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البحرjن Jعيد ام�سلمن للعهد النبوي: وKيقة bبل 1400 عام 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 YدI اLراAات �صدQت، اى Lانب التثقيف والتوYية من منتديات 
مع  بالتن�صيق  واأSصبوYي  يومي  Tصكل  Yلى  Mتى  ولقاAات،  وحاVرات  وموؤمرات 

.zذلكc ات قانونيةAراLناك اإgن، وaالأوقا

الأeن ل` }الو�سطz: اأOعو ال�سنة وال�سيعة لوKيقة eكة امكرeة
وVصمن اح�صوQ وام�صاcQن ي امنتدc ،iان Yام الدين اللبناي ال�صيدYلي الأمن، 
ب�صاأن  اaراVصي  Sصوؤال  Yلى  OِQّه  »الوSصطz، حظة  ل`  لaت  J�ريح  قال ي  والذي 
ي  �صدQت  لو  aيما  ال�صيعة)،   - (ال�صنة  KناFية  مع  امدينة  وKيقة  JعاWي  Wريقة 

الوقت احاي.
امكرمة،  مكة  ي  يعقد  اأن  يجب  الوKيقة  gذه  بحث  اأن  »اYتقاOي  الأمن:  يقول 
وTصخ�صيًا YOوت بع�ض الدول الSصامية لأن JتداYى مكة امكرمة و�صوًل لأن نقول 
(وKيقة مكة امكرمة) التي JتعاWى معنا cما JعاWى معنا النبي (�ض) Yندما اآخى 
اإخوI ي Oين  وال�صيعة)  (ال�صنة  باأننا  اأن نذcر  والآن لبد   ،Qوالأن�صا ام�صلمن  بن 
وال�صلطة gو  الدنيا  aال�راع Yلى  نبيه،  وSصنة  اه  لكتاب  يعوOوا  اأن  وYليهم  اه، 
اأLل  امذgب من  اأو  الدين  ي�صتغلون  الذين  اأولئك  يفرق بن gوؤلA وخ�صو�صًا  الذي 

.zصيةSصياS فية لتح�صيل مطالبFاW اتaا�صطفا
قال  العملي،  للجانب  والنتقال  التنظر  امنتدM iالة   Rيتجاو لأن  ال�صبيل  وب�صاأن 
القيم  ب�صاأن  SQصالة  بعث   iامنتد gذا  من  اأQاOت  العدل   IQاRو باأن  »لTصك  الأمن: 
والعرقية  الدينية  النتماAات   IRمتجاو وWنهم  امواWنن ي  التي جمع  وامباOئ 
العام  Yموم  واإما ي  البحرين،  aقط ي  لي�ض  الوYي  gذا  Jن�ر  اأن  بذلك  واأQاOت 
الSصامي واأن Jبن ال�صوIQ التي LاA بها الSصام، �صوIQ الت�صامح والYتدال واLتماع 
التطرف   Qصو� من  نراgا  التي   Qال�صو gذه  اما  الوWنية،   IدMالو ي�صكل  ما  الكلمة 

.zتدالYصامح وا�J صام منSبه ال AاL ى مع ماaتتناa
اليوم، قال: »ام�صكلة  الذي يعي�صه ام�صلمون  وي احديث Yن امخرج من اماأRق 
 IOاYاإ من  لنا  لبد  cان  وان  الن�صو�ض   IAوقرا الن�صو�ض  من  ناTصئة  م�صكلة  لي�صت 
قراIA لها، لكن باYتقاOي اأن ام�صكلة القاFمة لي�صت ي الن�صو�ض واإما ي النفوSض، 
وgي  الوSصاFل،  من  وSصيلة  بكل  لها  والو�صول  ال�صلطة  باجاه  Jنزع  التي  النفوSض 

.zAصفك الدما�Jصل لل�صلطة و�J ل اأنLصتغل الدين من اأ�J حاول اأن
aهمت  التي  النفوSض  gذه  ي  بل  الن�صو�ض،  ي  ام�صكلة  ان   iQاأ ل  »اأنا  واأVصاف 
الن�صو�ض aهما مغلوWًا بق�صد اأو بغر ق�صد لكن cله من اأLل اأن JوXف gذا من اLل 
ان J�صل اى ال�صلطة، بالوSصاFل Zر ام�روYةz، واSصتدQك »نحن ل نقول اإنه لي�ض 
لهم Mق ي الو�صول اى ال�صلطة، aلي�صلوا اى ال�صلطة ولكن بالوSصاFل ام�روYة، ل 
بوSصاFل العنف والgQاب والقتل والتدمر والتفجر، aلذلك aاإن امطلوب من Oولنا اأن 
Jقيم العدالة ي اأوWانها وJب�صط Sصلطة القانون وJ�رب بيد من Mديد Yلى يد اولئك 
العابثن بالأمن والذين يهدOون الناSض، aهذه gي الوSصيلة التي ينبغي اأن يحاQبوا 
Kقاaة  Jن�ر  التي  التعليم  واإ�صاح  وامداSQض  اموؤمرات  gذه  مثل  اإى  اإVصاaة  بها، 

.zتدال والت�صامحYنية والWالو
وYن OوQ احكومات ب�صاأن Jعزيز مفهوم امواWنة، ي Xل Jف�صي Mالة الدcتاJوQية 
الدcتاJوQيات  gذه  مثل  ماSQض  »Mيث  الأمن   OQ العربية،  امنطقة  Yموم  ي 
والSصتبداOيات، Wبعًا gي Jكون Mجة لأولئك، وخ�صو�صًا ق�صية مثل ق�صية ال�صعب 
الفل�صطيني والSصتبداO الذي اأ�صابهz، واأVصاف »لTصك اأن الدولة اأي�صًا Yليها م�صئولية 
ي اأن J�صاYد امجتمعات Yلى حقيق العدالة التي J�صكل Jنفي�صها لعدم اSصتغال 

.zاب والتطرفgQال
وJناول a�صيلة اأ O. حمد YبدالغفاQ ال�ريف ي cلمته ماgية Yقد امواWنة واآKاQه، 
يقوم  ل  باأنه  ام�صلمن  اه  نبه  وقد  وJرابط  Jعاون  Yنه  ينتج  التعاQف  اإن  قاFا 
اإى امدينة،  الرSصول �ض   AاL ندماYف، وJالتعاون والتاآلف والتكا اإل Yلى  جتمع 
بداأ بكتابة العقد وSصمي Yقدا و�صحيفة واختلف متى cتبه، لكن اأQاO الرSصول ي gذه 
الوKيقة اأن يحدO العاقة بن امواWن والدولة، ومثلت Jلك الوKيقة اأول SOصتوQ واأول 
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، وMدO ي 
gذه الوKيقة Yاقة ام�صلمن بع�صهم ببع�ض، وcذلك Yاقتهم بغرgم من الديانات 
الذين لي�صت لهم قباFل  الوKنين، ومن ام�صلمن  اليهوO وبع�ض  الأخرM iيث cان 

وLاAوا من خاQج امدينة
اأن العاقة بن Jلك الطواFف بامدينة مبنية Yلى ام�صوؤولية  اإى  ولفت O ال�ريف 
الفرOية، aا يجني اأMد Yلى قبيلته، وYلى Yك�ض ما cان معروaا لدi العرب ي gذا 
الزمن مثل الأخذ بالثاأQ من اأقرباA القاJل،وقال اإن الوKيقة اأنحت بتحمل ام�صوؤولية 
التنفيذية  ال�صلطة  مثل  الذي  للرSصول  LQعوا  اختاف  Mدوث  aفي  الدولة  Yلى 
والق�صاFية، وMتى ي Yهد اأبو بكر م a�صل ال�صلطات Mيث قال اأيها الناSض اإي وليت 

Yليكم ولي�ض بخرcم واإPا اأM�صنت aاأYينوي واإPا اأSصاأت aقوموي.

