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  مقدِّمة

 )١(حممد حمفوظ
 

. ن التغيري والتجديدختاف م  املجتمعات الساكنة واجلامدة,دائًام 
أي إىل . وهذا اخلوف يتحول بفعل عمق اجلمود والتكلس إىل رهاب

مرض جمتمعي حيول دون أن ينفتح املجتمع عىل آفاق التغيري 
 .وموجباهتام والتجديد

تي تعيشها املجتمعات ويف هذا السياق تربز املفارقة الصارخة ,ال
 , كل األصعدةواجلمود والسكون عىل فهي تعيش التخلف. اجلامدة

وترىض بكل  ,ا من األمم واملجتمعات يف كل يشءوتعتمد عىل غريه
وقت ختاف التغيري, وترفض ويف ذات ال. ئمتواليات هذا الواقع السي

 .. ئوتقبل العيش يف ظل هذا الواقع السي ,التجديد
ري والرهاب من أن اخلوف من التغي: بالغ حني القولولعلنا ال ن

 .ـ السعودية ومدير حترير جملة الكلمةمفّكر إسالمي,  )١(                                                 
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, وإنام هي من خصائص دون آخر بمجتمعليس خاصا  ,التجديد
املجتمعات املتخلفة واجلامدة ,برصف النظر عن أيدلوجيتها وبيئتها 

وكل األمم املتخلفة  ,جتمعات اجلامدة ختاف من التغيريفكل امل.. 
 .ختشى من التجديد ملستوى الرهاب

تتشكل  ,نطالق احلقيقية يف هذه املجتمعاتمن هنا فإن حلظة اال
وف والرهاب من التغيري وز هذه املجتمعات حالة اخلحينام تتجا
 فحينام يكرس املجتمع قيد اخلوف من التغيري والتجديد,. والتجديد

التي متكنه من اجرتاح فرادته  حينذاك يبدأ املجتمع احلياة احلقيقية,
ألي سبب من األسباب من  نأما املجتمعات التي ال تتمك. وجتربته

ستمر يف ا ستفإهن ف املريض من التجديد,جتاوز حالة الرهاب واملوق
والفئات .. والرتاجع عىل مجيع األصعدة واملستويات  رالتقهق

ستستثمر  ,التقهقر واجلمود والرشائح التي هلا مصلحة يف استمرار
 ,ثري من املواقف واإلجراءاتهذه احلالة املرضية وتبني عليها الك

ريض من كل آفاق التي تعمق حالة التخلف وتزيد حالة اخلوف امل
 . ومتطلبات التغيري والتجديد

أنه يف ظل  وينقل يف هذا الصدد عن التاريخ الصيني القديم,
صدر مرسوم إمرباطوري ينص عىل ) ب م  ٢٢٠ _ ٢٥(ساللة هان 
أي  بصورة شفهية أو خطية, ,وز ألي متأدب أن يطرقأنه ال جي

يتخطى مرياث  حيق لكائن من كان أن فال. موضوع مل يعينه له أستاذه
وكل من تسول له نفسه أن يتعدى احلدود املرسومة يغدو  .معلمه
 . امبتدعً 

وهكذا تأسس رهاب البدعة الذي شل قدرة املثقفني الصينيني 
فلكأن عقوهلم قد حبست يف أكياس من . عىل التفكري كام عىل التخيل

 .البالستيك حتى ال يترسب إليها أي جديد



مة    ٩  مقدِّ

هو  التغيري واخلوف من التجديد,فالنزوع القهري إىل رفض 
, وتبقيها حتت ضغط تمعاتتزيد من انحطاط املج ,حالة مرضية

وال تقدم هلذه املجتمعات إال بإهناء حالة الرهاب . فاجلمود والتخلُّ 
املجتمعات ونحن هنا ال نقول أن التجديد يف  ..من التغيري والتجديد 

مشاكل املجتمعات  أن: ولكننا نود القول ,بال صعوبات وبال مشاكل
من فعل التغيري والتجديد أهون بكثري من استمرار حالة التخلف 

وإن املجتمعات مل تتقدم إال حينام انخفض منسوب .. واجلمود 
بدون ذلك ستبقى . اخلوف من التغيري والتجديد إىل حدوده الدنيا

دة ومنفصلة عن مقوالت التقدم والتجديد والتغيري, مقوالت جام
لنا حالة بعض املجتمعات العربية  وهذا ما يفرس. جتامعيةاحلياة اال

فهي جمتمعات مليئة يف اإلطار النظري . واإلسالمية عىل هذا الصعيد
أي واقع  , إال أن واقعها الفعيل,بمقوالت التقدم واحلرية والتجديد

تتوجس خيفة من هذه  النخب وأغلب الرشائح والفئات االجتامعية,
قة مرضية مع مقتضيات التقدم واحلرية وتنسج عال املقوالت,
إال  ,التغيري والتجديد فتجد اإلنسان يرصخ ليل هنار باسم .والتجديد

ا من كل الوقائع االجتامعية ا سلبي أنه يف ذات الوقت يقف موقفً 
والثقافية والسياسية التي تنسجم ومقولة التغيري والتجديد, فتتضخم 

فهو باسم .. لة التجديد لديه اخلصوصيات إىل درجة إلغاء مقو
 ,وباسم اخلصوصية حيارب التجديد الثوابت حيارب املتغريات,

قف ضد كل نزعات وبعنوان عدم التامهي مع اآلخر احلضاري ي
 ,مرشوع احللجزء من  ,الصعيد النظري فهو عىل .التغيري والتجديد

وكل ذلك . جزء من املشكلة واملأزق ,إال أنه عىل الصعيد الواقعّي 
وهي عناوين ومقوالت ال يكفي  .رهاب التجديد والتغيري بفعل

وإنام من الرضوري االلتزام النفيس والعقيل والسلوكي  التبجح هبا,
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وهنا حجر الزاوية يف مرشوعات التجديد يف  .بمقتضياهتام ومتطلباهتام
 ..كل األمم واملجتمعات 

أن ينسج عالقات  ,وجمتمع هلذا من الرضوري ألي إنسان
والت حتى ال تتحول هذه املق ,نقدية مع مقوالته وشعاراتهو جدلية

 ,واجلوهرحتارب التجديد يف العمق  ,والشعارات إىل أقانيم مقدسة
 . وهي تتبناه يف املظهر

أن املجتمعات  ويبدو من خالل التجارب اإلنسانية املديدة,
فكل املجتمعات تصدح  ..تتاميز عىل هذا الصعيد يف هذه املسألة 

إال أن هناك جمتمعات ختاف  التطوير والتجديد والتغيري,برضورة 
لذلك فهي عىل الصعيد الواقعي حتارب كل  حقيقة من التجديد,

بني جمتمعات ترفع  ,فالتاميز يكون بني املجتمعات .ممارسة جتديدية
وجمتمعات ترفع . شعار التجديد وتلتزم بكل مقتضياته ومتطلباته

ولعل من أهم األسباب  .املتطلبات دون االلتزام بكل شعار التجديد
هلذا التاميز بني القول واملامرسة هو يف اخلوف من التجديد والرهاب 

هنا إإال  ,هذه املجتمعات ترفع شعار التجديدصحيح أن . من التغيري
فهي . عىل الصعيد النفيس والثقايف ختاف من املقتضيات واملتطلبات

ا فحسب, أما التجديد مع التجديد الذي ال يتعدى أن يكون شعارً 
فهي ترفضه  الذي يتحول إىل مرشوع عمل وبرامج عملية متكاملة,

فإنه لن يتمكن  ,جمتمع ال يتحرر من رهاب التجديد وأي. وختاف منه
عىل املستوى الواقعي من االستفادة من فرص احلياة ومكاسب 

 .احلضارة احلديثة
من  ولكي تتحرر جمتمعاتنا من رهاب التجديد والتغيري,

 : تني التاليتنيالرضوري التأكيد عىل النقط
ال حيتاج فقط  إن التجديد والتغيري يف املجتمعات اإلنسانية, )١(
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وإنام من  ,وط املعرفية والثقافية والسياسيةإىل توفر الرش
الرضوري أن يضاف إىل هذه الرشوط, رشط االستعداد 

الفضاء  النفيس والعميل لدفع ثمن ومتطلبات التجديد يف
لن تتمكن املجتمعات  وبدون توفر هذا الرشط,. جتامعياال

ديد بحاجة إىل جهد ألن التج. من ولوج مضامر التجديد
, واستعداد نفيس مستديم إلنتاج فعل إنساين متواصل

واالستعداد النفيس . ع االجتامعيالتجديد والتغيري يف الواق
وإنام هو ، ليس ادعاء يدعى، الذي نقصده يف هذا السياق

، حتتضن وتستوعب كل رشوط التجديد، رسة سلوكيةمما
 .متطلباته يف الذات والواقع العاموتعمل عىل متثل وجتسيد 
وأمامه ، ا أو سهًال ليس معبدً ، فطريق التجديد يف جمتمعاتنا

وبدون االستعداد النفيس والعميل  ، العديد من الصعوبات واملآزق
لقبض عىل تنا من الن تتمكن جمتمعا ،لدفع ثمن التجديد والتغيري

ا ومن أجل االستيعاب  وأبدً فاملطلوب دائًام . حقيقة التجديد والتغيري
 ينهو توفر اجلهد اإلنسا، الدائم ملكاسب العرص واحلضارة احلديثة

وبدون ذلك ستصبح دعوات  .املوازي لطموحاتنا وتطلعاتنا
فعليه  .يف البحر التجديد يف أي حقل من حقول احلياة وكأهنا حرثا

، يتطلب وجود  جمددين ،إن التجديد يف املجتمعات اإلنسانيةف
ويعملوا من أجل بناء حقائق ووقائع ، جيسدون قيم ومبادئ التجديد

 . يف احلياة االجتامعية منسجمة وقضايا التجديد ومتطلباته
ال  ،إن قانون التغيري والتجديد يف املجتمعات اإلنسانية )٢(

. وإنام عىل الرتاكم، ةأو الصدف ةيعتمد عىل قانون املفاجأ
بحيث تزداد ،  ممارسة تراكميةفالتجديد يتطلب دائًام 

وهلذا ومن . ارص التجديد يف الواقع االجتامعيوتتعمق عن
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 ، هذا املنطلق فنحن مع كل خطوة أو مبادرة صغرية أو كبرية
تعمق خيار التجديد وتراكم من عنارصه يف الفضاء 

إن التجديد هو ناتج ويف املحصلة النهائية ف. االجتامعي
واملامرسات اإلجيابية يف هنائي ملجموع اخلطوات واملبادرات 

 . املجتمع
يف كتابه ) جورج طرابييش(ويشري إىل هذه احلقيقة املفكر العريب 

) نية واحلداثة واملامنعة العربيةهرطقات عن الديمقراطية والعلام(
الديني والتقدم والواقع أن قانون الرتابط بني حركة اإلصالح : بقوله

ل الصغرية احلجم يف املقام الثقايف دلل عىل فاعلية نموذجية يف الدو
وتلك هي حالة السويد التي كانت أول بلد يف العامل يطور . األول
إن  :ا من فكرة لوثر البسيطة القائلةفانطالقً . ا شامال ملحو األميةبرناجمً 

ن هو بالتعريف يف وبام أن الكاه، مجيع املسيحيني بال استثناء كهنة
، ا عىل البرشبات واجبً ، احلداثة من يعرف القراءة لتصور برش ما قب

وعىل . أن يتعلموا القراءة، كي يكونوا كهنة أي حمض مسيحيني
وصول العامة إىل  العكس من الكنيسة الكاثوليكية التي عارضت

, شجعت الكنائس الربوتستانتية أهايل  املدن النصوص املقدسة
ومنذ مطلع القرن السابع  .عىل السواء عىل تعلم القراءة واألرياف

ت محال، بمساندة من الدولة، عرش أطلقت كنيسة السويد اللوثرية
كان ثامنون يف املئة من ، ويف أقل من قرن. واسعة النطاق ملحو األمية

وما إن  .قد أضحوا من املتعلمني، يف ذلك البلد القروي، السكان
حتى كان تعميم التعليم يف السويد قد أطل القرن الثامن عرش 

وهذا بدون وجود شبكة موازية من ، أضحى ظاهرة مجاهريية ناجزة
 .املدارس واألجهزة الرتبوية

من خالل هذه التجربة نرى أمهية أن ترتجم دعوات التجديد 
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حتى يتسنى للمجتمع ، والتغيري إىل خطط وبرامج ومبادرات
 .املستويني اخلاص والعاماكتشاف بركات ومنافع التجديد عىل 

ولكن . ن التجديد يف جمتمعاتنا رضورة قصوىإ :ومجاع القول
بل عىل ، ومعبد وبدون مشاكل سالك هذا ال يعني أن طريق التجديد

ن طريق التجديد والتغيري ميلء باألشواك إحيث  ,العكس من ذلك
والرشط الرضوري الذي يوفر لنا إمكانية جتاوز كل هذه  .والصعاب

قبات وإبراز منافع التجديد والتغيري هو  إهناء حالة الرهاب الع
 .  واخلوف من التجديد

 هو خلق الفعالية والدينامية املؤدية خللق واقع فاملطلوب دائًام 
, , ينهي كوابح اجلمود, ويزيل رواسب االنحطاطاجتامعي جديد

 ا بضخامةفتقدمنا ليس مرتبطً .. وحيول دون الرتاجع والتقهقر 
اصل الذي يتجه , بل بالعمل املتورات واليافطات التي نحملهاالشعا

 . صوب اهلدف والغاية
, هي تلك األمم , وأثرت يف مسريتهواألمم التي دخلت التاريخ

يف واقعها كتلة إنسانية تارخيية, حتمل مشعل  التي  استطاعت أن ختلق
 , وتعمل عىل توفري كل مستلزمات النهوض والبناء يف الفضاءالتقدم

لذلك فإننا بحاجة بشكل دائم للتفكري والعمل من .. االجتامعي 
 . ة اإلنسانية التارخييةأجل جتاوز كل ما يعيق بناء الكتل

, نؤكد عىل النقاط العمل عىل بناء الكتلة التارخييةويف سياق 
 : التالية
حجم الشعارات ا ب, ليس مرتبطً إن تقدم األمم والشعوب )١(

مرهون بوضوح الرؤية وتوفر  , بل هوواليافطات املرفوعة
فهذه .. اإلرادة والعمل بحجم الطموح والتطلع والتحدي 

هي قيم التقدم ومبادئ االنعتاق من أرس اجلمود والتخلف 
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فال تقدم لنا إال برؤية واضحة وخريطة طريق . واالنحطاط
والرؤية بوحدها ال تغري الوقائع واحلقائق, وإنام .. متكاملة 

 إرادة ترتجم تلك الرؤية, وتنقلها من هي دائام بحاجة إىل
سياقها النظري إىل برامج عمل ومبادرات جمتمعية تستهدف 

ولكي تؤيت اإلرادة الصلبة .. الوصول إىل الغايات املنشودة 
ثامرها املرجوة, هي بحاجة أيضا إىل دعم وإسناد من العمل 

ا, وإنام بحجم الطموح الذي ينبغي أن ال يكون اعتيادي 
ىل حد بعيد يف حتقيق هذه فتقدمنا مرهون إ.. دي والتح

, واإلرادة الصلبة, والعمل الرؤية الواضحة[القيم 
بحيث تتحرك مجيع . يف فضائنا االجتامعي] املتواصل

ل الفئات والرشائح من مواقعها املتعددة إلنجاز املأمو
 .والوصول إىل الغايات املنشودة

األمة وتطلعاهتا  لقد أبانت الكثري من التجارب أن غايات )٢(
حية بوحدها من حتقيقها املختلفة, ال يمكن لفئة أو رش

وإنام هي بحاجة أن تتظافر كل اجلهود والطاقات . وإنجازها
وهذا .. من أجل حتقيق غايات األمة وتطلعاهتا املرشوعة 

بطبيعة احلال حيملنا مسؤولية كربى للعمل من خمتلف 
بني خمتلف مكونات  مواقعنا لصياغة عالقة جديدة وإجيابية

األمة وتعبرياهتا, وذلك من أجل أن تكون كل الطاقات 
 .. والقدرات باجتاه اهلدف 

شوهبا الكثري فالعالقات الداخلية بني مكونات األمة املختلفة, ت
وال يمكننا من إنجاز مرشوع التقدم إال  ,من العيوب والشوائب

أسس االحرتام  بإعادة بناء العالقة بني خمتلف مكونات األمة عىل
املتبادل والفهم والتفاهم وتنمية اجلوامع واملشرتكات واحلوار 
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 ..املستديم عىل موضوعات االختالف والتباين 
, ال يمكن أن إن تقدم األمة يف أي جمال من جماالت احلياة )٣(

, وإنام هو بحاجة إىل عمل متواصل يتحقق دفعة واحدة
 . وفعل مرتاكم من أجل إنجاز مرشوع التقدم

وعليه فإننا مع كل خطوة ومبادرة, تزيد من تالمحنا الداخيل, 
 .. ومع كل فعل يراكم إنجازاتنا ومكاسبنا 

, ليس شعارا فالدخول يف التاريخ, والتأثري يف مسريته ومساره
يرفع, بل هو عمل متواصل وجهد نوعي يستهدف خلق الكتلة 

ات لعات وحتقيق الطموحالتارخيية القادرة عىل إنجاز التط
 .واألهداف

وسامحة األستاذ العالمة الشيخ حسن موسى الصفار ـ حفظه 
اهللا تعاىل ـ وهو أحد أعالم الوطن وشخصيات األمة, من 

فهو ومنذ عقود, يعمل عىل . الشخصيات املتميزة عىل هذا الصعيد
تطوير وعي أبناء املجتمع, ويبلور يف هذا السياق العديد من 

ية واالجتامعية, التي تنهض باألمة, الطروحات واملرشوعات الثقاف
 . وتدفع بنخبها ورشائحها املتعددة, صوب العمل والبناء والتنمية

ولعل أهم ما يميز جتربة سامحة الشيخ الثقافية, إنه حيفل 
بالسؤال, ويساهم بتأسيس ثقافة السؤال, ويشجع عىل النقد املفيض 

 .إىل املراجعة والتقويم والتطوير
هو نموذج  –عزيزي القارئ  –ي بني يديك وهذا الكتاب الذ

من أنشطة سامحة الشيخ الثقافية, التي يبلور فيها خياراته الثقافية 
 .وقناعاته السياسية والفكرية

والذي أرجو أن يضيف هذا الكتاب إىل القارئ الكثري عىل 
 . صعيد الوعي واملعرفة
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ن وفق اهللا سامحة الشيخ للمزيد من النجاح والتميز, ألنه م
 . الشخصيات التي نعتز هبا عىل املستويني الشخيص والثقايف

ونبتهل إىل الباري عز وجل ونسأله, أن حيفظ شيخنا اجلليل 
 . ويزيد من عطائه ويبارك يف عمره وهيدينا مجيًعا إىل سواء السبيل
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  التوجهات اإلنسانية للخطاب اإلسالمي

أال ترون أن اخلطاب اإلسالمي اجلديد بعد أحداث  
سبتمرب يف أمريكا يستدعي الرتكيز عىل مقومات التضامن 
اإلسالمي وذلك بالكشف عن القواسم املشرتكة بني 

توجهاهتم الفكرية?  املسلمني عىل اختالف مذاهبهم وتباين
فام هي برأيكم أبرز مقومات هذا اخلطاب اجلديد ملواجهة 

 هذه التحديات?
جيب أن يعكس طبيعة املفاهيم والقيم  اإلسالمياخلطاب  
, وتقر له اإلنسان, التي تنطلق من التأكيد عىل كرامة اإلسالمية

جنسه  ألبناءبحريته يف االختيار, ومتأل نفس املسلم باحلب واالحرتام 
من البرش, فحينام يتخاطب املسلم مع اآلخرين, عليه أن يكون 

, وذلك هو ما إنسانيتهمعىل مراعاة مشاعرهم, واحرتام  احريًص 
اِدُلوا َأْهَل اْلكَِتاِب إِالَّ بِالَّتِي ِهَي {: نفهمه من قوله تعاىل َوالَ ُجتَ

 الطرح والعرض, ويتحدث أساليبإن من ال جييد أفضل . }َأْحَسنُ 
مع اآلخرين بانفعال وتشنج عليه أن يصمت ويسكت, ألنه غري 

َوالَ {: مؤهل للتخاطب مع اآلخرين, فليلتزم بالنهي واملنع القرآين
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اِدُلوا  .}ُجتَ
املعارص مع  اإلسالميوإن من نقاط الضعف يف خطابنا 

متشنجة, كأنام تنبعث من حقد وكراهية  أصواتاآلخرين وجود 
ع الفرض والتعايل, وهذا خمالف لسامت لآلخرين, وتتحدث من موق

اْدُع إَِىل َسبِيِل َربَِّك {: اخلطاب الدعوي الذي يصفه اهللا تعاىل بقوله
ْكَمِة وَ  ْم بِالَّتِي ِهَي َأْحَسنُ املبِاْحلِ َسنَِة َوَجاِدْهلُ من ناحية . }ْوِعَظِة اْحلَ

من خالل تقديم معاجلات للمشاكل  اإلسالمأخرى ينبغي أن نعرض 
تعاين منها البرشية, ومن خالل طرح برامج ورؤى تقدمية يف  التي

جماالت احلياة املختلفة, فذلك هو الذي يستقطب إنسان العرص, 
 اومفيدً  اجديدً  ايف موقعه الريادي, باعتباره يقدم شيئً  اإلسالموجيعل 

 .لإلنسانية
  الخطاب اإلسالمي وبرامج البناء والتنمية  

واب التيسري يف الفكر االجتهاد باب أصيل من أب 
اإلسالمي, فام هي الضوابط التي جيب مراعاهتا بالنسبة 
للمجتهدين خاصة يف قضايا األمة اإلسالمية وذلك يف 

  معاجلة اإلشكاليات الفقهية واملستجدات املعارصة?
من اعتداءات ومؤامرات من  اإلسالمية األمةله  ضما تتعر 

لكن جمرد التنديد بام جيري, واضح,  أمرواملستكربين  األعداءقبل 
جيب . , ال يكفي ملعاجلة الوضعاألعداءوالتحريض والتعبئة ضد 

من ضعف عام وختلف شامل هو الذي  األمةأن ما تعيشه  إىلاالنتباه 
الطامعني يف  أطامعيغري اآلخرين باالعتداء عليها, وهو الذي يثري 

التنمية  إىلجه لذلك البد من التو. االستحواذ عىل خرياهتا وثرواهتا
نحو كسب العلم واملعرفة, واقتحام ميادين  األمةوالبناء, بدفع أبناء 
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والتطوير  اإلبداعالتقدم التقني والتكنولوجي, وتفجري قدرات 
وتعبئة األمة باجتاه التنمية السياسية, بحيث يتحمل كل مواطن 
 مسؤوليته جتاه وطنه, بتحقيق املشاركة السياسية, والتمتع باحلقوق
املرشوعة, وإرساء مفاهيم السلم االجتامعي بقبول التعددية واحرتام 

ففي بالد املسلمني . واإلنتاجالرأي اآلخر, ورفع مستوى الفاعلية 
خريات وثروات وموارد اقتصادية هائلة وفرص للعمل والنمو لكن 

يف الغالب, وتكّبله كثري من  اإلنتاجيةحمدود الفاعلية قليل  اإلنسان
 .القوانني املعوقة املثبطةالعادات و

املسلم لدفعه  اإلنسان إىلمطالب بالتوجه  اإلسالميإن اخلطاب 
لدفعها نحو مناهج  األمةداخل  إىلنحو فاعلية أكثر, وبالتوجه 

والتحفز  األعداءالتنمية وبرامج البناء, وليس فقط التحريض ضد 
عرضت أخرى ت اإن ُأممً . ملواجهتهم واجرتار حالة الغبن والظالمة

للعدوان والظلم, ووقعت حتت هيمنة املستعمرين واملستكربين, 
اهلزائم والنكسات, لكنها جتاوزت كل ذلك ببناء قدراهتا  صابتهاأو

. يف مصاف الدول الكربى أصبحتوتنمية طاقات شعوهبا, حتى 
وهذا ما نلحظه لدى اليابانيني الذين تعرضوا هلزيمة نكراء يف احلرب 

وفرض عليهم االستسالم برشوط مذلة, لكنهم مل  العاملية الثانية,
ينشغلوا بالبكاء عىل ظالمتهم, ومل يستهلكوا طاقتهم بالتعبئة 
والتحريض العاطفي ضد العدو, بل اجتهوا للبناء والتنمية وهم اآلن 

. ألملانياوكذلك احلال بالنسبة .. يف مواقعهم املتقدمة الواضحة
فقد كانوا يعيشون منبوذين اليهود اليوم حجة علينا,  وأعداؤنا

مهمشني يف خمتلف أنحاء العامل, لكنهم اآلن يمتلكون وسائل قوة 
وتأثري عاملي بارز مكنتهم من ممارسة عدواهنم البشع عىل العرب 

 .واملسلمني
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  نحو خطاب وحدوي  

غياب املرجعية الفكرية عند كثري من املسلمني ـ  
نهم, فكيف عىل اختالف مذاهبهم ـ أحدث هوة كبرية بي

يمكن االتفاق عىل مرجعية مؤسسة لالجتهاد اجلامعي 
 وتوحد يف اخلطاب?

, ألن اوحدويً  إاليكون  الّ أ اإلسالمييفرتض يف اخلطاب  
, وهي يف الصدارة اإلسالمومبدأ ثابت يف  أساسيةالوحدة قيمة 

ومبادئه, ومن أهم الثغرات ونقاط الضعف  اإلسالمواملقدمة من قيم 
عن  اإلسالميةانحراف بعض اخلطابات  اإلسالمية مةاأليف واقع 

 أوحمور الوحدة, واعتامدها لغة التفريق والتمزيق بعناوين مذهبية 
ميثاق رشف إسالمي نلتزم به يف  إىلإننا بحاجة . حزبية أوسياسية 

هذه  األمةخطابنا وخاصة يف هذا الظرف اخلطري حيث تواجه 
 :اق عىل ما ييلالتحديات الكبرية ويرتكز هذا امليث

وليس  اإلسالممن قيم  أساسيةـ التأكيد عىل الوحدة كقيمة  ١ 
كاملية, وأن هلذه القيمة حاكمية عىل سائر القيم  أخالقيةجمرد صفة 

من أجل التمسك هبذه  األمةمتزيق وحدة  اأبدً واملفاهيم, فال يصح 
جيب  االلتزام هبذه املسألة الرشعية أو غريها, بل أوتلك,  أوالفكرة 

 .إضاعته أوال جيوز املساس به  اوحمورً  اأساًس اعتبار الوحدة 
يامن وثوابت الدين التي جيمع عليها إلا أصولـ الرتكيز عىل  ٢

العام, وهي  اإلسالمي واإلطاراملسلمون واعتبارها القاسم املشرتك, 
باآلخرة ومرجعية  واإليامن ,توحيد اهللا تعاىل ونبوة النبي حممد 

ركان الدين كالصالة والصيام واحلج أسنة, وااللتزام بالكتاب وال
التفاصيل واملسائل الفرعية يف العقيدة والرشيعة فال  أماوالزكاة, 

. ومتاسكها األمةينبغي أن يرتتب عىل االختالف فيها أثر يرض بوحدة 
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وأكرب دليل عىل ذلك أن هذه االختالفات كانت موجودة يف العهود 
لكنها مل تؤثر عىل احلالة الوحدوية العامة  األمةمن تاريخ  األوىل
 ., كام هي احلال اآلنلألمة
احرتام الرأي  إىلالتي تدعو  اإلسالم بأخالقياتـ االلتزام  ٣

اآلخر واعتامد منهجية احلوار واجلدال بالتي هي أحسن, ومراعاة 
احلقوق العامة ألخوة الدين والوطن, فاالختالف يف الرأي ال جييز 

 .حقوق اآلخرين, وال خيدش من حقوق املواطنة التعدي عىل
التكفري والتبديع والتفسيق وعن  أسلوبوينبغي االبتعاد عن 

َا الَِّذيَن آَمنُوا الَ َيْسَخْر َقوٌم {: بقوله تعاىل االتزامً  باأللقابالتنابز  َياَأهيُّ
ا ِمنُْهْم َوالَ نَِساٌء ِمْن نِ  َساٍء َعَسى َأْن َيُكنَّ ِمْن َقْوٍم َعَسى َأْن َيُكوُنوا َخْريً

ا ِمنُْهنَّ َوالَ َتْلِمُزوا َأنُفَسُكْم َوالَ َتنَاَبُزوا بِاألَْلَقاِب بِْئَس اِالْسُم  َخْريً
 .}اْلُفُسوُق َبْعَد اِإليَامِن َوَمْن َملْ َيُتْب َفُأْوَلئَِك ُهْم الظَّاملُِونَ 

وملواجهة  ملعركة البناء والتنمية األمةـ توجيه اهتاممات أبناء  ٤
يف  األمة, فذلك هو ما ينفع باألمةوالتحديات التي حتيط  اإلخطار

من اجرتار اخلالفات التارخيية, واالنشغال  حارضها ومستقبلها بدًال 
 .باملسائل النظرية

  التقريب بين المذاهب اإلسالمية 

كثرت يف األونة األخرية دعوات احلوار بني األديان  
كيف ترون أمهية ذلك? ثم أليس إضافة حلوار  احلضارات, 

 ?من املجدي أن يتعمق احلوار اإلسالمي ـ اإلسالمي أوًال 
اجلهود التي يبذهلا العلامء املصلحون يف هذا املجال هي حمل  

, األردناالجتامع الذي عقد يف عامن ـ  أواخرهاتقدير واحرتام, ومن 
قشة م, الجتامع خرباء ملنا٢٠٠١) ترشين الثاين(بداية نوفمرب 
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, الذي نظمته املنظمة اإلسالميةاسرتاتيجية التقريب بني املذاهب 
, واملعهد العاملي )يسيسكواإل(للرتبية والعلوم والثقافة  اإلسالمية

للرتبية والثقافة والعلوم  األردنية, واللجنة الوطنية اإلسالميللفكر 
ومن وجهة نظري فإن عنوان التقريب . بالتعاون مع جامعة الريموك

 .ا املذاهب اإلسالمية ليس دقيقً بني
ألن املذاهب اإلسالمية هي متقاربة يف أصوهلا ويف : أوًال 

عىل مرجعية الكتاب والسنة,  اخطوطها العامة, حيث تتفق مجيعً 
وتؤمن بأصول مشرتكة هي التوحيد والنبوة واملعاد, وجتمع عىل 

لزكاة أركان اإلسالم وفرائضه األساسية, كالصالة والصيام واحلج وا
  .واألمر باملعروف والنهي عن املنكر واجلهاد يف سبيل اهللا

واالختالف بني املذاهب إنام هو يف بعض التفاصيل والفروع, ضمن 
 لألمةلكن املشكلة تكمن يف ما حدث . نسبة حمدودة ال يعني التباعد

يف عصور ختلفها, من الرتكيز عىل نقاط اخلالف املحدودة, وجتاهل 
 .الواسعة مساحات االتفاق

: يقول الدكتور حسني عيل حمفوظ, وهو عامل باحث من العراق
) ٤١٥٢(اطلعت عىل كتب الفقه وقرأت مسائل اخلالف وهي 

مسألة, من جمموع مسائل الفقه الكثرية, التي تبلغ يف بعض كتبه 
عند  امسألة, فلم أر مسألة يف مذهب, ومل أجد رأيً ) ١٦٠٠٠٠(

فقهاء, أو قال بعض مجاعة منهم, أو هو طائفة, إال قال به مجع من ال
ولقد حققت ما انفردت به بعض املذاهب, وما يظن . املروي عن قوم

مسألة فقط من مسائل اخلالف بني ) ٢٥٣(انفرادها به فوجدته 
  .املذاهب ال من جمموع مسائل الفقه

وإذا قرأنا كتب الفقه واألحكام وجدناها عىل منوال واحد 
. مشرتكة, متقاربة يف األلفاظ واالشتقاقات , بلغة فقهيةاتقريبً 



   ٢٥  اإلسالم والتوجهات املعارصة

 .فاملذاهب قريبة من بعضها وال حتتاج إىل تقريب
قد يثري هذا العنوان خماوف وهواجس البعض بأن التقريب : اثانيً 

بني املذاهب يعني التنازالت املتبادلة بينها, والتخّيل عن بعض اآلراء 
 .والقناعات, حتى تلتقي املذاهب عند نقطة وسط

 اقد أعلن البعض حتفظه عىل فكرة التقريب بني املذاهب انطالقً و
 .من هذا اهلاجس

وال يبدو أن املطلوب من أحد أن يتنازل عن يشء من قناعاته 
الدينية املبدئية, يف مسألة عقدية أو فقهية ضمن صفقة مساومة أو 

وبالتايل فإن املذاهب ستبقى عىل توجهاهتا وآرائها . جماملة
فامذا يعني التقريب بينها? األصح أن يكون العنوان هو .. واجتهاداهتا

املذاهب, والذين باعد بينهم ضعف الوعي  أتباعالتقريب بني 
بالدين, وأخالقيات التعصب والتطرف, ووجود قوى مغرضة 

 .منتفعة من اخلالف, وتآمر األعداء لتمزيق األمة
يف إحدى  ولكأنام عنى اإلمام عيل بن أيب طالب هذه احلالة بقوله

وإنام أنتم إخوان عىل دين اهللا, ما فّرق بينكم إال خبث «: خطبه
الرسائر, وسوء الضامئر, فال تواَزُرون وال َتناصُحون, وال تباَذُلون 

ويبدو أن هذا هو املقصود بالتأكيد, أي التقريب بني . »وال توادُّون
حة وبرصا. أتباع املذاهب, لكن العنوان ال يعّرب عنه بدقة ووضوح

فإن وجود حاجة ملثل هذه اجلهود يكشف عن مدى عمق التخلف 
الذي تعيشه األمة, واالّ فلامذا يكون تعدد املذاهب مشكلة? وملاذا 

يف  اإلنساننسعى لتجاوزه? متى نحرتم حقوق  اونزاعً  ايسبب تباعدً 
ما بيننا حتى يعرتف كل منا لآلخر بحريته الدينية والفكرية? ومتى 

اطنة حتى يتساوى املواطنون يف حقوقهم وواجباهتم نعي مفهوم املو
مل  أومذاهبهم وتوجهاهتم? فسواء تقاربنا يف مذاهبنا  إىلدون النظر 
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نتقارب, وسواء اتفقنا عىل هذه املسألة العقدية والفقهية أو مل نتفق, 
ملاذا يكون لذلك تأثري عىل عالقتنا وارتباطنا وتعايشنا ونحن أبناء 

 أندين واحد? هذا هو السؤال الذي جيب  إىلوطن واحد وننتمي 
 .نطرحه عىل أنفسنا بإحلاح

  تنشيط الحوار الداخلي 

كيف تنظرون لدور السعودية يف تعزيز حوار  
 احلضارات?

