IQوJوRيع احقوق
والواLبات بعدالة وم�صاوا Iبن امواWنن مع اختاف gويّاJهم الدينيّة والثقاaية بل يع ُ ّد اYتماO
gذا الأمر مواaق ًا لقاYد Iالعدل والإن�صاف ام�صتفا IOمن اآيات Yديد Iمنها قوله Jعاى )واإPا Mكمتم
بن الناSض اأن حكموا بالعدل( وقوله Jعاى) :ول يجرمنكم Tصناآن قوم Yلى األ Jعدلوا اYدلوا gو اأقرب
للتقو(i
ول Tصك باأن العدالة اماأمو Qبها ي الآيات القراآنية منبثقة Yن ام�صاوا Iالتي ينظر اإليها القراآن
الكرم Yلى اأنها موLو IOبن Lميع بني الب�ر الذين cرّمهم اه Jعاى بقوله ) :ولقد cرّمنا بني اآOم
وMملناgم ي الر والبحر وRQقناgم من الطيبات و�aصلناgم Yلى cثر مّن خلقنا Jف�صيا(.
Yر Yن ام�صاواa Iيما بينهم بقوله Jعاى :
وقد ّ
)يا اأيها الناSض اإنا خلقناcم من cPر واأنثى وLعلناcم Tصعوب ًا وقباFل لتعاaQوا اإ ّن اأcرمكم Yند اه
اأJقاcم(،
وقوله Jعاى) :يا اأيها الناSض اJقوا Qبكم الذي خلقكم من نف�ض واMد.(I
ويبدو اأي�ص ًا اأن gذه ام�صاوا Iي من�صاأ اخلق cانت م�صدQاً للم�صاوا Iي احقوق الإن�صانية التي
اJQكزت Yليها اأMكام العدالة.
واإPا cانت امواWنية Jعني ام�صاوا Iبن امواWنن ي اcت�صاب الهوية الوWنية التي cانت م�صدQاً
للحقوق الوWنيةa ،هي Jقع موOQاً لتطبيق الآيات Yليها،وgذا ما قامت Yليه وKيقة امدينة امنوIQ
التي Jقدمت الإTصا IQاإليها ،وقد cانت امدينة موWن ًا لاأوSض واخزQج واليهو OوامهاLرين والأن�صا،Q
وقد cانت الهوية الدينية ختلفة بن gوؤل Aولك ّن Yقد امواWنة Lعل الوMد IالوWنية gي اجامع

ام�صرك aيما بينهم ،وقد نظرت gذه الوKيقة اإى اجميع Yلى اأنهم مت�صاوون ما ي Pلك اليهو Oوقد
�Jصمنت وKيقة العهد اجديد Yقداً اإLتماYي ًا اأSQصى قواYد الأخوّ Iبن امهاLرين والأن�صا QوMاaظ Yلى
العي�ض ام�صرك بن ام�صلمن واليهو OوZرgم من العرب الذين م يوؤمنوا بالرSصالة بعد .واأYطتهم
الوKيقة ام�صاوا Iمع ام�صلمن ي ام�صالح العامة وcفلت لهم Mقوقهم Yلى قاYد Iالتعاي�ض مع
ال�ريك ي الوWن ام�صتفا IOمن قوله Jعاى) :ل ينهاcم اه Yن الذين م يقاJلوcم ي الدين وم
يخرLوcم من OياcQم اأن Jروgم وJق�صطوا اإليهم اإ ّن اه يحب امق�صطن(.
وقد Lعل النبي من التعد Oالديني والإنق�صام القبلي بالوKيقة مناخ ًا للوMد Iوالإن�صجام،وcان
التحدي الأcر اأمام Jكوين امجتمع يتمثل ي حقيق gذه الوMد Iالتي �Jصكل الSصاSض لقيامة
امجتمع ونهوVصه واSصتمراQه،وقد Yر القراآن الكرم Yن النجاح ي gذا التحدي باأنه نعمة اه التي
يجب اأن يذcروgا واأن يبقوا متم�صكن بهاc،ما ي قول اه Jعاى)واcPروا نعمة اه Yليكم اإc Pنتم
اأYداAاً aاألف بن قلوبكم aاأ�صبحتم بنعمته اإخوانا(.
وبالعدالة ي امجتمع YQRت امحبة والإلفة بن اأبناFه وgذا ما يعز RالوMد IالوWنية التي Jقوم
Yلى امحبة والأخوّc ،Iما aعل النب ّي )�ض( الذي �صنع الأخو Iبن امهاLرين والأن�صا Qو�صنع امحبة
بن ام�صلمن وZرgم من خال العدالة ،قال ال�صاYر :