وامنعقد اأم�ض الثلثاA (9 مايو/ اأياQ 2017)، بتنظيم من قبل الوRاIQ وبح�صوO Qيني 
ومذgبي متنوع، من Oاخل البحرين وخاLQها، ليبحث Yر اأوQاقه العلمية، ي الوKيقة 
ال�صاIQO ي العهد النبوي ال�ريف، والتي مثل SOصتوQاً Mوi مفهوم امواWنة وMاQب 
اأنف�صهم،  ام�صلمن  بن  والتمييز  والتطرف   Aالإق�صا اأمراVض  الت�صاحية،  بنوOه  Yر 

وبن ام�صلمن وبقية الديانات والجاgات.
الطاFفية، قال امفتاح: »cل  البحرين للم�صطلحات  وموا�صلًة حديثه ب�صاأن جرم 
من ي�صتخدم مثل gذه العباQات امناaية لقيم الSصام، Sصتتخذ العقوبات امناSصبة 
 IPذه ام�صطلحات النابية وال�صاg صبة بع�ض من ي�صتخدم مثلSصده، وقد مت حاV
Yن جتمعات ام�صلمن، ونحن ي البحرين جتمع متعدO متماRج ومتعاون، ن�صاأنا 
منذ قدم الزمان Yلى gذا التنوع، بل Jعد البحرين اأموLPًا يحتذi به، ول اأقول Yلى 
م�صتوi ال�صنة وال�صيعة aقط، واإما Mتى لغر ام�صلمن، ونحن نريد اأن نبقي Yلى 
اأو وMدI ام�صلمن  البحرين   IدMاأن يخرق و اأما من يريد  والتعاي�ض،  التعاون  gذا 

.zكبJصب مع اجرم الذي يرSهه ما يتناLابد اأن نواa ،وبي�صتهم
 IهزLتى بع�ض الأMي، وYتماLصتمتد مواقع التوا�صل الS انت يد القانونc اPيما اإaو
الإYامية وال�صحاaية التي Jت�صمن gذه ام�صطلحات، قال: »نعم، cل من يتعدi اأو 
ي�صدQ منه ما يناي ما م الJفاق Yليه والتواaق Yليه ويخرج Yن الأنظمة والقوانن 
الديني Jتم حاSصبته، ومت حاSصبة YدO من  اآOاب وVصوابط اخطاب  ويخرج Yن 
Yلى  ينطبق  PاJه  والأمر  Tصيعة،  اأم  Sصنة  cونهم  Yن  النظر  بغ�ض   Aواخطبا الأFمة 
الأaراa ،Oالكل من امعنين من الأaراO واخطباA، اإPا cان يدخل ي اخت�صا�ض ال�صئون 
الإSصامية، aاإن وRاIQ العدل ل Jتوانى ول JرOO ي اJخاP الLراA امناSصب محاQبة 

.zيةYتماLصية الVر امرgذه الظواg مثل
اإلقاc Aلمات  الكلمات جرمة ي البحرين، مثل  الوcيل: »gذه  وب�صكل �ريح، قال 
 AاQORا aيها  cلمة  وcل  والراa�صة،  النوا�صب  مفرOات  cاSصتخدام   ،AاQORال اأو  التكفر 
 Oتحدa ر مقبولة، اأما العقوبةZي جرمة وg ى مع القيم الدينية والأخاقيةaتناJو

.zهاJصدTها وYصب نو�Mلك، وP ي Qصب التحقيق الذي ي�صد�M
 iذا امنتدg« :قال امفتاح ،Oال�صد وOQاً Yلى احاLة للمزيد من اخطوات ي gذا 
يريد اأن يعالج gذه الظواgر امرVصية، التي يعاي منها بع�ض ام�صلمن من يريدون 
Yلى  اأcدت  امدينة  �صحيفة  اأو  الوKيقة  وgذه  Vصده،  العنف  وماSQصة  الآخر   Aاق�صا

.zالتعاي�ض ما بن اجميع
aام�صلمون  ام�صلمن،  بفكر  نرJقي  اأن  نريد   iامنتد gذا  من خال  »نحن  واأVصاف 
YاTصوا منذ قرون بعيدI ي 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�صلمن، aكيف بنا اليوم نرg iذا الرOي ي الفكر الإSصامي لدi البع�ض، ول 
امتع�صبة  والطاFفية  امتطرaة  اجماYات  gذه  من  البع�ض   iلد نراه  لكننا  نعمم، 
امت�صدIO، وgذا امنتدi يعالج Pلك ويق�صد بذلك الFمة واخطباA والوYاظ لنبن لهم 

.zصامSن الإY ل البعدc ذا بعيدg باأن AاL بكل
وOQاً Yلى Sصوؤال ب�صاأن اخطوات العملية لSصتعاIO �صيغة الYتدال gذه، اأLاب »اإPا 
 Qصبط م�صا�J ت اأنظمةQات و�صدQمن القرا OدY PخاJقد م اa ،IQاRالو OهوL نY كلمناJ
الوYظ والإTQصاO و�صدQ اأي�صًا 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 اخطباA، واإPا 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 Jعٍدّ cبر Yلى الآخرين اأو aيه 

.zد امنعM بالإمكان اأن ي�صل اإىa صام وام�صلمنSلى الإY ّجٍن
واأVصاف »وبالفعل، gناك منع لعدO من اخطباA، منهم منع موؤقت ومنهم منع Zر 
موؤقت، وcل Yلى M�صب الطرح وTصدJه، والقراQ ب�صاأن Pلك يعوO للجهات امعنية ي 
النيابة والق�صاzA، وJابع »gنالك بالفعل من م منعه، وgنالك من م اإLQاYه بعد 
اأن وقع Yلى اآOاب اخطاب الديني وgذا Mفظ ما وOQ ي ميثاق العمل الوWني، وما 
وOQ ي وKيقة امدينة aنحن نعي�ض ي M�صاIQ اSصامية Qاقية aQيعة ونبيلة وMن 

.zهوا بالطريقة امثلىLابد اأن يواa Rلى التجاوY Aوؤلg يقدم

وjRر العدل: لنواLه القولبة 
امنامة ي 9 مايو / بنا / �صحيفة الوSصط

حت YQاية معاي ال�صيخ خالد بن Yلي اآل خليفة وRير العدل وال�صوؤون الإSصامية 
والأوقاف، نظمت اإOاIQ ال�صوؤون الدينية بالوRاIQ منتدi وKيقة امدينة التي �صيغت ي 
Yهد الرSصول �صلى اه Yليه وSصلم cعقد مواWنة لأgل امدينة امنوIQ، وبح�صوQ نخبة 
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 الرTصيدI التي SصاQت Yلى النهج اح�صاQي الإSصامي 
Jف�صل  ال�صاحة، Mيث  امواWنة  مباOئ   AصاSQاإ ال�ريف ي  النبوي  بالهدي  مقتدية 
M�رI �صاMب اجالة املك Mمد بن Yي�صى اآل خليفة Mفظه اه وYQاه م�روYه 
اح�صاQي Yر ميثاق Yمل وWني وYقد اLتماYي YزR وSQصخ لدولة مدنية M�صاQية 
حت�صن Lميع مواWنيها، وJدaع بطاقاJهم الإبداYية اإى التعاون والإجاR من اأLل 

.Aالتقدم والرخا
اأَيّده   Oل الباgاY به iOني الذي ناWاأن ميثاق العمل الو واأcد معاي ال�صيخ خالد 
اه قد اأSصهم بجاA ي النطاقة الع�رية مملكة البحرين، Mيث ل aرق بن مواWن 
واآخر ول مييز بن مواWن واآخر ما يعزR الوMدI الوWنية، ويقوي حمة امجتمع، 
SOصتوQ ملكة  قد جلى ي  Pلك  اإن  وقال   ،Aوالبنا والتقدم  التنمية  م�صرJه  ويدYم 
البحرين بتاأcيد gذه امباOئ انطاقًا من قيم Oيننا الأ�صيلة، وMفاXًا Yلى مكت�صباJنا 
التاQيخية Mيث cانت البحرين منذ قدم الزمن ول Jزال ملتقى لاأOيان واح�صاQات 

وQمزاً للوSصطية والYتدال.
التاQيخ  Sصجله  الذي  اح�صاQي   Rبالإجا امدينة  وKيقة  العدل  وRير  معاي  وو�صف 
باأMرف خالدI ليعك�ض بجاS Aصمو امباOئ التي قامت Yليها M�صاIQ الإSصام Yلى يد 
خر الأنام حمد �صلى اه Yليه واآله و�صحبه وSصلم، وقال اإن Jلك امباOئ ال�صامية 
الإSصام  Yامية  بحق  ُد  �ِصّ ُجَ  ،Aالغرا الإSصام  Tريعة  J�صمنتها  التي  العليا  والقيم 

وYدله وJ�صاحه وانفتاMه، وJوؤcد اأنه Oين الإن�صانية امتجدO مع cل Y�ر وRمان.
مباOئ  اأSQصت  امدينة  وKيقة  Yلى  خليفة  اآل  Yلي  بن  خالد  ال�صيخ  معاي  واأcد 
Tصيد  التي  ام�صرك،  الإن�صاي  والعي�ض  والتعدOية،  واحرية  وال�صام  والعدل  احق 
العدل  Yلى  �َصْت  اأSُِصّ الإن�صاي،  التاQيخ  Yرaها   IQصا�M واأSصمى  اأYظم  ام�صلمون  بها 
وال�صماMة وام�صاواI، لي�صتظل بظلها cل الب�ر Oون مييز، وcان اموؤSص�ض الأول لتلك 
اح�صاIQ ي�صتنر بهدي ونوQ الوMي امباQك، ليقيم جتمعًا M�صاQيًا ُيحفظ aيه اأمن 