االهتامم بحوار احلضارات, وجيب تعميق هذا  امجيل جدً  
 َوَجَعْلنَاُكْم ُشُعوًبا{التوجه, فذلك منسجم مع دعوة القرآن الكريم 

 اإليراينالرئيس  أطلقهااملبادرة التي  اوكان رائعً  }َوَقَبائَِل لَِتَعاَرُفوا
املتحدة اعتبار السنة املاضية مكرسة  األممحممد خامتي بالطلب من 

الندوة التي عقدت يف  أنكام . حلوار احلضارات وموافقتها عىل ذلك
قشة الرياض خالل الشهر املايض ويف مكتبة امللك عبد العزيز ملنا

. واألفكار باألبحاثموضوع حوار احلضارات كانت هامة وثرية 
باحرتام الرأي اآلخر  اإلنسانمن قناعة  احينام يكون احلوار نابعً 

وجهة نظره كام يراها لآلخرين,  وإيصالعليه,  اإلطالعوأمهية 
, ومعاجلة ثغراهتا, األفكاروتّلمس القواسم املشرتكة من أجل بلورة 

منهجية لدى  إىلتنوعها, فإن هذه القناعة تتحول ووإثراء احلياة 
, داخل حميطه ابعيدً  أو ايف التعاطي مع اآلخر, سواء كان قريبً  اإلنسان

يؤسف له أن البعض يتعامل مع مسألة احلوار  خارجه, لكن ما أو
ليس كقناعة ومنهجية, وإنام كاستجابة لظروف معينة, وتفاعل مع 

ضمن دائرة دون  اوار انتقائيً وهنا يصبح احل.. مقتضيات وقتية
 .وليس الداخل أخرى, وباجتاه اخلارج مثًال 
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تنشيط وتفعيل حالة احلوار  إىلبحاجة ماّسة  اإلسالمية األمةإن 
 إىللالحتقان الذي يؤدي  االداخيل بني احلكومات والشعوب, منعً 

واىل احلوار بني .. القوة والعنف إىلاالنفجارات, ووقاية من اللجوء 
ت املذاهب الدينية ليتعرفوا عىل توجهات بعضهم البعض قيادا

نقوالت قديمة,  أوبشكل مبارش وليس من خالل كتابات مغرضة 
وتقومها, من  األخرىولتدرك كل جهة مقدار التطور يف فكر اجلهة 

 اوأيًض . واقع فكرها املعارص ال عىل أساس أفكار وتوجهات سابقة
عند  واآلراءه التوجهات هذ وأدلةللتعرف عىل خلفيات ومربرات 

جل أن نتجاوز فتاوى التكفري والتبديع أكل ذلك من . كل مذهب
احلوار بني  إىلونحتاج . اإلسالميةهب اوالتهم املتبادلة بني املذ

صيغة متكننا من  إىلاملدارس الفكرية والتيارات السياسية لنصل 
السرتسال يف من ا وطاننا بدًال أالتعايش واالهتامم بالبناء والتنمية يف 

مكاناتنا وتضييع جهودنا يف النزاع واالحرتاب إهدم قوانا وهدر 
 .الداخيل
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 إليها هاجر التي ,الطيبة األرض تلك من ,العربية اجلزيرة من
 وشيد ,فيها الذبيح إسامعيل وابنه أهله وأقام ,اخلليل إبراهيم اهللا نبي

 رسول فيها وترعرع نشأ التي األمكنة تلك من العتيق, اهللا بيت عليها
 املواقع تلك من , اهللا عبد بن حممد أمجعني اخللق وسيد اهللا

 هتافات تكويناهتا بني تدور ,الدهور عرب حارضة ظلت التي واآلثار
 اهللا إال إله ال ,أكرب اهللا ,ةاإلسالمي الدعوة بدء أيام ,األوائل املسلمني

 طالب أيب وشعب بيوتات من أحد,. .  أحد اهللا, رسول حممد
 , البيت أهل أقامها التي التدريسية احللقات مراكز من ,الصابرة
 إسالمية حضارة لبناء ونيؤسس وهم ,فيها املبارك حديثهم وعبق
 هذه كل وفيوضات بركات من. .  األرض أركان كل أنوارها تشمل
 منطقة يف الوالء املتأصلة املدن إحدى القطيف, من لنا زيرب ,األشياء
 ,جنبيه من واألخالق اإليامن عطر يفوح عامل عامل العربية, اجلزيرة
 نفسه نذر أن بعد ,معنى للتعب يعرف ال فهو ,متميزا نشاطا ويمتلك
 , البيت أهل ومذهب ,احلنيف اإلسالمي بالدين للتعريف
 أقرص للبرش ترسم التي ,ومناهجه ليمهتعا يف الوضاءة صورته وإبراز
 ,البسيطة وجه عىل اإلنسانية احلضارات أرقى إىل للوصول الطرق
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 . اآلخرة يف اهللا برضا والفوز
ـ  الصفار حسن الشيخ واملسلمني اإلسالم حجة سامحة إنه
 املعصومني موقع الكرام الزوار أعزائنا عودكم وكام ,ـ اهللا حفظه
 الفكرية الشخصيات هذه ملثل افتهاستض يف ، عرش األربعة
 . املتميزة والدينية

 عىل أجوبته نم لالستفادة سامحته اللقاء هذا يف استضاف
 الشأن هتم والتي ,املوقع مندوب عليه طرحها التي األسئلة

 نسأل عام, بشكل الراهنة القضايا وجممل ,خاص بشكل اإلسالمي
  .الكرام موقعنا زوار هبا ينتفع أن تعاىل اهللا

 الشيخ العالمة بسامحة ترحيب أمجل نرحب بداية 
 وسهًال  فأهًال  موقعنا صفحات عىل الصفار حسن

  .. بسامحتكم
 والصالة العاملني, رب هللا احلمد, الرحيم الرمحن اهللا بسم 
 . الطاهرين وآله حممد نبينا عىل والسالم

 كمئقرا مع ألتقي لكي الفرصة هذه إتاحة عىل اجدً  أشكركم
 من املزيد لكم وأرجو ,املبارك املوقع هذا صفحات عىل من ,مالكرا

 ,واألمة اإلسالم خلدمة اهلادف والثقايف اإلعالمي عملكم يف التوفيق
 . كذلك بكم اومرحبً  وأهال اهللا شاء إن

  السيرة الذاتية

,  اهللا بركة عىل اللقاء هذا سامحتكم مع نبدأ إذن 
  الذاتية? ريتكمس عن اإلجياز من بيشء حتدثتم لو حبذا

 سنة ولدت فقد ,مميز يشء فيها فليس الذاتية لسرييت بالنسبة 
 اململكة يف ,الرشقية املنطقة من ,القطيف مدينة يف م١٩٥٨ ه١٣٧٧
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 جازامها قاما اللذين والدي أحضان يف وتربيت.  السعودية العربية
 يف ودخلت ,والصالح اخلري طريق عىل وتنشئتي برتبيتي خري كل اهللا

 قراءة تعلمت حيث ,الكريم القرآن تدرس كانت التي الكتاتيب
 املدرسة يف دخلت ثم وسوره, آياته بعض توحفظ ,الكريم القرآن

 . املتوسطة واملرحلة االبتدائية املرحلة ,الرسمية احلكومية
 خدمة وعىل ,املنرب ارتقاء عىل اكثريً  شجعني اهللا حفظه والدي

 بعض حفظ صغري منذ نييلقن كان حيث,  احلسني اإلمام
 إىل بيدي يأخذ وكان ,اآلخرين الشعراء نظم ومن ,نظمه من القصائد
 يف اخلطباء كبار مع عالقات له وكانت ,والقراءات العزاء جمالس
 فأحظى ,أمامهم الشعر من يلقنني وما حيفظني ما أقرأ فكنت ,املنطقة
 هذا كلسلو تعاىل اهللا وفقني افشيئً  اوشيئً  ,والتشويق بالتشجيع منهم

 . احلسيني املنرب وخدمة ,الطريق
 ه١٣٩١ سنة الدينية للدراسة األرشف النجف إىل ذهبت

 بالنسبة األوضاع اضطربت ثم ,)٩٢و ٩١( سنتني هناك وبقيت
 باعتقال حيث قامت سلطات البعث كهنا السعوديني للطالب
 قيتوب ,الدينية للدراسة املقدسة قم إىل وذهبنا ففررنا ,منهم جمموعة

 الرسول بمدرسة التحقت ذلك وبعد ,ه١٩٩٣ ةواحد سنة قم يف
.  ; الشريازي السيد الراحل اإلمام أسسها التي ,تالكوي يف األعظم
 سلطنة مسقط عىل أتردد كنت أثناءها ,سنوات عدة هناك وبقيت
 ,القطيف وطني إىل عدت مث فيها, الديني التبليغ دور وأمارس ,عامن

 حيث ,ه١٤٠٠ سنة إىل واالجتامعية الدينية الربامج ببعض والتزمت
 وأقمت ,السياسية الظروف بعض ثرأ عىل أخرى مرة البالد غادرت

 غادرت ه١٤١٠ سنة إىل اإليرانية اإلسالمية اجلمهورية يف طهران يف
 ,البالد إىل وعدت ,ه١٤١٥ سنة حتى فيها توأقم دمشق, إىل إيران
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 تعاىل اهللا أسأل ,البالد يف يةالدين وواجبايت مهاميتب منشغًال  زلت وال
 . واخلتام العاقبة وحسن التوفيق

  التأليف في خدمة العمل االجتماعي

 حماولني عديدة اكتبً  أّلفتم أنكم سامحتكم عن عرف 
 أبرز هي ما ماماأل إىل اإلسالمية الفكرية العجلة دفع

 مؤلفاتكم?
 واخلدمة ,العمل ميادين من ميدان فهو للتأليف بالنسبة 
 منذ ; الشريازي السيد الراحل اإلمام شجعني وقد ,واألمة للدين
 أول لتأليف دفعني الذي وهو ,والتأليف الكتابة عىل سني صغر
 ال ملاذا يل :قال حيث ,رمضان شهر قبيل الصوم عن وكان ,كتاب
 فاعتذرت ?أعتابه عىل ونحن املبارك رمضان شهر حول اكتابً  تكتب
 عيلّ  وألّح  ,اكثريً  شجعني ولكنه ,والتأليف ةالكتاب أجيد ال بأين إليه

 )اإليامن مدرسة الصوم( عنوان حتت كتاب أول ألفت حتى ,اكثريً 
 هذا طبع وبالفعل ,للكتاب املقدمة بكتابة سامحته تفضل وقد
 وواصلت ,والتأليف الكتابة طريق أمامي انفتح وبذلك ,بالكتا
 .  املسرية هذه

 ساحة يف مشاكل من به أشعر ام تعالج أهنا مؤلفايت يف الغالب
 فكرية أو تنظريية كتابات ستيل فهي ,املجتمع وسط ويف ,العمل
 فكام ,املسؤولية وحتمل ,العمل مهوم وحي من هي وإنام ,جمردة

 لساحة امفيدً  أراه وما ,امناسبً  أراه ما حمارضايت يف وألقي أخطب
 بتوفيقو ,للكتابة بالنسبة الشأن كذلك ,املجتمع وألوضاع ,العمل
 االنشغال وهناك ,والكتيبات الكتب من اعددً  أنجزت تعاىل اهللا

 بني اجلمع يستطيعون واملوفقون النشطون الناس الكبري, االجتامعي
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ال يتمكنون  أمثايل الكساىل ولكن ,والثقافية االجتامعية املهام خمتلف
 الكتب من اآلنحتى  يل طبع وقد املتعددة, املهام هذه بني من اجلمع

 يف ةواحلري التعددية« :كتاب منها اوكتيبً  اكتابً  ٦٠ حوايل تالكتيباو
 :كتاب ومنها ,»املذاهب وتعدد املعتقد حرية حول بحث اإلسالم

 بحث شوالتعاي التنوع« :كتاب ومنها ,»االختالف وثقافة التسامح«
 احلسني« :كتاب ومنها ,»واالجتامعية الوطنية الوحدة تأصيل يف

 والثقافة الدين يف أحاديث« :كتاب ومنها ,»الثورة ومسؤولية
.  اهللا شاء إن الطبع إىل طريقه يف والثالث جملدان طبع »واالجتامع

 ،»زينب السيدة حياة يف قراءة العظيمة املرأة« :كتاب ومنها
 أمل املهدي اإلمام« :ومنها ,»البالغة هنج يف احلياة رؤى« :ومنها

 . يباتوالكت الكتب من جمموعة إىل ,»الشعوب
  الفكر الدينيالدعوة إلى التجديد في 

 أن يف دعوتكم املؤلفات هذه يف نرى ما اكثريً  
 الصياغة يف التجديد إىل بحاجة الفكري اإلسالمي الرتاث
 كيف العهد, ذلك ومعطيات يتالءم بام األسلوب وحتديث
  نجاحها? رشوط وما العملية هذه تكون أن يمكن

 كان ءوسوا املذاهب, ملختلف مياإلسال الرتاث الواقع يف 
 اإلسالمية املذاهب ضمن أو , البيت أهل مدرسةو خط ضمن

 :أمرين إىل بحاجة ,األخرى
 ,التخلف عصور يف ألن ذلك ,والغربلة التحقيق: األمر األول 
 ,الرتاث هذا يف وتشويه دس هناك حصل ,املايض التاريخ عصور ويف
 قالصاد كاإلمام , لبيتا أهل عن الواردة تالروايا قرأنا ولو
, الكاظم واإلمام  ,الرضا واإلمام , األئمة وسائر 
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، أدخلوا واملبتدعة والغالة املفوضة أن كيف يتحدثون لرأيناهم 
 فأصبح ,يقولوها مل أشياء عليهم لواوتقوَّ  ,كثرية أشياء أحاديثهم يف

  رسول أحاديث يف حتى حصل ما وهذا ,وافتعال وتشويه دس عندنا
 . »الكذابة عيلّ  ستكثر« :قال حيث  اهللا

 التحريف من الكثري هناك ,بالتاريخ يرتبط فيام وكذلك
 حتى ,وحتقيق دراسة إىل األمور هذه فتحتاج ,هقضايا يف والتزييف

 من التخلف عصور عرب املرتاكم الغبار وهذا ,الركام هذا إزالة يمكن
 . أوًال  هذا نابتارخي وحلق برتاثنا حلق الذي ,والتحريف الزيف

 العرص هلذا يقدم أن جيب ,الرتاث هذا بتقديم يرتبط بام :اثانيً 
 يف أن شك ال .هلا ويرتاح يفهمها التي باللغة ,املعارص اجليل وهلذا

 بعد يوم البرشية ,اجدً  ومهمة عظيمة أشياء ه,وتراث اإلسالم مفاهيم
 تسعد تيال ,واألساسية الصحيحة املفاهيم هذه إىل حاجتها تشتد آخر

 بلغة تقدم أن جيب املفاهيم هذه لكن مشاكله, وتعالج اإلنسان
 بعني العلمية واحلقائق واألرقام اإلحصاءات تأخذ ,عرصية
 نإ ,االستقطاب عىل القادرة اجلذابة بالوسائل وتستعني ,االعتبار
 ,ومعارصة جديدة وسائل كلها والفلم واملرسحية والرواية القصة
 ,املجرد العادي اإللقاء أو ,العادية الكتابة ختدمها امم أكثر الفكرة ختدم
 بام املعارص اجليل هلذا املفاهيم وهذه الرتاث هذا نقدم أن فعلينا

 العلمي التطور ومع ,وعيه مع يتناسب وبام ,ولغته يتناسب
 . العرص هذا إنسان يعيشه الذي والتكنولوجي

  الكتابة التاريخية

 ,اإلسالمي التاريخ ةكتاب إعادة إىل يدعو من هناك 
 نبش بأن يرى من هناك ,هؤالء إليه يدعو مما النقيض وعىل
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 بحالة املجتمع تصيب طائفية نعرات يثري ربام التاريخ
  ذلك? يف سامحتكم رأي هو ما يظوالتش التشتت

 التنازل يمكن وال مطلوب أمر التاريخ كتابة إعادة الواقع يف 
 :طريقتني بإحدى تتم قد يخالتار كتابة إعادة أسلوب لكن ,عنه

 أو الفئة هذه إىل واإلساءة واإلثارة التهريج تعتمد طريقة أما
 تسبب هذه املوضوعية غري ةعبئوالت الكلامت واستخدام ,تلك

 . مشاكلو إشكاليات
 التي ,اهلادفة اهلادئة املوضوعية الدراسة هي األخرى الطريقة

 الدراسات هذه مثل نأ أعتقد وال ,واملنطق والربهان الدليل تعتمد
 . فتنة تسبب أو ,مشكلة حتدث

 الطرف إىل واإلساءة ,التهريج إثارة طريق من تأيت إنام الفتنة
 تلك أو اجلهة هذه من النيل يف التاريخ كتابة إعادة وتوظيف ,اآلخر
 أو إشكاًال  فيها أرى ال فإين املوضوعية العلمية الكتابة أما ,اجلهة
 الواقعية قضايانا حساب عىل تكون أن ينبغي ال أنه بيد ,مشكلة

 .واملعارصة
 الواقع قضايا حساب عىل التاريخ أمور يف نستغرق ال أن يعني 
 . االعتبار بعني القضية هذه نأخذ أن جيب ,املعاش

  الوحدة اإلسالمية

 اإلسالمية الوحدة إىل سامحتكم ينظر كيف 
 وسيايس? وحضاري ديني كمطلب

 أصول من هي بل ,ديني اجبو هي اإلسالمية الوحدة 
 أحد كبار قال وكام ,اإلسالمية الرشيعة مقاصد من وهي ,الدين
 يهف الكلمة وتوحيد التوحيد كلمة :شيئني عىل الدين قام :علامئنا
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 مسألة وكأهنا الوحدة مسألة مع نتعامل أن يصح ال ,أساس أصل
 ساساأل واألصل ,أساسية مسألة هي وإنام ,جانبية مسألة أو ,كاملية
 . اإلسالمي الفكر ويف ,الدين مفاهيم يف

 ,األمة مصالح حلامية رضورة أصبحت فالوحدة ذلك بعد
 أن مشكلتنا ,فيه تعيش الذي املتخلف الواقع من األمة وإلنقاذ
 بوتقة يف واجلهات الفئات تذويب أنه عىل الوحدة يفهم البعض
 يقال نامفحي ,السيايس الصعيد عىل أو ,الفكري الصعيد عىل واحدة,
 واحدة قيادة حتت كلها تكون األمة هذه أن الذهن إىل يتبادر الوحدة

 الصعيد عىل املذهبية التوجهات وأن ,واحدة دولة ضمن أو ,مثًال 
 هبذا الوحدة وتصوير ,واحد مذهب عند تلتقي كلها الفكري
 الشكل هبذا الوحدة ولكن ,إليه نتطلع طموح هذا كان وإن ,الشكل

 من املقصود هو وليس ,املعاش الواقع يف وارد وغري ,ممكن غري أمر
 بمختلف تتعايش لكي صيغة األمة جتد أن عنيت الوحدة الوحدة,
 إذا متعددة, مذاهب هناك كانت إذا ,توجهاهتا وبمختلف ,قواها
 إطار ضمن تعيش متعددة وتوجهات ,متعددة أحزاب هناك كانت
 .مشرتكة مصلحة كلها وختدم ,واحد
 أعراقها اختالف عىل األوروبية الشعوب أن كيف نجد نحن 
 االحتاد اآلن صنعت ولكنها ,السياسية حكوماهتا وتوجهات ولغاهتا

 فليس ,الوحدة نحو ورسيعة حثيثة خطوات ختطو وهي ,األورويب
 وإنام ,الطرف ذاك مع الطرف هذا ذوبان الوحدة من املقصود
 الحرتاماو ,كاملشرت للعيش صيغة عىل نتفق أن الوحدة من املقصود
 ,ممكن أمر املعنى هبذا الوحدة ,املشرتكة املصالح وخدمة ,املتبادل
 هذا نتجاوز أن يمكننا وال ,الفطرة إليها وتدعو ,العقل إليها يدعو

 . االجتاه هبذا خطوات خطونا إذا إال نعيشه الذي التخلف
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  استثمار الطاقات الشابة

 اغفر أوقات مللء عديدة طروحاتأو آراء لديكم 
 يساعد بشكل حياته وبرجمة صيانته أجل من املسلم الشاب

 أن لكم هل ,جمتمعه يف فاعًال  اعنًرص  منه جعلن أن يف
 عنها? حتدثونا

 نريد فراغ مسألة ليست املسألة التعبري, يف ازً جتوُّ  هناك أن أرى 
 وكفاءات طاقات خيتزنون الشباب وإنام ,الشباب عند نمأله أن

 أن وينبغي ,تفجر أن ينبغي والكفاءات الطاقات ههذ وبالتايل ,كبرية
 هلذه أفضل مستقبل أجل ومن ,لألمة أفضل واقع بناء أجل من توجه

 يف اكبريً  خلًال  يعني هذا الشباب عند فراغ أوقات وجود. املجتمعات
 فينبغي ,االجتامعية واملناهج ,التثقيفية واملناهج ,التعليم مناهج
 املرحلة هذه استثامر إىل الشباب توجه صيغ بوضع األمر هذا معاجلة
 وأن خاصة ,كفاءاهتم وتنمية ,طاقاهتم بتفجري ,أعامرهم من اهلامة
 احلضاري, التقدم إىل حاجة ويف ,العلمي النهوض إىل حاجة يف أمتنا
 واقعنا يف تطوير إىل ,احلايل وضعنا يف تفكري إىل حاجة يف نحن

 نتوقع أن جيب لذينا األمل هم والشباب ,واالقتصادي السيايس
 ,واقعها وتغيري ,األمة هذه إلنقاذ دورهم إىل نتطلع وأن ,منهم

 :مناسبة أراها التي والربامج
 يف يشرتكوا حتى الشباب هلؤالء الفرصة إتاحة :اإلطار األول

 فيام ويشاركوا آرائهم عن يعربوا حتى ,األمة هلذه السيايس الواقع
 لوجود املجال فتح طريق عن يتم وهذا ,السيايس بالشأن يرتبط

 العامل مستوى عىل والكالم ,سياسية وحركات وأحزاب مدارس
 السياسية واألحزاب واحلركات التنظيامت ككل, اإلسالمي
 تفجري عىل تساعدهم وبالتايل ,وتستوعبهم الشباب هؤالء تستقطب
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 بالطبع وجمتمعهم, أمتهم بشؤون االهتامم عىل وتربيهم ,طاقاهتم
 وجود موضوع حول ختتلف البلدان يف اسيةالسي األوضاع
 املجال تفسح البلدان بعض يف ,والتنظيامت واحلركات التجمعات

 قيام حترض تزال ال البلدان وبعض ,واألحزاب التنظيامت لقيام
 أعتقد النظري, املستوى عىل هو اآلن وكالمنا ,وتنظيامت أحزاب

 استقطاب أجل ومن اجدً  املناسب من أنه النظري املستوى عىل
 السيايس بالشأن هيتموا لكي املجال أمامهم يفتح أن ,الشباب هؤالء
 .والتنظيامت واحلركات األحزاب عرب

 ,رسية كتنظيامت اإلسالمية الساحة لفتهاأ التي التنظيامت 
 يف حصل أمر هذا ,التخريبي العمل وتعتمد ,العنف تعتمد وتنظيامت

 وإىل تنظيامت إىل دعون ال نحن خاطئ, أمر وهو ,الساحات بعض
 الفكر تعتمد تنظيامت وجود إىل ندعو نحن ,القبيل هذا من أحزاب
 التوجهات وتنمي ,السيايس بالشأن االهتامم, عىل وتريب ,واملنطق

 ودون ,العنف إىل تدفعهم أن دون الشباب دعن والسياسية االجتامعية
 للفتنة مشاريع لدهيا تكون أن ودون ,التخريب إىل تدفعهم أن
 . الداخيل رتابحاالو

 عىل فقط ليس ,واملعريف الفكري للعمل جمال إجياد :اإلطار الثاين
 ورش وجود ,العميل الصعيد عىل وإنام ,والنظري الديني الصعيد
 الشباب ودفع ,التكنولوجيا جماالت ويف ,الصناعة جماالت يف عمل
 ومبتكرين نابغني, هناك نجد ملاذا مطلوب, أمر هذا االجتاه هلذا

 يف بارزة احلالة هذه نجد ال بينام ,الغربية املجتمعات يف ومكتشفني
 مستوى أقل أبناءنا أن هل !?عقيمة شبابنا أدمغة أن هل !جمتمعاتنا
 تتاح الشعوب تلك يف !األخرى? املجتمعات أبناء من وكفاءة
 تنمية جماالت أمامهم وتتاح الفكري, والتطور التعلم فرص للشباب
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 . الصعيد هذا عىل وجتارهبم قدراهتم
 منظامت وجود إىل نحتاج االجتامعي, اإلطار هو :اإلطار الثالث

 خدمة يف للتطوع وتوجههم ,الشباب هؤالء تستوعب اجتامعية وأطر
 منظامت الغرب يف نجد نحن مجعاء, واإلنسانية بل ,وأممهم جمتمعاهتم

 مؤسسات هناك أن نجد ,مجعاء البرشية مستوى وعىل بالعامل هتتم
 يف كام احلريات عن للدفاع مؤسسات هناك ونجد ,الدولية إلغاثةل

 من ذلك شابه وما ,حدود بال أطباء منظمة هناك ونجد ,العفو منظمة
 زالت ما نحن بينام ,العامل مستوى عىل تعمل التي ,العامة املنظامت
 . وحلها ملعاجلتها يتصدى من هناك ليس جمتمعاتنا يف كثرية حاجات

 ,جمتمعاهتم مشاكل لتبني توجه أن جيب التي هةاجل هم الشباب
 .اجتامعية وهيئات وجلان منظامت طريق عن

 كالرياضة للرتفيه وبرامج مؤسسات ننشئ أن ينبغي :اوأخريً  
 ما تستوعب بحيث ,والرتفيه التسلية ووسائل ,ألواهنا بمختلف مثًال 
 . الشاب اجليل هذا أوقات من يزيد

  ن الجديدةالتعامل دينيا مع العناوي

 كاالنفتاح, مقنعة, بوجوه )العوملة( اليوم علينا تطل 
 البورصة واملعريف, العلمي التبادل املشرتكة, السوق احلرية,
 كثري يرى ما حسب وهي  .. لخإ .. الصغرية القرية العاملية,

 القوى قبل من السيطرة أنواع من نوع أهنا املختصني من
 معها? يحالصح التعاطي هو فام  .. الكربى

 يمكن وال البرشي, التطور مسرية يف مرحلة هي العوملة 
 وسائل وتطور اإلنتاج, مستوى تطور املرحلة, هذه أمام الوقوف

 هذه ومثل ,املرحلة هذه مثل يعيش العامل جعلت ,التكنولوجيا
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 من املخاوف أجواء يف بالعيش اكثريً  نستمر ال أن ينبغي ونحن ,احلالة
 نرش يف العوملة هذه من نستفيد كيف نفكر أن علينا وإنام العوملة, هذه

 قضايانا إظهار ويف ,هويتنا وتركيز تكريس ويف ,ومبادئنا ديننا مفاهيم
 والتكنولوجية, العلمية التطورات من تطور أي أمام العامل, أمام
 التعليم بدأ حينام الديني, الوسط يف وحتفظات خماوف هناك كانت

 الوسط عاش )احلكومية املدارس( طور,املت األكاديمي بأسلوبه
 هذه أن أساس عىل ,والتحفظ واحلذر اخلوف من انوعً  الديني
 طريق عن هبم وتنحرف ,تفكريهم وتغري ناءأبنا ستستقطب املدارس
 افتتاح ترفض كانت كثرية جمتمعات عن اقصًص  نعرف ونحن ,الدين

 أن ظنالح اآلن ولكننا ,لبناهتا أخص وبشكل ,ألبنائها املدارس
 ألبنائنا عنها غنى ال رضورة وأصبح ,امعاًش  اواقعً  أصبح التعليم
 ,التعلم ومن ,املدارس دخول من وبناتنا أبناءنا منعنا أننا ولو ,ولبناتنا
 من االستفادة من حرمناهم ولكنا ,التقدم فرص من حرمناهم لكنا

 الطريقة .احلياة هذه يف العملية شخصياهتم بناء ومن ,التطور وسائل
 تأخذ ,أفضل تعليمية مناهج وضع أجل من املبادرة أخذ يه املثىل
 لقيمنا مناسبة نراها التي بالطريقة أوالدنا وتريب ,االعتبار بعني قيمنا

 املتطورة اإلعالمية الوسائل بدأت وحينام ,وملصاحلنا وملبادئنا
 وكان ,منها احذرً  الديني الوسط كان ,اأيًض  والتلفزيون كاإلذاعة

 رشاء يمنع من هناك وكان ,التلفزيون استخدام حيرم نم هناك
 هذه أن رأينا الزمن من فرتة بعد ولكنه ,منه واالستفادة )الراديو(

 وضع يف نقلة شكلت وأهنا ي,واقع أمر اإلعالمية الوسائل
 وكيف ,إذاعة ننشئ كيف امتأخرً  نفكر فبدأنا ,البرشية املجتمعات