اح���ب ب��ن ال��ن��اس يجمع بينهم:
ه��و
ّ
ال���دن���ي���ا ب����ه وت���ق���و ُم
وت�����زده����� ُر
ّ
أم���� ٌة
ف��م��ا بُ��ن��ي��ت إاّ ع��ل��ى
اح����ب ّ
ّ
زع���ي���م
وا ع����� ّز إاّ ب���اح���ن���ان
ُ
وم�����ا ب���ع���د ن���ع���م���اء اح���ب���ة ج��ن�� ٌة
جحيم
وم���ا ب��ع��د ش��ح��ن��اء ال��ن��ف��وس
ُ

aاأنت Yندما Jقول )الإن�صان الآخر(اأو )Zري( aهذا يعني وLو Oامختلف Yنك وgو لي�ض بال�روIQ
امختلف معك واإن اختلفت الآQا Aوالأaكا Qوامعتقدات aاأMدcما ي�صاويه الآخر ي الإن�صانية التي
cانت م�صدQاً للم�صاوا Iي احقوق وقاYد Iللعدالة cما Jقدّم Pلك من الآيات ال�صابقة الذcر.
وYندما Jقول اأYي�ض مع Zري اأو Zري يعي�ض معي aهذا يعني وLوT Oريك لك ي العي�ض والوWن
وaيما ي�صتتبعه Pلك من Mقوق و واLبات ،وYندٍ Fذ يخاWبك احديث) :اأMبب لغرك ما حب لنف�صك
واcره لغرك ما Jكره لنف�صك(.
ولذلك مكن القول اأن وKيقة امدينة امنوc IQانت Yقداً اLتماYي ًا نظر اإى الذين يعي�صون مع ًا Yلى
اأنهم مت�صاوون ي امواWنية وم�صتلزماJها بعيداً Yن خ�صا�Fض الدين وامعتقد .ويوؤيد gذا امعنى
الذي Jقدم من ام�صاوا Iما و OQي ال�صنة النبوية ال�ريفة Yن SQصول اه Yليه ال�صا Iوال�صام:
)الناSض SصواSصية cاأSصنان ام�صط( و )اخلق cلهم Yيال اه واأMبهم اإليه اأنفعهم لعياله( و )ل �aصل
لأMمر Yلى اأ�صفر ول لأبي�ض Yلى اأSصو Oول لعربي Yلى اأYجمي اإل بالتقوa .(iاإن امواWنن قد
يختلفون ي اأ�صول اأYراقهم واأOيانهم وانتماAاJهم لكن ام�صرك بينهم ي الوWن الواMد gي امواWنية
وgم aيها Yلى ٍ Mد Sصوا.A
وبعبا IQاأخر iاإ ّن gذه الن�صو�ض واأمثالها مع Tصمولها لإRالة الفواQق بن Tصعب واآخر ل يعي�صان مع ًا
وبن اأمّة واأخر iبعيدY Iنها ول JوLد بينهما Yاقات aكيف بال�صعب الواMد والأمّة الواMد Iالتي
يعي�ض اأبناوؤgا بع�صهم مع البع�ض الآخر ي وWن واMد? aاإ ّن اYتما Oما يجمعهم ي gذه احالة يكون
gو الأوى بالYتما OوالّJباع ي نظام احيا Iمع ًا والعاقات ام�صرcة .
وامواWنون gم امعر Yنهم ي الفقه ال�صياSصي بالرYية cما Lا Aي Lملة من الن�صو�ض الدينية
منهاc) :لكم Qاعٍ وcلكم م�صوؤول Yن YQيته ،الإمام Qاعٍ وم�صوؤول Yن YQيته…( و )cل Sصا�Fض اإمام(..
وما يك�صف Yن اإWاق cلمة الرYية Yلى امواWنن Yلى ٍ Mد Sصوا Aواإن اختلفت انتماAاJهم الدينية
ما و OQي cتاب الإمام Yلي اإى مالك الأTصر Yندما ولّ ه Yلى اأgل م�ر وaيهم ام�صيحيون الأقباط
من Zر ام�صلمن )اأTصعر قلبك امحبة للرYية واللطف بهم والعطف Yليهم ول Jكون ّن Sصبع ًا VصاQي ًا
Jغتنم اأcلهم aاإنهم �صنفان )اأي الرYية ،امواWنون( اإمّا اأخ لك ي الدين اأو نظر لك ي اخلق( وقوله:
)وليكن اأMب الأمو Qاإليك اأوSصطها ي احق واأYمها ي العدل واأLمعها لرVصى الرYية( .ول Tصك باأن
العدالة وام�صاوا Iي احقوق والواLبات الوWنية gي الأLمع لرVصى الرYية )امواWنن( ،وgذا يعني
اأن احقوق امنبثقة Yن ال�راcة ي العي�ض والوWن ل يتم JوRيعها Yلى اأSصاSض Oيني وWاFفي واإما
Yلى اأSصاSض من الإن�صانية التي يت�صاوa iيها اجميع وYلى اأSصاSض من ال�راcة الوWنية التي Lعلت
منهم YQية واMد Iي�صتحقون الرYاية واحماية با Jفاوت وgذا ما نعنيه ونق�صده بامواWنية التي
يقوم Yليها النظام ال�صياSصي الذي ي�صاوي ي �JريعاJه واأMكامه وقوانينه بن امواWنن مع Mق
اMتفاظ cل aر Oاأو LماYة باخ�صو�صيات الدينية وال�صياSصية التي ل Jتناaى مع العقد الإLتماYي
الذي قامت Yليه قواYد النظام،
وgذا ما �Jصمنه ميثاق العمل الوWني الذي قدمه Lالة املك Mمد لاإ�صاح aهو ي�صتمل Yلى امباOئ
الداYية لرSصيخ الوMد IالوWنية اإنطاق ًا من العدالة وام�صاوا Iي احقوق والواLبات.