الناSض وي�صون اأQواMهم واأYراVصهم واأموالهم.
الإSصامية  الأمة  aخر  والأوقاف، Yن  الإSصامية  وال�صوؤون  العدل  وRير  واأYرب معاي 
بالإQث اح�صاQي لديننا احنيف، الذي YاTض الناSض ي Xل M�صاJQه اآمنن مطمئنن، 
aيه  ول مييز  اأMد  بن  aيه  aرق  ل  cرمًا  اإن�صانيا  Yي�صًا  الإSصام  لهم  Vصمن  Mيث 
بن الناSض Yلى اأSصاSض Oين اأو Yرق اأو لون اأو Lن�ض، م�صدOا Yلى اأن امعام والقيم 
وامباOئ اخالدS Iصجلها التاQيخ َمْفَخَرIً لاإن�صانية cلها، وباJت Yقد امواWنة الأول 

وما Yرف بوKيقة امدينة.
واأوVصح معاي ال�صيخ خالد اآل خليفة اأن Pلك العقد cان Sصبقا M�صاQيا لاإSصام وُيَعُدّ 
اأن  واقعًا  ِلُتْثِبَت  الإSصامية،   IQتها اح�صاYاأبد التي  الراقية  التنظيمية  النماPج  اأMد 
امواWنِة  �َصٌة بذلك معاِيْرَ  ُموؤSَِصّ والواLبات،  Lميع امواWنن مت�صاوون ي احقوق 

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 
واليهوL Oميعًا الذين YاTصوا بامدينة Lنبًا اإى Lنب مع ام�صلمن; Jَُعُدّ Yقد مواWنة 
منح امواWنن cاaة Yلى اختاف اأOيانهم ومذاgبهم Mقوقًا مت�صاوية، ليوؤOوا OوgQم 

cامًا ي خدمة وQقي وJقدم وWنهم واSQصاA ام�صئولية الLتماYية ام�صرcة.

 وcيل }العدلz ل` }الو�سطK :zناFية }راa�سي - fاUسبيz جّرeة 
Oراaوالأ Aطال اخطباJ ونfد القاjحا�سب اجميع... وf ...ًاfوfاb

ل`  امفتاح،  aريد  ال�صيخ  والأوقاف  الإSصامية  وال�صئون  العدل   IQاRو وcيل  اأcد 
»الوSصطz، جرم ملكة البحرين للثناFية الطاFفية »Qاa�صي - نا�صبيz، وcاaة ما 

يدوQ ي aلكها من م�صطلحات.
اأما ال�صيخ Yبداللطيف امحموa ،Oتطرق ي Mديث ماKل ب�صاأن جرم اأية م�صطلحات 
»اأنا  واأOQف   ،zويزيدي M�صيني  »وcذلك  وقال:  Qاa�صي،  نا�صبي  قبيل  من  WاFفية 
اأن  اإن�صان Yليه  اأaعله بنف�صي، cل جموYة وLماYة وcل  اأWلب من Zري ما ل  ل 
يحاSصب نف�صه قبل اأن يحاSصب الآخرين، والدولة Jقوم بواLبها والن�صو�ض القانونية 
موLوIO، لكن الTصكالية اأين? الTصكالية ي الربية ي امداSQض الدينية وي احوRات، 

.z?جFنتظر من نتاJ اPماa ال�صيئة لاآخرين Qعطي ال�صوJض وSصحن النفو�J نMو
 ،zنة الأولWقد امواY - يقة امدينةKو« iتتاح منتدaقب اY ديثM لك، خالP AاL



 Oلليهو ال�صخ�صية  الأMوال  يتدخل ي  الرSصول م  اأن  اأKبتت  العملية   Iال�صر اأن  واأcد 
والآخرين وJرك Pلك لهم اإل اإPا LQعوا له ليحتكموا له، وقال اإن الدولة الإSصامية ي 
Yاقتها، Oولة اأيديولوLية ولكنها مدنية وم Jكن Oولة KيوقراWية يكون aيها احاcم 
اأي  cحال  وMاله  ال�صعب  ويحاSصبه  ال�صعب   IOاQباإ ينتخب  aيها  aاحاcم  مع�صوما، 
اإن�صان، اإل اأنه ينفذ القانون Yلى اجميع ما aيهم نف�صه، وMقوق امواWنة aيها J�صمل 
ي  ي�صاQك  اأن  ويجب  ومكت�صباJها  البلد  اأمن  Yلى  خفر  gو  الذي  امواWن  واLبات 
اأن  اإى  الزcاI للم�صلمن ولغرgم اجزية، ولفت  الدولة، والتي cانت J�صمى  ميزانية 
اجزية cانت Qما اأخف من الزcاI، التي cانت حت�صب Yن الأWفال والن�صاA والعبيد، 

وgو ما م ينطبق Yلى اجزية.
اأن ين�ر   IيزLو Iرa صتطاع يSاa ولة العدلO اأقام اأن الرSصول �ض  واأcد O ال�ريف 
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.

 Qا للدولة امدنية احديثة من منظوMرT كQقي�ض حمد اآل مبا Qتوcوقدم ال�صيخ الد
اإSصامي، وقال اإن cل بند من بنوO ال�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�صرI، وJلقاgا 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 
اإليهم »الذمي cام�صلم ي ماله وYرVصهz واأن العقوبة cانت   IAصاSض والإSالنا لقتل 
اخروج Yن النظام، م�صرا اإى اأن اه Lعل امرA مدنيا 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 a�صيلة ال�صيخ Yدنان القطان Jعريفا بامواWن ال�صالح ي cلمته اإل اأنه اأKنى Yلى 
LهوO وRاIQ العدل وال�صوؤون الإSصامية والأوقاف ي Jقدم منتدi ماKل، معربا Yن 
Tصكره اإى معاي وRير العدل ال�صيخ خالد بن Yلي اآل خليفة، وقال اإن امحبة لاأوWان 
يولد  aحن  Yليها،  النفوSض  اه  Wبع  وWبيعة  Zريزي  اأمر  والبلدان  لاأمة   Aوالنتما
الإن�صان ي اأVQض وين�صاأ aيها ويحيا بن اأgلها aاإن aطرJه Jربطه بها ويحبها ولذلك 

.IOصهاT نWن الدين والوY اYاaO عل اموتL
واأTصاQ اإى 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 
الذي يراYي Mقوق  ال�صالح gو  واأن امواWن  الوWن،  امواWنة وام�صتخلفن معه ي 
 Aبالنتما Qتمثل ي ال�صعوJ نة ال�صاحةWاأمره، واأن اموا Iنه وجتمعه وولWينه ووO

للوWن وبذل الغاي والرخي�ض aداA لرابه.
اأن امواWن ال�صالح امحب لوWنه، يلتزم بتعاليم Oينه  اإى  اأTصاQ ال�صيخ القطان  cما 
وي�صمع ويطيع لولI اأمره ي Zر مع�صية اه ويحاaظ Yلى مكت�صبات الوWن ويحاaظ 
من  النيل  يريد  من  لكل   iيت�صدa الوWن  مكونات  مع  ويتعاي�ض  ويتكاJف  اأمنه  Yلى 
aيه  وامقيمن  وقياOاJه  بوWنه  الثقة   Oالأمل ويجد وين�ر  بالوWن،  والأمن   QصتقراSال
وجتمعه، ويحاaظ Yلى الباO واأنظمتها ويوؤلف بن القلوب ويدYو لتوMيد ال�صفوف 

ويناأY iن الع�صبية والطاFفية ويدYو للمحبة والوFام
وقال القطان اإن cل اإن�صان ين�صئ اأSرI �صاحة ويغرR ي قلوبها Mب وWنهم وقياOاJهم 
ويحذgQم من ZاI الت�صدO والتطرف gو مواWن �صالح، وcذلك gو اموXف وام�صوؤول 
الذي ي�صاYد اجميع ويحاaظ Yلى امال العام، gو امعلم الذي يبني الأLيال، والعام 
ويدYو  ال�صاOقة  الكلمة  وينقل  احقاFق   iيتحر الذي  والواYظ  والداYية  واخطيب 
للتحلي بالقيم والأخاق ول يحرVض ول ي�صوTض، وgو Pاك الكاJب وال�صحفي والإYامي 
واحقوقي الذي يتحرi احقيقة 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.
 IدMالو JواLه  التي  التحديات  اإى  Yبدامهدي  M�صن  حمد  ال�صيخ  a�صيلة  وJطرق 
Jت�صكل،  الوWن ووMدJه ومن خالها   Aلنما  iالكر القاYد  اأنها  الوWنية، م�صدOا Yلى 
اإن Vصعف الوMدI الوWنية ينبئ Yن Vصعف الوWن، وقدم Jعريفات للوMدI من  وقال 
 OوLو Mول  Jتفق  اأنها  واأوVصح  JعريفاJها،  واختاف  امتنوYة  امجتمعات   Qمنظو
الرابط بعيدا Yن الختاaات امتنوYة مع Yدم الغاA خ�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 الوMدI الوWنية اأgمية cبرM Iن قال » ل aرق بن اأبي�ض ول اأSصوO ول Zني 
ول aقرz واأن التفاVصل بالتقوi والعمل ال�صالح، لaتا اإى اأن الوKيقة ن�صت Yلى الر 