 يفرتض كان ,فضائية قناة ننشأ كيف اوأخريً  ,تلفزيونية حمطة ننشئ
 التطور هبذا نستعني وأن ,املبادرة زمام نأخذ أن يوم أول من علينا
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 بحذر واجهناه اأيًض  اإلنرتنتو االتصاالت ووسائل اإلعالمي,
 فرصة لنا أتاحت اإلنرتنت شبكة أن كيف اآلن نرى ولكننا ,وخماوف
 هذه وبلورة ,وأفكارنا رسالتنا إبالغ فرصة لنا وأتاحت ,التواصل
 من مرحلة هي اأيًض  بالعوملة يرتبط فيام .العاملي املستوى عىل األفكار
 املخاوف إثارة يف نستمر ال أن علينا ,البرشي املجتمع تطور مراحل
 يف التطور هذا من لالستفادة املبادرة زمام نأخذ أن بل ,أمامها والقلق
 لكي مهيأة وهي ناثقافت حتويل ويف ,مبادئنا محاية ويف ,مصاحلنا خدمة
 املجتمعات خمتلف إىل طريقها تشق ولكي ,عاملية ثقافة تكون
 .البرشية

   العنف تجاه اآلخرين في النظرة الدينية

 آخر, جانب إىل اآلن بأسئلتنا نتوجه ,نعم 
 اإلسالم يواجهها التي العدائية احلالة خيص فيام وبالتحديد

 يفتعر هناك هل :أوال :ونسأل ,)اإلرهاب بحجة(
 هنالك أن تعتقد هل :اوثانيً , اإلسالم? يف لإلرهاب
 كغطاء اإلسالمي الدين استخدمت أو سخرت مجاعات
 اإلسالم صورة شوهت بحيث إرهابية عمليات لتمرير

 واملتساحمة? الوضاءة
 األحيان بعض يف ,عام مصطلح أو عامة كلمة اإلرهاب 
 عن للدفاعو ,احلق إلحقاق القوة استخدام بمعنى اإلرهاب يكون
ُكمْ اهللاُِتْرِهُبوَن بِِه َعُدوَّ { :الكريم القرآن يقول كام ,احلق  ,)١(} َوَعُدوَّ
 حقوق عىل املعتدين ردع يف القوة الرشعية السلطة متارس وكام

 .٦٠ :يةاآل ,سورة األنفال) ١(                                                 
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 اإلرهاب ولكن ,ومقبول صحيح أمر املعنى هبذا يكون هنا ,الناس
 وجتاه ,رياءاألب جتاه العنف عاملواست ,حق غري من االعتداء بمعنى
 بعض عليه تعارفت كام ,التخريب أساليب واستخدام ,اآلمنني

 سمعة ويشوه ,اومًرض  اصحيحً  ليس األمر هذا ,املتطرفة احلركات
 محايتها عىل اإلسالم حيرص التي للحرمات اانتهاكً  ويشكل ,اإلسالم
 شكالاأل من شكل بأي يقبل ال اإلسالم فإن هنا من ,حفظها وعىل

 أجل من أو ,سيايس غرض حتقيق أجل من ,اآلخرين عىل االعتداء
 وإقناع واملنطق الفكر أن يرى اإلسالم معني, فكري توجه خدمة
 ومل ,األنبياء القوة يستخدم مل ولذلك ,الصحيح الطريق هو الناس

 بذلك هلم يسمح مل تعاىل واهللا ,رسالتهم لنرش اإلرهاب يستخدموا
رٌ { َام َأْنَت ُمَذكِّ ْر إِنَّ  اهللا أخرى آية ويف )١(}َلْسَت َعَلْيِهْم بُِمَسْيطِرٍ  َفَذكِّ

ُهْم َمجِيًعا َأَفَأْنَت { :يقول تعاىل َوَلْو َشاَء َربَُّك آلَمَن َمْن ِيف األَْرِض ُكلُّ
الَ إِْكَراَه ِيف { :تعاىل يقول وكام )٢(}ُتْكِرُه النَّاَس َحتَّى َيُكوُنوا ُمْؤِمنِنيَ 

ينِ   أو ,مبدأ خلدمة كطريق القوة تستخدم أن يمكن فال )٣(}الدِّ
 أن جيب القوة ,سيايس مقصد إىل للوصول أو ,توجه خلدمة كطريق
 احلدود ضمن الظامل ولردع ,املعتدي لردع رشعية جهة عرب تستخدم
 مرشوع غري ااستخدامً  ويعترب ,اإرهابً  يعترب ذلك عدا وما ,الرشعية
 قامت اإلسالم ىلإ انتسبت ممن الفئات بعض أن رأينا وقد ,للقوة
 وأعطت ,اكثريً  اإلسالم أرضت الواقع ويف ,املامرسات هذه ببعض
 لألمة العنيفة الرضبات يوجه أن أجل من لألعداء الفرصة

 .٢١,٢٢ :تانياآل ,سورة الغاشية) ١(                                                 
 .٩٩ :يةاآل ,سورة يونس) ٢(
 .٢٥٦ :يةاآل ,سورة البقرة) ٣(
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 بعض هبا قام التي األعامل بعض أعقاب يف نشاهد كام ,اإلسالمية
 ,اجلزائر يف حصل كام اإلسالمية البلدان داخل كان سواء ,املتشددين

 أن ,إيران يف حصل وكام ,سوريا يف حصل وكام ,مرص يف حصل وكام
 ,بتفجريات وتقوم ,باغتياالت تقوم سياسية اأهدافً  هلا أن تدعي فئات
 رد أوجب هذا ,اإلسالمي املجتمع وداخل ,اإلسالمية البالد داخل
 بيد أكثر امستمسكً  أعطى مما ,اإلسالم جتاه الناس عند فعل

 تقوم ما وكذلك .اإلسالمية ركاتاحل ضد ,األعداء وبيد ,السلطات
 لآلمنني تفجري أو هجوم من املسلمني غري ضد احلركات بعض به

 . . مقبول غري اأيًض  أمر هذا املجتمعات تلك يف ولألبرياء
  الحوار الموضوعي مع اآلخر

 اصدامً  فيه تقرؤون هل ,املستقبل تسترشفون حني 
 وبناءً  هادئ حلوار مفتوحا أفقا فيه ترون أم احلضارات بني
 استخدامها يمكن التي اآلليات هي ما ثم احلضارات? هلذه

 املوضوعي? احلوار لتحقيق
 عيشي أن أجل من تعمل احاليً  األمريكية اإلدارة الواقع يف 
 طرحوا حينام ,األمر هلذا أعدوا إهنم ,احلضارات رصاع معركة العامل
 وفاملعر األمريكي املفكر طريق عن احلضارات صدام فكرة

 ذلك وواكبت ,احلضارات صدام طرح ,)هنتنغتون صموئيل(
 هذه لتدوير األمريكية األبحاث وجمالت اجلرائد يف عديدة مقاالت
 الغربية الدوائر من والكثري األمريكية اإلدارة واستغلت ,الفكرة
 ,معاش واقع إىل املقولة هذه ليحتو أجل من سبتمرب ١١ أحداث
 ,البلدان تلك يف الصحافة وأصبحت ,اإلعالم وسائل أصبحت

 القوى ومن ,املسيحي اليمني ومن ,الصهيوين اللويب من وبتحريض
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 العامل أوساط يف ينرشون أصبحوا ,العامل عىل للهيمنة تسعى التي
 معاداة عىل وحيرضون ,واملسلمني اإلسالم عن مشوهة صورة

 من العديد صدور الفرتة هذه يف نرى لذلك ,واملسلمني اإلسالم
 حترض التي املقاالت من الكثري وصدور ,اإلسالم تشوه التي بالكت
 اإلدارة تعتمدها التي اخلطط ونجد واملسلمني, اإلسالم عىل

 إخواننا عىل الصهيوين االعتداء إىل انحيازها يف احلارضة األمريكية
 األمريكية التهديدات وكذلك ,واملسلمني العرب وعىل ,الفلسطينيني

 ,إيران ,لبنان ,سورياك ,اإلسالمية البلدان تلفخم ضد ايوميً  املتكررة
 وحالة الرصاع حالة إذكاء تريد إنام الترصحيات هذه, السعوديةو

 . احلضاري الصدام
 هذا فيه نواجه الذي الوقت يف علينا جيب كمسلمني نحن
 الفكرية الناحية من علينا جيب ,العميل الصعيد عىل التحدي

 أيدينا تبقى وأن ,املخطط هذا يف قعن ال أن ,واإلعالمية والسياسية
 ديننا, هو هذا ألن ,احلضارات حوار شعار ونرفع ,دودةومم مفتوحة
 رسل نكون أن إىل يدعونا اآلخرين, مع نتحاور أن إىل يدعونا ديننا
 يف القوة منطق ال املنطق قوة نعتمد أن وإىل اآلخرين, إىل سالم

 َعْن الَِّذيَن َملْ اهللاُالَ َينَْهاُكْم { :يقول تعاىل اهللا إن ,اآلخرين مع عالقاتنا
وُهْم َوُتْقِسُطوا  ْ ُخيِْرُجوُكْم ِمْن ِدَياِرُكْم َأْن َتَربُّ يِن َوَمل ُيَقاتُِلوُكْم ِيف الدِّ

 . )١(}ْقِسطِنيَ املإَِلْيِهْم إِنَّ اهللاَ ُحيِبُّ 
 واحرتام ,معهم والتحاور ,اآلخرين عىل لالنفتاح يدعونا ديننا

 يطرحون العامل, عىل اهليمنة بدافع اآلخرون كان وإذا ,مخصوصيته
 ,احلضارات صدام إذكاء أجل من ويعملون ,احلضارات صدام قضية

 .٨ :يةاآل ,سورة املمتحنة) ١(                                                 
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 حوار نطرح بأن مبادئنا مع منسجمني نكون أن جيب فنحن
 . توجهنا هو وهذا منهجنا هو هذا يكون وأن ,احلضارات

  نظرية نهاية التاريخ

 الذي الواحد القطب أمريكا أصبحت أن بعد 
 متثل ألهنا التحكم هذا يف رشعيتها مدعية العامل يف يتحكم
 سنة لفوكوياما )التاريخ هناية( نظرية ظهرت ,احلضارة قمة

 بامذا ,)احضاري  اإلسالم فشل( هبا يدعي التي ,م١٩٨٩
 ذلك? عىل تعلقون

 العقل أصابت التي الغرور حالة متثل النظرية هذه الواقع يف 
 املفكرين من العديد عند حتى مرفوضة احلالة هذه الغريب, الرأساميل

 . األمريكيني
 أمريكا داخل يف ردود عليه وحصلت نظريته يف فوكوياما قشون
 إىل وصل أنه املراحل من مرحلة يف اإلنسان يعتقد أن ,نفسها
 لتطوير جمال وال ,الفكر لتطوير جمال ال وأن ,القمة وإىل ,السقف
 العقل يرفضها الغرور, من حالة هذه كته,وحر اإلنسان مستوى
 يعيشها التي التجريبية املعرفة تقبلها وال ,الفطرة وترفضها ,السليم
 الغرور من حالة متثل وهي مرفوضة فكرة هذه فإذن املعارص, العامل
 . موضوعية معرفية حالة متثل وال

 وبعض الشيعي املذهب يف املرجعي التعدد حالة إىل اآلن ننتقل
 :املثارة كالياتاإلش

 امفتوًح  االجتهاد باب جعل الشيعي املذهب أن تعلمون كام
 كيف. .  آلخر مرجع من وختتلف ,تتباين قد اآلراء فإن ولذلك
  ?داخيل رصاع إىل تتحول ال بحيث اإجيابيً  معها التعامل لنا يتسنى



 ٢/ يني والسيايسإلصالح الدا  ٤٨

 املذهب داخل واملجتهدين الفقهاء بني االختالف الواقع يف
 :اجتاهني يف نجده أن يمكن الشيعي

 ابتالء حمل هي التي الفقهية املسائل يف االختالف :االجتاه األول
 الفقهاء إن ومتداول, معروف أمر وهذا ,املسلم لإلنسان فردي

 بعض وحول ,العبادات مسائل حول ,الفقهية آرائهم يف خيتلفون
 . إشكالية يسبب وال ,فيه ضري ال وهذا ,املعامالت مسائل

 خمتلفة ثقافية أو سياسية توجهات هناك تكون أن :ايناالجتاه الث
 ,سيايس مرشوع الفقيه هلذا يكون بأن ,واملجتهدين الفقهاء بني

 الفقيه هلذا تكون أن أو ,آخر سيايس مرشوع آخر لفقيه ويكون
 قد هنا أخرى, فكرية مدرسة اآلخر وللفقيه ,ثقافية فكرية مدرسة
 أخالقيات عىل بالتأكيد :جتعال وأن حتل أن ينبغي إشكاليةتوجد 
 والحرتام ,اآلخر الرأي الحرتام اإلسالم مبادئ وعىل ,اإلسالم
 مرجعية مجاعة حتاول أو فئة حتاول أن اصحيحً  فليس اآلخر, التوجه
 أن ويف ,مرشوع هلا يكون أن يف األخرى املرجعية حق إلغاء ,معينة
 من أن ترى املرجعية هذه كانت إذا )متبادل حق( رأي, هلا يكون
 فهذا األمة ساحة يف امرشوعً  تطرح وأن ,رأهيا عن تعرب أن حقها
 نتكامل أن جيب ,ارأيً  اأيًض  األخرى للمرجعية بأن تعرتف أن يعني
مادمنا  ,والتعددية التنوع ونتقبل ,البعض بعضنا احرتام خالل من
 دين ضمن امجيعً  بأننا قبلنا قد ومادمنا ,االجتهاد باب بفتح قبلنا
 األمة مستوى عىل اوأساًس  واحد, ومذهب مبدأ وضمن ,واحد

 بني والتقريب التقارب نطرح كنا إذا ,مذهبي تنوع هناك اإلسالمية
 أن بنا فأحرى ,والفقهي العقدي املجال يف اختالفها عىل املذاهب

 وبني ,الواحد املذهب أتباع بني التقارب وعىل الوحدة عىل نرص
 التنازع حالة ,الفكرية التوجهات ويف املشاريع يف ,املختلفة مرجعياته
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 وجود من وإما ,األفق ضيق من إما ناشئة ,مرضية حالة والرصاع
 عىل تكالب هناك يكون أو ,حتاسد هناك يكون بأن ,نفسية أغراض
 ,التعددية قبول ثقافة املجتمع يف ننرش أن وينبغي ,معينة مصلحة
 خلدمة ,مشرتك إطار يف التنوع مع والتوحد ,اآلخر الرأي واحرتام
 . واملشرتكة العامة القضايا

  التعامل مع تراث أهل البيت 

 البيت أهل ومنهج اإلسالم ملبادئ ذكرك عىل 
 الرتاث مع التعامل يف اقصورً  هنالك أن ترى هل, وأسلوبه
 ? عرش األربعة املعصومون لنا تركه الذي الفكري

 تراث اثالرت هذا ,اكبريً  اوتقصريً  اقصورً  هناك أن الشك 
 ,الرتاث هذا من نستفد مل ونحن ,املعرفة جوانب ملختلف شامل

 تقدم التي باألمور وخاصة املعارصة, بقضايانا يرتبط فيام وخاصة
 أمام الرسالية املدرسة هذه وعن ,املذهب هذا عن مرشقة صورة
. .  الكوين بعده يف الرتاث هبذا أكثر هنتم أن جيب إننا. .  أمجع العامل
 اهللا وثرواهتا? خرياهتا نستثمر كيف الطبيعة? مع املنتع كيف

ُهَو َأنَشَأُكْم { الكون يعمر أن أجل من اإلنسان خلق وتعاىل سبحانه
 األرض, عامرة منكم طلب يعني )١(}ِمْن األَْرِض َواْسَتْعَمَرُكْم فِيَها

َر َلُكْم َما ِيف {، اإلنسان أجل من مسخر كله الكون اأساًس  َسخَّ
َاموَ   أهل عن الواردة والروايات القرآن.  )٢(}اِت َوَما ِيف األَْرضِ السَّ
 ,خرياهتا من نستفيد أن الطبيعة, عىل ننفتح بأن تأمرنا  البيت

 .٦١ :يةاآل ,رة هودسو) ١(                                                 
 .٢٠ :يةاآل ,لقامن سورة) ٢(
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 ولذلك الطبيعة إىل توجهوا الغربيون الغربيون, إليه توجه ما وهذا
 واكتشفوا ,البحر أعامق يف وغاصوا ,الفضاء غزوا قد نراهم

   .. وعملوا واخرتعوا
 هم اآلخرين أن ننتظر ,احلياة هذه يف اضيوفً  نعيش نحن بينام

 اإلطار هذا يف دورنا نحن ,لنا ويقدموهنا الكون خريات يستثمرون
 ويساعدنا يعيننا ما  األئمة تراث من نأخذ أن علينا ,دوحمد دور
 الصادق اإلمام أن نجد, واحلياة الكون يف املناسبة موقعيتنا أخذ عىل
 لتعليم قسم الكبرية جامعته يف هناك قرن عرش ربعةأ قبل من 

 التاريخ يف الكيمياء ملهم هو حيان بن جابر أن ونرى ,الكيمياء
  طالب أيب بن عيل املؤمنني أمري كلامت يف نرى كام اإلنساين,
 أرسار إىل وتشري ,الكون قضايا عن تتحدث التي الكلامت من الكثري
 التطورات هذه بعد إال نكتشف ملو نعرف مل بام ,واحلياة الطبيعة
 ,الكالمية القضايا يف انشغلنا ?املنهج هبذا نأخذ مل نحن ملاذا ,العلمية

 أمور وتركنا ,املذهبية اخلالفات ويف ,والعقائدي املذهبي اجلدل ويف
 إىل العودة جيب, كبري خطأ وهذا, واحلياة الكون وأمور ,الطبيعية
, االجتامعية العالقات جمال يف اثانيً و أوًال  املجال هذا يف األمة تراث
 أن ينبغي كيف ?واملحكوم احلاكم بني العالقة تكون أن ينبغي كيف
 العالقة تكون أن ينبغي كيف ?الناس وسائر العامل بني العالقة تكون
 أن ينبغي كيف إىل ?االجتامعية القوى ومراكز واحلركات الفئات بني

 صيغة ?وزوجته الزوج بني ولدهو الوالد بني العائلية العالقات تكون
 اهتمت الغربية املجتمعات نجد ,مهم جمال هذا االجتامعية العالقات

 مع تتناسب الديمقراطية من صيغة إىل ووصلت ,األمر هبذا
 تعيش وبالدنا جمتمعاتنا أغلب تزال ال نحن بينام ,وأجوائها أوضاعها

 من ةحال تعيش ,التناحر من حالة وتعيش ,االستبداد من حالة
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 اإلمام عهد مثل فيه الذي الكبري الرتاث هذا جنبنا وإىل ,الرصاعات
 العابدين زين لإلمام احلقوق رسالة مثل وفيه ,األشرت ملالك  عيل
, صيغ منها نستنتج أن يمكن التي املعارف من كثرية أشياء وفيه 

 . إليه ونتوجه به هنتم أن جيب ما هذا البعض, بعضنا مع لعالقتنا
  ئر الدينية وتنمية الوعيالشعا

 الكيفية يف سامحتكم نسأل احلسينية الشعائر عن 
 لتهذيب مدرسة احلسينية الشعائر جعل من متكننا التي

 الرسايل? الوعي وتعميق األخالق
 ومواقفهم  األئمة سلوك لنا تربز حينام احلسينية الشعائر 
 إبراز ,اجلانب هذا عىل تعتمد حينام الشعائر هذه ,واإلقتداء للتأيس
 تكون هنا ,به نتأسى حتى. . اإلمام موقف إبراز. . اإلمام سرية

 املؤمن إنساننا بناء يف اكثريً  تنفعنا وهنا ,لالستفادة امنبعً  الشعائر
 باجتاه ادافعً  احلسينية الشعائر تكون حينام وكذلك املعارص, الواعي
 وعىل ,املبادئ وعىل ,القيم عىل الشعائر هذه تركز أن ,بالقيم االلتزام
 هبا التزموا , األئمة أن وكيف, اإلسالمية واألخالقيات املفاهيم

 ,مدرسة اإلسالمية الشعائر تكون هنا ,أجلها من وضحوا ,حياهتم يف
 احلياة هذه أمواج يف واالستقامة الصمود معاين كل منها نستلهم
  تالبي أهل ومآيس ومعاناة آالم نعيش أن اجدً  املهم من العاتية,
, »حلزننا وحيزنون لفرحنا يفرحون منا شيعتنا« :بذلك أمرونا وأئمتنا
 عىل والطاغي الوحيد اجلانب هي املأساة تكون أن اأبدً  يصح ال لكن
 لو أما الَعربة, جانب إىل الِعربة هناك يكون أن ينبغي, اجلوانب بقية

 ,طفق العاطفي بالشكل املأساة عىل احلديث وعن الَعربة عىل اقترصنا
 ال الشعائر هذه فإن , البيت أهل حياة يف الِعربة حالة نربز ومل
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 خط ختدم وال ,مذهبنا ختدم وال ,حياتنا يف املطلوب الدور تؤدي
 . واملناسب املطلوب بالشكل أئمتنا

  واقع الشيعة في السعودية

 لو بودنا, والعقائدية الفكرية األسئلة هذه بعد 
 اململكة يف الشيعة واقع عنـ  موجز وبشكلـ  لنا حتدثتم
 اليوم? السعودية العربية

 طريقه يف هو السعودية العربية اململكة يف اآلن الشيعة واقع 
 ,الوطن بوتقة يف أكثر االندماج إىل طريقهم يف والشيعة ,التحسن إىل
 وكانت ,حواجز هناك كانت املاضية الفرتة يف املواطنني, بقية ومع
 ووجود وكيان ةحال وكأهنم الشيعة نم جتعل وأوضاع حاالت هناك

 احلواجز هذه بدأت هللا احلمد اآلن ولكن ,املواطنني بقية عن مفصول
 الشيعة يكون أن أجل من ,وتتالشى تنسحب احلالة هذه وبدأت

 معهم يعيشون ,املواطنني هؤالء من اوجزءً  ,الوطن هذا من اجزءً 
 العامة, ملواطنةا حقوق ويف ,االقتصادي النشاط يف املساواة قدم عىل
 نأمله ما هذا ,املواطنة حقوقب التنعم ويف ,املواطنة واجبات حتمل ويف

 . . اهللا شاء إن بالكامل يتحقق أن ونرجوا
 ادورً  وأعطتهم الشيعة استقطبت التي البحرينية التجربة هنالك

 الشيعي املذهب عىل االنفتاح وكذلك واإلدارية, السياسية احلياة يف
 يف أمل هنالك هل الربملان, يف ممثلني للشيعة جعل ثبحي الكويت يف
 السعودية? يف الشيعة عىل االنفتاحات هذه مثل تتم أن

 ,االنفتاح من حالة تعيش املسلمني بالد كل أن نأمل نحن
 املذهبي التخندق حالة وتتجاوز ,السيايس اجلمود حالة وجتاوز
 وطن نضم ,واحد كمجتمع كلهم املواطنون يعيش بأن ,الطائفي
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 حتمل ويف ,السياسية املشاركة يف ,متساوية تكون حقوقهم واحد,
 العربية اململكة يف لنا وبالنسبة ,بحقوقها والتنعم ,املواطنة واجبات

 خمتلف يف األمور تتحسن أن يتطلعون والشعب احلكومة السعودية,
 . اهللا شاء إن املجاالت

  الكتاب في ظل وسائل االتصال الحديثة

 نإ :سامحتكم فنسأل, والفكر الكتاب عامل إىل عودة 
 من احلديثة املعريف االتصال بوسائل يزخر أصبح العامل

 رصيد أصبح كيف, تنرتنإ شبكات إىل فضائية قنوات
 العامل? هذا يف الكتاب

 ساحة لكن به, املهتمني عند موقعه عىل حيافظ الكتاب زال ال 
 توسعة فينبغي ,تمعاتناجم يف حمدودة األصل يف هي بالكتاب االهتامم

 احلواجز إزالة طريق وعن ,الكتاب توفري طريق عن الساحة هذه
 هناك يكون أن وينبغي ,الكتاب انتشار أمام الرقابة حواجز وخاصة,

 . جمتمعاتنا يف الكتاب ملطالعة وتشويق تشجيع
 السعيد اللقاء هذا يف املطاف هناية إىل وصلنا إذن 

 موقع عن رأيكم عباستطال ونختم سامحتكم مع
 ? عرش األربعة املعصومني

 والساحة ,اوإجيابيً  اجيدً  اتوجهً  يمثل هللا حمداملوقع ب 
 املوقع هذا أن ونأمل ,املوقع هذا مثل إىل حاجة يف كانت اإلسالمية

 اإلثارات عن ويبتعد ,اإلجيايب املنحى وينحى ,التطور طريق يف يسري
 تأكيد إىل حاجة يف نحن. .  هناك ومشكلة هنا مشكلة تسبب قد التي
 موقع به يتمتع ما وهذا ,االنفتاح حالة تأكيد وإىل ,الصف وحدة

 احلالة هذه تتعزز أن ونأمل اهللا, شاء إن  عرش األربعة املعصومني
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 ,البقاع مجيع يف الشيعي الوجود كل مع املوقع هذا يتعامل بحيث
 بحيث ,واحدة نظرة واملدارس واملرجعيات التوجهات مجيع ومن
 التوجهات فيها تتعايش أن عىل قادرة كطائفة الطائفة هذه يربز

 من ,اآلخر الرأي واحرتام التعددية لقبول نموذجا فنقدم ,املختلفة
 . . اهللا شاء إن املوقع هذا خالل

 العالمة لسامحة واالمتنان بالشكر نتوجه اتامً خ 
 .ـ ورعاه اهللا حفظهـ  الصفار حسن الشيخ

 املعصومني موقع يف العاملني ولكل لكم أتوجه بدوري أناو 
 وإىل والسؤدد باملوفقية لكم اداعيً  اجلزيل بالشكر   عرش األربعة
 . اهللا شاء إن النجاح من مزيد
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 السياسية األوساط يف كبرية بشعبية الصفار حسن الشيخ حيظى
 السعودية, العربية باململكة الرشقية املنطقة يف والثقافية واالجتامعية

 عطائها بتنوع البحرين يف معروفة إسالمية فكرية شخصية أنه كام
 خالل الصفار الشيخ التقت )اتاجتاه(. . الفكري واإلنتاج السيايس
 احلركة نضج إىل لفت حيث للبحرين, املايض األسبوع زيارته

 داخل والقوة العنف استخدام ورفض, البحرينية السياسية
 نأ امعتربً , الرشعية الضوابط ضمن إال, اإلسالمية املجتمعات
 فشل أثبتت قد, واإلسالمية العربية املنطقتني يف السياسية التطورات

 هذا حول التفاصيل من املزيد التالية السطور ويف. .  اخليار اهذ
 . . . لسانه عىل أخرى وقضايا املوضوع,

يف بداية حديثه, ألقى الشيخ حسن الصفار نظرة رسيعة عىل 
لو ألقينا نظرة : بعض املواقف السياسية يف الفرتات األخرية, وقال

املنطقة انطلقت من عىل التاريخ سنجد أن أقدم احلركات السياسية يف 
 . البحرين, بلحاظ ما يتمتع به شعبها من تاريخ حضاري عريق

وكأي حركة سياسية ال بد وأن متر بمراحل وتطورات : ويضيف
خمتلفة, فإننا نعتقد أن من بني املراحل التي مرت هبا تلك احلركة 
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السياسية يف البحرين, هي الصدام والرصاع البارز, حيث فرضت 
لية وإقليمية, إال أهنا أثبتت نضجها, ورغبتها يف ذلك ظروف داخ

عدم احرتاف حالة الصدام, والتوجه نحو تلمس طريق املعاجلة 
 . واالستقرار السيايس, عرب الثقة املتبادلة بني احلكومة والشعب

  اإلصالحات بشأن تفاؤل
من هنا ـ واحلديث للشيخ الصفار ـ فإننا نشعر بكثري من التفاؤل 

قف هذه احلركة, بخصوص تعاطيها األخري مع والتقدير ملو
اإلصالحات السياسية األخرية, التي أعلن عنها ملك البحرين بعد 
فرتة وجيزة من استالمه سدة احلكم يف البالد, بل يمكننا أن نذهب 
إىل أكثر من ذلك, ونؤكد نضج القوى السياسية فيام يرتبط 

ايض, حيث اعتمدت باالنتخابات النيابية, التي جرت يف أكتوبر امل
 . أسلوب التعبري السلمي, ونأت بنفسها عن التشنج والتوتر األمني

 بني واالنفتاح التقارب أجواء إىل تنظرون كيف 
 واحلكومات الشيعي أفقها يف السيام املعارضة قوى

 اخلليجية?
إذا كانت حركات املعارضة عادة ما تكون معنية بالشأن  

ية وجدت نفسها معنية باحلالة الدينية, السيايس, فإن احلركات الشيع
التي تعيشها جمتمعاهتا, ذلك أن وجود حالة من التشنج الطائفي ـ 
املذهبي, شجعته ظروف سياسية خمتلفة مرت هبا املنطقة, جعل 
القواعد االجتامعية لتلك احلركات, تضغط باجتاه معاجلة املشاكل 

 . املذهبية ـ الطائفية
من مصلحة جمتمعاتنا اخلليجية  ومن الواضح هنا أنه ليس

واإلسالمية بشكل عام, أن تتعمق فيها احلالة الطائفية, ولذلك حينام 



   ٥٩  أسئلة حول احلالة الدينية

الحت فرصة االنفتاح واالنفراج, فقد عمدت مثل هذه احلركات 
للتجاوب معها, بغية أال تقع جمتمعاهتا فريسة هلذا التوجه الطائفي 

 . املرض للجميع
  الشيعي نيالس اللقاء

ـ  السني اللقاء ذلك ضوء يف تقرؤون كيف إذن 
 األقل? عىل املنطقة دول مستوى عىل الشيعي

هناك قوى واعية يف اجلانبني السني والشيعي, تدرك أن  
مصلحة اإلسالم ومصلحة املنطقة, وخاصة يف هذه املرحلة 
احلساسة, تقتيض التقارب واالنفتاح واحلوار بني أتباع املذهبني 

الوعي اإلسالمي احلقيقي يوجب مثل هذا  السني والشيعي, بل أنّ 
االنفتاح والتقارب, بغض النظر عن بعض الظروف السياسية, ومثل 
هذا التقارب بني أبناء األمة, جيب أال يعرب عن تكتيك مرحيل, 
يفرضه الظرف السيايس, وإنام يؤكد عىل اسرتاتيجية هذا التوجه 

 . ملصلحة اإلسالم واملسلمني
, )الطيبة(بـ وصفها لقاءات احاليً  تعقد رالصفا الشيخ وبحسب

 التصنيف متجاوزة, اخلليجية املناطق خمتلف يف الدينية اجلهات بني
 التابعة املتشنجة والعنارص اجلهات بعض هناك ذلك ومع املذهبي,
 عىل وتعمل واملذهبي, الطائفي الوتر عىل تعزف تزال ال, للطرفني

 وإصدار, التحريضية التعبوية تاخلطابا عرب, املذهبية اخلالفات إثارة
 . والفتاوى الكتب

ويأمل أن تبادر احلكومات اخلليجية ملعاجلة بعض اإلجراءات, 
التي يستفاد منها يف تعميق حالة اخلالف الطائفي واملذهبي, كي تؤكد 
تلك احلكومات حرصها عىل وحدة املجتمعات اخلليجية ومتاسكها 

 . أمام خمتلف التحديات واألخطار



 ٢/ يني والسيايسإلصالح الدا  ٦٠

  والقوة العنف رخيا

 امتامً  استبعدت قد القوة خيارات نأ تعتقدون هل 
 الظروف ضوء يف املنطقة دول يف املعارضة قوى قاموس من

 املعقدة? والدولية اإلقليمية السياسية
يف األصل أعتقد أن استخدام العنف والقوة داخل  

املجتمعات اإلسالمية أمر مرفوض وغري صالح إال ضمن ظروف 
..  ضوابط رشعية حتددها مرجعيات دينية مقبولة يف األمةحتددها 