واآخر YOوانا اأن احمد ه Qب العامن
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اإjران حتكر الت�سيع ال�سيا�سي والدول Jهمل ال�سيعة امعتدلن
بيروت – انديرا مطر – | – القب�ض الكويتية
منذ Sصقوط Lدا Qبرلن وقيام ما Sصمي بثوQات الربيع ي الدول
التي cانت خاVصعة للنفو Pال�صوaيتيS ،صابقاX ،هر Yام اأMاOي
القطب ،وبدا اأن الدموقراWية الليرالية انت�رت ،وMلت aكرI
العومة بوYو Oالتعاي�ض وaق نظام منفتح موMد امعاير .بيد اأنه
ما لبثت Xاgر� Iراع الهويات اأن انفجرت ي اأوQوبا نف�صها .وي
Yامنا العربي برRت النعرات الطاFفية ومحاPاJها �راع الإSصام
ال�صياSصي مع الدولة احديثةR .اOت Mدg Iذا ال�راع اإى LQOة
مزيق الدولة اأTصا ،AوJهديد ال�صلم الLتماYي واVصطها Oالأقليات
ب�صوZ IQر م�صبوقة اأ�aصت اإى موLات من الهجرات ،ومن Jفريغ
امجتمعات من JنوYها ،اأو حويل gذا التنوع نف�صه اإى �Yصبيات
منغلقة ،لكنها قابلة لاTصتعال والتفجر�a .صلت KوQات الربيع
العربي ي اإMال �صيغ OموقراWية متطو�J IQصهم ي JرSصيخ
Oولة امواWنة ما يعو Oي ق�صم منه اإى Oو QالإSصام ال�صياSصي
ي حويل م�صاgQا .والقب�ض Jفتح gذه املفات ال�صاFكة م�صاgمة
Yد Oمن امفكرين ي�صرcون ي حليل الوVصع القاFم ووVصع
�صيغة للتعاي�ض وال�صلم الأgلي وJدYيم مفهوم Yقاي للدولة.
العامة اللبناي ال�صيد Yلي الأمن مرLع Oيني Tصيعي و�Yصو
جل�ض Mكما Aام�صلمنSQO .ض Yلى يد Yد Oمن مراLع الدين ي
النجف الأTرف ي العراق ي Sصبعينات القرن اماVصي ،وJخرج
Yام ًا مدSQص ًا ماJOي الفقه واأ�صوله.
ويعد الأمن اليوم من اأبر RالوLوه ال�صيعية الداYية لنبذ العنف
والتحري�ض الطاFفي ،وgو من YOا Iاحوا Qوالعي�ض ام�صرك بن
ام�صلمن وام�صيحين ،ومن YOا IالوMد IالإSصامية واحوا Qبن
امذاgب والأOيان .لاأمن مواقف �ريحة Vصد �Jصدير ولية الفقيه
اإى Tصعوب امنطقة ويدYو اإى �Mرgا Oاخل ايران.
ي اWالة Yلى Sصر Iالأمن ال�صخ�صية ،نعرف اأنه JراأSض MوIR
امعهد ال�رYي ي Mي ال�صلم ي VصاMية بروت اجنوبية،
وSّQOض اأ�صول الفقه للعديد من Wلبة العلوم الدينية .بداأ التباين
بينه وبن Mزب اه منذ الثمانينات ،وبالتحديد منذ اYراVصه
Yلى خطف الرgاFن الأLانبJ .رك الأمن بروت واأقام ي مدينة
�صوM Qيث ان�صاأ معهدا للعلوم الدينية اWلق Yليه اSصم «معهد
المام ال�صد QللدQاSصات الإSصاميةT .zصغل من�صب الإaتا Aي �صوQ
وLبل Yامل .وYاVQض اLتياح قو iالأمر الواقع ام�صلح بروت
ي Q 2008ا�aص ًا ال�صكوت Yلى ما يجري من gيمنة و�Jصلط Yلى
م�روع الدولةa ،عُ زل من من�صبه.
JعرVض الأمن لتهديدات وgجوم Yلى بيته ومقره ي مدينة �صوQ
ي العام a 2008هجر بيته وYا Oاإى بروت .لاأمن موؤلفات
Yد Iمنها «ال�صنّة وال�صيعة امة واMد ،IاإSصام واMد واLتهاOات
متعد« ،zIOولية الدولة وOولة الفقيه« ،zخطاب الYتدال ي
مواLهة Kقاaة التطرف والإgQاب .zله اأبحاث cثر Iي ماIO
اأ�صول الفقه وبحث اخاQج وOاYية Jعاي�ض بن الطواFف اللبنانية.
وTصاQك ي موؤمرات وندوات aكرية cثر Iلن�ر الوYي الديني
وخطاب الYتدال ونبذ الكراgية والتع�صب والتطرف والإgQاب.
يحمّل الأمن م�صوؤولية العنف احاي ي بع�ض الدول العربية اإى
الأنظمة الدcتاJوQية التي اYتمدت ي Mكمها Yلى اYQPها الأمنية
والع�صكرية وZيبت احرية والعدالة الLتماYية .ويقول ل` القب�ض
ان Jدخل Mزب اه ي SصوQيا يزيد الMتقانات الطاFفية ي لبنان
والعام العربي ،ول يرً M iا اإل بقيام Oولة Jنفذ aعلي ًا SصياSصة
الناأي بالنف�ض وياأSصف لكون ام�صتقلن ال�صيعة Zر حت�صنن
من Oولهم ما يجعل �صوJهم مغيباً.
القب�ض التقت ال�صيد Yلي الأمن وcان معه gذا احوا:Q