وM�صن اجواQ والإن�صاف.
الوWني وYاقتها بوKيقة  العمل  اأMكام ميثاق  وقدم O مال اه احماOي مقاQنة بن 
امدينة، م�صرا اإى اأن اميثاق مثل مط MياL Iديد ل�صعب البحرين وخطوI مدQوSصة 
وMكيمة من Lالة املك نحو النتقال بالبحرين للدول العريقة aحر�ض Lالته Yلى 
م�صاcQة ال�صعب ي القياIO، وcرSض - من خال اميثاق - اأSص�ض الوMدI الوWنية نتيجة 
 Iصبل احياS رaوJو Iطوير مط احياJ بة يZم والرMوالتا Oص�ض الوSاأ قيامه Yلى 

الكرمة وقال اإنه يعتر �صفحة بي�صاA ي JاQيخ البحرين.
واSصتعرVض الدcتوQ مال اه احماOي JاQيخ ميثاق العمل الوWني Mن aQع ي الع�ر 
اأن اميثاق اSصتقى  اإى  الأواخر من Tصهر Qم�صان a�صمي وقتها بوKيقة Qم�صان، م�صرا 
الآخرين  مع  والتعاي�ض   Iالعقيد Mرية  ي  مثلت  والتي  امدينة،  وKيقة  من  بنوOه 
وم�صاcQتهم ي بناA الدولة، Mيث اYترت وKيقة امدينة العدل وام�صاواI من اSص�ض 
اSصتقراQ امجتمع، aيما LاA ي ميثاق العمل الوWني ما وOQ بامقومات امجتمع، من 
Mيث cفالة احريات ال�صخ�صية وام�صاواI واأن يقع Yلى الدولة Yبc Aفالتها للجميع.

cما لفت اإى مبداأ SصياIO القانون ي وKيقة امدينة، وما وOQ باأنه ل يحل موؤمن اأن 
ياأوي جرما، cما اأقرت

ال�صخ�صية، بينما LاAت بنوO ميثاق  الوKيقة مبداأ ق�صاFي وgو ام�صوؤولية اجناFية 
والواLبات ول مييز  اأن امواWنون مت�صاوون ي احقوق  لتوؤcد Yلى  الوWني  العمل 

بينهم، واأن العقوبة Tصخ�صية وامتهم بريA اإى اأن Jثبت اإOانته.
ووOQ بوKيقة امدينة مبداأ احرية القت�صاOية والدaاع ام�صرك والتي اSصتقاgا ميثاق 
والبحث  الن�ر  اأو  التعبر  بحرية  يتعلق  aيما  ال�صاأن  بهذا  بنوOه  الوWني ي  العمل 

العلمي وMرية Jكوين اجمعيات.

! Iة الواحدeسول الإ�سام والأUاأ
العامة ال�صيد Yلي الأمن

IدMام�صلمون اأمة وا
النبوّية  ال�صّنة  واأMاOيث  الكرم  القراآن  من  اآيات  Yليه  Jدل  ما 
مذاgبهم  اختاف  Yلى  ام�صلمن  اأن   Aالفقها وcلمات  ال�ريفة 
gم اأمة واMدI ل Jفرّق بينهم اأSصماW AواFفهم وYناوين مذاgبهم 
ول اختاف األوانهم ولغاJهم،وقد Sصّماgم خليل اه اإبراgيم Yليه 
ال�صام ب(ام�صلمن)cما LاA ي القراآن الكرم قول اه(ملّة اأبيكم 
اإبراgيم gو Sصّماcم ام�صلمن من قبل)وقول اه(اإن gذه اأمتكم اأمة 

واMدI واأنا Qبكم aاYبدون).
aام�صلمون Sصّنة وTصيعة وYلى اختاف مذاgبهم Mنابلة ومالكية 
واإباVصّية  واإSصماYيلية  وRيدية  وLعفرية  وMنفية  وTصاaعّية 
العرaان  اأgل  وم�صالك  وال�ّصوaّية  الفقهّية  امذاgب  من  وZرgا 
التي  �صلواJهم  التوMيد ي  يجمعهم   IدMوا اأّمة  gم  والتوMيد 
aهم  ن�صتعن)  واإياك  نعبد  (اإياك  Jعاى  اه  قول  aيها  يتلون 
واMداً  قراآنًا  وبيوJهم  م�صاLدgم  وي  ام�رcن،  من  لي�صوا 
يقروؤون،وgم لقر SQصول اه Yليه ال�صاI وال�صام يزوQون وي 
م�صجده ي�صلّون وه وMده يعبدون، واإى بيت اه يحّجون، وaيه 
وgم  aاYلون،  gم   Iاcوللز يوؤOّون،  ال�صيام  وTصهر  يجتمعون، 
Lميعًا بالآخرI يوقنون،وgم Yلى اختاف مذاgبهم aيما بينهم 

يتزاوLون ويتواKQون ومن PباFح بع�صهم البع�ض ياأcلون.
وقد وOQ ي �صحيح م�صلم Yن Yبد اه بن Yمر، قال MّدKني اأبي 

Yمر بن اخطاب :
قال : بينما نحن Yند SQصول اه �صلى اه Yليه وSصلم Pات يوم ، 

اإW Pلع Yلينا LQل Tصديد بياVض الثياب ، Tصديد SصواO ال�صعر ، ل 
يرY iليه اأKر ال�صفر ، ول يعرaه منا اأMد ، Mتى Lل�ض اإى النبي 
�صلى اه Yليه وSصلم ، aاأSصند cQبتيه اإى cQبتيه ، ووVصع cفيه 

Yلى aخذيه ، وقال : يا حمد اأخري Yن الإSصام ،
aقال SQصول اه �صلى اه Yليه وSصلم : 

» الإSصام اأن J�صهد اأن ل اإله اإل اه واأن حمدا SQصول اه �صلى 
اه Yليه وSصلم ، وJقيم ال�صاI ، وJوؤJي الزcاI ، وJ�صوم Qم�صان ، 
 Iيد والنبوMالإمان بالتوa« صبياS صتطعت اإليهSوحج البيت اإن ا
وما يلزم Yنها من الت�صديق باليوم الآخر وSQصل اه وماFكته 
اأموQ متفق Yليها  والإمان بالفراF�ض امذcوIQ والعمل بها gي 

بن Lميع ام�صلمن وجمع بينهم Yلى اختاف مذاgبهم.
وقد قال SQصول اه Yليه ال�صاI وال�صام لأSصامة (gَاّ Tصققت قلبه 
!) Yندما قتل LQًا قال cلمة (ل اإله اإل اه) بزYم اأنه قالها Jقية 

لينجو بها من القتل.
aلي�صت م�صكلة ام�صلمن ي اختاف العلماA ي م�صاألة اأ�صبحت 
 Iليه ال�صاY صول اهSQ ة بعدaم�صاألة اخاc يخQصي التاVمن ما
الإخت�صا�ض  اأgل  وال�صام،ول ي اLتهاOات aقهية م�روYة من 
ي cيفية الوVصوA وال�صاI اأو ي ن�صخ Rواج امتعة وYدمه،ول 
ام�صاFل  من  Pلك  وZر  امهدي   الإمام   IOول ي  الإختاف 
الإSصام  اأ�صول  مع  Jتناaى  ل  التي  والإLتهاOية  التاQيخية 
cلمتهم  اLتماع  Yدم  ي  ام�صكلة  التي جمعهم،واإما  واأcQانه 
 AاL وقد ،Pلى ال�صلطة والنفوY اتYهم وي �راaصتت �صفو�Jو
ي احديث(ما FPبان VصاQيان باأTصّد aتكًا ي قطيع Zنم من Mب 

الرياSصة ي Oين ام�صلم). 
الثاKاA نوaمبر 13، 2012

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.
ومّدSQض ل�صول  Yامل  �صوQ وLبل  ومفتي  لبناي  Tصيعي  مرLع  gو  اموؤلف 
اللبنانية  الطواFف  بن  Jعاي�ض  وOاYية  (الSصتدلل)،  اخاQج  وبحث  الفقه 
ومقرّب بن اأJباع الّديانات، وgوY�صو جل�ض MكماA ام�صلمن وgو منظمة 
Oولية يراأSصها Tصيخ الأgRر. له بحوث وموؤلفات Yلمية، cما وله مئات الندوات 
اإى  الأمن  العامة  يدYو  العربية.  الدول  ختلف  ي  وامحاVرات  الفكرية 
القيم   Rيعز واSصتبداله منهج  الأcاOمية  امداSQض  من  الديني  التعليم   Aاإلغا
احالة  ي  والنتقال  ال�رYي  امال  Jنظيم  اإى  اأي�صا  يدYو  cما  والأخاق، 