والتطورات السياسية يف املنطقتني العربية واإلسالمية أثبتت فشل 
خيارات القوة والعنف الذي نعتقد أن البديل األمثل هلا هو توجه 
احلكومات نحو اإلصالح السيايس وتفاعل القوى السياسية 

 . معه واالجتامعية الواعية يف جمتمعاتنا
  والتقليد المرجعية

 اإلسالمي التيار ضمن العاملني النشطاء أحد كنتم 
 مهدي حممد السيد أفكار إىل طروحاتهأ يف ينتمي الذي

 ما ضوء يف التيار هذا من خرجتم نكمأ وتردد. .  الشريازي
 مسألة يف ورجوعكم اخلالفات بعض وجود عن قيل

 مدى ما..  تاينالسيس السيد إىل األول وفاة بعد التقليد
 مرجعيتني بني الشريازي التيار وانقسام ذلك? صحة
 تقي حممد للسيد خرواآل الشريازي صادق للسيد أحدمها

 املدريس?
بالنسبة يل فإنني أعترب موضوع املرجعية والتقليد مسألة دينية  

رشعية وال أتعاطى معها كشأن حزيب فئوي, ولذلك اختياري 
وط والضوابط الرشعية والفقهية, للمرجع يتم عىل أساس الرش
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وبالنسبة إىل أفكار السيد اإلمام الشريازي رمحه اهللا فهي أفكار رسالية 
أصيلة تدعو إىل وحدة األمة وإىل تفعيل اجلانب الثقايف واملعريف 
وتؤكد عىل اجتناب العنف وعىل التزام األخالق يف الدعوة إىل اهللا 

ر ال يتأثر بوفاة السيد الشريازي سبحانه وتعاىل, والتزامي هبذه األفكا
أما بخصوص .  كام ال يصطدم باختياري ألي مرجعية يف التقليد

انقسام املرجعية بني السيد صادق الشريازي والسيد املدريس, فنحن 
نعلم أن تاريخ املرجعية الشيعية يشهد بأن الساحة املرجعية ألي 

ع واحد من بعده, مرجع يغادر احلياة الدنيا ال تتجه يف الغالب ملرج
وإنام تنقسم تلك الساحة حسب قناعات املقلدين والعلامء الذين 
يعتمدون رأهيم واختيارهم, وال يصح من الناحية الفقهية اختيار 
املرجع عىل أساس االنتامء العائيل أو الفئوي أو اإلقليمي, والذين 
اختاروا السيد صادق الشريازي أو السيد املدريس إنام كان عىل 

 . اس اطمئناهنم واقتناعهم باملربرات الرشعية هلذا االختيارأس
 اخلليج منطقة يف الشيعة املواطنني تقاطع عن ماذا 

 يفتح أن يمكن أال..  والنجف قم يف الدينية املرجعية بني
 املنطقة? يف الشيعية الطائفة داخل االنقسام حالة أمام الباب

يف النجف أو قم  إن الظرف الذي تعيشه املرجعية الدينية 
جعلها يف حدود املرجعية الفقهية يف الفتوى, وبالتايل ليس هلذه 

أو  ااملرجعيات أي برامج سياسية حتى نحتمل أن يكون هنا تقاطعً 
 .     فيام بينها أو بني أتباعها احتى تصادمً 
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 مهوم ومحل ,والفكري اجلهادي العمل مسرية عاتقه ىلع محل

 عىل واجلامهريية الثقافية األوساط يف وُعرف ,اإلسالمية وأمته وطنه
. اإلسالمي العمل ملسرية ومفكر ومنظر كعامل ,العريب العامل مستوى
 والدعوة ,الرصني والعمل, واخلطابة والتأليف بالبحث اشتغل

 تصلإ ,املديد عمره سنوات مدار ىلع ,اإلسالمية األمة الستنهاض
 أكثر وكان ,العلمية والشخصيات والباحثني املفكرين من بالكثري
 جل األصيل فكره زخم من أعطاها التي ,املتطلعة باجلامهري االتصاقً 
 من العديد وتدشني تأسيس يف بارز ريادي بدور اضطلع ,وقته

 الشيخ سامحة نهإ ,اإلسالمي العامل مستوى عىل الثقافية املشاريع
 يف هئآرا باستطالع الرفيعة شبكة تترشف إذ الصفار, موسى بن حسن
 الوقت هذا يف ,املؤمنة اجلامهري هتم التي ,املصريية القضايا وأبرز أهم

 اإلسالمية األمة به متر الذي ,والدقيق احلساس
   الفكري االنغالق

االنغالق الفكري واإلحساس بالغربة الثقافية يف  
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ألمة اإلسالمية وأوساط العاملني واحدة من أوساط ا
اهلموم التي تؤرق املثقفني يف نظر سامحتكم ما هي أسباب 

 هذه الظاهرة وكيف يمكن جتاوزها?
 والصالة ,العاملني رب هللا احلمد ,الرحيم الرمحن اهللا بسم 
 .  الطاهرين وآله حممد نبينا عىل والسالم

 احلقيقة يمتلك بأنه ساناإلن شعور بسبب ينشأ الفكري االنغالق
 ويف ,عنده ما إىل يضيفونه عندهم يشء ال اآلخرين وأن ,املطلقة
 حالة هي ,نفسية حالة من الفكري االنغالق ينشأ قد األحيان بعض
 ادافعً  جيد ال وبالتايل ,األخرى اآلراء أصحاب نوايا يف الشك

ق وبالنسبة إىل االنغال ,عهمم الفكري لتواصلاو عليهم لالنفتاح
 منئ ناش فهذا ,األمة مجاهري أوساط يف النخبةوالغربة التي تشعر هبا 

 هذه وبقاء ,اجلمهور أوساط يف دورها املثقفة النخبة أخذ عدم
 من ترفع ثقافية وخطط برنامج وجود وعدم ,عاجية أبراج يف النخبة
حتملها  التي والتطلعات االهتاممات إىل تصل بحيث ,األمة مستوى
 .  ةاملثقفالنخبة 

 أجواء من هم يعيشونه ما بني فاصًال  هناك أن يرون املثقفون
 جتسري هناك يكون أن ينبغي اجلامهري, تعيشه ما وبني ثقافية, فكرية

 اهتامماهتم عن يتنازلوا بأن املثقفني نطالب ال اجلمهور, مع لعالقتهم
ا هذا الشارع عن يرفعو بأن نطالبهم وإنام ,الشارع مستوى إىل وينزلوا

 خطط, اعتمدت ولو املعريف, النشاط و الثقافية,ريق اخلطط ط
 مستواه انخفاض من نعاين الذي مجهورنا أن لوجدنا ,جهود توبذل
 يسهل بحيث ,احلالة هذه وجتاوز ارتفع قد تلك أو املنطقة هذه يف

 قريبني ونحن ,فيه نفكر مما اقريبً  يكون وأن ,معه التخاطب علينا
  . مهوآالمهومه  من اأيًض 



   ٦٧  الثقافة الدينية والواقع الراهن

   النخبة ثقافة

يظن الكثري من املثقفني أن ثقافة النخبة كفيلة  
بتحقيق التميز عىل حساب سعة االنتشار فام رأي سامحتكم 

 ?هبذه املشكلة
 إذا الثقافية,اهلدف من الفاعلية  نحدد أن جيب أننا أعتقد أنا 

 أن نشعر كنا إذا أما ,بحث افهذ للثقافة, الثقافة ..الثقايف العمل كان
 نعتمد وأن بد ال فهنا ,وللناس للجمهور إيصاهلا نريد رسالة عندنا

 الثقافة تكون حينام ,الناس أذهان إىل رسالتنا يوصل الذي األسلوب
يكون عىل مستوى الوسط  ,لوب أسلوب نخبوياألس فإن للثقافة

 يريد ,للجمهور إيصاهلا يريد رسالة لديه أن يشعر من لكن ,النخبوي
 املستوى يف خطابه جيعل وأن بد فال ,اجلمهور هذا بمستوى يرتقي أن

 نتصور ولعلنا ,وآماله آالمه مع واملتفاعل ,اجلمهور إلدراك املناسب
 قدر عىلأمرنا أن نكلم الناس  األنبياء معارش نحن« :القائل النص
َوَما ﴿ :تقول التي الكريمة واآليات فهمهم قدر عىل يعني, »عقوهلم

ُسو  يعني قومه بلسان تعني ال قد )١(﴾ٍل إِالَّ بِلَِساِن َقْوِمهِ َأْرَسْلنَا ِمن رَّ
 من أكثر تعني اأيًض  وإنام ...فارسية أو ,عربيةأو  ,عربية لغة باللغة,

 .  قومه يفهمها التي وبالطريقة وباملنطق باألسلوبيعني  ,لكذ
   العصرنة

العرصنة يف لغة اخلطاب اإلسالمي توحي بحالة من  
هل  ,لنخبة كطليعة وما بني اجلامهريالفصام ما بني ا

تشعرون أن لغة اخلطاب اإلسالمي للمسلمني أو النخبة 
 .٤ :يةاآل ,سورة إبراهيم) ١(                                                 
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كفيلة بتحقيق املستوى املنشود هلا وما هي معوقات وصول 
 اخلطاب للجامهري بلغة تتامشى مع روح العرص ومعطياته?

 وبني النخبة بني والفصام باالنفصال توحي ال العرصنة 
 اعتامد يكون األحيان بعض يف عكس من ذلك,بل عىل ال اجلمهور,
 االنفصام يسبب الذي هو اإلسالمياخلطاب  يف القديم األسلوب
 اإلعالم وسائل مع يتعامل أصبح اآلن اجلمهور ألن ,واالنفصال
 ,احلياة وتطورات ,العلم حقائق مع يتعايش وأصبح ,املختلفة
 ,توياتهوحم مضامينه يف العرصنة إىل اإلسالمي اخلطاب فيحتاج
 عامة تفهمها ال قد ومصطلحات ألفاظ استخدام ليست العرصنة

الناس, العرصنة هي االقرتاب من القضايا واملضامني التي يواجهها 
فإذا كانت  ,هبا االهتامم العامل يعيش والتي ,العرص هذا يف اإلنسان

 استخدام بل إن ,االنفصام تسبب ال فهي ىاملعنهبذا العرصنة 
 املسائل بعض فمثًال , االنفصام يسبب الذي هو مالقدي األسلوب

 بعض عىل ناآلتقرأ حينام  ,وبعض النصوص والروايات ,فقهيةال
 وعن ألفاظ عن تتحدث ألهنا ,معناها يفهموا أن يكادون ال الناس

 اإلسالمي اخلطاب فمامرسة ,اآلن تستخدم عادت ام مصطلحات
 العرصنة أما ,لصااالنفو االنفصام تعني التي هي ,القديم بأسلوبه
الناس بام يعيشون وبام  وخماطبة ,الناس مع التفاعل تعني فإهنا

 .  يفهمون
 مصطلحات عاملباست العلمية وبعض املثقفني يستعرض عضالته

 يكمن وهنا ,الناس عامة يفهمها ال قد ختصصية مصطلحات, معينة
 امناسبً  ذلك يكون قد ,للجمهور اموجهً  اخلطاب يكون حينام ,اخلطأ
 نتخاطب أن جيب اجلمهور مستوى عىل ولكن ,النخب مستوى عىل
 .  مصطلحات و ألفاظ من معانيه يدركون بام الناس مع
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   الثقافي العمل معوقات

تتنوع معوقات العمل الثقايف ما بني اإلحباط وقلة  
يف نظر سامحتكم ما هي أهم معوقات  ,اخلربات وما شابه

 العمل الثقايف وكيف نواجهها?
 املأسسة, عدم الثقايف العمل معوقات أهم من أن ظني يف 
 ,فردي كنشاط جمتمعاتنا من الكثري يف جيري يزال ال الثقايف العمل

 الثقافة عامل يف نعيش نحن واآلن ,تلقائي ارجتايل عفوي وكنشاط
 يكون أن إىل نحتاج فنحن ,مؤسساته له أصبحت والفكر واإلعالم

وضمن خطط  ,من عمل مجعيوض ,لعمل الثقايف ضمن مؤسساتا
 .  وبرامج

 إىل ترقى وال ,مبتورة و حمدودة األعامل جتعل املأسسة وعدم
 هذا األمة وتعيشها ,اإلسالم يعيشها التي الثقافية التحديات مستوى
 .  اليوم

  الثقافي التأصيل

من وجهة نظر سامحتكم ما هي مرتكزات نظرية  
 التأصيل الثقايف?

  :التالية املرتكزات عىل تقوم 
 .  األساسية وقيمه الدين ئمباد فهم  :أوًال 
 وهي اإلسالمي والترشيع الفكر مصادر عىل االطالع :اثانيً 
ي لنستشف منها النامذج اإلسالم التاريخ وجمريات والسنة الكتاب

 .  والتطبيقات
 .  والفقه الفكر ميادين يف االستنباط عىل االجتهادية القدرة :اثالثً 

 .  هلا التأصيل يراد التي وقضاياه العرص فةمعر :ارابعً 
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  الوضوح

كام يقول الفقهاء توضيح الواضحات من أشكل  
اإلسالمية رغم ذلك  ئاملشكالت ومع شدة وضوح املباد

 هي ما ,هناك رصاع بني األصالة واحلداثة والفهم املغلوط
 ?انعكاسات ذلك عىل مستوى التطبيق

 فقد ,ليس من املسلامت يةاإلسالم ئاملباد وضوح الواقع يف 
 ,األولويات تواختلط ,األوراق فيها اختلطت عهود أمتنا عىل مرت

 هي وكأهنا البعض أذهان يف الفرعية القضايا بعض فأصبحت
 واضحة ئاملباد أن اصحيحً  فليس ئ,املباد بعض وغابت ئ,املباد
 من الدرجة بتلك واضحة ليست العرص قضايا اوأيًض  ,الناس أمام

   .الوضوح
 إىل حتتاج املسألة زالت ال, وضوح هناك ليس اعتقادي يف

هذا وجتاوز  ,استيضاح أكثر عند قطاع ال بأس به من املثقفني والعلامء
 الفقه قراءة وإعادة ,اإلسالمي الفكر قراءة بإعادة يتم إنام عاملوضو

 تطورات عىل طالعهما بعد ,واملختصني العارفني من اإلسالمي
 .  رصالع وقضايا العلم

   الثقافي الموروث

ما يرتب البعض مواقفه بناء عىل املوروث  اكثريً  
الثقايف وجيهد نفسه يف البحث والتقيص عام يوجد له صبغة 
رشعيه من خالل اإلسقاطات التارخيية عىل البيئة املعاشة 
كيف نتعامل مع هذه الظاهرة عىل صعيد البحث العلمي 

 ?والثقافة املتداولة
 . جمالني يف منه نستفيد أن نستطيع ثقايفال املوروث 
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 ,النص ورود من نتأكد أن بعد الرشعي النص :املجال األول 
 بالنسبة لكن ,الصدور قطعي الكريم القرآن .السنة جمال يف وخاصة
 .النص ورود من نتأكد أن ينبغي للسنة
أن نستفيد  استطعنا فإذا ,النص هذا نفهم كيف :املجال الثاين 

 يف نجتهد أن وبعد ,وروده من نتحقق أنبعد  ,رشعيمن النص ال
 . النص ذلك خالل من الواقع إىل ننظر أن فيمكننا ,معناه فهم

 وخاصة اإلسالمية والسرية اإلسالمي التاريخ :األمر الثاين 
 قراءة خالل من يمكننا ,املسلم وللجمهور ,الدينية للقيادات
 أن يمكننا,  األئمة سرية وقراءة,  النبي سرية وقراءة ,التاريخ
 يف وردت التي للمفاهيم والتجسيدات التطبيقات من الكثري نستشف
كام أن حياة اجلمهور املسلم يف العهود املاضية يمكننا من  ,صالنصو
 .  املصطلحات بعض نفهم أن اأيًض  اخالهل

 القضايا من قضية عن احلديث النصوص من نص يف يأيت حينام
 الشكل هبذا يتعامل كان الوقت ذلك يف املسلم اجلمهور أن ونجد
دود وهبذه احل هبذه احلالة هذه عن يتحدث كان النص هذا أن ندرك

 املوارد أو التاريخ سياق ندرس وأناملعامل فيمكننا أن ندرس النص 
 يف حيصل لكن ,احلارض واقعنا عىل إسقاطات منها ونأخذ التارخيية
 عىل يدل اإلسقاط يف والتكلف تكلف هناك يكون أن األحيان بعض
 ارشعيً  اتربيرً  أو غطاءً  له جيعل أن يريد رأي لديه اسلفً  اإلنسان أن
 النص نقود يس أنول النص يقودنا ينبغي أن خاطئة,ذه طريقة وه
 أن نرغب التي واألفكار اآلراء عىل تطبيقه ويف تفسريه يف سفتعون

 .  النص باسم نطرحها
يل الذين ولكن كيف نعالج مشكلة فقهاء التأو 

 ?يضعون تفسريات أو تأويالت للنصوص
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ل ب اآلخرين للفقهاء املزمً  ليس فقيه أي وتأويل تفسري 
 اسقفً  ليست السابقني الفقهاءوآراء  ,عليهم أن يعملوا اجتهادهم

 الذي اإلمجاع مستوى إىل تصل حينام إال اللهم املعارصين للفقهاء
 .  مورد كل يف هذا يتأتى ال  البيت أهل مدرسة ويف حجة يكون
   الحضارات حوار

الرشق يتهم الغرب والعكس بالعكس ما مدى  
مصداقية نظرية املؤامرة التي نادى هبا الغرب وهل يف 

من هذه  االنصوص الدينية مسوغات تؤيد ولو بعًض 
 ? النظرية كرأي الدين يف اليهودية املنحرفة مثًال 

 ترتدد النظرية هذه عادة املؤامرة, نظرية يطرح ال الغرب 
 بعقلية األحداث كل نفرس نحن دائًام  الرشق يف الرشق, يف عندنا

 تدرك وال بنفسها الثقة تفقد حينام الشعوب أن يل ويبدو املؤامرة
رس أي حدث من األحداث تف و نفسها تريح فإهنا األحداث عوامل
 افإهن الذاتية العوامل عن األمةوحينام يغفل املجتمع وتغفل  ,باملؤامرة

 ,اخلارجي العامل عىل نكسات و هزائم من هلا حيصل ما تعلق دائًام 
 هذه حصلت و واهنزمنا انتكسنا بأننا املؤامرة نظرية تشيع وهنا

 بعض املؤامرات, لنا حييكون علينا, تآمر الغرب ألن تلك أو املشكلة
 بأن لك توحي اإلسالمية اخلطابات بعض تقرأ حينام األحيان
 الغرب خطأ, وهذا املسلمني عىل التآمر إال مهل شغل ال الغربيني
 كانت إذا وقضاياهم, بأمورهم انشغال وعندهم حضارة عندهم
 التي الدوائر ضمن هو إنام املسلمني عىل التآمر يف تفكر جهات هناك
 يف مصالح وحتصيل استهالكية أسواق فتح يف تفكراهليمنة و  يف تفكر

 عند تدور امم أكثر الرشقيني هانأذ يف تدور املؤامرة فنظرية ,مناطقنا
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 عند مؤامرة عن يتحدثون ال القوة موقع يف باعتبارهم الغربيني
 وهيمنتهم قوهتم من تنال أن تستطيع مؤامرة وأي ,املسلمني
طروحات يني جتري مثل هذه األالرشق نحن عندنا لكن ,وقدرهتم

 حملنت وأن وعللها األشياءوعلينا أن نتخلص منها وننظر إىل أسباب 
 عىل بالالئمة نلقي وال أوضاع من نعيش ما جتاه مسئوليتنا نحن

 .  اوأبدً  دائًام  اخلارجي العامل
وجدت العلوم اإلنسانية لتجسري الصلة فيام بني  

كيف نوظف  احلضارات من قبيل علم األديان املقارن مثًال 
هذه العلوم يف خدمة حوار احلضارات وما هي اآلفاق 

 د?الصعياملقرتحة عىل هذا 
 مل احلديثة العلوم أن مشكلتنا العلوم, هذه ندرس أن ينبغي 
 العلمية حوزاتنا يف والثقافية, الفكرية منظومتنا يف بعد موقعها تأخذ
يف جمال علم األديان نعتمد  ًال مث زلنا ال العلوم هذه من يستفد مل بعد

 والنحل امللل كتاب مثل عندناعىل بعض الكتب القديمة 
 خالل من األخرى األديان إىل وننظر الكتب هذه وأمثال ينللشهرستا

 فردية اجهودً  متثل الكتابات هذه أن الواضح من أنه مع الكتب هذه
يث هذه حد يف املصداقية نجد أن ويمكننا دقيقة ليست منها قسم ويف

 يتحدث إذ الكتاب هذا أن نجد حينامالكتب عن هذا املذهب أو ذاك 
 عن يتحدث حينام بموضوعيته نثق فكيف اموضوعيً  ليس الشيعة عن

 ال الكتابات هذه اإذً  ,املسيحيني عن أو البوذيني عن أو الصابئة,
 الرتاث من جزء هيف نلغيها, الو امطلقً  ااعتامدً  عليها نعتمد أن ينبغي
 علم احلديثة, العلوم مناهج نعتمد أن علينايف نستفيد منها لكن املعر

 حتصل وكيف الدينية الظاهرة يدرس ,قواعده له حديث علم األديان
 األديان بني والعالقة تتأخر وكيف تتقدم وكيف حتصل ومتى
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 وخاصة عليه نطلع أن ينبغي العلم ذلك أشبه وما املشرتكة والقواسم
 اإلسالميون املفكرون العلامء العلمية,دينية ال الرشحية إىل بالنسبة
 علم النفس, علم يان,األد علم احلديثة العلوم هذه يدرسوا أن ينبغي

 يف اكثريً  تفيدنا هذه املوجودة املختلفة والعلوم اللغات علم االجتامع,
 وأفكارنا ديننا نعرض أن عىل قدرتنا ويف اآلخرين فهم ويف ديننا فهم

 .  العرصية املنهجية املقبولة يف هذا العلم بالطريقة
 رسد خالل من رئييس بشكل الكريم القرآن يركز 
 كقاعدة األديان خمتلف بني احلوار عىل ياءاألنب قصص
 احلوار به ونعني نيكمسلم بيننا احلوار هل ,للتعايش
 اإلعالم أن ترون وهل الطموح مستوى يف هل هو ,املذهبي

  االجتاه? هذا مع يتساوق والشعبي الرسمي اإلسالمي
 حياتنا يف موقعه يأخذ مل احلوار أن اجدً  املؤسف من 
 تدفع القرآن آيات أن مع الداخيل املستوى عىل وخاصة كمسلمني
 أن فنجد ,احلوار منهج اعتامد عىل املسلم اإلنسان وتريب اإلنسان
ني ب واحلوار مالئكته مع تعاىل اهللا حوار علينا يعرض الكريم القرآن

 كثرية اقصًص  علينا ويعرض ,املتمرداهللا جل وعال وبني إبليس 
 القرآن يقول كام ,املؤمنني وبعض وأقوامهم أممهم مع األنبياء ملحاورة
 من نامذج لنا يعرض )١(}َقاَل َلُه َصاِحُبُه َوُهَو ُحيَاِوُرهُ { :الكريم
نحن  ,نباجلا هذا عىل تأكيد والنصوص الروايات ويف احلوار

 كبرية مشكلة وهذه واخلصومة وبالنزاعاستبدلنا احلوار بالقطيعة 
 عىل نتعرف أن أجل من راحلوا منهجية نعتمد أن ينبغي ختلفنا تكرس

 .٣٧ :يةاآل ,سورة الكهف) ١(                                                 
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 اآلخر نظر وجهة هي ما بالضبط واحد كل يعرف البعض, بعضنا
 النظرة هذه يف مربراته يعرف وأن مشوهة مبترسة نظرة عنه يكّون وال
 عىل تتعرف للتعارف وطريق للمعرفة طريقف فاحلوار املوق وهذا
 يكن مل إذا نظرك, وجهة عىل يتعرف وهو اآلخر الطرف نظر وجهة
 طرف طريق عن بك ومعرفته به معرفتك تكون مبارش حوار كهنا

 كام ,وسليمة وصحيحة دقيقة تكون ال قد معلومات طريق عن ثالث
عن املذهب اآلخر  نظرته يأخذ مذهب كل املسلمني بني اآلن نجد

 سليمةمن خالل ما يسمع من كالم أو من كتابات مشوهة أو غري 
 من اخلالف ينقل ألنه م,للسال طريق احلوار من ناحية أخرى فإنو

 كوجهات العقلية الفكرية دائرته إىل وكأحقاد كرصاع النفسية دائرته
 .  املوقف لذلك أو املوقف هلذا خمتلفة وكدوافع خمتلفة نظر

 املستوى عىل خاصة املسلمني بني احلوار أن اجدً  املؤسف من
 يف ةاملضيئ الومضات بعض إال اللهم الدرجة هذه إىل يرق مل املذهبي
 يف اإلسالمي التقريب دار خالل من حصل كام املعارص تارخينا
 تقي حممد كالشيخ هناك إىل الشيعة علامء بعض ذهب حينام القاهرة
ما حصل  اوأيًض  ,مرص يف العلامء بعض مع احوارً  وأجرى القمي

 و والثقافة, للعلوم اإلسالمية املنظمة )إسسكو( قبلمن  اأخريً 
 األحيان بعض يف نشهد لكن الصعيد, هذا عىل لقاءات حصلت

 بعض يف شاهدنا كام املتقدم املستوى هذا عن انتكاسة متثل أعامًال 
 أقرب هو مما االنرتنت مواقع بعض عىل نشهد وكام الفضائية القنوات

 نرى ونحن املناظرة من املنافرة إىل أقرب احلوار, إىل منههاترات امل إىل
 السلبية واحلالة األمة تعيشه الذي التخلف يعكس األسلوب هذا أن

 .  األمة تتجاوزها حتى الواعون يعمل أن جيب التي
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   ستشراقاال
سترشاق يف جمملها تعترب طليعة فكرية خلدمة هل حركة اال 

أو خدمة ما يف تأسيس  ااتفاقي  ااحلركة االستعامرية أم أهنا لعبت دورً 
 دود أفعال مستقلة?االستعامر أم أهنا حركة منظمة وواعية قائمة عىل ر

 نظرة إليها ننظر أن يصح وال واسعة حركة سترشاقاال حركة 
ال شك أن هناك مسترشقني ابتعثوا  ,اتعميميً  ة وأن نعطي حكًام أحادي

 ومن معلومات جتميع أجل من واستخباراتية سياسيةمن قبل جهات 
 من تلك أو املنطقة هذه أوضاع عن ونظرة وفكرة رؤية إعطاء أجل
 ال أمر هذا ,املسلمني عند تلك أو القضية وهذه اإلسالمي العامل
 اوجاؤ املسترشقني من عنارص هناك لكن ,به يعرتفون وهم ,فيه يشك

 هبذا وتدفع باملعرفة وهتتم بالعلم هتتم حضارة إىل ينتمون ذايت باندفاع
 هذه واقع عىل طالعاال أجل من اندفاع عندهم فحصل االجتاه
 قد أخرى ناحية ومن ,جيري ما حقائق فةمعر أجل ومن البلدان
 والربوز,وسيلة من وسائل الكسب  لبعضهم بالنسبة هذا يكون

 و شخصيته و دوره لصالح ورقة يصبح عليه يتحصل الذي اإلطالع
 يف دوافعهم بأن املسترشقني كل اهتام يمكن فال جمتمعه يف موقعيته
 ينبغي كلهم, تربئتهم يمكن ال كام سيئة دوافع سترشاقياال نشاطهم

من املسترشقني  مسترشق كل تاريخ إىل بالنظر موضوعيني نكون أن
 .  امنحازً  أو اموضوعيً أن نقوم نشاطه إن كان  اوأيًض 

   الطائفية الحوارات

هل وجد الشيعة نقطة فراغ معينة يبحثون عنها  
جعلها تشعر أهنا يف حالة انتقاص ولذلك هبت للدفاع عن 

وصلت لطريق ورطت نفسها فيه  التشيع بشكل دفاعي أو
سئول والالعقالين مع أطراف املمن خالل احلوار غري 
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 ?للحوار كام حدث يف املناظرات األخرية ليست أهًال 
 أن وأظن ,فراغ نقطة من ناجتة كانت املسألة أن أعتقد ال 
قد خططوا  اسلفً  يكونوا مل احلوار يف اشرتكوا الذين األشخاص بعض

 هم ,املستوى هذا ضمن القضيةأن تصبح  وما كانوا يتوقعون
 بحيث معينة حالة ضمن أنفسهم وجدوا لكن و واعون خملصون

 الرتاجع فيه يصعب موقع يف فأصبحوا احلالة هذه مثل إىل استدرجوا
 الصورة وهبذه الطريقة هبذه سيكون احلوار أن يدركون كانوا لو إال و
 .فيهيقبلون الدخول  كانوا ما

تكم أن أمثال هذه احلوارات خمطط هل يعتقد سامح 
من قبل جهات مغرضة تستهدف التفرقة فيام بني  اهلا سلفً 

 املسلمني? 
 دائًام  نفكر أن اصحيحً  ليس اسابقً  حتدثنا كام لكن وارد احتامل 
قناة ال احلوار, هذا أدارت التي اجلهة تكون أن يمكن املؤامرة, بعقلية

 مثرية مسألة باعتبارها المي,اإلع للكسب جماًال  فيهالفضائية ترى 
 إعالمية وسيلة وأي الناس واستقطبت اجلمهور استقطبت وبالفعل
 ودفعت خططت جهات هناك أن أما الفرصة, هذه مثل عن تبحث
 أن أستطيع ال لكن عليه, أدلة نمتلك ال وارد احتامل االجتاه, هبذا
طراف للجهة التي قامت بإجراء هذه املناظرات أو األ االهتام أوجه

  .هكذا هتمأ أن أستطيع ال .مؤامرة يف رشكاءأهنم  عىلالتي اشرتكت 
   الشيعية والمنتديات الحوار قنوات

تعددت صور قنوات احلوار وتطورت بشكل  
متسارع وتوزعت ما بني األشكال التقليدية واالفرتاضية 
كمواقع شبكة االنرتنت هل ترون أن جمتمعاتنا استطاعت 
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فوذ من خالل هذه الوسائل بالشكل هضم املعادلة والن
املأمول وتوظيفها بالصورة املطلوبة وما هو املأمول من هذه 
الشبكات يف مقابل اجليش العرمرم من إمرباطوريات 
اإلعالم الرسمي واليهودي بشكل خاص خاصة أننا 

نرتنت يف العامل العريب ال تتجاوز اإل عاملسمعنا أن نسبة است
 عريب?يف العامل ال % ٦٠نسبة 

 من ال املعلومايت التطور هذا جمتمعاتنا تستوعب مل بعد بالطبع 
 ذكرتم كام الكم ناحية من ,الكيف ناحية من وال الكم ناحية

 االنرتنت شبكة من املستفيدين عددئية ال تزال متدنية يعني اإلحصا
 مستوى وعىل ,متدنية نسبة تزال ال واإلسالمي العريب العامل يف

 مناقشة عن بعيدة واملنتديات املواقع من الكثري تزال ال أيضا الكيف
 بالقضايا ومنشغلة ,األمة واقع ويف اإلسالم يف اجلوهرية القضايا
 األمة تواجه التي الرهيبة التحديات ندرك أن علينا ,واجلانبية اهلامشية

 املستوى إىل والكيف الكم حيث من اإلعالمية بوسائلنا نرتقي وأن
 .  قبلنا خروناآل إليه وصل الذي

هل هي ) املنتديات الشيعية(شبكات احلوار  
بواقعها احلايل واملأمول يف نظركم قادرة ككل عىل خلق 
تيار واع وإعطاء صورة ناصعة وثقافة موجهه ومركزة 

واملسلم بشكل عام  اتوصل اإلنسان الشيعي خصوًص 
 للمطلوب وما هي اخلطوات الالزمة لالرتقاء هبا?