اختزال WاFفة بروؤية نظام واأMزاب Jابعة له ،وقد قمعت اإيران
ي Oاخلها امعاVQصن لولية الفقيه ،وي اخاQج Sصيطرت من
خال اإن�صا AاأMزاب Jابعة لها اخرقت اموؤSص�صة الدينية ال�صيعية
Yموم ًا ابتدا ً Aمن امرLعية الدينية ي العراق ولبنان وZرgما،
و�صو ًل اإى امعاgد واحوRات الدينية التي Jتلقى معظمها -اإن
م يكن cلّهاYO -مها اماي من اإيران ،وgذا ما Lعل معظم ال�صلك
الديني من الدYا Iي الوSصط ال�صيعي Jابعا لروؤية النظام الإيراي
الدينية وال�صياSصية ،ول يوLد اMت�صان للم�صتقلن وامخالفن
لولية الفقيه من Oولهم ،ولذا يبدو من خال وSصاFل الإYام وcاأنه
ل JوLد WاFفة Tصيعية م�صتقلة Yن اموؤSص�صة الرSصمية الإيرانية.
Yنف الSصتبداO
■ من الذي اأو�صل الأوVصاع ي بلدان Yربية cثر Iاإى ما gي
Yليه :الدcتاJوQية ،اأم Mرcات الإSصام ال�صياSصي ،اأم التخلف
الLتماYي والثقاي?
– يبدو متابع الأMداث ي منطقتنا التي cانت جتمعاJها بعيدI
Mتى الأم�ض القريب Yن الظواgر العنيفة للتطرّف والإgQاب ،اأن
الSصتبدا Oالذي ماSQصته بع�ض الدول والأنظمة Yلى Tصعوبها
واYتماgOا Yلى اأOوات القمع الأمنية والع�صكرية معاVQصيها
gما ام�صوؤولن Yما و�صلت اإليه الأوVصاع ي بع�ض البلدان
العربية .ي�صاف اإى Pلك Zياب العدالة الLتماYية واحريات
الأSصاSصية aيها .وgذا ما Tصكّل مناخ ًا للتعبئة والعداو .IواأّOت
اأSصاليب امواLهة الع�صكرية التي اJبعتها Jلك الأنظمة ل�صعوبها
ال�راعa .الدم ي�صت�صقي الدم
اإى اSصتدQاج العنف اإى SصاMات ّ
cما قال العرب القدامى .وgذا النهج الذي اYتمدJه بع�ض الدول
ي قمع Tصعوبها اأ iّOاإى Vصعف Jلك الدول وYجزgا Yن احلول
الواقعية التي Jخمد النران التي اأTصعلتها باSصتبداgOاc .ما اأن
Xهو QالطاFفية البعيدY Iن الوWنيّة ي Oول اأخر iم�صاً aا اإى
الSصتبداg Oو ما اأ iّOاأي�ص ًا اإى ال�صطفاaات امذgبية والدينية
التي اSصتفاOت منها التنظيمات والأMزاب الدينية وMرcات الإSصام
ال�صياSصي امتطرّaة ،التي aرVصت Sصلطتها Yلى الأماcن اخاLQة
Yن SصيطرJ Iلك الدول .وgذا ما اأوLد امناخ لول IOون�صاط Jلك
التّنظيمات ،م�صتغلّة Mالت القمع والقهر وامظاgر الطاFفية
واآKاgQا ال�صيّئة .ومن الأSصباب امغذيّة للتطرّف وام�صتدLQة
لاإgQاب اإى امنطقة ق�صية ال�صعب الفل�صطيني واSصتمرا QماأSصاJه،
Mيث Jتكر Qب�صكل Tصبه يومي اأMزانه وماآSصيه منذ YقوY OديدI
مع Yجز امجتمع الدوي Yن اإيجا Oاح ّل العاOل لق�صيّته.
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لتنظيم ال�سلك الدjني