الدينية من مرLعية الفرO اإى مرLعية اموؤSص�صة.
بالSصتقالية  وال�صياSصية ميزت  الفكرية  الWروMات  من  العديد  الأمن  قدم 
والوVصوح، وخا�صة ي YدI ق�صايا معا�رT IصاFكة cوVصع اموؤSص�صة الدينية 
العاقة بن  الفكرية و�صيغ  الوWن ي امنظومة  الفقهاA ونظرية احكم، ومكانة  ومنهجية قراIA اموQوث، وMدوO ولية 

امواWنن والأنظمة ال�صياSصية.
ي مقابل اللغو واللغط الذي يدوQ ي 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 
الثانية Yام 2015م،  اموؤلف من 238 �صفحة وال�صاQO ي Wبعته 
J�صقط  والإمامة  اخاaة  م�صاألة  ي  وcامية  aقهية  ”QOاSصة  باأنه 
اأSصباب اخاف وJثبت Mق الإختاف، بحوث LاIO ي MواQ التقريب 

بن امذاgب الإSصامية“.
ق�صية  ابرgRا  ال�صيعة   iلد TصاFكة  ق�صايا   IدY الكاJب  يناق�ض 
”الإمامة بن الدين وال�صياSصة“ ناaيا اأن يكون لاإمامة امن�صو�ض 
 Iمقت�ر واأنها  العام،  ال�صياSصي  بال�صاأن  Yاقة  اأي  لديهم  Yليها 
Yلى البعد الديني. ويراLع Mول gذه الق�صية امف�صلية العديد من 
وموVصوYية،  بعلمية  ويناق�صها   IرJامتوا والSصت�صهاOات  النقولت 
ليفكك مفاgيم التوي والتري والعديد من امواقف التاQيخية Pات 

العاقة.
ال�صيعي  الراث  منقولت  لي�صر  gاOئ  YرVض  ي  الكتاب  ياأخذك 
ويقدم  وواقعية   Iمعا�ر اأcر  معان  لها  لي�صيف  واSصتدللJه، 
Yليها  ي�صتند  التي  اJاQيخية  واحواOث  امواقف  لبع�ض  Jف�صرات 
ي�صعها Vصمن  Pلك، Mيث  يراgا خاف  بينما  اإKبات  cاأOلة  البع�ض 
Vصمن  وJاWرgا  التقدي�ض  م�صحة  Yن  بعيدا  التاQيخي  Sصياقها 

.IOات حدgاجا
 Aالقرا العديد من  الكتاب Jقريبا يجمع MواQات للموؤلف مع  ن�صف 
ال�صاFكة  وامواVصيع  الق�صايا  ختلف  Mول  امهتمن  وامتابعن 

وامختلف Yليها، وامطروMة بحدI ي قنوات التوا�صل. لكنه يب�صط ي الطرح ويجيب بوVصوح وب�راMة Mول ختلف 
gذه الق�صايا وب�صوIQ مقنعة حاول JوVصيح مكامن الإTصكالت القاFمة، وJب�صيط الطرح cي يكون م�صتوYبا ومقبول Oون 

اأي جاملة اأو لب�ض.
اأو الجراQ ل�راYات Yلى   Oدم الت�صدYتدال، وYقة نحو الOصا� IوYOصامية وSة مهمة ي امكتبة الaصاVالكتاب ي�صكل اإ
اأSصاSض مذgبي وخا�صة ي Xل انت�صاX QاgرI التكفر امتباOل وMالت الغلو والتم�صك بامقولت امتواKQة Oون وYي. ياأJي 
gذا الكتاب لي�صكل ب�صي�ض من نوQ ي اآخر النفق امظلم التي مر به Lميعا ي gذه امرMلة، ويجيب بكل �راMة Yن 

العديد من الإTصكالت والق�صايا امتداولة.

Iة واحدeّتاب ال�سنة ال�سيعة اأc



اإّن ال�صوؤال الذي يطرح نف�صه Yندما JعدO اجماYات والأaراO،وYندما JتعدO الثقاaات والأOيان gو Yن 
يغة العملَيّة التي مكن الإYتماY Oليها ي اجمع بن gذه الأaراO واجماYات التي اختلفت ي  ّ ال�صِ
 Qواأخطا لأVراQ اخاف  وال�راع،وaOعًا  الّتعدOّية gي مظّنة للخاف  والثقاaية،لأن  الدينية  الهوية 
ال�راع وقع البحث Yن ال�صبل التي JوؤOي اإى انتظام gذه امجموYات ي اإWاQ واMد يجمعها وي�صكل 

مرLعية لها لف�ض ما مكن اأن يقع من نزاYات aيما بينها، حفظ Mقوقها وJ�صمن اSصتمراQيتها.
aهل من قاSصم م�صرك يجتمعون اليه وياأوون اإى cنفه،ي�صون لهم وMدJهم وLماYتهم ويعطيهم احق 

ي الإMتفاظ بخ�صو�صَيّات التعدOية الدينية والثقاaية والقبلية والعرقية?
الإLابة  ام�صلحن   IOوالقا وال�صياSصة  الإLتماع   AلماY الكثرون من الذي Mاول  الت�صاوؤل  gو  gذا 
Yليه، م�صتفيدين ي Pلك من جاQب احكم واأTصكاله امتعِدIOّ التي مَرّت Yلى امجتمعات الب�رية 
ة من الأم من خ�صو�صَيّة  التعدOية Mيث ل يكاO يخلو وWن من الأوWان، ول Tصعب من ال�صعوب، ول اأَمّ

.Qا من الأموgرZو Qكاaوالأ AاQيان والآOل والأFات والقباaي الثقا Oّالتعُد
وال�صيغة التي Jو�صل اإليها Lمع من العلماA وامفكرين وWبقتها Oول YديدI ي 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 التعدOOّ والإختاف بن الaراO واجماYات.
وقد يرi البع�ض اأن �صيغة العي�ض القاFمة Yلى Yقد امواWنة gي من اإنتاج الفكر امعا�ر،وقد ينظر 

اآخرون اإى اأن القول بها gو Jقليد للغرب، aا J�صح الدYوI اإليها ول العمل بها!
ولكن الناXر باإن�صاف اإى جربة الإSصام الأوى يرi اأن gذه القاYدc Iانت موLوa IOيها م�صمونها،واإن 
م يكن التعبر Yنها بالألفاظ امتداولة اليوم،aاإن وKيقة امدينة امنّوIQ التي M�صلت بعد و�صول 
الرSصول اإى امدينة وبروX RاgرI التعدOّية الدينّية aيها من خال امهاLرين والن�صاQ الذين اآمنوا 
اإى  بالإSصام الرSصالة اجديدI مع وLوO موؤمنن بالديانة اليهوOية ال�صابقة Yلى الإSصام وZرgا 
 IOلى بداية ولY اgOيقة- من خال بنوKذه الوg -دّلناJ ،مةFانت قاc يبة القبلّية التيcانب الرL

LديدI ل�صيغة ينتظم aيها امجتمع الّتعّدOي Jقوم Yلى اأSصاSض التعاون بن مكّوناJه امختلفة.
اختاف  Yلى  Jبعهم  ومن  ويرب(امدينة)  قري�ض  من  وام�صلمن  اموؤمنن  اأن  بنوgOا  وOQ ي  وقد 
انتماAاJهم القبلية وامناWقية gم اأمة واMدI،واأن مرLعيتهم aيما يختلفون aيه اإى اه وSQصوله،واإن 
اليهوY Oلى JعدO قباFلهم ومواليهم gم اأمة مع اموؤمنن، لليهوO Oينهم وللم�صلمن Oينهم ومواليهم 
واأنف�صهم،اإل من Xََلم واأKَِم، واأنه ل يك�صب cاSصب اإل Yلى نف�صه.واإن Yلى اليهوO نفقتهم،وYلى ام�صلمن 
اأgل  نفقتهم، واأن اليهوO ينفقون مع اموؤمنن ما Oاموا َحاQَبن،واإن بينهم الن�ر Yلى من MاQب 
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 Qالّنف�ض Zر م�صاQّ ول 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 حدKًا ول يوؤويه،واأنه من ن�ره اأو اآواه aاإن Yليه لعنة اه وZ�صبه اإى يوم القيامة.

ومن الواVصح اأن gذه البنوJ O�صكل منطلقًا وقاYدI للعي�ض ام�صرك ي Xل الّتعدOّية والتنّوع،وgذا 
ما ينطبق Yلى امعنى امعا�ر امق�صوO من امواWنة والهوّية الوWنية اجامعة لكل امواWنن.