 شعور هناك مستوياهتا, يف ختتلف املوجودة لشيعيةا املنتديات 
 ولكي بأنفسهم ُيعرفوا لكي الفرصة هلم تتح مل بأهنم الشيعة عند كثري

 كانت السابقة الفرتات يف مذهبهم,ة عن واضح صورة يقدموا
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 كانت والشيعة واحلكومات, للدول رسمية وسائل اإلعالم وسائل
 شوهت األخرى طراففاأل ,هلم متاحة غري اإلعالمية الوسائل
 أهنم أساس عىل املسلمني أمام وأبرزهتم والتشيع الشيعة سمعة
وقرأنا  سمعنا كام وأهنم .. وأهنم رافضة أهنم أساس وعىل مبتدعة

 .  اكثريً 
 أن الشيعية الطاقات من للكثري فرصة أتاحت نرتنتاإل شبكة

 طريقتها وعن مذهبها عن صورة رسم حتاول وأن نفسها عن تعرب
 اسابقً  املعاشة احلالة من كانتقام العنارص بعض لكن موقفها نوع

 يف وقعت السنة أهل عند املتشنجة األصوات لبعض فعل وكرد
 ويشتمون, يسبون السنةألن بعض و ,طائفيةال املهاترات مطب
 نفس متارس املنتديات بعض يف شيعية أصوات عندنا صارت

 ونريد األمر هذا لمث حيصل ال أن نتمنى ونحن ,فعل كرد األسلوب
 يكون أن  البيت أهل ملدرسة تلميذ هو الذي الشيعي اإلنسان من

 أئمة أسلوب مع منسجًام  املوقف وطرح املذهب طرح يف أسلوبه
 وإنام والشتم السب أسلوهبم كان ما أئمتنا إليها, ينتمي التي املدرسة

 رآنالق بأوامر االتزامً  واإلحسان واملوضوعية املنطق أسلوهبم كان
ْكَمِة وَ ﴿ :الكريم َسنَةِ املاْدُع إِِىل َسبِيِل َربَِّك بِاْحلِ  وبقوله ,)١(﴾ْوِعَظِة اْحلَ
ُه َوِيلٌّ ﴿ :تعاىل اْدَفْع بِالَّتِي ِهَي َأْحَسُن َفإَِذا الَِّذي َبْينََك َوَبْينَُه َعَداَوٌة َكَأنَّ
 .  هاالجتا هبذا الشواهد من الكثري فيها األئمة وسرية )٢(﴾َمحِيمٌ 

 .١٢٥ :يةاآل ,سورة النحل )١(                                                 
 .٣٤ :يةاآل ,سورة فصلت )٢(
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   المقدسات على االعتداء

تصاعدت يف اآلونة األخرية الدعوات للنيل من  
 امن قضية سلامن رشدي ومرورً  ابدءً   شخصية النبي

بالكاتبة البنغالية وما حدث يف الكويت عىل لسان بعض 
األديبات وبعض األغاين واحلملة املسعورة يف اإلعالم 

هاء بقضية سبتمرب وانت ١١الغريب عىل خلفية أحداث 
عروض ملكات اجلامل يف نيجرييا التي ألغيت بعد تفاقم 

ثر سب النبي وإهانته إاألحداث والغضب الشعبي العارم 
 .عىل أي خفية تسري تلك اخلطوات

 معينة جهات عن ناتج األمور هذه من قسًام  أن شك ال :أوًال  
 ننشغل أن أجل من جانبية بمعارك املسلمني تشغل أن تريد مشبوهة
 واهليبة القداسة نزع أجل ومن أو ذاك, الشخص هذا ضد بمعركة

إننا نتجاوب  األسف ومع ,الدينية مرتكزاتنا وبعض قيمنا بعض عن
 رواية أو شخص من كتابةمع هذه األمور بحيث حينام تصدر  اكثريً 
 عن الدفاع ويصبح لنا رئيسية معركة تصبح كاتبة من أو جهة من

 أو اجلهة هذه أو الكاتب هذا أو الفتاة ذهه مقابل يف والكرامة الدين
 نحن ,واملناسب املطلوب األمر هو ليس هذا أن وأعتقد ,اجلهة تلك
  الرسول صورة تقديم يف الوقائيجيايب أن نقوم بدورنا اإل ينبغي
 ملاذا املقبولة, وباألساليب املناسب بالشكل اإلسالم صورة وتقديم

كون بذلك ت اكبريً  اودورً  ارواًج  قىتل التي األدبية واألعامل الروايات
 تكون فنية وأعامل أدبية أعامل لدينا ليس ملاذا !ئ?االجتاه السي
 !?الدولية الساحة يف نفسها تفرض حتى واملقبول املطلوب باملستوى
 له حيقق أن استطاع الرسالة فيلم مثًال  األعامل بعض أن وجدنا ونحن
 قاموا إيران يف اإلسالمية ةاجلمهوري يف اأخريً  ,اجيدً  اعامليً  صدى
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 العربية للغة ودبلج  مريم الصديقةفني قيم عن السيدة  بعمل
 ملاذا نحن طيب, وتأثري وقع له كان الفضائية املنار قناة يف وعرض
 فنهب رموزنا عن سلبي بشكل ويتحدث يأيت اشخًص  أن ننتظر

 رد قعمو يف دائًام  نكون ملاذا !? مبادرة عندنا ليس ملاذا ملواجهته
  !الفعل?
 وحدودها بحجمها معها نتعامل أن جيب األمور هذه مثل: اثانيً 

 ويشغل شخص لنا يربز يوم كل, الرئيسية معاركنا هي نعتربها وال
 الطبيعي حجمها ضمن تكون أن ينبغي وبمواجهته بمحاربته األمة

 .  واالهتامم التفاعل من املقدار هذا هلا تأخذ وال واملحدود
   اءاتالكف تنمية

نحتاج ..  لتهيئه جو مناسب لنمو الكفاءات 
لتحقيق العدالة من معرفه مالنا وما علينا سواء بمسؤولية 
فرديه أو مجاعية فهل قام املثقفون وطلبة العلم من تأدية هذا 

دون الرتكيز ..  وهل يتم التأكيد عىل حق كل جهة..  الدور
ألبناء عىل حق أحد دون اآلخر بوعظ شمويل لتحقيق حق ا

إضافة إىل ..  والعكس..  الزوجة كام الزوج..  كام اآلباء
 املثقف واجلهات األخرى? 

 يفقد األحيان بعض يف واخلطاب عندنا الوعظ يزال ال 
خر يف اآل الطرف يغفل أو يتناسى قضية يطرح حينام دائًام  ,التوازن
 نيكموجه اآلباء دور يتناسىحينام يتكلم عن حقوق األبناء  ,القضية
 حينام بالعكسو ,األرسة يف ودوره واحرتامه األب وموقع وكرعاة
 احرتام ينبغي أناس وأهنم األبناء دور ينسى األب عن يتحدث

 بني يوازن بحيث اتوازنً  أكثر اخلطاب يكون أن نحتاج .مشاعرهم
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 أن فينبغي واجباتله حقوق ولكن عليه  إنسان كل والواجب احلق
 كل أن تعودنا ,جانبه إىل احلق عن ونتحدث الواجب عن نتحدث
 عىل امللقاة الواجبات يف اكثريً  يفكر ال لكنه بحقوقه, يطالب إنسان
 .  عاتقه

 من مشكلة أي معاجلة يف اتوازنً  أكثر اخلطاب يكون أن ينبغي
رنا إىل رسالة احلقوق لإلمام نظ لو مثال ,الدين منطق هو كام املشاكل

 وإىل األبحدث بتوازن عن حق زين العابدين عليه السالم نجده يت
 وإىل املعلم حق الزوجة حق جانبه واىل الزوج وحق االبن حق جانبه
 .  الرعية حق جانبه وإىل احلاكم حق املتعلم حق جانبه
   والثقافة المرأة

هل يعزى : ملاذا ال نجد قوة العنرص النسائي ثقافيا 
للقيمومة  ذلك إىل البيئة العامة ملجتمعاتنا واملامرسة اخلاطئة

كرب من ذلك بالنظرة الدونية أأم أن املشكلة . .  عىل املرأة
لطاقات املرأة وعدم توظيفها وبالتايل إنشاء أجيال متكالبة 

 عىل نفسها من غري أن حتقق أدنى فائدة ?
 والتقاليد واألعراف املجتمع يف السائدة الثقافة أن شك ال 

 املرأة طاقات لربوز عوقم الرسمية القوانني حتى األحيان بعض ويف
 .  جمتمعنا يف وكفاءاهتا
 من واعية مبادرات إىل نحتاج نحن احلالة هذه مواجهة أجل من
 ثقافة إىل بحاجة نحنلنسائي حتى تفرض املرأة وجودها كام ا الوسط
 أن املطلوب املجتمع, يف قيمتها هلا وتعيد دورها للمرأة تعطي سليمة
 دورها وتثبت نفسها تثبت يةواع نسائية مبادرات هناك تكون

 معاجلة ستكون فإهنا املبادرات هذه مثل حصلت ما ومتى وكفاءهتا
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 اإلسالمية البلدان بعض يف أنهحن رأينا ن املوجود, للواقع عملية
 يف رأينا كام الوزراء رئاسة مستوى إىل تصل أن امرأة استطاعت
 هذه عتاستطا كيف أخرى, مناطق يف رأينا وكام وبنغالدش باكستان
 هذا إىل تصل أن إسالمية بالد ويف مسلم وسط يف وهي املرأة

شخصيتها إضافة و وحتركها بعملها وكفاءة جدارة أثبتت املستوى,
إىل العوامل األخرى التي ساعدت عىل ذلك فوصلت إىل هذه 

 املجتمع قبل من مبادرات إىل حاجة يف جمتمعنا يف نحن املوقعية,
 واملرأة األديبة املرأة و الفقيهة املرأة ناعند خترج أن نفسه النسائي
 خالهلا من نفسها املرأة فتفرض ااجتامعيً  النشطة املرأة و املفكرة

 . تفجريها لكفاءهتا وطاقتها
يف اجلهة املقابلة أن يبادر  اأال يفرتض يف الرجل أيًض  

إلجياد أنشطة والقنوات التي تدفع النشاط النسائي نحو 
 الرقي?

 وصاية من تشكو هي املرأة ولكن بدوره يقوم أن جيب الرجل 
 هي ,انطالقتها حركة يف حتى وصايته يفرض بأن تطالبه ثم الرجل
 ال هي ملاذا حيررها, أن الرجل منأن تأخذ املبادرة ملاذا تريد  جيب
 لو !?طاقتها وإبراز كفاءهتا إبراز طريق عن نفسها لتحرير تسعى

 ومبدعة ومتقدمة متطورة كانت أةامر املجتمع يف مثًال  عندنا خرجت
 هذه خالل من نفسها وتربز رواية تكتب بحيث الروائي اجلانب يف

 معاجلة هذا سيكون نفسها تفرض امعرفيً  ابً كتا تكتب أو الرواية
 شهر منذ األخبار يف قرأتم ولعلكم ,املجتمع يف املرأة لتغليب عملية
 هبا غلتش رواية كتبت مرصي أصل من فلسطينية فتاة أن كيف

 من حوهتا بام الرواية لكن )اعامً  ١٦ عمرها( العاملية األوساط
مون أثار املؤسسات املض لكن لغة, من أكثر إىل ترمجة أديب أسلوب
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 يف نحنالصهيونية فأصبحت قضية, بالتايل هي فرضت نفسها, 
 . القبيل هذا من يشء إىل نحتاج جمتمعنا
   العالمية األوضاع

األمريكية وجتييش  مع دقات طبول احلرب 
 ااألساطيل, العامل مقبل عىل تغيريات متسارعة سياسيً 

بشكل خمترص ما هي أهم مالمح  ,اوعسكريً  اواقتصاديً 
 الفرتة القادمة من وجهة نظر سامحتكم? 

 اهليمنة واقع تكريس يه اآلن مالحمها تبدو كام القادمة الفرتة 
 اهليمنة يف أحادية هناك ثنائية, هنالك عاد ما ,العامل عىل األمريكية

 ثنائيةإىل أن تتبلور حالة  ,تمثل يف الواليات املتحدة األمريكيةت
 يف اوثانيً  .الواحدة والقوة الواحد القطب هيمنة حتت العامل سيبقى
 يف يبدو ,ولألقاليم للدول السيادة مفهوم هناك كان السابقة املرحلة
 سيادات ستتضاءلو اإلقليمية احلدود ستتالشى القادمة املرحلة
 أمريكاسيكون هناك تدخل من قبل  ,أو بآخر بعنوان الدول

 البلد ذلك أو البلد هذا يف املتحدة األمم قبل ومن وحلفائها
 كان خرب يف الدول كيانات واحرتام الدول سيادة عنوان وسيصبح
 بعض الشعوب تنال قد الغربية, والقوة األمريكية القوة لصالح

هلشة يف العامل ا األنظمة بعض اهنيار خالل نم املحدودة املكاسب
 مكسب النظام هذا سقوط حسني, صدام كنظام واإلسالمي العريب
 املكسب هذا أن ندرك أن اأيًض  ينبغي ولكن العراقي الشعب لصالح

 وعي إىل املرحلة هذه يف شعوبنا فتحتاج كبري ثمن مقابله يف يكون قد
 هذه خماطر تواجه نأ تستطيع حتى كبرية فاعلية إىل و عميق
 . ت الكبرية والرهيبةالتحديا



   ٨٥  الثقافة الدينية والواقع الراهن

 ?هل هناك تصور واضح ألوضاع ما بعد العراق 
 لديه أن يدعي أحد ال ألنه اواضحً  اتصورً  نقدم أن صعب 

 سيناريو يقدم واحد كل سيناريوهات هناك وإنام اواضحً  اتصورً 
 حد أي وإىل الواقع يسعفه حد أي إىل ولكن لتحقيقه يسعى معني

 أن يف احظً  األوفر وهي أمريكا األخرى, العوامل مقاومة ستطيعي
 ما كل وتعمل وهتيمن تسيطر التي القوة ليست ولكنها تريد ما تطبق
 الدور هلا هي بآخر, أو بشكل دور هلا األخرى العوامل بالتايل تريد,
 عىل الفاعلية من أيضا العوامل بقية إلغاء يمكن ال ولكن األكرب
 .األرض

يكون هناك مقارنة ما بني الوضع يف هل س 
 أفغانستان والوضع يف العراق ? 

 اآلثار وستكون أفغانستان عن اكثريً  خيتلف العراق يف الوضع 
 صورة إىل يصل مل أفغانستان يف الوضع أن عىل ,وأعمق مدى أوسع

 عىل السيطرة مشكلة من يعاين أفغانستان يف احلكم يزال ال مستقرة,
 االقتصادية,لقدرة املالية ا توفري مشكلة من عاينوي األمني الوضع
 ال طبيعي, بشكل يسري مل بعد أفغانستان يف الوطني االقتصاد يعني
 يمكن وال ,املساعدات وعىل املانحة الدول عىل تعتمد الدولة تزال
 هناك يكون وأن بد ال ,املساعدات عىل دائًام  يعتمد أن لوطن أو لدولة
ال تزال هناك قواعد  .. يةاألمن احلالة .تصاديةاالق ونهؤلش ذايت تسيري

 قبل من حيرس الوزراء رئيس أن وحتىوقوات أمريكية و أجنبية 
 عىل يدل مما واغتياالت نفجاراتا عن نسمع يوم كل ويف األمريكيني

 .  أفغانستان يف مستقر غري الوضع أن
هل تتوقع أن تكون هناك ردة فعل عىل املستوى  

 ?زاء ما سيحدث للعراقالشعبي العريب إ
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 وذلك وضعيفة حمدودة ستكون الفعل ردة أن أعتقد 
 هذا اهنيار عىل اكثريً  تأسف ال العربية الشعوب أن أحدها ألسباب,
 الشعوب أكثر الكرامة عن الدفاع مسألة النظام, ذاك أو العريب النظام
 األنظمة من العديد ظل يف الكرامة تعيش أهنا تشعر ال هي ةالعربي

 واندفاعفال يوجد محاس  ,أهنا ستخرس الكثري نفسها ترى فلن لقائمةا
 حرية بال يعيشون هم مستهدفة, كرامتهم بأن شعور هناك وليس ذايت
 اثانيً  ,أوًال  هذا وأوهام شعارات جمرد وإنام حقيقية سيادة وبال

 وترتجم فعلها ردات عن تعرب أن للشعوب جماًال  تفسح ال احلكومات
 جتعلنا ال التي األسباب بعضهذه  ,عىل األرض مواقف مشاعرها

 .  كبرية فعل ردة نتوقع
يف الثقافة  اهل سيشكل اهلجوم عىل العراق منعطفً  

 اجلامهريية عىل مستوى العامل العريب أو بداية لبلورة توجه ? 
 .  يشكل مل بعد 
   أخيرة كلمة

يسعى سامحتكم من خالل مسريتكم اجلهادية التي  
لبلورة املشاريع اإلسالمية وبث روح الوعي يف  عرفتم هبا

اجليل الصاعد بأفق أممي وبعد نظر يف ضوء املعطيات 
 اجليل الطموح ?  ااحلالية ما هي نصيحتكم هلذ

  :الطموحيل اجل هذا إليها دعوأو هبا نصحأ أشياء ثالثة 
 األول األمر −١

 ,يقرأها كتيبات ببضع الشاب يكتفي أال و الدائم املعريف التطور
 يكون أن واع شاب كل عىل اإلعالمية, للوسائل بمتابعته يكتفي وأال



   ٨٧  لواقع الراهنالثقافة الدينية وا

 العلمية البحوث قراءة طريق عن املعريف اجلانب يف اعمقً  أكثر
املعاهد واجلامعات و الدورات من واالستفادة املعمقة واملعرفية
 أي يدرس أن للشاب يمكن متوفرةواآلن أصبحت  ,والكليات
 مستوى يف كان إذا االنتساب طريق عن املستويات من مستوى

 أن عليه جتاوزها وإذا املاجستري حتقيق يف يفكر أن فعليه سالبكالوريو
مستوى  يرفعوا أن إىل الشباب أدعو ,أشبه وما الدكتوراه يف يفكر

   .والديني العلميعمقهم ومعارفهم يف اجلانب 
 الثايناألمر −٢

 املوجود النشاط من املستوى هذا ..والنشاط الفاعلية زيادة
 الثقافية الساحة يف وأنشطة أدوار هلم الذين خوةاإل كل أشكر

 عىل ينطوون أهنم أعلم ألين باملزيد أطالبهم ولكن واالجتامعية
 إنام لدهيم التي الفاعلية وأن اجدً  كبرية وكفاءات إمكاناتو  قدرات

 .  وإمكاناهتم طاقاهتم من حمدودة بنسبة هي
 الثالث األمر −٣
 أن نتجه أن يينبغ اجلمعي, وللعمل األنشطة ملأسسة لتوجها
 وعمل الفريق, بروح نعمل وأن مؤسساتية أنشطة أنشطتنا تكون
تفيد من خربات وجتارب بعضنا نس املجاالت خمتلف ويف مجعي
 .  البعض

 .العاملني رب هللا واحلمد والصالح للخري اجلميع اهللا وفق
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ن املنرب احلسيني, تصدر عن دار جملة فصلية تعنى بالثقافة وشؤو :املنرب احلسيني )١(                                                 
, السنة )١١−١٠(الثقافية, بريوت ـ دمشق, العددان  السيدة زينب 

 .م٢٠٠٣, آذار ه١٤٢٤الثالثة, حمرم 





    

  

 خطيب واالنفتاح, واحليوية بالنشاط عرف رجل الصفارالشيخ 
 محيد الطباع كريم متتبع, وباحث مبدع, مؤلف المع, حمارض بارع,

 الرشقية, املنطقة يف اوخصوًص  األوساط, يف بشعبيةِ  حيظى الصفات,
 شهادة عىل حصل الكثري, وأسس ألف فكرية شخصية أنه كام
 يف )العربية غةلبال للمؤلفني العاملي االحتاد( من التأليف يف لدكتوراةا

 .وحاورناه به التقينا دمشق,
  السيرة الذاتية

 حسن الشيخ العالمة الدكتور سامحة بكما مرحبً  
 .  احلسيني املنرب جملة يف الصفار

نرجو أن تقدموا لنا نبذة عن سريتكم  ,يف البدء 
 . الذاتية

 وآله حممد نبينا عىل والسالم والصالة العاملني, رب هللا احلمد 
 املبادرات هبذه لقيامكم الشكر بخالص لكم أتوجه بداية الطاهرين,

 أشكركم كام وتطويرها, احلسيني املنرب مسرية خدمة إىل اهلادفة الطيبة
 .الكرام قرائكم مع للتخاطب يل الفرصة إتاحة عىل
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 مدينة يف ه١٣٧٧ عام تولد فقد ,الذاتية سرييت إىل بالنسبة
 يف وتربيت السعودية, العربية اململكة من الرشقية املنطقة يف القطيف,
 عريقتني, علميتني أرستني سليال ومها الكريمني, والدي أحضان
 خري, كل اهللا جزامها والصالح, اخلري عىل تربيتي يف جهدمها فبذال

 .برمها واجب ألداء ووفقني
 ودرست آنذاك, املتداولة لكتاتيبا ضمن الكريم القرآن تعلمت

 إىل هاجرت ثم واملتوسطة, االبتدائية مرحلتي احلكومية املدارس يف
 سنة املقدسة قم إىل انتقلت ثم ,ه١٣٩١ سنة األرشف النجف
 سنة الكويت يف  األعظم الرسول بمدرسة والتحقت ,ه١٣٩٣
 .ه١٣٩٤

 ه١٣٩٥ سنة من أشهر عدة فيها وأبقى مسقط, عىل أتردد كنت
 سنة القطيف وطني يف لالستقرار عدت ثم الدينية, باملهام للقيام
 الفتح, مسجد يف اجلامعة صالة بإقامة التزمت حيث ,ه١٣٩٧
 النشاط وممارسة الدينية, املناسبات يف احلسيني املنرب وخدمة

 .املتاحة الفرص ضمن والثقايف االجتامعي
 يةاجلمهور يف وأقمت ,ه١٤٠٠ سنة مطلع البالد غادرت
 السيايس العمل وملامرسة العلمي, النشاط ملتابعة اإليرانية اإلسالمية

 طهران يف  القائم حوزة تأسيس يف شاركت حيث واإلعالمي,
 من العديد وإصدار إسالمية, مراكز عدة بتأسيس وقمت وإدارهتا,
 اإلخوة من مجع بمساعدة والثقافية, السياسية واملطبوعات املجالت
 .نيالعامل املؤمنني

 سنة دمشق يف السالم عليها زينب السيدة بجوار لإلقامة انتقلت
 إىل اهللا بحمد وعدت املذكورة, والوظائف املهام ملتابعة ,ه١٤١٠
 الدينية باملهام هناك منشغًال  أزال وال ,ه١٤١٥ سنة الوطن

 .العاقبة وحسن التوفيق اهللا أسأل واالجتامعية,



   ٩٣  اخلطيب احلسيني ودور املنرب

  البداية مع المنبر الحسيني

أتم مشواركم مع املنرب احلسيني حتى بلغتم كيف بد 
 ما أنتم عليه اآلن? 

 مبكر وقت يف احلسيني املنرب وخدمة اخلطابة مشوار بدأت 
 حفظ يلقنني كان والذي اهللا, حفظه والدي من بتشجيع عمري, من

 معه يأخذين وكان غريه, ونظم نظمه من الشعرية واملقاطع القصائد
 كان واخلطباء بالعلامء ولعالقته مرار,باست احلسينية املجالس إىل

 فأنال أمامهم, حفظتها التي املقاطع بقراءة ويأمرين إليهم, يقربني
 .االجتاه هذا يف السري إىل أكثر شوقني مما واحرتامهم, تشجيعهم
 اخلطيب دور أقلد وكنت الدار, صحن يف امنربً  يل فهيأت
 يف إليهم أستمع الذين اخلطباء قراءات من أحفظه ما تكرار وأحاول

 سني, يف هم ممن اجلريان أبناء من األوالد بعض مجعت ثم املناسبات,
 فيهم, أخطب كنت حيث باألطفال, اخاًص  اجملًس  نعمل أن وأقنعتهم

 .املجلس ذلك يف لتشجيعنا يأتون اآلباء بعض أصبح حتى
 ودعوين جمالس يل عقدوا لقراءيت, اآلباء بعض ارتاح وحينام
 القطيف يف عام اهتامم وحصل الكبرية, جالسامل يف للخطابة
 من عرشة احلادية يف كنت حيث سني لصغر انظرً  آنذاك, بخطابتي

 يف للقراءة فدعيت املجاورة, للمناطق األصداء ووصلت عمري,
 .والكويت والبحرين األحساء
 يد عىل التتلمذ من حرمت فقد الشكل, هبذا بدأت التجربة وألن

 آخر, خطيب مع )االصطالح حسب( انعً صا أقرأ فلم خطيب, أي
 حاولت بعد فيام لكني يوم, أول من مستقل كخطيب أقرأ كنت بل

 وبقضاء جمالسهم, عىل بالرتدد اخلطباء, توجيهات من االستفادة
 اخلطيب هنا بالذكر وأخص مصاحبتهم, يف الوقت من فرتة أطول
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 رم,املكا أبو سعيد الشيخ واخلطيب املرهون, احلميد عبد الشيخ
 .اهللا رمحه النرص املحسن عبد املال واخلطيب

 الشخصية يف جمال املنرب احلسيني?ما هي جتاربكم  
 :احلسيني املنرب جمال يف الشخصية جتاريب أهم من 

 فقد إذا اخلطيب ألن التهيب, وعدم اجلرأة عىل االعتامد: أوًال 
 نوعية شخصيات وجود من أو احلارضين, حشود من وهتيب, اجلرأة

 .اإلبداع عىل القدرة وسيفقد باالرتباك, سيصاب فإنه جملسه, يف
 علامء حيرضها جمالس يف للخطابة مشواري بداية يف دعيت لقد

 طاهر حممد والشيخ اهللا, رمحه الدين زين أمني حممد كالشيخ كبار,
 بعض يف منطقتنا يزوران كانا كبريان مرجعان ومها اهللا, رمحه اخلاقاين

 يف املشهورة اجلعفرية احلسينية يف للقراءة عيتد كام السنوات,
 اهللا, رمحه شرب عيل السيد األيام بعض يف حيرضها وكان الكويت,
 احلائري حسن واملريزا اهللا, رمحه الشريازي السيد الراحل واملرجع

 وكبار العلامء كبار من وغريهم اهللا, رمحه البكاء عيل والسيد اهللا, رمحه
 بل ارتباك, أو تردد أو هتيب بأي أشعر كنت ام اهللا وبحمد اخلطباء,
 .واطمئنان ثقة بكل أعددته ما ألقي كنت

 واألحساء القطيف يف كبرية حشود الستامعي جتتمع وكانت
 وما خطابتي, ألمهية ال أعتقد, كام سني لصغر انظرً  وذلك والكويت,

 من وفضل نعمة وتلك اضطراب, أو خوف نفيس إىل يترسب كان
 .تعاىل اهللا

 العلمية الدراسة أمهية فمع الذايت, بالتثقيف االهتامم: اثانيً 
 حسن من متكنه التي هي واالطالع املعرفة سعة أن إال للخطيب,
 .املستمعني يف والتأثري املتميز, اخلطاب وتقديم ألفكاره, العرض
 للكتب الدائمة واملطالعة القراءة من اكثريً  استفدت لقد
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 يف واستحضارها منها, امناسبً  أراه ما فواقتطا واجلرائد, واملجالت
 .موضوع أي طرح عند إليها أرجع كمصادر ذهني

 إذا فاخلطيب والفكر, الرأي ذوي مع واالنفتاح العالقة: اثالثً 
 العام, بالشأن واملهتمني والعلامء املفكرين مع تواصله فإن امفكرً  كان

 فسيجد للفكر, امتلقيً  كان وإذا وإنضاجها, أفكاره بلورة عىل يساعده
 .والثقايف العلمي الوسط يف إليه حيتاج ما

 واملفكرين العلامء مع تواصلهم قلة أو بعزلتهم اخلطباء بعض إن
 أمهها كثرية عظيمة فوائد من أنفسهم حيرمون االجتامعية, والقيادات

 .االجتامعية والقضايا الفكرية للتطورات مواكبتهم عدم
 امطلوبً  كان إذا واملجتمع, الدين جتاه املسؤولية حتمل إن: ارابعً 

 رضورة أشد للخطيب بالنسبة فإنه واٍع, مؤمن إنسان كل من
 اباعثً  املسؤولية حتمل يكون اخلطايب, بمساره يرتبط ففيام ,اوإحلاًح 
 خدمة يتبنى ألنه ,اهادفً  خطابه فيكون اخلطاب, وتوجيه للرتكيز
 ألذواق إرضاءوك كاحرتاف, متارس التي اخلطابة أما حمددة, قضية

 اخلطابة هذه حمدد, استهداف دون لرغباهتم, واستجابة املستمعني,
 يتكلم اهلادف فاخلطيب احليوية, عنها وتغيب الرتكيز, تفتقد ما اغالبً 
 إليصال جهده ويبذل وقناعاته, إيامنه وحي ومن قلبه, أعامق من

 وحيوية حرارة هناك فتكون املستمعني, نفوس أعامق إىل رسالته
 .خطابته يف اعليةوف

  الخطيب الناجح

 اكيف يمكن أن يرتبى طالب العلم ليصبح خطيبً  
 ? اناجًح 

 :ييل ما إىل حيتاج ناجح كخطيب العلم طالب يرتبى لكي 
 .اخلطابة  باجتاه تدفعه داخلية رغبة −
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 .املعرفة مقومات له يوفر درايس اجتهاد −
 .طالعواال باملطالعة ثقايف اهتامم −
 .علم جمرد وليس فن ألهنا للخطابة, ةالفعلي املامرسة −
 خطباء ومصاحبة متفاعل مجهور بوجود املشجعة األجواء −

 .ناجحني

ما هي بنظركم املشاكل التي يواجهها اخلطيب يف  
 عالقته مع املنرب, وما هي احللول?

 التطور هي املنرب مع اخلطيب يواجهها مشكلة أهم 
 يف تغيري مع املواضيع طرح وإعادة املكررات, فاجرتار والتجديد,
 نفسه, للخطيب ممًال  اروتينً  اخلطابية املامرسة جيعل هندستها,
 هذا يف وخاصة فيه, والتأثري اجلمهور استقطاب عىل القدرة ويضعف
 .اإلعالم ووسائل املعلوماتية جمال يف الباهر التقدم مع العرص

 اتتطور ومواكبة اخلطيب, قبل من باملتابعة االهتامم هو: واحلل
 وعدم اخلطابية, املواضيع إعداد يف اجلهد وبذل واألحداث, الفكر

 .باجلمهور االستهانة
 تزال ال كثرية ومناطق اآفاقً  اإلسالمية ومعارفنا تراثنا يف إن
 املحدودة, املواضيع بعض ونجرت نكرر فلامذا اجلمهور, أمام جمهولة
 ثامر?واست اكتشاف دون املعارف من اهلائلة الكنوز هذه ونرتك

 ما اغالبً  التي القرآنية اآليات أن األحيان, بعض ذهني يف ويدور
 من االستفادة يمكن بينام حمدودة, تكون تكاد اخلطباء, حوهلا يتحدث

 األمر لكن عظيم, معريف أفق الستشفاف القرآن, يف كلمة أو آية كل
 .واجتهاد جد إىل بحاجة

  اهللا سولر وأحاديث البالغة, لنهج بالنسبة احلال وكذلك
 .الكرام  بيته وأهل
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 عند معروف غري واملعارص املايض اإلسالمي تارخينا أن كام
 ومواقف مشاهد هو اغالبً  اخلطباء يتداوله وما نا,ءوأبنا جمتمعاتنا
 .وتكرر تعاد حمدودة

 واإلسالمي, العاملي املستوى عىل مطروحة كثرية قضايا وهناك
 أن كخطباء لنا ينبغي جتمعات,امل من جمتمع لكل حملية قضايا وهناك
 .خطاباتنا خالل من ونعاجلها فيها نفكر

  الخطيب والجمهور

 كيف ينبغي أن تكون عالقة اخلطيب مع اجلامهري? 
 املحبة أساس عىل اجلمهور مع اخلطيب عالقة تبنى أن جيب 

 يف والعيش وآماهلم مهومهم ومحل الناس خلدمة والسعي واالحرتام,
 غري اخلطيب جيعل اجلمهور, عن واالبتعاد لتعايلا ألن أوساطهم,

 .ومشاكلهم وقضاياهم الناس ألوضاع مدرك
 ينبغي وخربات, وجتارب وكفاءات طاقات املجتمع ويف
 بعض مع التواصل اشخصيً  جربت لقد منها, يستفيد أن للخطيب

 واستفدت اهتاممهم, جمال يف هي التي املواضيع طرح عند الكفاءات,
 .اكثريً 

 كنت صحي, بشأن ارتباط له موضوع طرح أريد حينام فمثًال 
 وأستشريهم, احلقل هذا يف والعاملني األطباء بعض مع أتصل
 املختصني بعض مع أتصل تربوية, قضية حول التحدث أريد وعندما
 هذا وأفادين واالجتامعي, االقتصادي املجال يف وكذلك احلقل, هبذا

 .اكثريً  املنهج
  ط االجتماعيالشيخ الصّفار والنشا

لقد عرفتم بأنشطتكم االجتامعية والثقافية, فام هي  
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أهم هذه األنشطة? هل تسمحون باستعراضها للقراء 
 األعزاء? 