■ يتحدث البع�ض Yن aوVصوية الفتاو iوالLتهاOات الدينية
وخروLها Yلى اموؤSص�صات الدينية الرSصمية ي الدولc .يف
مكن اإYا IOام�صتجيبن اإى gذه الفتاو iوالتع�صب الطاFفي اى
ال�صوية الLتماYية والأخاقية والدينية?
– اإن اإVصعاف مرLعية aتاو iالتحري�ض الطاFفي وامذgبي ح�صل
من خال YOم الدول لأ�صحاب خطاب الYتدال والعمل Yلى Jنظيم
ال�صلك الديني بوVصع موؤgات لانتما Aاإليه ،والقيام باإ�صاح
مناgج التعليم ي امعاgد الدينية وي امداSQض الأcاOمية
باإلغا Aالتعليم الديني aيها من خال الYتماY Oلى الكتاب
الديني اموMد الذي يتحدث Yن م�صرcات امذاgب والأOيان
اجامعة للف�صاFل الإن�صانية والتي Jعز RالوMد IالوWنية ،وgو ما
ي�صمّى بكتاب الربية الدينية والوWنية.

بن ال�سيا�سة والدjن

■ الإSصام ال�صياSصي والطاFفية ي البلدان العربية اين يلتقيان
واأين يفرقان?
– من خال التجاQب التي �Mصلت من الأMزاب التي Jقوم Yلى
Jبن لنا اأنها �Jصهم ي الفر Rالديني
اأSصاSض Oيني اأو WاFفي ّ
والطاFفي للمجتمع بال�صكل الذي يعرVصه للنزاYات الداخلية
من خال ما حدKه من ا�صطفاaات WاFفية لنتزاع مكاSصب
ال�صلطة واحكم باSصم الدين اأو الطاFفة .وgذا ما وقعت aيه
معظم الأMزاب الدينية التي قامت Yلى اأSصاSض الدYو Iالدينية
اجامعةّ K ،م انغم�صت بال�راع Yلى ال�صلطة ومكاSصبها .ولذلك قد
YOوت الدول ي جتمعاJنا اإى اإYا IOالنظر ي �Jصكيل الأMزاب
ال�صياSصية واإ�صدا Qالقوانن التي منع �Jصكيلها Yلى اأSص�ض Oينية
اأو مذgبيةa .تدQي�ض امذاgب والأOيان gو مهمة امعاgد وامعابد
الدينية ولي�ض مهمّة الأMزاب ال�صياSصية التي ينح�ر OوgQا
بالعمل ال�صياSصي القاFم Yلى اأSصاSض الرامج الإ�صاMية للدولة
وموؤSص�صاJها التي JدYو اإى حقيق مطالب امواWنن ي التقدم
والSصتقرا Qو�صون Mقوقهم مع امحاaظة Yلى الوMد IالوWنية
والعي�ض ام�صرك.