وي�صاف اإى gذه الوKيقة التعاقدية بن مكونات امجتمع اأن ام�صتفاO من Xاgر Lملة من الآيات 
القراآنية ومن ال�صنة النبوية ال�ريفة وSصرJها اأّن بناA امجتمعات والأوWان يعتمد Yلى الأموQ التي 
J�صرك aيها Lميع امكّونات ي امجتمع والوWن وgي التي Jكون من�صاأً حقوق الأaراO واجماYات 
امتواLدa Iيه، وgذا ما ين�صجم مع اYتماO الهوية الوWنية التي يحملها الفرO ب�صفته مواWنًا ي�صرك 
معه Zره من الأaراO واجماYات ي gذه ال�ّصفة، وgذه الأموJ Qكون من�صاأً لثبوت الواLبات Yليه 

وYليهم جاه الوWن وامجتمع.
Iالعدالة وام�ساوا

ولي�ض ي الإSصام ما يتناaى مع اYتماO امواWنة قاYدI ي نظام احكم والإOاIQ وJوRيع احقوق 
 OتماYية بل يعُدّ اaهم الدينّية والثقاJوّياg نن مع اختافWبن اموا Iبات بعدالة وم�صاواLوالوا
gذا الأمر مواaقًا لقاYدI العدل والإن�صاف ام�صتفاIO من اآيات YديدI منها قوله Jعاى (واإPا Mكمتم 
بن الناSض اأن حكموا بالعدل) وقوله Jعاى: (ول يجرمنكم Tصناآن قوم Yلى األ Jعدلوا اYدلوا gو اأقرب 

(iللتقو
القراآن  اإليها  ينظر  التي   Iام�صاوا القراآنية منبثقة Yن  الآيات  بها ي   Qاماأمو العدالة  باأن  Tصك  ول 
الكرم Yلى اأنها موLوIO بن Lميع بني الب�ر الذين cرّمهم اه Jعاى بقوله : (ولقد cرّمنا بني اآOم 

وMملناgم ي الر والبحر وRQقناgم من الطيبات وa�صلناgم Yلى cثر ّمن خلقنا Jف�صيا).
وقد Yّر Yن ام�صاواa Iيما بينهم بقوله Jعاى :

اإّن اأcرمكم Yند اه  (يا اأيها الناSض اإنا خلقناcم من cPر واأنثى وLعلناcم Tصعوبًا وقباFل لتعاaQوا 
اأJقاcم)،

.(IدMبكم الذي خلقكم من نف�ض واQ قواJض اSيا اأيها النا) :عاىJ وقوله
التي  الإن�صانية  للم�صاواI ي احقوق  اأن gذه ام�صاواI ي من�صاأ اخلق cانت م�صدQاً  اأي�صًا  ويبدو 

اJQكزت Yليها اأMكام العدالة.
واإPا cانت امواWنية Jعني ام�صاواI بن امواWنن ي اcت�صاب الهوية الوWنية التي cانت م�صدQاً 
 IQيقة امدينة امنوKليه وY ذا ما قامتgليها،وY اً لتطبيق الآياتOQقع موJ هيa ،نيةWللحقوق الو
 ،Qرين والأن�صاLوامها Oج واليهوQض واخزSنًا لاأوWانت امدينة موc اإليها، وقد IQصاTقدمت الإJ التي
وقد cانت الهوية الدينية ختلفة بن gوؤلA ولكّن Yقد امواWنة Lعل الوMدI الوWنية gي اجامع 

ام�صرك aيما بينهم، وقد نظرت gذه الوKيقة اإى اجميع Yلى اأنهم مت�صاوون ما ي Pلك اليهوO وقد 
J�صمنت وKيقة العهد اجديد Yقداً اإLتماYيًا اأSQصى قواYد الأخّوI بن امهاLرين والأن�صاQ وMاaظ Yلى 
العي�ض ام�صرك بن ام�صلمن واليهوO وZرgم من العرب الذين م يوؤمنوا بالرSصالة بعد. واأYطتهم 
الوKيقة ام�صاواI مع ام�صلمن ي ام�صالح العامة وcفلت لهم Mقوقهم Yلى قاYدI التعاي�ض مع 
ال�ريك ي الوWن ام�صتفاIO من قوله Jعاى: (ل ينهاcم اه Yن الذين م يقاJلوcم ي الدين وم 

يخرLوcم من OياcQم اأن Jروgم وJق�صطوا اإليهم اإّن اه يحب امق�صطن).
والإن�صجام،وcان   IدMللو مناخًا  بالوKيقة  القبلي  والإنق�صام  الديني   Oالتعد من  النبي  Lعل  وقد 
لقيامة  الSصاSض  J�صكل  التي   IدMالو gذه  حقيق  ي  يتمثل  امجتمع  Jكوين  اأمام  الأcر  التحدي 
امجتمع ونهوVصه واSصتمراQه،وقد Yر القراآن الكرم Yن النجاح ي gذا التحدي باأنه نعمة اه التي 
يجب اأن يذcروgا واأن يبقوا متم�صكن بها،cما 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 يعزR الوMدI الوWنية التي Jقوم 
Yلى امحبة والأخّوc ،Iما aعل النبّي (�ض) الذي �صنع الأخوI بن امهاLرين والأن�صاQ و�صنع امحبة 

بن ام�صلمن وZرgم من خال العدالة، قال ال�صاYر :
بينهم: يجمع  ال��ن��اس  ب��ن  اح���ّب  ه��و 

وت�����زده�����ُر ال���ّدن���ي���ا ب����ه وت���ق���وُم
أّم����ٌة اح����ّب  ع��ل��ى  إاّ  بُ��ن��ي��ت  ف��م��ا 

زع���ي���ُم ب���اح���ن���ان  إاّ  ع�����ّز  وا 
وم�����ا ب���ع���د ن���ع���م���اء اح���ب���ة ج��ن��ٌة

جحيُم ال��ن��ف��وس  ش��ح��ن��اء  ب��ع��د  وم���ا 
 IQو لي�ض بال�روgنك وY امختلف OوLهذا يعني وa (ريZ) قول (الإن�صان الآخر)اأوJ ندماY اأنتa
التي  الإن�صانية  الآخر ي  ي�صاويه  aاأMدcما  والأaكاQ وامعتقدات   AاQالآ اختلفت  واإن  امختلف معك 

cانت م�صدQاً للم�صاواI ي احقوق وقاYدI للعدالة cما Jقّدم 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، وYندFٍذ يخاWبك احديث: (اأMبب لغرك ما حب لنف�صك 

واcره لغرك ما Jكره لنف�صك).
ولذلك مكن القول اأن وKيقة امدينة امنوc IQانت Yقداً اLتماYيًا نظر اإى الذين يعي�صون معًا Yلى 
اأنهم مت�صاوون ي امواWنية وم�صتلزماJها بعيداً Yن خ�صاF�ض الدين وامعتقد. ويوؤيد gذا امعنى 
وال�صام:   Iال�صا اه Yليه  SQصول  ال�ريفة Yن  النبوية  ال�صنة  وOQ ي  ما   Iام�صاوا Jقدم من  الذي 
(الناSض SصواSصية cاأSصنان ام�صط) و (اخلق cلهم Yيال اه واأMبهم اإليه اأنفعهم لعياله) و (ل a�صل 
قد  امواWنن  aاإن   .(iبالتقو اإل  اأYجمي  لعربي Yلى  ول   OصوSاأ لأبي�ض Yلى  ول  اأ�صفر  لأMمر Yلى 
يختلفون ي اأ�صول اأYراقهم واأOيانهم وانتماAاJهم لكن ام�صرك بينهم ي الوWن الواMد gي امواWنية 

.AصواS ٍدM لىY يهاa مgو
وبعباIQ اأخرi اإّن gذه الن�صو�ض واأمثالها مع Tصمولها لإRالة الفواQق بن Tصعب واآخر ل يعي�صان معًا 
وبن اأّمة واأخرi بعيدY Iنها ول JوLد بينهما Yاقات aكيف بال�صعب الواMد والأّمة الواMدI التي 
يعي�ض اأبناوؤgا بع�صهم مع البع�ض الآخر ي وWن واMد? aاإّن اYتماO ما يجمعهم ي gذه احالة يكون 

gو الأوى بالYتماO والJّباع ي نظام احياI معًا والعاقات ام�صرcة .
وامواWنون gم امعر Yنهم ي الفقه ال�صياSصي بالرYية cما LاA ي Lملة من الن�صو�ض الدينية 
منها: (cلكم Qاٍع وcلكم م�صوؤول Yن YQيته، الإمام Qاٍع وم�صوؤول Yن YQيته…) و (cل SصاF�ض اإمام).. 
وما يك�صف Yن اإWاق cلمة الرYية Yلى امواWنن Yلى Mٍد SصواA واإن اختلفت انتماAاJهم الدينية 
ما وOQ ي cتاب الإمام Yلي اإى مالك الأTصر Yندما وّله Yلى اأgل م�ر وaيهم ام�صيحيون الأقباط 
من Zر ام�صلمن (اأTصعر قلبك امحبة للرYية واللطف بهم والعطف Yليهم ول Jكونّن Sصبعًا VصاQيًا 
Jغتنم اأcلهم aاإنهم �صنفان (اأي الرYية، امواWنون) اإّما اأخ لك ي الدين اأو نظر لك ي اخلق) وقوله: 
(وليكن اأMب الأموQ اإليك اأوSصطها ي احق واأYمها ي العدل واأLمعها لرVصى الرYية). ول Tصك باأن 
العدالة وام�صاواI ي 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 واMدI ي�صتحقون الرYاية واحماية با Jفاوت وgذا ما نعنيه ونق�صده بامواWنية التي 
يقوم Yليها النظام ال�صياSصي الذي ي�صاوي ي J�ريعاJه واأMكامه وقوانينه بن امواWنن مع Mق 
اMتفاظ cل aرO اأو LماYة باخ�صو�صيات الدينية وال�صياSصية التي ل Jتناaى مع العقد الإLتماYي 