 بضآلة نشعر جتعلنا األمة, تواجهها التي الكبرية التحديات 
 الكبرية األدوار أن كام اإلسالمية, الساحة يف هبا نقوم التي النشاطات

 وأمام تعاىل اهللا أمام علينا كبرية حجة متثل آلخرون,ا هبا يقوم التي
 وفقني أن تعاىل اهللا أمحد أنني إال بالتقصري الشعور هذا ومع التاريخ,
 .آخر قسم يف واملشاركة واإلسهام واملشاريع, األنشطة ببعض للقيام

 تأسيس يف املسامهة رشف يل كان العلمية, احلوزات مستوى عىل
 املدريس السيد أستاذنا جانب إىل طهران, يف العلمية القائم حوزة
 , الصادق اإلمام حوزة تأسيس يف املشاركة وكذلك اهللا, حفظه

 يف العلمية احلوزة تأسيس يف واإلسهام , زينب السيدة منطقة يف
 .القطيف

 يف األعزاء إخواننا من مجع هبمة توفقنا فقد املراكز صعيد وعىل
 عديدة, فروع له والذي ريكا,أم يف املسلم الشباب مركز تأسيس
 )الشهيد( جملة منه تصدر كانت باريس, يف إعالمي ثقايف ومركز
 اإلعالمي مركزنا إىل إضافة لندن, يف إعالمي ومركز الفرنسية, باللغة
 .طهران يف كان الذي الثقايف

 الرسول مكتبة أسسنا مسقط, يف كنت يوم سابقة فرتة ويف
 الصندوق وأنشأنا الوعي, ةجملا منه تصدر وكانت,  األعظم
 .مسقط يف االجتامعي اخلريي

 والثقافية االجتامعية واملشاريع األنشطة من العديداآلن  ولدينا
 .والتوفيق القبول تعاىل نسأله القطيف, يف
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  الجاليات اإلسالمية في المهجر

كيف يمكن حتصني اجلاليات اإلسالمية يف املهجر  
 من عوامل االنحراف?

 ممكن االنحراف من املهجر يف اإلسالمية الياتاجل حتصني 
 الغالب إن حتديات, من يواجهونه ملا املواكبة الواعية الثقافة بتوفري
 التارخيية القضايا يف واستغراقها تقليديتها الدينية خطاباتنا عىل

 من وخاصة املعارصة, جمتمعاتنا حتتاج بينام املذهبية, واخلالفات
 يعيشوهنا, التي األجواء فهم عىل تعينهم قافةث إىل الغرب, يف يعيشون

 .هناك الصعبة حياهتم يف النجاح عىل وتساعدهم
 إىل الغرب يف اإلسالمية اجلاليات حتتاج أخرى ناحية من

 وجودهم, وتركز هويتهم, وحتفظ شملهم, جتمع اجتامعية مؤسسات
 حتتضنهم, التي املجتمعات مع اإلجيايب التفاعل عىل وتشجعهم

 .كبري خطأ املجتمعات تلك عن املطلقة ةفالعزل
 تلك قوة نقاط من تستفيد أن اإلسالمية اجلاليات بإمكان إن

 املستوى عىل املتقدمة جتارهبا من تستفيد وأن وإجيابياهتا, املجتمعات
 للمشاركة وجودها توظف وأن واالقتصادي, واالجتامعي العلمي

 .واألمة اإلسالم قضايا وخلدمة السياسية,
 اف يمكن االرتقاء باملنرب احلسيني ليصبح قادرً كي 

 عىل مواجهة التحديات الثقافية?
 األمة, يف الدينية واملنظومة املؤسسة من جزء احلسيني املنرب 
 مستوى تطور فكلام الدينية, احلالة بواقع يتأثر احلسيني املنرب ومستوى
 رحالط وارتقى املرجعي, األداء مستوى وتقدم العلمية, احلوزة
 .اإجيابيً  املنرب مستوى عىل ذلك كل انعكس اإلسالمي, الفكري
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 أكثر يكون بأن اخلطاب, مضمون بتطوير يتم باملنرب االرتقاء إن
 املجتمع, ومشاكل الساعة قضايا إىل وأقرب للعرص, ومواكبة علمية
 وسالستها, احلديث لغة ببالغة الطرح, أساليب بتطور اوأيًض 

 ومنهجيته, املوضوع وبرتكيز واإلحصائيات, األرقام لغة وباستخدام
 املايض التاريخ من وليس املعاش, الواقع من الشواهد واستحضار

 .فقط
رأينا بعض اإلصدارات لسامحتكم, نرجو أن  

 .حتدثونا عن هذه اإلصدارات
 وكام تعاىل, اهللا إىل الدعوة ميادين من ميدان والتأليف الكتابة 
 عن للدفاع القلم سالح يشهر أن عليه نه,بلسا املؤمن اإلنسان جياهد
 .األمة أوساط يف وبثها نرشها أجل ومن والقيم, املبادئ

 بالتوفر املبلغ شخصية تتكامل وطاقة كفاءة والتأليف والكتابة
 .والعمل اخلدمة آفاق أمامه وتفتحان عليهام,

 الشريازي حممد السيد الراحل اإلمام لتحريض كان يل, وبالنسبة
 كام والتأليف, الكتابة جمال عىل إقبايل يف األسايس الدور ,اهللا رمحه
 الصادق, صاحب الشيخ األستاذ واالمتنان بالشكر أذكر أن جيب

 ولكل( عنوان حتت طبعته كتاب أول عىل باإلرشاف ساعدين والذي
 . )رسول أمة

 قليلة كتابايت فإن واخلطابية, االجتامعية انشغااليت وبسبب
 ومنبثقة العملية, اهتاممايت وحي من كتابايت تكون ام اوغالبً  حمدودة,

 يف فأحتدث االجتامعي, الوسط يف ومشاكل قضايا من أعايشه مما
 .كتابايت حمور وتكون حوهلا, خطابايت
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يف ختام هذا احلوار نشكر سامحتكم جزيل الشكر, 
يف  اونرجو من اهللا تعاىل أن حيفظكم, وأن جيعلكم ذخرً 

 .ني, وخدمة قضايا أهل البيت خدمة اإلسالم واملسلم
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  حداث العراق على المنطقةأتداعيات 

ما هي مشاعر الشيعة يف املنطقة جتاه سقوط نظام  
 صدام يف العراق?

نشعر بالبهجة والرسور إلسقاط نظام ديكتاتوري, ولكن كنا  
كون سقوطه بغري هذه الكلفة البرشية والسياسية نتمنى ونود أن ي

واالقتصادية, كنا نتمنى أن يكون سقوطه نتيجة ثورة وحركة شعبية 
داخلية, وليس عرب تدخل خارجي كلف العراق الكثري من الضحايا, 

لوجود قوات  اواخلسائر, وسبب وسيسبب للمنطقة مشاكل نظرً 
 .أخرى عىل أرض العراق
  األمريكية المخاوف من الوجود في

اآلن ما هي املخاوف التي عندكم من الوجود  
عن علامء الشيعة يف املنطقة  ااألمريكي? ألين رأيت بيانً 

 .من املخاوف ايعكس نوعً 
 :خماوفنا من الوجود األمريكي 

أن يكون هذا الوجود يعمل يف مصلحة إرسائيل, : أوًال 
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ة كبرية, ألهنا وإرسائيل تشكل بالنسبة جلميع العرب واملسلمني عقد
نحن نخشى ونقلق أن . حتتل أرض فلسطني وتقمع الفلسطينيني

يكون الوجود األمريكي يف العراق من أهدافه إعطاء الفرصة أكثر 
 .للمرشوع الصهيوين يف فلسطني

أن يكون هذا الوجود األمريكي مصدر هتديد : اونخشى ثانيً 
 .للدول املجاورة للعراق كإيران وسوريا

عىل التيارات  اأن يكون هذا الوجود ضاغطً : اونخشى ثالثً 
اإلسالمية والسياسية يف العراق حتى ال تأخذ حجمها الطبيعي يف 

 .فإن أي احتالل ألي بلد هو أمر مرفوض اطبعً . الشعب العراقي
  الشيعة في السعودية

هل تتوقع أن تؤثر أوضاع العراق عىل الشيعة هنا يف  
 السعودية?

يف اململكة هم جزء من هذا الشعب, ومن  أستبعد ألن الشيعة 
هذا البلد, ويعتقدون أن مشكلتهم أو بعض املشاكل التي يعانون 

يف جمال واحد وهو أن بروز الشيعة  ا, لكن هناك تأثريً امنها حتل داخليً 
يف العراق سيساعد يف تعرف الناس باململكة هنا أكثر عىل الشيعة 

جتاه الشيعة, واجلهل هبم وبالتايل التوجس املوجود عند البعض 
سيتقلص, سيعرفون الشيعة أفضل, سريون الشيعة بشكل أوضح, 
سيعرفون أن الشيعة هم جزء من هذه األمة العربية واإلسالمية, 
وأهنم ال خيتلفون عن بقية املسلمني, وأن التصورات اخلاطئة التي 

 اهذا التأثري سيساعد كثريً . عندهم عن الشيعة ينبغي أن يتجاوزوها
 .يف حل مشكلة الشيعة أو بعض مشاكل الشيعة داخل اململكة

هذه التصورات اخلاطئة هل ما زالت موجودة عن  
 جهات الدولة واجلهات الرسمية?
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اجلهات الرسمية ال توجد عندها هذه التصورات اخلاطئة  
بكثافة, ولكن بعض اجلهات الدينية يف اململكة, والتي هلا تأثري عىل 

عب توجد عندها هذه التصورات, ويف بعض األحيان مساحة من الش
عىل بعض  ا, ومتتلك تأثريً ارسميً  اهذه اجلهات الدينية متتلك نفوذً 

 .اجلهات الرسمية
  إشكالية المناهج السعودية

يف املناهج الدراسية قيل أنه فيها كالم ميسء  ,مثًال  
 هل هذه شكوى من ضمن الشكاوى عندكم? ,للشيعة

لة موجودة والسبب يف ذلك أن االجتاه الديني نعم هذه احلا 
يف اململكة, ينظر إىل أي رأي ديني خمالف لرأيه عىل أنه كفر وعىل أنه 

ولذلك يصفون آراء بقية املسلمني املخالفني هلم . رشك وعىل أنه بدعة
والشيعة ينالون حصة كبرية من . يف الرأي يصفوهنا هبذه األوصاف

اهج التدريس بعض العبارات املسيئة هذا األمر, هناك يف بعض من
للشيعة ولبقية املسلمني لكننا نعلم أنه توجد اآلن جلنة يف وزارة 
املعارف ملراجعة مناهج التعليم, ولدي معلومات أن هناك رغبة يف 

 .تغيري هذه األشياء السيئة والسلبية
 هذه الرغبة متى نشأت وما هي دوافعها بالضبط? 

ودة منذ سنوات ولكنها مل تصبح هذه الرغبة كانت موج 
سبتمرب, ووزير املعارف الدكتور  ١١فعلية ونشطة إال بعد أحداث 

حممد الرشيد, إنسان منفتح وفاهم وحني جاء إىل الوزارة أعلن عن 
ولكن يبدو أن . رغبته أن حتصل هناك تغيريات يف املناهج ويف اإلدارة

الدور وهذه  هناك عوائق وعقبات حصلت مل متكنه من إنجاز هذا
 .املهمة, ويف هذه الفرتة بدأت احلركة أكثر يف هذا االجتاه
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  العودة بعد مرحلة المعارضة

بعد عودتك للمملكة يف هذه الفرتة هل أنت  
متفائل ورأيت التغريات التي كنت تتوقعها? أم أنت 

 متشائم وجتد خيبة أمل?
ك أنا متفائل, ولكن كنت أرجو أن تكون احلركة أرسع, هنا 

بطء يف احلركة ملعاجلة هذه املشاكل, ولكن هناك تقدم حصل يف هذا 
, فأنا أشعر بتفاؤل, وأرجو أنه يف الفرتة املقبلة ااملجال وإن كان بطيئً 

 .يكون هناك إنجاز أكرب يف هذا السياق
  الحرية الدينية واإلعالمية للشيعة

 ,كام أعتقد أن هناك مشكلة يف بناء املساجد للشيعة 
 مشكلة عندكم? تمازال هذفهل ه

اآلن تقلصت هذه املشكلة, من قبل ثالث سنوات, أصبح  
هناك جمال للشيعة لكي يبنوا مساجد جديدة يف املنطقة الرشقية يعني 

ال . ايف القطيف واألحساء فقط أما يف سائر املناطق فال يزال ممنوعً 
 يستطيع الشيعة يف مناطق أخرى غري القطيف واألحساء أن يبنوا

ويف . , ال يستطيعون أن يبنوا مساجدايف املدينة ال يزال ممنوعً . مساجد
املدن األخرى يف اململكة مع أهنم موجودون ولكن ال يستطيعون أن 

ولكن يف . كاخلرب أو اجلبيل أو يف أي منطقة أخرى. يبنوا مساجد
, هناك بعض الرشوط وبعض االقطيف واألحساء أصبح مسموًح 

هذه العملية نأمل أن ترفع حتى يكون البناء  القوانني التي تنظم
 .مثل إخواهنم السنة, وليس هناك عوائق وعقبات اللمساجد طبيعيً 

 ,لوسائل اإلعالم التلفزيون والصحف بالنسبة مثًال  
 هل هناك مشاركة للشيعة أم ال يوجد مشاركة?
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وسائل اإلعالم املوجودة هنا كام تعلمون التلفزيون واإلذاعة  
االجتاه الديني يف وسائل . يعني خاضعة لرأي الدولة حلد اآلنرسمية 

اإلعالم يف الراديو والتلفزيون خاص باجتاه معني فقط, أما الشيعة 
وبقية االجتاهات اإلسالمية املوجودة يف اململكة ليس هلا جمال يف 
اإلذاعة وال التلفزيون, ونحن نريد أن يكون هناك جمال ألن هذه 

ن كله وينبغي أن تتاح الفرصة للمواطنني وسائل إعالم للوط
بمختلف اجتاهاهتم أن يعربوا عن آرائهم, ونعتقد أن هذا خيدم 
الوحدة الوطنية ألن معرفة الناس ببعضهم جيعلهم أقرب للتامسك 
واالنسجام, بينام عدم وجود جمال يف وسائل اإلعالم للشيعة جيعل 

 .اآلخرين ال يعرفوهنم معرفة صحيحة
ل هناك حاجة لتأسيس دولة جديدة ه ,برأيك 

بروح جديدة روح مشاركة لكل أبناء الوطن هل هذه 
 احلاجة موجودة?

نعم نحن نرى أن األنظمة العربية واإلسالمية بشكل عام  
حتتاج إىل جتديد واىل إصالح ويبدو أن ويل العهد األمري عبد اهللا طرح 

النظام العريب أو  فكرة جلامعة الدول العربية من أجل إجياد إصالح يف
البيت العريب الداخيل, ونتمنى أن حيصل بالفعل جتديد وإصالح يف 

بحيث يكون هناك مشاركة شعبية يف . األنظمة العربية بشكل عام
الشأن السيايس وال تكون السياسة حمدودة بنخبة معينة, وإنام يكون 

 .هناك مشاركة, ويكون هناك انتخابات, ومتثيل شعبي
 لكة نفسها?ممبالنسبة لل 

قبل فرتة قدم نخبة من املثقفني يف اململكة . كذلك انعم أيًض  
) رؤية حلارض الوطن ومستقبله(رؤية إىل ويل العهد حتت عنوان 
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وحتدثت هذه الرؤية عن رضورة اإلصالح السيايس يف داخل 
 .اململكة, ونحن نوافق عىل هذه الرؤية

 جن?هل هناك علامء من الشيعة مازالوا يف الس 
م كان هناك عدد كبري من ١٩٩٤يف املايض يعني قبل سنة  

ال  ااملشايخ ومن الناس الشيعة معتقلني ولكن اآلن العدد قليل جدً 
 .يوجد إال أقل من عرشة أشخاص ومن بينهم بعض املشايخ

 هم من هذه املنطقة?    
 .والقطيف األحساء من نعم 

 بشكل عام ما هو سبب االعتقال? 
 ألسباب نهإ تقول احلكومة ولكن بالتفصيل, أعرف ال أنا 

 .أمنية
 فقط? 

 .نعم 
 مل يتهموا بارتكاب جريمة معينة? 

. مل تعلن احلكومة هذا األمر, مل تصدر هتمة حمددة جتاههم 
وتعلمون أنه هنا ليس هناك جمال للمحاماة, لكي يدافع السجني عن 

لدولة تقول ألسباب هم مسجونون وا. حقوقه, واملحامي يدافع عنه
 .أمنية, ولكننا ال نعلم بالضبط ما هي اجلرائم التي ارتكبوها

  العالقة مع الدولة

أنت هل التقيت بويل العهد أو امللك  ,اشخصيً  
 من اخلارج? موعة التي جاءت أوًال ضمن املج
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املجموعة التي قابلت امللك أنا مل أكن بينهم, أنا كنت يف  
ولكنني حينام رجعت إىل الوطن . بلة امللكاخلارج وهم ذهبوا ملقا

قابلت ويل العهد عدة مرات, وقابلت وزير الداخلية, وقابلت الكثري 
 .من األمراء واملسؤولني

 ?اهل وجدت لدهيم استعدادً  
وجدت أن هناك رغبة واستعداد ملعاجلة هذه املشكلة  

 .ومشاكل الوطن, ونأمل أن يتحقق ذلك
 الدولة جلميع مواطنيها?هل شعرت أهنم يريدون  

نعم هي دولة جلميع مواطنيها ولكن قد يعاين بعض املواطنني  
من االنتقاص لبعض حقوقهم, وهذا ما نعمل من أجل معاجلته, 
وإال فهي دولة جلميع املواطنني والوطن للجميع, والكل يشعرون 

 .بأهنم أبناء هلذا الوطن
هل هناك توجس لدى الدولة من دعوات  

 صال يف احلجاز أو املنطقة الرشقية?لالنف
ليس هناك حسب علمي جهات يف اململكة من أبناء اململكة  

تفكر أو تعمل من أجل االنفصال ومن أجل التقسيم, وبالنسبة لنا 
نحن ضد أي مسعى يف هذا االجتاه نحن مع وحدة الوطن, ومع 
وحدة البلد, ألن ديننا يدعونا ألن نتمسك بالوحدة ومصلحتنا 

شعب وكمواطنني هي يف الوحدة واالحتاد, االنفصال والتقسيم ك
خيالف تعاليم الدين ويرض بمصلحتنا ومصلحة األمة العربية 
واإلسالمية, وليست هناك أي دعوات أو جهات تعمل من أجل 
التقسيم واالنفصال, ولكن قد تكون هناك بعض األطراف تريد أن 

الطائفي أو املناطقي هو تغذي هذه احلالة, وجود حالة من التمييز 
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 .عامل مساعد ملن يريد تغذية هذه التوجهات
  آمال الشعوب من األمريكان

بالنسبة لألمريكان هل هناك أمل كبري بقدرهتم يف  
 التغيري لصالح شعوب?

يف األساس ليس من صالح شعوب املنطقة أن تعلق اآلمال  
أمريكا األفضل  عىل إرادة خارجية أجنبية, سواء كانت أمريكا أو غري

هلذه الشعوب أهنا هي من تطور نفسها وحتقق التغيري واإلصالح 
لنفسها, أن نعلق رغباتنا أو أحالمنا وآمالنا عىل قوة أخرى فهذا يعني 
العجز والفشل والضعف فينا, ينبغي هلذه الشعوب وللحكومات أن 

وليس  اتتعاون وتستجيب لتطلعات شعوهبا حتى يكون التغيري داخليً 
 .تيجة ضغط أو تدخل خارجين

ما حصل يف العراق هل يمكن اعتباره فاحتة خري  
 وانطالقة جديدة? 

أمريكا يف األصل ال تقول أهنا جاءت إىل العراق من أجل أن  
تغري وتصلح نظام احلكم, هي تقول أهنا جاءت لتبحث عن أسلحة 

اهلدف يف حتركها, وليس  اأساسيً  االدمار الشامل, وجتعل هذا عنوانً 
األساس هو حترير الشعب العراقي وإنام هناك أهداف أخرى, لو كان 
اهلدف األساس حترير الشعب العراقي ألعطوا الفرصة للشعب 

, انتفض الشعب العراقي وأوشك نظام احلكم أن ٩١العراقي سنة 
يسقط, ولكن األمريكيني هم أعطوا احلياة من جديد لصدام كي 

ولذلك ال أعتقد أن األمريكيني جاءوا  يقمع شعبه ويقمع االنتفاضة,
من أجل التغيري السيايس يف العراق فقط وهم رصحيون, هم يقولون 
أن املسألة ترتبط بأمننا القومي وأمننا االسرتاتيجي ومسألة الرضبات 
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االستباقية والوقائية, هم يطرحون بالدرجة األساسية أسلحة الدمار 
ع اجلهات اإلرهابية, يطرحون الشامل وأن النظام العراقي يتعاون م

 .هذا بشكل أساس
هل حترير الشيعة يف جنوب العراق  ,سؤال أخري 

من الفرحة عند الشعب هنا يف املنطقة  ابالذات أحدث نوعً 
 من التفاؤل? االرشقية يف القطيف و أحدث نوعً 

عند كل شعوب املنطقة  ازوال نظام صدام أوجد ارتياًح  
دون السنة, كل شعوب املنطقة ارتاحت بالشيعة فقط  اوليس خاًص 

بسقوط هذا النظام ألن هذا النظام سبب مشاكل كثرية للمنطقة, 
احلرب اإليرانية العراقية احتالله للكويت, مشاكله الدائمة واملتوترة 
مع جريانه, مع سوريا كان للنظام العراقي مشاكل عدة سنوات, فهذا 

 ال هذا النظام أحدث ارتياًح النظام كان مشكلة يف املنطقة كلها, فزوا
وبالنسبة للشيعة هم جزء من . عند كل الشعوب ويف املنطقة كلها

ولدهيم مع الشيعة يف العراق روابطهم الدينية والعاطفية . هذه املنطقة
واالجتامعية, مصاهرة وعالقات نسب وقرابة وال شك أهنم فرحوا 

أريد أن أؤكد لكن . حينام رأوا أن إخوهتم يتحررون من هذا النظام
هم جزء من . هلم مشاعرهم اخلاصة اخاًص  اأن الشيعة ليسوا جمتمعً 

هذه املنطقة ومن شعوب املنطقة فهم يشاركون بقية املواطنني وبقية 
 .شعوب املنطقة يف مشاعرهم وأحاسيسهم
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الصفار أحد أبرز الزعامء  ىقال سامحة الشيخ حسن موس
الدينيني يف املنطقة الرشقية باململكة العربية السعودية أن الواليات 

هي  وإناميف دول املنطقة,  لإلصالحاملتحدة مل تطرح طريقة معينة 
تدخل يف الشؤون الداخلية سواء يف تبحث عن منافذ ومربرات لل

اململكة العربية السعودية أو يف غريها من دول العامل العريب 
 اإلصالحات, مؤكدا أن الواليات املتحدة تثري موضوع واإلسالمي

 . األمريكيةأكثر للهيمنة  إلخضاعهاللضغط عيل الدول واحلكومات 
االثني وأكد يف حوار أجرته معه األيام أنه ليس للسعوديني 

عرشية يف اململكة مرشوع خاص هبم كطائفة, مؤكدا أن نخبتهم 
. شاملة يف اململكة إصالحاتاملثقفة تتفق مع مثيالهتا يف التطلع نحو 

وقال الصفار املشاركة السياسية والعمل االقتصادي والنشاط 
. ةاالجتامعي وكل آفاق حترك الرجل جيب أن تكون مفتوحة للمرأ

 :اروفيام ييل نص احلو
  اإلصالح والضغوط الخارجية

 عىل اإلصالحاتترفض املنطقة رسميا وشعبيا  
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من وجهة نظركم الشخصية ما هي . الطريقة األمريكية
أفضل السبل واملناهج التي تستطيع من خالهلا اململكة 
العربية السعودية ودول املنطقة أن تستجيب لدعوات 

 ا? والتغيري من دون التفريط يف ثوابته اإلصالح
أعتقد أن هناك تضخيام ومبالغة يف احلديث عن التفريط يف  

هي عقيدة كل السعوديني, وهو منهجهم  اإلسالمالثوابت فالتزام 
وتطوير أساليب احلكم, وتوسيع . شاء اهللا إنالذي ال حييدون عنه 

للامل العام, وحرية التعبري  اإلنفاقاملشاركة الشعبية, وضبط  إطار
, واملساواة بني املواطنني, ال اإلنسانم حقوق عن الرأي, واحرتا

منها مع الثوابت الدينية, بل يعترب استجابة صحيحة هلا,  يشء يتناىف
 . وتطبيقا سليام ملقاصدها

 عىل باإلصالحويف احلقيقة ال أعرف بالضبط ماذا تقصدون 
 وإنام, لإلصالحالطريقة األمريكية, فاألمريكيون مل يطرحوا طريقة 

عن منافذ ومربرات للتدخل يف الشؤون الداخلية, كام  هم يبحثون
الدول واحلكومات,  للضغط عىل اإلصالحاتيثريون موضوع  أهنم

هيمهم تقليص احلالة  األمريكيني أنكام . هليمنتهم أكثر إلخضاعها
 .مصدر قوة واعتزاز ألهنا األمةالدينية يف 

  العنف غير مقبول أو مبرر

العقلية   تزال تراهن عىلبعض األنظمة يف املنطقة ال 
األمنية يف حل مشاكلها, يف حني أن النخب يف املنطقة 

احلريات هو السبيل الوحيد حلامية  إطالق أن تراهن عىل
 ما هو رأيكم يف ذلك? . األمن الوطني

األمنية جتاه من يتوسل  اإلجراءاتمن حق الدولة أن تتخذ  
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خدام العنف داخل خلدمة رأيه السيايس, فاست واإلرهاببالعنف 
األمنية وحدها ال  اإلجراءاتاملجتمع ليس مقبوال أو مربرا, لكن 

, بل جيب معاجلة األزمات التي واإلرهابتكفي ملحارصة العنف 
يعاين منها الناس وتشكل أرضية هلذه التوجهات, ومن أبرزها أزمة 
املشاركة السياسية والتعبري عن الرأي, فحني تتوفر فرص املشاركة 

 . تعبري تكون هي اخليار لكل صاحب رأي سيايسوال
األمنية القمعية جتاه  اإلجراءاتواألسوأ من ذلك أن تتخذ 

أصحاب الرأي ألهنم يعربون عن رأهيم بطريقة سليمة, فهو يفاقم 
هذا  والبد أن تدرك هذه اجلهات التي تراهن عىل. املشكلة وال حيلها

يمة, وقد استنفذت أن هذه اللغة أصبحت قد األساليبالنوع من 
 . مفعوهلا ومل يعد العامل يسمح بمامرستها بال حدود

  نتعاون مع الجميع

من  األخرى األطرافهل هناك اتفاق بينكم وبني  
برنامج عمل  نخب وعلامء دين ومثقفني من الطوائف عىل

مع  األطراف? وما مدي جتاوب تلك لإلصالحاتموحد 
 ? والتغيري يف املنطقة لإلصالحرؤيتكم 

أؤكد أنه ليس للمواطنني الشيعة يف اململكة مرشوع خاص  
قضايا, ونخبهم املثقفة تتفق مع الهبم كطائفة, عدا معاجلة بعض 

الشاملة التي  اإلصالحاتالوطن للتطلع نحو  ىمستو مثيالهتا عىل
طرحتها رؤية حلارض الوطن ومستقبله والتي قدمت لسمو ويل العهد 

العزيز آل سعود, وشارك مجع من املثقفني  بن عبدااألمري عبد اهللا 
 . الشيعة يف التوقيع عليها وتقديمها

أن األمريكيني سيقومون بالتلويح  ىهناك من ير 
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صحة هذه  ىما مد. اململكة بالورقة الشيعية للضغط عىل
وهل جرت اتصاالت معينة بينكم وبني  ?الرؤية

 ? األمريكيني
تعون بروح وطنية قوية, املواطنون الشيعة يف اململكة يتم 

, اإلسالميووالء وطني عميق, ووعي بمعادلة الرصاع األمريكي 
من أن ينخدعوا بتلوحيات األمريكيني أو  ىولذلك فهم أوع

كام أننا لسنا يف وارد أي اتصال باألمريكيني فنحن جزء . طروحاهتمأ
الوحدة  من وطننا, ونرفض أي تدخل أجنبي, ونراهن عىل يتجزأال 

معاجلة مشاكلنا الداخلية بالتواصل مع املسؤولني يف  ية, وعىلالوطن
التحدي اخلطري حكومة  ىمستو إيلونأمل أن نرتفع مجيعا . بالدنا

الوتر  أجنبية, تريد اللعب عىل إرادةأي  وشعبا لتفويت الفرصة عىل
ق املذهبية عرب سد الثغرات, وحتقيق باألوراالطائفي والتلويح 
 . نني واالستجابة للتطلعات املرشوعةاملساواة بني املواط

  ال نثق في المشروع األمريكي

هل الواليات املتحدة جادة يف تصدير ديمقراطيتها  
ديمقراطية ختدم مصاحلها  إىل ىتسع أهنااملنطقة? أم  إيل

 فقط? 
األمريكيني بأهنم يريدون نرش  دعاوىال يمكننا أن نثق يف  

 واإلرهابدعمهم لالحتالل  ىالديمقراطية يف املنطقة, ونحن نر
املعتدية  إرسائيليشجعون  إهنمالصهيوين ضد الشعب الفلسطيني, 

املقاومة  ويطلبون بكل وقاحة من دول العامل أن يضغطوا عىل
 إرسائيلالفلسطينية املرشوعة يف الدفاع عن أرضها وشعبها, تستمر 

 ابإرهيف سياسة االغتياالت لرموز الشعب الفلسطيني ويف ممارسة 
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العقوبات اجلامعية, فال  وإيقاعالدولة هبدم املنازل وجرف املزارع 
, لكن قيامتهم تقوم حينام يصدر من املقاومة األمريكيونيعرتض 

 . الفلسطينية رد فعل دفاعي
هي العائق األكرب  إرسائيل أن األمريكيونوكذلك ال يعرتف 

وما . يف دوهلا ألمن املنطقة واستقرارها, ولقيام الديمقراطية احلقيقية
يفعله األمريكيون اآلن يف العراق يؤكد الشكوك يف نواياهم, بل 
يؤكد كذب دعاواهم, لقد رفعوا شعار احلرية للعراق ثم فرضوا 
أنفسهم كقوة احتالل, واسقطوا نظام صدام ليقوموا هم بأنفسهم 
بمامرسة قمع تطلعات الشعب العراقي يف احلرية واالستقالل, حيث 

الشعب العراقي ومعاناته يف ظل االحتالل األمريكي,  زادت مشاكل
 !فكيف يمكن الثقة بأهنم يسعون لدمقرطة املنطقة?