رLال الدjن والأحزاب

■ لك Qاأي Mول ولية الفقيه JدYو aيه اإى اإبقاg Aذه الولية Vصمن
احدو Oالإيرانية وال Jتعداgا اإى ال�صيعة العربg .ل Kمة WاFفة
Tصيعية م�صتقلة اليوم Yن اموؤSص�صة الرSصمية الإيرانية?
– لقد ناق�صت نظرية ولية الفقيه Yلى ام�صتو iالفقهي ي cتاب
«ولية الدولة وOولة الفقيه ،zووقفت Vصدّgا بامعنى ال�صياSصي
منذ Kمانينات القرن اماVصي ،وقلت اإن النظام الإيراي Jنح�ر
وليته ال�صياSصية Yلى Tصعبه الذي اختاQه ،ولي�ض له ولية Yلى
Zره من ال�صعوبa ،اإPا اختا Qال�صعب الإيراي Mاcم ًا وcان Yامًا
aقيه ًا aهذا ل يعني امتدا Oوليته ال�صياSصية Yلى Tصعوب Oول
اأخر iم يكن لها Mق ام�صاcQة ي اختياQه ،وقلت اإن ولية الفقيه
لي�صت YقيدO Iينيّة واإما gي م�صاألة aرYية aقهية وgي موVصع
خاف cبر بن الفقها ،Aوgناك cثرون خالفون لها بامعنى
ال�صياSصي ي الطاFفة ال�صيعية Oاخل اإيران وخاLQها ،ول ي�صح
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لبنان امهدO

■ اإPا cان Jهريب احرب الأgلية والفتنة اإى خاQج لبنان اأمراً
واقعاًg ،ل مكن الSصتمرا Qي Pلك ،وcيف مكن البتعاY Oن الفن
امذgبية?
– اإن Jدخل Mزب اه ي القتال Yلى الأQاVصي ال�صوQية gو من
اأSصباب الMتقانات الطاFفية ي امنطقة Yموم ًا وي لبنان
خ�صو�صاً ،وgذا ل يبعد Tصبح احرب الأgلية والفن امذgبية Yن
لبنان ،لأن اSصتمراJ Qدخله الع�صكري ي SصوQيا Sصيزيد من MدّI
gذه الMتقانات امذgبية ،ول مكن اأن نبعد خطر اندلع الفتنة
امذgبية Yن لبنان اإل من خال قيام الدولة اللبنانية بب�صط
cامل Sصلطتها Yلى cامل اأQاVصيها ،وبالتطبيق العملي لإYانها
Yن SصياSصة الناأي بالنف�ض Yن الأMداث ال�صوQية ،وgذا ل يكون
اإل بحماية احدو Oاللبنانية ومنع خروج ال�صاح وام�صلحن من
لبنان واإليه.

■ cيف Jر iانخراط LQال الدين ي ال�صياSصة ،وحول بع�صهم اى
YOا IوحرVصن SصياSصين?
– امطلوب من LQال الدين اأن يكونوا YOا Iلاإ�صاح والوMد،I
واأن يعملوا Yلى ما يجمع الكلمة والتحذير من خاWر الفن
ي امجتمع ،واأن يكونوا من امتم�صّ كن بخط الوSصطية والYتدال
الذي YOت اإليه الرSصالت ال�صماوية ،ول مكنهم القيام بهذا الدوQ
اإل بالبتعاY Oن النخراط ي الأMزاب ال�صياSصية ،لأن النتما Aاإى
الأMزاب يدaع اإى التع�صّ ب اإى اآQاFها ومواقفها ،ويدخل اأ�صحابها
ي �راYات ال�صلطة والنق�صامات ي امجتمع .وgذا ما ي�صعف
YOوJهم ومكانتهم ي النفوSض ،وينعك�ض Pلك �Jصويه ًا ل�صوIQ
الدينa ،العلماg Aم وKQة الأنبيا ،Aوالأنبياc Aانوا YOا Iلالفة
والوFام ،وم يكونوا YOا Iللفرقة والنق�صام.
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