الذي قامت Yليه قواYد النظام،
وgذا ما J�صمنه ميثاق العمل الوWني الذي قدمه Lالة املك Mمد لاإ�صاح aهو ي�صتمل Yلى امباOئ 

الداYية لرSصيخ الوMدI الوWنية اإنطاقًا من العدالة وام�صاواI ي احقوق والواLبات.
واآخر YOوانا اأن احمد ه Qب العامن

cلمة �سماحة العّاeة ال�سيد علي الأeن 
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منذ Sصقوط LداQ برلن وقيام ما Sصمي بثوQات الربيع ي الدول 
التي cانت خاVصعة للنفوP ال�صوaيتي، Sصابقا، Xهر Yام اأMاOي 
 Iكرa وMلت  انت�رت،  الليرالية  الدموقراWية  اأن  وبدا  القطب، 
العومة بوYوO التعاي�ض وaق نظام منفتح موMد امعاير. بيد اأنه 
ما لبثت XاgرI �راع الهويات اأن انفجرت ي اأوQوبا نف�صها. وي 
Yامنا العربي برRت النعرات الطاFفية ومحاPاJها �راع الإSصام 
اإى LQOة  الدولة احديثة. RاOت Mدg Iذا ال�راع  ال�صياSصي مع 
مزيق الدولة اأTصاA، وJهديد ال�صلم الLتماYي واVصطهاO الأقليات 
ب�صوZ IQر م�صبوقة اأa�صت اإى موLات من الهجرات، ومن Jفريغ 
امجتمعات من JنوYها، اأو حويل gذا التنوع نف�صه اإى Y�صبيات 
الربيع  KوQات  a�صلت  والتفجر.  لاTصتعال  قابلة  لكنها  منغلقة، 
JرSصيخ  J�صهم ي   IQمتطو OموقراWية  �صيغ  اإMال  العربي ي 
Oولة امواWنة ما يعوO ي ق�صم منه اإى OوQ الإSصام ال�صياSصي 
ي حويل م�صاgQا. والقب�ض Jفتح gذه املفات ال�صاFكة م�صاgمة 
ووVصع  القاFم  الوVصع  حليل  ي  ي�صرcون  امفكرين  من   OدY

�صيغة للتعاي�ض وال�صلم الأgلي وJدYيم مفهوم Yقاي للدولة.
Tصيعي وY�صو  Oيني  الأمن مرLع  ال�صيد Yلي  اللبناي  العامة 
جل�ض MكماA ام�صلمن. SQOض Yلى يد YدO من مراLع الدين ي 
النجف الأTرف ي العراق ي Sصبعينات القرن اماVصي، وJخرج 

Yامًا مدSQصًا ماJOي الفقه واأ�صوله.
ويعد الأمن اليوم من اأبرR الوLوه ال�صيعية الداYية لنبذ العنف 
والتحري�ض الطاFفي، وgو من YOاI احواQ والعي�ض ام�صرك بن 
ام�صلمن وام�صيحين، ومن YOاI الوMدI الإSصامية واحواQ بن 
امذاgب والأOيان. لاأمن مواقف �ريحة Vصد J�صدير ولية الفقيه 

اإى Tصعوب امنطقة ويدYو اإى M�رgا Oاخل ايران.
 IRوM ضSراأJ اأنه ي اWالة Yلى SصرI الأمن ال�صخ�صية، نعرف 
اجنوبية،  بروت  VصاMية  ي  ال�صلم  Mي  ي  ال�رYي  امعهد 
وSQّOض اأ�صول الفقه للعديد من Wلبة العلوم الدينية. بداأ التباين 
اYراVصه  منذ  وبالتحديد  الثمانينات،  منذ  اه  Mزب  وبن  بينه 
Yلى خطف الرgاFن الأLانب. Jرك الأمن بروت واأقام ي مدينة 
اSصم »معهد  الدينية اWلق Yليه  ان�صاأ معهدا للعلوم  �صوM Qيث 
 Qي �صو Aتاaصغل من�صب الإT .zصاميةSصات الإSاQللد Qالمام ال�صد
ام�صلح بروت  الواقع  الأمر   iقو اLتياح  وLبل Yامل. وYاVQض 
ي Q 2008اa�صًا ال�صكوت Yلى ما يجري من gيمنة وJ�صلط Yلى 

م�روع الدولة، aُعزل من من�صبه.
 Qلى بيته ومقره ي مدينة �صوY جومgض الأمن لتهديدات وVعرJ
موؤلفات  لاأمن  بروت.  اإى   OاYو بيته  aهجر   2008 العام  ي 
اإSصام واMد واLتهاOات   ،IدMمنها »ال�صّنة وال�صيعة امة وا IدY
الYتدال ي  الفقيهz، »خطاب  وOولة  الدولة  »ولية   ،zIOمتعد
 IOما ي   Iثرc اأبحاث  له   .zابgQوالإ التطرف  Kقاaة  مواLهة 
اأ�صول الفقه وبحث اخاQج وOاYية Jعاي�ض بن الطواFف اللبنانية.  
الديني  الوYي  لن�ر   Iثرc aكرية  وندوات  موؤمرات  وTصاQك ي 

وخطاب الYتدال ونبذ الكراgية والتع�صب والتطرف والإgQاب.
يحّمل 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 يرM iًا اإل بقيام Oولة Jنفذ aعليًا SصياSصة 
ال�صيعة Zر حت�صنن  ام�صتقلن  لكون  وياأSصف  بالنف�ض  الناأي 

من Oولهم ما يجعل �صوJهم مغيبًا.
:Qذا احواg ان معهcلي الأمن وY القب�ض التقت ال�صيد

نع ي اإjران Uسُ
■ لك Qاأي Mول ولية الفقيه JدYو aيه اإى اإبقاg Aذه الولية Vصمن 
احدوO الإيرانية وال Jتعداgا اإى ال�صيعة العرب. gل Kمة WاFفة 

Tصيعية م�صتقلة اليوم Yن اموؤSص�صة الرSصمية الإيرانية?
– لقد ناق�صت نظرية ولية الفقيه Yلى ام�صتوi الفقهي ي cتاب 
»ولية الدولة وOولة الفقيهz، ووقفت Vصّدgا بامعنى ال�صياSصي 
الإيراي Jنح�ر  النظام  اإن  وقلت  اماVصي،  القرن  Kمانينات  منذ 
وليته ال�صياSصية Yلى Tصعبه الذي اختاQه، ولي�ض له ولية Yلى 
Zره من ال�صعوب، aاإPا اختاQ ال�صعب الإيراي Mاcمًا وcان Yاًما 
Oول  Tصعوب  Yلى  ال�صياSصية  وليته   Oامتدا يعني  ل  aهذا  aقيهًا 
اأخرi م يكن لها Mق ام�صاcQة ي اختياQه، وقلت اإن ولية الفقيه 
لي�صت YقيدO Iينّية واإما gي م�صاألة aرYية aقهية وgي موVصع 
لها بامعنى  الفقهاA، وgناك cثرون خالفون  خاف cبر بن 
اإيران وخاLQها، ول ي�صح  ال�صياSصي ي الطاFفة ال�صيعية Oاخل 

اإيران  قمعت  وقد  له،  Jابعة  واأMزاب  نظام  بروؤية  WاFفة  اختزال 
من  Sصيطرت  اخاQج  الفقيه، وي  لولية  امعاVQصن  Oاخلها  ي 
خال اإن�صاA اأMزاب Jابعة لها اخرقت اموؤSص�صة الدينية ال�صيعية 
Yمومًا ابتداAً من امرLعية الدينية ي العراق ولبنان وZرgما، 
و�صوًل اإى امعاgد واحوRات الدينية التي Jتلقى معظمها- اإن 
م يكن cلّها- YOمها اماي من اإيران، وgذا ما Lعل معظم ال�صلك 
الديني من الدYاI ي الوSصط ال�صيعي Jابعا لروؤية النظام الإيراي 
وامخالفن  للم�صتقلن  اMت�صان  يوLد  ول  وال�صياSصية،  الدينية 
لولية الفقيه من Oولهم، ولذا يبدو من خال وSصاFل الإYام وcاأنه 