يف املنطقة جيب أن تأيت بالتدرج  اإلصالحاتهل  
طرح  إيلبطريقة اخلطوة خطوة, أم أن املنطقة بحاجة 

 ? واإلصالحمشاريع شاملة للتغيري 
, وتطورات هائلة عيل هناك تغريات رسيعة عيل مستوي العامل 

أطراف املنطقة أبرزها الزلزال الذي حدث يف العراق, كام أن وعي 
أبناء املنطقة وتطلعاهتم قد ارتفع منسوهبا, واملشاكل املوجودة زاد 

كل هذه األمور . ضغطها عيل الناس خاصة يف املجال االقتصادي
الشامل, ومل يعد التدرج  اإلصالحتستوجب حتركا رسيعا نحو 

كثريا,  اإلصالحاتطريقة اخلطوة خطوة أمرا مقبوال, فقد تأخرت و
وتقسيطها يفقدها املصداقية يف وعي الناس, ويفتح الباب أمام 

 . لإلصالحالتفسريات املختلفة بأن اجلدية ليست متوفرة 
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  المرأة في السياسة نعم لمشاركة

جاء يف أحد توصيات اللقاء الوطني للحوار  
خرا يف اململكة برعاية ويل العهد الفكري الذي عقد مؤ

خيدم السعودي املطالبة بتوسيع دائرة مشاركة املرأة بام 
ستطالبون بحقوق  ? وهلما هي هذه القضايا. قضاياها

 ? املرأة السياسية
أن احلديث عن حقوق املرأة يعرب  ىبالنسبة يل شخصيا, أر 

تشكل املرأة عن حالة غري طبيعية تعيشها جمتمعاتنا, واملفروض أن ال 
صعيد احلقوق واملشاركة يف قضايا الوطن  حالة خاصة عىل

فهي شقيقة الرجل وصنوه, وأنوثتها ال تربر أي متييز . واملجتمع
مشاركتها يف احلياة  إضعافسلبي جتاهها, وال تربر هتميش دورها أو 

ولقد عربت عن رؤيتي جتاه واقع املرأة وقضاياها يف أكثر من . العامة
. وواقع املسلمني اإلسالمكتاب املرأة بني رؤية  آخرهاوع كتاب مطب

فاملشاركة السياسية والعمل االقتصادي والنشاط االجتامعي وكل 
آفاق حترك الرجل جيب أن تكون مفتوحة للمرأة لتتمكن من خدمة 

 . قضايا الوطن وهو أصح من أن نقول بام خيدم قضاياها
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تربز موضوعات التقريب بني املذاهب اإلسالمية باعتبارها 
.. واحدة من املفاصل املهمة واحلرجة يف التاريخ اإلسالمي املعارص

ع األمة عىل كلمة املهمة من حيث رضوراهتا وإسهامها الكبري يف مج
سواء تتجاوز هبا االنتكاسات واملراحل احلرجة التي تطل برأسها بني 
وقت وآخر, واحلرجة من حيث النتائج التي تم حتقيقها يف هذا 
املجال يف ظل عدد من العوامل, قد يكون أبرزها العامل السيايس 
الذي أعاق الكثري من صور ومضامني الوحدة التي ظلت األمة 

من حيث الدور الكبري الذي  اا منذ زمن طويل, واحلرجة أيًض تفتقده
يلعبه بعض الكّتاب واالجتاهات الدينية يف خلق وإجياد مناخات 
تبعث عىل الفرقة وتعمق اخلالف وتدفعه باجتاه تصادمات يمكن 

 .تلمسها هنا وهناك
ويأيت انعقاد مؤمتر التقريب بني املذاهب اإلسالمية يف مملكة 

ة جلهود متواصلة تصدى هلا كل من األزهر الرشيف البحرين ثمر
وتأيت . وجمموعة من علامء األمة يف عدد من البلدان اإلسالمية

جلهود ودور قام به سامحته,  امشاركة الشيخ حسن الصفار تأكيدً 
سواء عرب مؤلفاته الكثرية أو خطبه وحمارضاته التي تؤكد رضورة 
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التقته فكان ) الوسط. (مةااللتفات والتمسك هبذا اجلانب لدى األ
 :هذا احلوار

  مؤتمر التقريب ومسيرة الوحدة

مؤمتر التقريب سيعقد يف البحرين, فكيف ترى  
 سرية الوحدة? وهل تتحقق من خالل املؤمترات فقط?

يف البدء أشيد هبذه املبادرة الواعية التي تقوم هبا مملكة  
اإلسالمية وبرعاية البحرين باحتضاهنا ملؤمتر التقريب بني املذاهب 

فهي مبادرة هامة جاءت يف وقتها املناسب . كريمة من فخامة امللك
وأرجو أن تكون نتائجها طيبة نافعة وبحجم التوقعات املعقودة  اجدً 

 .عليها إن شاء اهللا
أما عن مسرية الوحدة اإلسالمية فقد اعرتهتا نكسات, وتعثرت 

عض األنظمة خطواهتا بسبب العوامل السياسية, حيث قامت ب
احلاكمة يف البالد اإلسالمية بدور إثارة اخلالفات وتغذيتها; خدمة 

خالل حرب اخلليج األوىل بني  ألهداف مشبوهة كام رأينا ذلك مثًال 
 .العراق وإيران

وهناك عامل آخر يتمثل يف التوجهات املذهبية املتطرفة يف 
رية أوساط خمتلف املذاهب, هذه التوجهات التي كانت تعرقل مس

الوحدة اإلسالمية عرب تركيزها عىل قضايا اخلالف املذهبي 
وتضخيمها, وخلق أجواء من الشحن والتعبئة اجلامهريية ضد 

 .اآلخر
بالطبع فإن املؤمترات إذا اقترصت عىل إلقاء اخلطابات وتكرار 
 :الشعارات واألمنيات ال حتقق أي إنجاز للوحدة, أما إذا اجتهت إىل

ة التقارب والوحدة, باملناقشة الرصحية, واحلوار بلورة إراد: أوًال 
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 .املوضوعي, وليس تبادل كلامت املجاملة فقط
وضع خطط وبرامج عملية لتجاوز حاالت اخلالف : اثانيً 

والتباعد, وتفعيل إرادة الوحدة والتقارب, مع إقرار آليات للتنفيذ 
 .والتطبيق
لشخصيات العزم عىل متابعة التواصل بني العلامء وا: اثالثً 

واجلهات املشاركة يف املؤمتر, وأن ال تقترص العالقة بينهم عىل أيام 
 .املؤمتر بل تؤسس لعالقة تواصل فكري وعميل مستمر

خلري كثري  اهبذه التوجهات يمكن للمؤمترات أن تكون منطلقً 
 .وإنجاز نافع يف خدمة وحدة األمة

ا البعض يطرح أن التقريب ينبغي أن يكون يف بعض القضاي
 .العقائدية الفرعية قبل أن نتطرق إىل التقريب الفقهي

يبدو يل أن طرح موضوع التقريب يف القضايا العقدية أو الفقهية 
هذا أمر قد جتاوزه الزمن ويفرتض أن الوعي العام ألبناء األمة ما عاد 

 .يركز عىل ذلك
يف املايض عىل أساس أن تفاوت اآلراء  اكان هذا مطروًح 

هية وتباينها يعترب حالة مرضية سيئة فينبغي معاجلة هذا العقدية والفق
 .املرض أو ختفيفه

وال  الكن النظرة الواعية تدرك اآلن أن تعددية اآلراء ليس مرًض 
, بل قد يكون مبعث إثراء معريف, وعىل مستوى الفتوى يّوفر خلًال 

أمام املسلمني خيارات متعددة, ملا يرونه أنسب وأصلح لظروفهم 
 .ما دامت الفتوى ضمن الضوابط العلمية والرشعية وحياهتم,

كام اتضح للجميع اآلن أن اخلالف إنام هو ضمن مساحة 
حمدودة, ويف اجلزئيات والتفاصيل, واملساحة األكرب من األمور 

 .الدينية هي حمل اتفاق, وخاصة األصول واألسس
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فلسنا بحاجة لتضييع الوقت واجلهد للتقريب يف القضايا 
الفقهية بمقدار ما نحتاج إىل الفهم الصحيح املتبادل العقدية و

عن التضخيم والتهويل, وعن  اوالتعارف املوضوعي, بعيدً 
اإلشاعات واالفرتاءات, أو لغة التهريج والتعميم, فقد تكون هناك 
آراء شاذة وممارسات خاطئة يف أوساط هذه الطائفة أو تلك, لكن 

س املوقف العام والرأي التعاطي والتعامل جيب أن يكون عىل أسا
 .املشهور وخط االعتدال

  نشاطات التقريب بين النجاح واإلخفاق

ما هو برأيكم سبب نجاح نشاطات التقريب يف  
? وكيف نتحاشى ااخلمسينيات والستينيات وفشلها الحقً 

 أسباب الفشل?
أعتقد أن النجاح والفشل الذي تتحدثون عنه حول أنشطة  

حلارض ليس عىل إطالقه بل هو أمر نسبي ففي التقريب بني املايض وا
اخلمسينيات والستينيات حينام انطلقت دعوة التقريب عىل يد العاملني 
املصلحني الشيخ حممد تقي القمي والشيخ شلتوت رمحهام اهللا كان 

, لكن اجيدً  ا, لذلك قطعت الدعوة شوطً االعامل السيايس حمايدً 
تي ّمجدت املرشوع وعرقلته, احلركة السلبية للعامل السيايس هي ال

 ..وكان النجاح عىل مستوى رشحية من النخبة
يف األمة أخذ يتّشكل  اواسعً  اواعيً  اأما يف العرص احلارض فإن تيارً 

لصالح الوحدة والتقريب, كام توفرت وسائل إعالمية ختدم هذا 
 االتوجه الوحدوي كفضائية املنار, ومؤسسات ثقافية تدعمه أيًض 

 .املي للفكر اإلسالمي يف أمريكا وأمثالهكاملعهد الع
من  اجيدً  اإن قضية التقريب بني املذاهب اإلسالمية نالت اهتاممً 
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والتي عقدت أكثر من مؤمتر ) إيسيسكو(املنظمة اإلسالمية للعلوم 
 .وندوة وأصدرت أكثر من كتاب حول املوضوع

وملؤسسة اإلمام اخلوئي يف لندن دور بارز يف خدمة الوحدة 
سالمية والتقريب بني املذاهب وقد تبنت عقد أكثر من مؤمتر يف اإل

 .مناطق خمتلفة هبذا االجتاه
ويف اجلمهورية اإلسالمية مؤسسة هامة تعنى بقضية التقريب 

وقبل عامني عقدت ندوة يف الرياض يف . بني املذاهب اإلسالمية
اململكة العربية السعودية حتت عنوان التقريب بني املذاهب 

 .ه١٤٢٢مية ضمن فعاليات مهرجان اجلنادرية لعام اإلسال
وهبذا املؤمتر تبادر اليوم مملكة البحرين إىل دعم هذه اجلهود 

 .الوحدوية واإلسهام يف خدمة املصلحة العليا لألمة
  إسهامات التقريب داخل السعودية

, فهل لديكم امركزيً  االسعودية تلعب دورً  
 حماوالت تقريبية داخل السعودية?

نعم, حصل يف هذا العام إنجاز رائع عىل هذا الصعيد حيث  
للحوار  ارعى سمو ويل العهد األمري عبد اهللا بن عبد العزيز مؤمترً 

الفكري بني التوجهات املتنوعة يف اململكة من خمتلف املذاهب, 
ـ  ١٥ربيع الثاين املوافق  ١٨ـ  ١٥والذي انعقد يف الرياض بتاريخ 

 .م١٨/٦/٢٠٠٣
 ات يف ذلك اللقاء الوطني اهلام, والذي حقق نجاًح وقد شارك

فاق التوقعات, فيام يرتبط بدرجة االنفتاح واملكاشفة وتبلور  اكبريً 
إرادة التقارب وتوحيد الصف الوطني واإلسالمي عند مجيع 

لتجاوز حالة التباعد  اتارخييً  ااملشاركني, ونأمل أن يشكل منعطفً 
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 .املتنوعة يف اململكة والقطيعة بني االجتاهات املذهبية
وقد تّوج هذا اإلنجاز التارخيي بصدور موافقة خادم احلرمني 
الرشيفني امللك فهد بن عبد العزيز عىل تأسيس مركز دائم للحوار 

 .الوطني
بالطبع علينا أن ال نتوقع إهناء آثار ومضاعفات فرتة طويلة من 

ىل منهجية سوء الفهم واجلفاء بني عشية وضحاها, فهناك من تربوا ع
التعصب, وارتبطت مصاحلهم باآلحادية والغلو, من خمتلف 

 .األطراف لكن املسرية قد بدأت جادة خملصة إن شاء اهللا
  االستبداد السياسي وفشل محاوالت التقريب

ما هي أهم املشكالت التي تواجه عامل املسلمني  
 وتبعدهم عن التقارب النفيس والفقهي?

لتي تواجه عامل املسلمني وتبعدهم لعل من أهم املشكالت ا 
عن التقارب هي مشكلة االستبداد السيايس والديني, فأجواء احلرية 
واالنفتاح, وارتفاع مستوى املشاركة الشعبية السياسية, وقبول 
التعددية, واحرتام الرأي اآلخر, هي األرضية والضامن حلالة 

 .التقارب والوحدة
يايس واإلرهاب الفكري, كل بينام ترتعرع يف ظل االستبداد الس

 . توجهات اخلالف والشقاق
  التعددية والشورى أصيالن في اإلسالم

هل  ,طروحات حول التعددية والشورىألديكم  
طروحات هلا جذور يف الرتاث أم أهنا رضورات ن هذه األإ

 اضطررنا إليها?



   ١٣١  مشاريع التقريب بني النجاح والفشل

أن تكون املساحة األوسع من تارخينا  امن املؤسف جدً  
حادية, كام أن القسم األكرب من الثقافة الرائجة اد واأللالستبد امرسًح 

مما . يف أوساطنا تغذي حالة التشدد والتطرف وإقصاء اآلخر وإلغاءه
يعطي االنطباع والتصور بأن ذلك هو األصل والطبيعي يف تراثنا 

 .اإلسالمي كفكر وترشيع
ولذلك حينام ُيطرح اآلن موضوع التعددية واحلرية والتسامح 

لسؤال عن مدى أصالة هذه املفاهيم يف تراثنا الديني وهل أن هلا يأيت ا
 يف الفكر اإلسالمي, أم أن طرحها يأيت استجابة للتحديات? اجذورً 

لقد بحثت موضوع التعددية واحلرية يف اإلسالم قبل أكثر من 
, وحني كانت الصحوة اإلسالمية واحلركات امخسة عرش عامً 

من  هائًال  ارها, ووجدت أمامي عددً اإلسالمية يف أوج تألقها وظهو
النصوص الدينية من آيات حمكامت, وأحاديث وروايات, تؤكد هذا 

 .املفهوم, كمنهجية ومسار يف نظام االجتامع اإلسالمي
ال يمكن جتاوزه  اإن القرآن الكريم يعترب حرية اإلنسان سقفً 

 حتى بالنسبة ألنبياء اهللا ورسله, فهم مكلفون بتبليغ رسالة اهللا
والدعوة إليها, دون أن يكون هلم حق اإللزام أو الفرض, أو ممارسة 

رٌ {: اهليمنة عىل أحد من الناس, يقول تعاىل َام َأْنَت ُمَذكِّ ْر إِنَّ *  َفَذكِّ
ينِ {: , ويقول تعاىل}َلْسَت َعَلْيِهْم بُِمَسْيطِرٍ   .}الَ إِْكَراَه ِيف الدِّ

ألول جمتمع كتب صحيفة املدينة كدستور مدين  والنبي 
يقيمه اإلسالم يف املدينة املنورة بعد اهلجرة وهي تتضمن االعرتاف 
الرصيح بالوجود اليهودي وحريتهم يف عباداهتم, وخصوصيتهم 

وأهنم رشكاء مع املسلمني يف املسؤوليات العامة . الدينية واالجتامعية
 .من احلقوق والواجبات

أيب طالب حينام  ويف عهد اخلالفة الراشدة نجد اإلمام عيل بن
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بايعه املسلمون كخليفة رابع بعد مقتل اخلليفة الثالث عثامن بن عفان 
يعلن برصاحة ووضوح حقوق املعارضة املتمثلة يف اخلوارج آنذاك 

قام عيل يف الناس خيطبهم ذات يوم, :  كام جاء يف تاريخ الطربي قال
فقال مثل فقام آخر . ال حكم إال هللا: فقال رجل ـ من جانب املسجد ـ

اهللا أكرب, : فقال عيل. ذلك ثم تواىل عدة رجال يرفعون نفس الشعار
ال : ما صحبتمونا اأما إن لكم عندنا ثالثً ! كلمة حق يلتمس هبا باطل

نمنعكم مساجد اهللا أن تذكروا فيها اسمه, وال نمنعكم الفيء ما 
ثم رجع إىل . دامت أيديكم مع أيدينا, وال نقاتلكم حتى تبدؤونا

 .نه الذي كان فيه من خطبتهمكا
نفسه بحامية حقوق املعارضة  اهكذا يتحدث اإلمام عيل ملزمً 

أوضح من  فهل جتد مثًال . الذين يرفعون أمامه شعارات املخالفة
 .ذلك يف إقرار التعددية واحرتام الرأي اآلخر
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أصبح االجتاه نحو االنفتاح السيايس واالجتامعي يف اخلارج 
 .اقوميً  اوطنيً  ابإرادة حكومية وشعبية, ومطلبً  اسعوديً  اوالداخل هنجً 

يل بدعوة من و اويف هذا السياق عقد املؤمتر الوطني للحوار أخريً 
وكان الشيخ حسن الصفار,  .اهللا العهد السعودي األمري عبد

الشخصية الشيعية السعودية املعروفة من املشاركني يف املؤمتر وهو 
 .داخل السعودية وخارجها اواسعً  ويلقى قبوًال  معتدًال  ايمثل خطً 

معه شدد فيه عىل أمهية احلوار  »احلياة«يأيت نص حوار أجرته  هافي
إن ما ُيسمى  :وقال .عتدال والوحدة والتقاربلنرش ثقافة اال

 ا, مؤكدً اهو خالف سيايس وليس مذهبيً  الشيعيـ السني باخلالف 
عىل أن والء الشيعة السعوديني هو لوطنهم, وأن العالقة مع إيران 

ودعا املعارضة الشيعية يف اخلارج إىل العودة  .دينية وثقافية ال أكثر
وار إىل الوضع يف العراق, فاعترب أن كام تطرق احل .للعمل من الداخل

الواليات املتحدة هي املستفيد األكرب من عمليات االغتيال األخرية, 
أن يشهده  اإهنا عىل رغم إيالمها, تبقى أقل مما كان متوقعً  :التي قال
 .العراق
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 األوضاع في العراق إثر االغتياالت السياسية

لسيد كيف ترون األوضاع يف العراق بعد اغتيال ا 
السيدة  ااملجيد اخلوئي والسيد حممد باقر احلكيم وأخريً  عبد

 عقيلة اهلاشمي?
 .ايبدو يل أن ما حيصل يف العراق هو أقل مما كان متوقعً  

العراق اآلن يقع حتت هيمنة االحتالل األمريكي, وهذه اهليمنة من 
 طبيعتها أن تثري مشاعر الشعب العراقي أو أي شعب يعيش حاًال 

من جهة أخرى حصل يف العراق اهنيار لدولة بكل مؤسساهتا  .امشاهبً 
وأجهزهتا, وحينام حيدث ذلك فمن الطبيعي أن يكون الناس حماطني 

كام أن  .بحال من الفوىض مما يتيح الفرصة للعنارص املغرضة بالتحرك
باجلراحات واملشكالت  العراق عاش ما يقارب الثالثة عقود مثقًال 

والشعب العراقي فيه تنوع  .بيعية ونتائجها الواقعيةالتي هلا آثارها الط
عىل واقع  اكبريً  اكل ذلك جعلنا نعيش قلقً  .قومي ومذهبي وسيايس

وعىل  .االعراق, ولكن, وهللا احلمد, ما حدث كان أقل مما كان متوقعً 
 ارغم أن حادثي اغتيال السيد اخلوئي وآية اهللا السيد احلكيم وأخريً 

هي حوادث مؤملة, لكنني اعتقد بأهنا ال تزال  السيدة عقيلة اهلاشمي
واألمر اآلن معلق بوعي الشعب العراقي الذي  .اأقل مما كان متوقعً 

 .آمل بأن يتيقظ لوقف مثل هذه احلوادث
 أمريكا والدور المشبوه في العراق

هل . ذكرتم أن وراء هذه احلوادث عنارص مغرضة 
 تعتقدون بأن أمريكا هي املتهم األول?

القيادات, يبدو أن أمريكا هي  ه شك يف أن اغتيال مثل هذال 
وجود شخصية يف ثقل السيد احلكيم يعرقل املرشوع  .املستفيد األكرب
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فاحلكيم وأمثاله من القيادات بثقلهم الديني  .األمريكي عىل سعته
أمام األطامع األمريكية يف املنطقة,  امرحيً  اوالشعبي ليسوا وجودً 

ن يف إمكان األمريكيني توفري احلامية وفرض األمن أو إضافة إىل أنه كا
, لكنهم أرصوا عىل جتريد كل هذه اعىل األقل السامح بتوفريها ذاتيً 

اجلهات من السالح, عىل رغم أن السيد احلكيم كانت لديه القدرة 
عىل توفري احلامية واألمن ليس لنفسه فقط بل عىل مستوى العراق 

مما  ايحوا له الفرصة وتركوا الوضع مكشوفً لكن األمريكيني مل يت .كله
أن األطراف  اوحيتمل أيًض  .أتاح املجال لوقوع مثل هذه احلوادث

التي قامت هبذه احلوادث خمرتقة من األمريكيني وجهات أخرى 
 .خمتلفة

 العنف داخل البيئة الشيعية العراقية

أال حيتمل أن تكون وراء هذه األحداث جهات  
وجهات الشخصيات التي اغتيلت? ففي شيعية خمتلفة مع ت

 اأن وراء اغتياله أطرافً  احادث اغتيال اخلوئي كان ظاهرً 
 .شيعية كانت ختتلف معه

ستبعد ذلك, إذ كان هناك تعدد يف الفصائل الشيعية يف أ 
العراق, وهي فصائل مسلحة قبل سقوط النظام, إضافة إىل وجود 

ن ختتلف يف التوجهات معسكرات وقواعد للمعارضة الشيعية يف إيرا
واملرجعيات, ومع ذلك مل يصل الرصاع إىل حد سفك الدماء 

الشارع الشيعي منضبط بآراء املراجع, لذلك  .وممارسة العنف
ولكن قد تكون  .ستبعد مسؤولية أطراف شيعية عن هذه احلوادثأ

هناك خالفات شخصية تدفع بعض األشخاص إىل تصفية حساباهتا 
 .ل شخيصن طريق العنف يف شكع
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 أشخاص شيعة? 
لكنها أحداث حمدودة  .نعم, كام يف حادث اغتيال اخلوئي 
أما األعامل الكبرية التي تودي بالعرشات وتصيب املئات  .وشخصية

وتنال من حرمة األماكن املقدسة مثل ما أصاب مسجد مقام اإلمام 
أن  كام .اعيل يف النجف, فهذا مما ال تساعد عليه احلالة الشيعية أبدً 

ضخامة العمل من حيث قوته وكمية املتفجرات املستخدمة وتقنيته 
هذا ال يعني أن  .من داخل الشيعة جتعلنا نستبعد أن يكون عمًال 

املجتمع الشيعي مالئكي بل هو جمتمع برشي وبالتايل توجد فيه 
ستبعد أعنارص قد تندفع وقد حتمل توجهات عنفية, لكنني 

 .مسؤوليتها عن هذه احلوادث

 يف هناك شخصيات شيعية هلا شعبية كبرية تدخل 
 دائرة االهتام بقوة, مثل السيد مقتدى الصدر?

 .يف طرح اآلراء واملواقف هذا أمر طبيعي 

 ?الكن أال ترون أنه ينحاز إىل التعبري بعنف كثريً  
قد يكون ذلك جمرد ترصحيات متشنجة ومواقف متشددة  

ولكن  .يعة الوضع يف العراقلطرف ما, وهذه انزالقات تفرضها طب
يف حال التوغل والتطرف يف هذا االجتاه أتوقع أن تقف املرجعيات 

 .والشارع الشيعي يف وجه ذلك
 العراق وسياسات التقسيم

 هل تؤيدون تقسيم العراق عىل أساس طائفي? 
نحن ضد أي حماولة للتصنيف الطائفي يف أي مكان يف  .اأبدً  

مس لكيانات األوطان اإلسالمية, ونتمنى األمة اإلسالمية وضد أي 
أن نعيش يف حال من الوحدة احلقيقية الواقعية وأن تندمج هذه 
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الدول وتقرتب فيام بينها, وبالتايل احلد األدنى أن نحافظ عىل احلال 
وال قبول ألي تصنيف يعمق الترشذم والتمزق يف األمة  القائم

 .واملنطقة
 انقسام المرجعية الدينية

يف األوساط اإلعالمية أن هناك فوىض يف  يرتدد 
 املرجعيات الشيعية وانقسامات كبرية?

املرجعيات الشيعية تنتخب من طريق اجلمهور, وليس ألي  
وما دامت احلال كذلك,  .سلطة أو دولة دور يف اختيار أي مرجعية

فاملجال مفتوح لتعدد املرجعيات والتنوع يف التوجهات واآلراء, 
ليس هناك اختالف يصل إىل حد االنقسام  .بيةوهذه حال إجيا

والتعبئة الشديدة إنام تبقى يف اإلطار الفكري, وقد يندفع البعض إىل 
النيل اللفظي اإلعالمي من هذه اجلهة أو تلك, لكن ليس أكثر من 

 .ذلك

اختالف جنسيات هذه املرجعيات وأعراقها أال  
ع بني هلذا اخلالف, وهل هناك تناز اقويً  ايشكل سببً 

 املرجعيات الشيعية الفارسية والعراقية العربية?
فاملرجع الشيعي  .من الناحية الرشعية ال يوجد مربر لذلك 

أما كونه من قومية  .ة العلمية والعدالةءالكفا :خيتار عىل أساسني
لكن  .الختياره ارشعيً  امعينة أو بلد معني أو عرق معني فليس أساًس 

ووالء  اعض املراجع يكونون أكثر اطمئنانً بعض األتباع ولقرهبم من ب
أبرز املراجع الشيعية يف العراق هم إيرانيون, وأبرز مرجع شيعي  .له

يف العراق اليوم هو السيد عيل السيستاين وهو من إيران, أي أن 
املرجعية العليا يف العراق اآلن ليست عراقية بل إيرانية مما يؤكد عىل 
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 .جتاوز هذه األمور
 وار الوطني السعوديمشروع الح

يف الشأن الداخيل السعودي, بعد مرور أشهر عىل  
مؤمتر احلوار الوطني الذي كنت أحد أطرافه, كيف 

 تقّومون نتائجه عىل أرض الواقع?
أهم نتيجة هلذا املؤمتر هو كرس احلواجز واخرتاق احلدود  

الومهية التي كانت تفصل بني املفكرين والعلامء عىل اختالف 
هذا اللقاء  .انجاز طيبً وعىل هذا املستوى كان اإل .ءاهتم املذهبيةانتام

 .ترك أثره يف مجهور العلامء

من أصوات  ااعرتاًض  ـ اشخصيً  ـ هل واجهت 
 شيعية?

لكن أصوات  .واجهت بعض األسئلة واالعرتاضات 
من خالل لقائنا مع  .االعرتاضات يف الطرف اآلخر كانت أوضح

 ا, قرأنا كثريً اإلنرتنتومن خالل موقعه عىل الشيخ سلامن العودة, 
ويف بعض املقابالت  .من الكتابات التي تعرتض عىل أصل التالقي

الصحافية مع بعض العلامء مثل الدكتور عوض القرين وجهت أسئلة 
لكن هذه االعرتاضات جيب  .واعرتاضات كثرية عىل أصل التالقي

علنا نتمكن من معاجلة ألهنا تكشف الواقع وجت اأن ننظر إليها إجيابً 
 .داخل الوطن اجدً  اكان املؤمتر ناجحً  اوإعالميً  ااجتامعيً  .ذلك

اللقاء الذي وصف باحلار بينكم وبني الشيخ سلامن  
ما . العودة تبعته ضجة كبرية واستنكار من البعض

 تعليقكم عىل ذلك?
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هذا يكشف عمق حال التباعد وغياب التواصل, حيث يثري  
جيمعهام وطن واحد ودين واحد واهتاممات دعوية  اجتامع شخصني

 ., واملفرتض أال حتصل مثل هذه الضجةاكبريً  امشرتكة ضجة واهتاممً 

 ماذا دار يف اللقاء? 
دار احلديث عن رضورة التواصل والتالقي وحصلت  

مكاشفة وإبداء مالحظات وأسئلة عام هو موجود عند الشيعة 
بمعرفة بعض  سلامن مهتًام  وكان فضيلة الشيخ .وبعض توجهاته

اجلوانب وبعض األوضاع واألبعاد, ومن املهم التعرف إىل أي جهة 
من داخلها وكيف تفكر وما هي إجاباهتا عىل ما يطرح عليها من 

وأنا من ناحيتي حتدثت عن رضورة وجود انفتاح حتى  .إشكاالت
وليس من خالل الوسائط والتي قد  ايكون التعرف والتواصل مباًرش 

 . تكون دقيقة أو أمينة يف نقل الصورة عن كل طرف للطرف اآلخرال

 هل ترون أن املؤمتر وافق طموحاتكم? 
املؤمتر كان جمرد بداية ونأمل بأن تتسع رقعة احلوار جلهة  

ونأمل بأن نصل إىل  .املوضوعات املطروحة وجلهة اجلهات املشاركة
قد  .ز األمور النظريةيتجاو افعليً  ابرامج عملية جتعل احلوار تعاونً 

نحتاج يف مرحلة أوىل إىل حوار يكرس احلواجز ويعّرف األطراف 
ولكن ال ينبغي الوقوف عند هذا احلد, وإنام االنتقال  .اببعضهم بعًض 

 .إىل مشاريع مشرتكة ختدم الدين والوحدة الوطنية
 الحوار بين نخب المجتمع

أال ترون أن احلوار نشاط نخبوي ووسيلة تواصل  
 جييدها املثقفون والعلامء فقط?