ل JوLد WاFفة Tصيعية م�صتقلة Yن اموؤSص�صة الرSصمية الإيرانية.
OصتبداSنف الY

ما gي  اإى   Iثرc Yربية  بلدان  الأوVصاع ي  اأو�صل  الذي  من   ■
التخلف  اأم  ال�صياSصي،  الإSصام  Mرcات  اأم  الدcتاJوQية،  Yليه: 

الLتماYي والثقاي?
 Iها بعيدJانت جتمعاc داث ي منطقتنا التيMيبدو متابع الأ –
اأن  العنيفة للتطرّف والإgQاب،  الظواgر  القريب Yن  الأم�ض  Mتى 
Tصعوبها  Yلى  والأنظمة  الدول  بع�ض  ماSQصته  الذي   OصتبداSال
معاVQصيها  والع�صكرية  الأمنية  القمع  اأOوات  Yلى  واYتماgOا 
البلدان  بع�ض  ي  الأوVصاع  اإليه  و�صلت  Yما  ام�صوؤولن  gما 
واحريات  الLتماYية  العدالة  Zياب  Pلك  اإى  ي�صاف  العربية. 
واأOّت   .Iوالعداو للتعبئة  مناخًا  Tصّكل  ما  وgذا  aيها.  الأSصاSصية 
اأSصاليب امواLهة الع�صكرية التي اJبعتها Jلك الأنظمة ل�صعوبها 
الدم  ي�صت�صقي  aالدم  ال�ّراع.  SصاMات  اإى  العنف  اSصتدQاج  اإى 
cما قال العرب القدامى. وgذا النهج الذي اYتمدJه بع�ض الدول 
ي قمع Tصعوبها اأiOّ اإى Vصعف Jلك الدول وYجزgا Yن احلول 
اأن  cما  باSصتبداgOا.  اأTصعلتها  التي  النران  Jخمد  التي  الواقعية 
اإى  م�صاaًا   iاأخر Oول  الوWنّية ي  Yن   Iالبعيد الطاFفية   QهوX
اإى ال�صطفاaات امذgبية والدينية  اأي�صًا   iOّاأ الSصتبداg Oو ما 
التي اSصتفاOت منها التنظيمات والأMزاب الدينية وMرcات الإSصام 
ال�صياSصي امتطرaّة، التي aرVصت Sصلطتها Yلى الأماcن اخاLQة 
Yن SصيطرJ Iلك الدول. وgذا ما اأوLد امناخ لولIO ون�صاط Jلك 
الطاFفية  وامظاgر  والقهر  القمع  Mالت  م�صتغلّة  الّتنظيمات، 
وام�صتدLQة  للتطرّف  امغذّية  الأSصباب  ومن  ال�صّيئة.  واآKاgQا 
لاإgQاب اإى امنطقة ق�صية ال�صعب الفل�صطيني واSصتمراQ ماأSصاJه، 
 IديدY OقوY صيه منذSزانه وماآMصبه يومي اأT ب�صكل QتكرJ يثM

مع Yجز امجتمع الدوي Yن اإيجاO احّل العاOل لق�صّيته.

Oلبنان امهد
اأمراً  لبنان  اإى خاQج  والفتنة  الأgلية  احرب  Jهريب  cان  اإPا   ■
واقعًا، gل مكن الSصتمراQ ي Pلك، وcيف مكن البتعاY Oن الفن 

امذgبية?
اإن Jدخل Mزب اه ي القتال Yلى الأQاVصي ال�صوQية gو من   –
لبنان  وي  Yمومًا  امنطقة  ي  الطاFفية  الMتقانات  اأSصباب 
خ�صو�صًا، وgذا ل يبعد Tصبح احرب الأgلية والفن امذgبية Yن 
 IّدM صيزيد منS ياQصوS دخله الع�صكري يJ QصتمراSلبنان، لأن ا
gذه الMتقانات امذgبية، ول مكن اأن نبعد خطر اندلع الفتنة 
بب�صط  اللبنانية  الدولة  قيام  خال  من  اإل  لبنان  Yن  امذgبية 
لإYانها  العملي  وبالتطبيق  اأQاVصيها،  cامل  Sصلطتها Yلى  cامل 
ال�صوQية، وgذا ل يكون  الأMداث  بالنف�ض Yن  الناأي  SصياSصة  Yن 
اإل بحماية احدوO اللبنانية ومنع خروج ال�صاح وام�صلحن من 

لبنان واإليه.
لتنظيم ال�سلك الدjني

الدينية  والLتهاOات   iالفتاو aوVصوية  Yن  البع�ض  يتحدث   ■
cيف  الدول.  ي  الرSصمية  الدينية  اموؤSص�صات  Yلى  وخروLها 
مكن اإYاIO ام�صتجيبن اإى gذه الفتاوi والتع�صب الطاFفي اى 

ال�صوية الLتماYية والأخاقية والدينية?
– اإن اإVصعاف مرLعية aتاوi التحري�ض الطاFفي وامذgبي ح�صل 
من خال YOم الدول لأ�صحاب خطاب الYتدال والعمل Yلى Jنظيم 
باإ�صاح  والقيام  اإليه،   Aلانتما موؤgات  بوVصع  الديني  ال�صلك 
الأcاOمية  امداSQض  وي  الدينية  امعاgد  ي  التعليم  مناgج 
الكتاب  Yلى   OتماYال خال  من  aيها  الديني  التعليم   Aباإلغا
والأOيان  امذاgب  م�صرcات  Yن  يتحدث  الذي  اموMد  الديني 
اجامعة للف�صاFل الإن�صانية والتي JعزR الوMدI الوWنية، وgو ما 

ي�صّمى بكتاب الربية الدينية والوWنية.

بن ال�سيا�سة والدjن
■ الإSصام ال�صياSصي والطاFفية ي البلدان العربية اين يلتقيان 

واأين يفرقان?
– من خال التجاQب التي M�صلت من الأMزاب التي Jقوم Yلى 
الديني   Rالفر ي  J�صهم  اأنها  لنا  Jبّن  WاFفي  اأو  Oيني  اأSصاSض 
الداخلية  للنزاYات  يعرVصه  الذي  بال�صكل  للمجتمع  والطاFفي 
مكاSصب  لنتزاع  WاFفية  ا�صطفاaات  من  حدKه  ما  خال  من 
aيه  وقعت  ما  وgذا  الطاFفة.  اأو  الدين  باSصم  واحكم  ال�صلطة 
الدينية   IوYالد اأSصاSض  Yلى  قامت  التي  الدينية  الأMزاب  معظم 
اجامعة، Kّم انغم�صت بال�راع Yلى ال�صلطة ومكاSصبها. ولذلك قد 
YOوت الدول ي جتمعاJنا اإى اإYاIO النظر ي J�صكيل الأMزاب 
ال�صياSصية واإ�صداQ القوانن التي منع J�صكيلها Yلى اأSص�ض Oينية 
اأو مذgبية. aتدQي�ض امذاgب والأOيان gو مهمة امعاgد وامعابد 
OوgQا  ينح�ر  التي  ال�صياSصية  الأMزاب  مهّمة  ولي�ض  الدينية 
بالعمل ال�صياSصي القاFم Yلى اأSصاSض الرامج الإ�صاMية للدولة 
وموؤSص�صاJها التي JدYو اإى حقيق مطالب امواWنن ي التقدم 
الوWنية   IدMالو Yلى  امحاaظة  مع  و�صون Mقوقهم   QصتقراSوال

والعي�ض ام�صرك.
رLال الدjن والأحزاب

■ cيف Jرi انخراط LQال الدين ي ال�صياSصة، وحول بع�صهم اى 
YOاI وحرVصن SصياSصين?

 ،IدMلاإ�صاح والو IاYO ال الدين اأن يكونواLQ امطلوب من  –
الفن  والتحذير من خاWر  الكلمة  ما يجمع  يعملوا  Yلى  واأن 
ي امجتمع، واأن يكونوا من امتم�ّصكن بخط الوSصطية والYتدال 
 Qصالت ال�صماوية، ول مكنهم القيام بهذا الدوSت اإليه الرYO الذي
اإل بالبتعاY Oن النخراط ي الأMزاب ال�صياSصية، لأن النتماA اإى 
الأMزاب يدaع اإى التع�ّصب اإى اآQاFها ومواقفها، ويدخل اأ�صحابها 
ي �راYات ال�صلطة والنق�صامات ي امجتمع. وgذا ما ي�صعف 
 IQل�صو J�صويهًا  Pلك  وينعك�ض  النفوSض،  ي  ومكانتهم  YOوJهم 
لالفة   IاYO cانوا   Aوالأنبيا  ،Aالأنبيا وKQة  gم   Aالعلماa الدين، 

والوFام، وم يكونوا YOاI للفرقة والنق�صام.
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اإjران حتكر الت�سيع ال�سيا�سي والدول Jهمل ال�سيعة امعتدلن
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