 ٢/ يني والسيايسإلصالح الدا  ١٤٢

الناس يف بلدنا يميلون إىل التعايش والتعاون, وهذا ما كان  
هنا يف رشق السعودية, كان الوضع يف السابق يشهد  .يف بالدنا اسائدً 
من االندماج والتعايش الواضح بني الناس وحتى اآلن ال يزال  حاًال 

متطرفة  اارً لكن الذي حصل أن هناك أفك .ابعض صوره موجودً 
بدأت تطرحها عنارص من كال الطرفني, وكانت األوضاع السياسية 
 .حينها تغذي مثل هذه األفكار مما أوجد فجوة وقطيعة بني الناس

 هيف رأيي أن .ولذلك يكون احلوار هنا لوضع حد هلذه األفكار السلبية
لوال هذه النوعية من الطرح من بعض الدعويني والعلامء من كال 

فاحلوار ينتج  . لكان الناس يف تعايش طبيعي كام يف السابقالطرفني
كام أن اجلمهور حينام يرى أن رموزه  .ثقافة ختدم التعايش واالنفتاح

فإن ذلك يدفعه يف الطريق نفسه ويكون أكثر  اتلتقي مع بعضهم بعًض 
 .للتالقي والتعايش ااستعدادً 

 الحوار لم يكن مذهبيا

حلوار الوطني? يرى ا من كنت متثل يف مؤمتر 
البعض أنك كنت متثل اخلط املعتدل للطائفة الشيعية يف 

 فامذا عن التوجهات الشيعية األخرى? ,السعودية
أنا أمثل الرغبة املوجودة عىل مستوى الوطن لنرش ثقافة وفكر  

يف رأيي ينبغي جتاوز التصنيفات  .االعتدال والوحدة والتقارب
وحتى  .اكنت أمثل طائفة معينة أو مذهبً  أنا ال أعترب أنني .املذهبية

املؤمتر مل يكن املقصود منه متثيل مذهبي, وإنام هو مؤمتر لطاقات من 
أبناء الوطن آملها هذا اجلفاء والتباعد والتقت لوضع منهج لتجاوز 

كنت أمثل يف املؤمتر هذه الرغبة وهذه اإلرادة من دون  .ةهذه احلال
ولكنني أصنف نفيس  .ل رشحية معينةأعطي نفيس احلق بادعاء متثيأر
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ضمن هذا االجتاه املعتدل والذي أرى أنه اجتاه الغالبية يف اململكة 
ويا  ـ ومن كل الطوائف فيام التطرف منحى لفئة حمدودة عىل رغم

 .أن صوهتا هو األعىل ـ لألسف
  الحوارات اإللكترونية والفضائية

ثري بك اإلنرتنتتضج القنوات الفضائية ومنتديات  
 فام رأيكم هبذه النوعية من احلوار?. من احلوار مما ال قيود له

قد يشعر البعض أن ليست له فرصة للتعبري عن رأيه وطرح  
ما يفكر به فجاءت هذه القنوات الفضائية وهذه الوسائل االتصالية 
احلديثة لتعطي الفرصة هلؤالء, ولذلك ال ينبغي أن ننزعج مما يطرح 

يف اعتقادي أن بعد فرتة من الزمن  .التوجهاتخالهلا من خمتلف 
فلنعطهم الفرصة,  .يف كيفية طرح آرائهم اسيصبح هؤالء أكثر نضجً 

وربام نحن يف حاجة إىل مثل ذلك لنعرف اجتاهات الرأي العام وما 
التعامل مع  .يدور يف أوساط الناس لتكون صورة املجتمع أوضح

اتساع اهلوة وتكريس يف  اذلك بيشء من االنفعال قد يكون سببً 
 .طروحاتالتفرق, وعلينا استيعاب مثل هذه األ

 االنقسام اإلسالمي سياسي

يف العامل  اهل ترون أن التباين احلاصل حالي  
اإلسالمي ناتج عن خالف سيايس أم هو تباين عقدي 

 ديني?
من املذاهب يشجع  امن األديان أو مذهبً  اال أعتقد بأن دينً  

 .ة واالنكفاء واختاذ موقف اإلساءة إىل اآلخرينأبناءه عىل العزل
 إىلاألديان الساموية أنزهلا اهللا لتعمر قلوب الناس باحلب وتدفعهم 
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لذلك فأي دعوة لإلساءة  .اخلري إىلالتعاون وإعامر األرض والدعوة 
 اآلخر واالنغالق ال متتلك أصالة دينية إىل

 تعني أهنا سياسية?  
وال "ناشئة من اجلهل بقوله تعاىل  مصلحية سياسية أو .نعم 

تبتغون عرض احلياة  اتقولوا ملن ألقى إليكم السالم لست مؤمنً 
ما  ا, مما يعني أن التشكيك يف دين الطرف اآلخر وإسالمه غالبً "الدنيا

ينطلق من أسباب مصلحية, ولذلك فاإلنسان الذي ينطلق من القيم 
 .اإلهلية ال يتخذ هذا املوقف جتاه اآلخرين

يف  قال وزير الشؤون اإلسالمية واألوقاف 
إن وزارته ترعى  اأخريً ـ يف لقاء صحايف  ـ السعودية

 ما تعليقكم عىل ذلك? ,مساجد الطائفة الشيعية
أرحب بترصحيات معايل الشيخ صالح آل الشيخ وزير  

يف  اومثل هذه الترصحيات ينفع كثريً  ,األوقاف والشؤون اإلسالمية
ريب الصفوف وتكريس حال الوحدة بني تأليف النفوس وتق

لكن أنا تنقصني املعلومات عن بعض ما ذكره معايل الوزير  .املسلمني
من أن الوزارة بنت مساجد للشيعة أو أهنا ترعى مساجدهم وليست 

ما كنا نسعى  .عندي معلومات يف هذا االجتاه وأمتنى أن يكون ذلك
ة عىل بناء مساجد بدأ يتحقق من عدم اعرتاض الوزار اإليه سابقً 

 .الشيعة وهذا تطور إجيايب
 اإلصالح من الداخل أجدى

املعارضة الشيعية يف اخلارج, يف ظل االجتاه احلايل  
للحوار عىل املستوى احلكومي والشعبي, هل ترى أن 
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صالحيتها انتهت وأهنا مل تعد صاحلة لالستهالك السيايس 
 واإلعالمي?

التواصل مع املسؤولني نحن نؤمن بالعمل داخل البلد وب 
ن عونرى أن األجواء أصبحت مناسبة لتحقيق بعض التطلعات 

طريق احلوار والتواصل, وآن األوان أن نفكر ونتحرك ال كمذاهب 
وطوائف وإنام كمواطنني, وللمصلحة الوطنية أمام التحديات التي 

وإن كنت أنا أحتدث عن بعض اهلموم املذهبية  .يمر هبا وطننا وأمتنا
اصة فإن ذلك من منطلق وطني حيث أن معاجلة مثل هذه األمور اخل

أكرب من االنسجام واالندماج الوطني وتفّوت الفرصة عىل  اتتيح قدرً 
أي مغرض وعىل أي جهة أجنبية للتدخل يف الشؤون الداخلية 

أننا نجد لدى  الوطننا وأال تلعب بمثل هذه األوراق خصوًص 
 .هذه املطالب والتطلعات مع مثل ااملسؤولني إصغاء وجتاوبً 
 عالقة الشيعة بأوطانهم

 اكبريً  تثري عالقة الشيعة يف السعودية بإيران سؤاًال  
ما نوع هذه العالقة وما . عن مسألة الوالء الوطني

 حدودها?
مل تكن للشيعة يف السعودية عالقة مع إيران حتى عىل  اتارخييً  

ع إليها املواطنون إذ كانت املرجعية التي يرج ,املستوى املذهبي
ولكن بسبب القمع انتقل  .الشيعة يف السعودية موجودة يف العراق

كثري من العلامء واملرجعيات الدينية إىل إيران وكان من الطبيعي 
من جهة أخرى  .حصول ارتباط من ناحية الفتاوى والثقافة الدينية

ملا , وإلرسائيلكانت إيران يف ظل نظام الشاه موالية للغرب ومؤيدة 
سقط هذا النظام تفاعل مع هذا التغيري ليس الشيعة فحسب, بل 
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لكن ليس هناك ارتباط  .املسلمون يف خمتلف البلدان اإلسالمية
فالشيعة يف  .سيايس بني الشيعة يف السعودية والشيعة يف إيران

السعودية جزء من وطنهم ووالؤهم هلذا الوطن وخيضع اجلمهور 
 .ملوجودين داخل السعوديةالشيعي هنا لعلامء الشيعة ا
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وسنة واحدة  سالمية شيعةتشكل قضية الوحدة بني املذاهب اإل
من أهم القضايا التي تشغل بال املسلمني منذ األمس وإىل اليوم, ففي 

الذي ترفع فيه األصوات وتدفع اجلهود باجتاه الوحدة  الوقت
هذا الطرف ضد ذاك, أو تسعى  واالئتالف, تتحرك عنارص لتثري

 .لتشويه صورة هذا الرمز أو ذاك القائد
ع الشيخ حسن الصفار أحد أبرز رموز م "إيالف"لـ  هنا حوار

 :الشيعة يف السعودية
 بين الطائفية والتدّين

حبذا لو حدثتمونا عن الفرق بني الطائفية  ,يف البدء 
يف  االفرق بني أن يكون اإلنسان طائفيً  والتدين, بمعنى ما

 بمذهبه? املتزمً  اتفكريه, وبني أن يكون متدينً 
 .ألحكامه تباعهإوم الدين التدين هو التزام اإلنسان بقي 

والطائفية تعني انحياز اإلنسان غري املوضوعي لطائفته, واحليف 
 .الطوائف األخرى عىل حقوق

 إن من مبادئ الدين األساسية التي ال خالف عليها بني املذاهب
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كان أو  التزام العدل, وهو يعني إعطاء كل ذي حق حقه, مسلًام 
إِنَّ اهللاَ َيْأُمُر بِاْلَعْدِل {  :, يقول تعاىلاختالفه املذهبي عن , فضًال اكافرً 

ِرَمنَُّكْم َشنَآُن َقْوٍم َعَىل َأالَّ َتْعِدُلوا  َوالَ {  :, ويقول تعاىل}َواِإلْحَسانِ  َجيْ
 .}لِلتَّْقَوى اْعِدُلوا ُهَو َأْقَرُب 
مذهب من املذاهب اإلسالمية يّرشع للظلم  وليس هناك

أو املذهب, وما يطرحه  تغاير الدينواالعتداء عىل حقوق اآلخرين, ل
فهم,  بعض املتمذهبني من آراء حتريضية ضد املخالفني هلم, هي سوء

أو تعبري عن نزعات عدوانية تعصبية, أو خلدمة أغراض مصلحية ال 
 .واملذهب عالقة هلا بالدين

 بين مشاريع التقريب والتقسيم في األمة

 جتاهإىل جانب املبادرات الطيبة التي تدفع با 

هناك  ,الشيعةو التقارب بني املذاهب اإلسالمية من السنة 
هذا اخلالف والنزاع يف  مؤرشات سلبية إلدامة مسلسل

 الصعيد? األمة فهل أنتم متفائلون أم متشائمون عىل هذا
إين متفائل بأن تتغلب األمة عىل مشكلة اخلالف املذهبي يف  

 :تاليةالعرص وأنطلق يف تفاؤيل من احلقائق ال هذا
بحقوق اإلنسان ويف  تنامي مستوى اإليامن والوعي :أوًال 

 طليعتها حريته الفكرية والدينية, ذلك أن الرصاعات املذهبية إنام

تنبثق من وجود تصور بحق الوصاية والفرض عىل عقول اآلخرين 
يؤمنوا هبذه الفكرة, وأن يرفضوا ذلك  وأفكارهم, وأن عليهم أن

 .تلك الطريقة النهج, وأن يتخلوا عنالرأي, وأن يسلكوا هذا 
إن وجود هذه التصورات عند أتباع املذاهب جتعلهم يقفون من 

 .قديالبعض موقف املحاكمة واملحاسبة والتفتيش الع بعضهم
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باحرتام حقوق اإلنسان وحريته يف  بينام حني يسود اإليامن
لنفسه بمحاولة  اختياراته الدينية والفكرية, فسوف لن يسمح أحد

هليمنة والفرض عىل أفكار اآلخرين, وذلك هو منطق العقل ا
ينِ إِْكَراَه ِيف  الَ {  :تعاىل والرشع, يقول َلُكْم {  :ويقول تعاىل ,}الدِّ
 .}ِدينُُكْم َوِيلَ ِدينِ 

والنقد  , وللحوارانعم هناك جمال للدعوة ملا يعتقده اإلنسان حقً 
 :تبادل كام يقول تعاىلوالتقويم لآلراء واملذاهب يف حدود االحرتام امل

ْكَمِة وَ  اْدُع إَِىل {  مْ املَسبِيِل َربَِّك بِاْحلِ َسنَِة َوَجاِدْهلُ بِالَّتِي ِهَي  ْوِعَظِة اْحلَ
 .}َأْحَسنُ 

من السنة  توفر فرص املعرفة واالنفتاح بني أتباع املذاهب :اثانيً 
والشيعة, عرب الكتب واملجالت, والقنوات الفضائية ومواقع 

والتواصل املبارش, وبإمكان كل طرف أن يتعرف عىل  ,اإلنرتنت
والتهريج, والتعميامت  اآلخر عىل حقيقته بعيدَا عن التضليل

 .النمطية
الوحيد  فلم يعد إمام املسجد أو خطيب احلسينية هو املصدر

األمر الذي كان جيعل  .للمعلومات لكل من الطرفني عن اآلخر
 .ئفي يف كثري من األحيانللتعبئة والشحن الطا ااجلمهور معرًض 

تواجهها األمة, والتي فرضت  خطورة التحديات التي :اثالثً 
االهتاممات لدى  نفسها عىل االهتاممات واملشاعر, مما خيلق وحدة يف

 .أبناء األمة
العد التنازيل  هلذه احلقائق وأمثاهلا أشعر بالتفاؤل وأنه قد بدأ

 .إلشكاليات اخلالفات املذهبية
مسائل اخلالف بني السنة والشيعة موقف الشيعة  أعقد لعل من

 حّل هذه العقدة? جتاه اخللفاء والصحابة فكيف يمكن
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أي  حلسن العالقة بني السنة والشيعة أن يتنازل اليس رشطً 
 .طرف عن رأيه وقناعته

 فالشيعة هلم رؤية عن موضوع اخلالفة واإلمامة وأهنا تكون

ي يروهنا ملزمة هلم باإليامن ولدهيم أدلتهم الت ل بالنص من الرسو
أنه يمكنهم التنازل عام ثبت لدهيم باألدلة العقلية  بذلك, وال جيدون

 .والرشعية
واخللفاء أصبح قضية تارخيية, فلامذا يكون  لكن موضوع اخلالفة

ينشغل الشيعة بإثبات  عقبة يف طريق األمة يف عرصها احلارض, بحيث
 .الشيعة فيه رأهيم, أو حيرص السنة عىل تغيري رأي

خمريين اآلن بني خالفة أيب بكر وخالفة عيل حتى هنتم  إننا لسنا
 .اخليارين بأحد ابإقناع بعضنا بعًض 

لكننا عىل مفرتق طرق فيام يرتبط بوجودنا وكرامتنا يف هذا 
 نكون أو ال نكون? العامل, فهل

 وما هو موقعنا بني األمم يف هذا العرص?
  .الرتباطه بحياتنا ومستقبلنا اعً ننشغل به مجي وهذا ما جيب أن

 احترام مقّدسات اآلخرين

الرؤية الشيعية جتاه اخلالفة نتج عنها ما  لكن هذه 
واللعن من  يزعج أهل السنة من صدور إساءات كالسب

 بعض الشيعة للخلفاء وكبار الصحابة?
أن تكون هلم رؤيتهم وقناعتهم فليس  إذا كان من حق الشيعة 

إن ذلك  ة إىل رموز ومقدسات الطرف اآلخر,من حقهم اإلساء
عن تعاليم الدين وآدابه, ويؤدي إىل الفتن وختريب  ايشكل انحرافً 
من هنا نعترب اإلساءة بالسب والشتم للخلفاء الراشدين  وحدة األمة,
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وقد حتدث  .إال من جاهل أو مغرض , ال يصدراخاطئً  احمرمً  عمًال 
  .املصلحني الشيعة وعلامئهم ضد هذه الظاهرة السيئة كثري من أئمة

  علينا أالَّ نبقى أسارى تراثنا

 اكثريً  ااملشكلة أن يف كتب الشيعة ومصادرهم كالمً  
 فيه إساءة للخلفاء وسائر قيادات أهل السنة?

والشيعي فيها انعكاس حلاالت اخلالف  كتب الرتاث السني 
نتاج لبيئاهتم كام أهنا  والتشنج املذهبي, وهي تعّرب عن أراء أصحاهبا,

 .وعصورهم
 ابعضنا بعًض  فلامذا نكون أسارى لكتب الرتاث? وملاذا حياكم

 عىل ما ورد يف كتب أسالفه?
املظلم السلبي من تراثنا سنة  إن علينا أن نقرر جتاوز هذا اجلانب

يساعدنا عىل  وشيعة, ونركز عىل اجلانب امليضء اإلجيايب منه الذي
 مقوالت .وتدعيم وحدتنا وألفتنا إصالح أمورنا ومعاجلة مشاكلنا

التجريح والطعن والسب والشتم ال تقترص عىل بعض كتب الرتاث 
 .يف بعض كتب الرتاث السني الشيعي, بل تراها موجودة

ـ  ٢١٣(اهللا بن اإلمام أمحد بن حنبل  لعبد) السنة(كتاب  فمثًال 
وقد طبع طبعات عديدة فيه فصل كامل يبلغ مخسني صفحة ) ه٢٩٠
حنيفة واستحباب بغضه ووصفه بالكفر والزندقة  اإلمام أيب يف ذم

حيصل النزاع واخلالف اآلن  واهتامه بأبشع التهم, فهل يعني ذلك أن
الشافعية  بني األحناف واحلنابلة? وكذلك لو راجعت كتاب طبقات

لتجريح وخصومات بني علامء احلنابلة  اكثريً  لوجدت فيه نقًال 
ابن تيمية كالم عنيف ضد الشيعة وضد كتب الشيخ  والشافعية, ويف

 .علامئهم وزعامئهم
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هذه املعارك املوجودة يف كتب الرتاث الشيعي  فهل نعيش آثار
 والسني?

 البعض عىل أساسها? ونتخذ املواقف من بعضنا
 اعتماد منطق االعتدال هو منهجي

 اشخصيً  بعض مواقع يف اإلنرتنت تنسب لكم 
مما خيالف هنجكم يف  كلامت فيها إساءة لبعض اخللفاء

والتقريب بني املذاهب وجتاوز سلبيات  الدعوة إىل الوحدة
 الرتاث?

تزعجها مبادرات الوحدة والتآلف  يبدو أن هذه اجلهات 
التشنج  وجهود التقريب بني املسلمني, وتسيطر عليها حالة من

الطائفي, لذلك تسعى إىل افتعال ما يشكك يف صدقية هذه املبادرات 
دبلجة بعض األرشطة والتسجيالت وإقحام  اوليس صعبً  ,واجلهود

 .يشء من العبارات فيها
أن أشري هنا إىل ما هو معروف من أين كنت أعيش  وهيمني

الثامنينيات, وكانت املنطقة آنذاك  ضمن وضع معارضة سياسية يف
اإلسالمية يف إيران  بعد انتصار الثورة اطائفيً  اسياسيً  اتعيش تشنجً 
 ب العراقية اإليرانية, وقد تكون بعض خطابايت يف تلكوأثناء احلر

ثم أدركنا  .املرحلة, ذات طابع تعبوي يف االجتاه السيايس واملذهبي
جتاوز مثل هذه التوجهات, واعتامد منطق االعتدال  رضورة امبكرً 

ملعاجلة مشكلة اخلالف والتمييز  والتسامح واحلوار والعمل البناء
 .الطائفي

والسياسية يف وقتها وكنا  ذه التحوالت الفكريةوقد أعلنا عن ه
لتغري  اخارج الوطن, وتغّريت لغة خطابنا السيايس والديني, تبعً 
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قناعاتنا, وأعقب ذلك حوارنا مع احلكومة وعودتنا إىل الوطن بحمد 
م كتاب ١٩٨٩ـ  ه١٤١٠يل يف هذا السياق سنة  اهللا, وقد صدر

بحث حول حرية املعتقد  :التعددية واحلرية يف اإلسالم«بعنوان 
 ككتاب :, أعقبته كتب أخرى يف سنوات الحقة»وتعدد املذاهب

, وكتاب »التسامح وثقافة االختالف«, وكتاب »التنوع والتعايش«
وكتاب السلم االجتامعي مقوماته «, »املذهبي رؤية حول السجال«

 .»ومحايته
ملكة مجهور املواطنني الشيعة يف امل كام ألقيت خطابات كثرية يف

بتوجهات االعتدال  موجودة عىل موقعي يف شبكة اإلنرتنت تبّرش 
 والتسامح والتقريب, وهي تعّرب عن قناعات نؤمن هبا ونعمل من

 .أجلها
لكن بعض املغرضني قد يبحثون عن كلامت يف التعبئة السياسية 

 امرحلة سابقة, وضمن توجهات جتاوزناها فكريً  واملذهبية من
 .مسرية الوحدة واالنفتاح يه الصورة وتعويق, من أجل تشواوعمليً 

اجلديد بأنه نوع من  قد ال يرى البعض هذا اخلطاب 
بل يفرسونه عىل أنه نوع  ,التطور اإلجيايب والنضج الفكري

 التكتيك السيايس? من
 عندما يكون احلديث عن النوايا وخبايا النفوس وأعامق 

ال يطلع عليها إال اهللا القلوب يتعذر اإلثبات والنفي, ألهنا منطقة 
 .»هّال شققت عن قلبه« : وكام قال رسول اهللا .سبحانه وتعاىل

أحد إثبات صدقيته لدهيا,  ال حيق جلهة أن تطلب من اوأساًس 
 .اجلهات وال نشعر بأننا مطالبون بذلك أمام أي جهة من

لكن ومن باب تفويت الفرصة عىل املغرضني نقول بأن اخلطاب 
مي يمكن تفسريه باملوقف التكتيكي املرحيل, أما واإلعال السيايس
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يوجهه اإلنسان جلمهوره ويريب عىل  اخلطاب الديني اجلامهريي الذي
الداخلية عليه من  أساسه أتباعه, ويتحمل االعرتاضات واالنتقادات

 قبل األطراف املتشددة يف جمتمعه, فهذا ما ال يتحمله إطار التكتيك

 .عادة
  فيةاآلثار السلبية للطائ

 واملواطن? ما اآلثار السلبية للطائفية عىل الوطن 
 :ألهنا الطائفية خطر عىل كل وطن أو شعب يبتىل هبا, 

تضعف الوحدة الوطنية, وجتعل الناس يفكرون ككيانات  :أوًال 
 .اواحدً  االبعض, بدل أن ينظروا ألنفسهم كيانً  قلقة من بعضها

 .اخيلواالحرتاب الد ختلق أرضية النزاع :اثانيً 
 حيرم الوطن من االستفادة من الكفاءات احلقيقية لبعض :اثالثً 

 .أبنائه حينام هيمش دورهم ضمن املعادلة الطائفية
للعب هبذه الورقة ضد مصلحة  تعطي الفرصة لألعداء :ارابعً 
 .الوطن

  آليات الحوار المذهبي

السليمة للحوار املذهبي الذي من  ما هي اآلليات 
 الطائفية? الوحدة ويقيض عىل شأنه أن يؤدي إىل

 :اآلليات السليمة للحوار املذهبي أمهها ما ييل 
االتفاق عىل مبادئ للتعايش والتعاون ضمن مصلحة  :أوًال 

 .األمة والوطن
القواسم املشرتكة ومناطق االتفاق والتأكيد  البحث يف :اثانيً 

 .عليها واالنطالق منها
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فيها ملعرفة أدلة كل طرف حول القضايا املختلف  احلوار :اثالثً 
 .والتفسريات اخلاطئة عن التقوالت اومستندات آرائه, بعيدً 

 دراسة التحديات املعارصة التي تواجه اإلسالم واألمة :ارابعً 

وتقديم احللول الفكرية والترشيعية هلا باالستفادة من اجتهادات 
 .خمتلف املذاهب
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 :الشيخ الصّفار 
لكل مشاريع النهضة  ااحلوار يمكن أن يكون بداية ومنطلقً  −

 .واإلصالح يف الوطن وخري املواطن
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العزيز  اهللا بن عبد بمبادرة كريمة من سمو ويل العهد األمري عبد
العزيز للحوار  آل سعود تم انعقاد الدورة األوىل ملركز امللك عبد

بحضور  ه١٨/٤/١٤٢٤ ـ  ١٥ي يف العاصمة الرياض من الوطن
مجع من العلامء واملثقفني من خمتلف املذاهب والتيارات الفكرية, 
أكدوا فيه عىل أمهية احلوار كوسيلة للتعبري عن الرأي وأسلوب 

وباقرتاب الدورة  .للحياة ورضورة املحافظة عىل الوحدة الوطنية
 ه٩/١١/١٤٢٤ـ  ٥كة املكرمة من الثانية للمركز املقرر عقدها يف م

نلتقي يف  »رؤية منهجية شاملة ..الغلو واالعتدال« :حتت عنوان
الشيخ حسن الصفار أحد املشاركني يف الدورة األوىل للقاء  مع حوار

الوطنية والوحدة واحلوار, فمن  إىلالوطني, ومن أبرز الدعاة 
الوطن واملواطنة  التعددية واحلرية يف اإلسالم, :الشأنمؤلفاته يف هذا 

احلقوق والواجبات, التنوع والتعايش, التطلع للوحدة, السلم 
عن « :االجتامعي, التسامح وثقافة االختالف, ومن آخرها كتاب

 .)اللقاء الوطني للحوار الفكري
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  الحوار الوطني مفهوًما

احلوار (ما هو مفهومكم جتاه مصطلح  ,بدايةً  
 ?)الوطني

وار الوطني هو مناقشة القضايا ما أفهمه من مصطلح احل 
ن يبدي كل طرف رأيه حوهلا أاملرتبطة بمصالح الوطن واملواطنني, و

ويصغي إىل آراء اآلخرين, ثم يكون هناك دراسة هلذه اآلراء لتلمس 
 .أفضل احللول واملعاجلات إىلالطريق 

ذلك أن كل طرف قد يعيش ضمن تصور معني ملسألة من 
وية معينة, ومنظور حمدود, بينام يراها املسائل ألنه يراها من زا

اآلخرون من زاوية أخرى ومن منظور آخر, وحينام يطلع كل طرف 
عىل رأي اآلخر ورؤيته, ويتدارسان األمر بموضوعية, فإن ذلك 
يقرب املسافات بني األفكار, ويساعد عىل تكاملها وتطويرها, 

 .اوجيعل كل طرف متفهام لوجهة نظر اآلخر وإن مل يقتنع هب
  دوافع عقد الحوارات الوطنية

ما هي الدوافع التي دعت ملثل هذا احلوار? وملاذا  
 يف هذا الوقت?

 :احلوار, فإن اهللا تعاىل يقول إىلالرشع والعقل يدفعان  
 اهللالَِّذيَن َيْسَتِمُعوَن اْلَقْوَل َفَيتَّبُِعوَن َأْحَسنَُه ُأْوَلئَِك الَِّذيَن َهَداُهُم {

, }ُقْل َهاُتوْا ُبْرَهاَنُكمْ { :, ويقول تعاىل}ُهْم ُأْوُلوا اْألَْلَباِب  َوُأْوَلئَِك 
ْن ِعْلٍم َفُتْخِرُجوُه َلنَا{ :ويقول تعاىل , ويقول }ُقْل َهْل ِعنَدُكم مِّ

 .}َوَأْمُرُهْم ُشوَرى َبْينَُهمْ { :تعاىل
واألحاديث والروايات التي تأمر بالشورى والتشاور وطلب 

, فإن احلوار هو »ضالة املؤمن يأخذها أنى وجدها احلكمة«احلكمة 
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 .من أوضح مصاديقها ومواردها
ومن الناحية العقلية, يدرك كل عاقل, أمهية معرفته واطالعه 
عىل رأي اآلخرين, بمقدار ما حيرص هو عىل طرح رأيه وعرضه, 

يف حياهتا  اوجتارب الشعوب املتقدمة أمامنا, وقد اختذت احلوار منهجً 
األصعدة العلمية والسياسية والثقافية واالجتامعية, عىل كل 

, وتوفرت أمامها واألفكارفأصبحت ساحاهتا ثرية باملعارف 
 .اخليارات والبدائل املتعددة جتاه كل قضية من القضايا

وساعد منهج احلوار عىل تكريس االستقرار السيايس 
واالجتامعي لدى تلك الشعوب, حيث تصبح كل اآلراء حتت 

الكاشفة, وعىل منضدة النقد والترشيح, بينام تنمو بعض  ءاألضوا
عن النقد والتقويم يف  ااآلراء السلبية يف جنح الظالم, وبعيدً 

 .املجتمعات التي ينعدم فيها احلوار وحرية التعبري عن الرأي
وجمتمعا ملسلك احلوار,  اهذه الدوافع حتفز كل إنسان فردً 

حلوار, وختندق من كل طرف يف وكانت هناك غفلة يف جمتمعاتنا عن ا
خندق رأيه السيايس أو الفكري, لكن اهتامم القيادة وحرصها عىل 
استقرار الوطن واستمرار تقدمه هيأ لبعض املبادرات عىل طريق 

 .احلوار واالنفتاح
  الحوار الوطني بين التعّثر والنجاح

هل هناك ثمة صعوبات وعقبات قد تواجه مرشوع  
 هذا احلوار?

أكيد مثل أي مرشوع هناك صعوبات وعقبات تواجه بالت 
والتغيري  اإلصالحمرشوع احلوار الوطني لكن املراهنة عىل إرادة 

 إىلوكأي هنج جديد مل يكن مألوفا حيتاج  .تعطينا األمل يف جتاوزها
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 .وقت لتتسع القناعة به, وتتشكل له أساليبه وتقاليده
وع برأيكم ما هي األجندة املقرتحة لنجاح مرش 

 احلوار الوطني?
مسألة  :يبدو يل أن من أولويات أجندة احلوار الوطني 
 اإلنسانالعام من توسيع املشاركة الشعبية ومحاية حقوق  اإلصالح

وحتقيق املساواة بني املواطنني, واحرتام حرية التعبري عن الرأي, 
وتطوير اخلطاب الديني لتجاوز حالة الغلو والتطرف, واالستفادة 

دد املذاهب واملدارس الفكرية, يف تأكيد هنج التسامح من تع
معاجلة مشاكل جيل الشباب عىل صعيد التعليم وتأمني وواالعتدال, 

 .فرص العمل, وتسهيل مطالب احلياة
  الحوار ودوره في االندماج الوطني

ما هي الظالل التي سيلقيها هذا احلوار عىل أبناء  
 الشيعة يف اململكة?

يف اململكة هم جزء ال يتجزأ من الوطن  أبناء الشيعة 
والشعب, وأي مستوى من االنفتاح والتطوير يكون يف البالد, 
فسيستفيدون من ذلك كسائر املواطنني, إن أهم ما يفيد الشيعة 
اندماجهم الوطني, فتهميشهم وانطواؤهم عىل أنفسهم خسارة هلم 

الصعيد, وللوطن, واحلوار مدخل لتجاوز ما قد يعانونه عىل هذا 
لوجود حواجز مذهبية نشأت بفعل ظروف وأوضاع غري اجيابية, 
فينبغي جتاوزها بانفتاحهم عىل اآلخرين, وانفتاح اآلخرين عليهم, 

فاحلوار بني  .وبمشاركتهم يف معاجلة اهلموم والقضايا الوطنية العامة
األطراف املختلفة يمثل اعرتافا متبادال, واتفاقا عىل االحرتام, ويوفر 

التعارف املبارش, وينهي عهود القطيعة وظنون السوء ويف  مكانيةإ
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 .ذلك مكاسب عظيمة للوطن بشكل عام وللشيعة بشكل خاص
  أساس اختيار المشاركين في الحوار

تعرفون أن اململكة تضم تعددية فكرية ومذهبية  
يف مركز  األعضاءوسياسية, فعىل أي أساس يتم انتخاب 

 احلوار الوطني?
للمشاركة يف مركز احلوار يتم عرب اهليئة  األعضاءب انتخا 

املختارة من قبل سمو ويل العهد إلدارة مركز احلوار, ,وقد طلبت 
التي يروهنا  األسامءهذه اهليئة من مجيع اجلهات املشاركة وتقديم 

مناسبة يف مناطقهم وجمتمعاهتم, ليتم االختيار منها, وأساس 
 .من أهل الرأي والتأثري يف املجتمعاالختيار كام أعتقد كون الشخص 
  الحوار ومشاريع النهضة الوطنية

يف وجهة نظركم, هل احلوار الوطني اخلطوة  
أم هناك ما هو أسبق وأهم عىل مستوى  ?ااملطلوبة حالي 

 املشاريع النهضوية الوطنية?
يكون بداية ومنطلقا لكل مشاريع النهضة  أناحلوار يمكن  

أسبق منه وال يشء يعوض عنه, ألنه الذي , فال يشء واإلصالح
يبلور اجتاهات احلركة, وينضج وجهات النظر حول املسار املطلوب, 
وحيقق أعىل نسبة من التفاعل عىل مستوى النخبة والرأي العام 

 .الوطني
توسيع  :مساعدة منها إجراءاتترافق احلوار  أنلكن ينبغي 

, ومعاجلة مظاهر فرصة التعبري عن الرأي لكل اجلهات واألطراف
 .التمييز بني املواطنني وليشعر اجلميع بالتساوي والتكافؤ
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