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مقدمة 

بعــث رئيــس الحــوزات العلميــة فــي إيــران آيــة اللــه األعرافــي، رســالًة 
إلــى شــيخ الجامــع األزهــر، ووفًقــا لوســائل إعــالٍم إيرانية فإّن الرســالَة 
بالعالــم  تُمــّر  التــي  والعصيبــة  الراهنــة،  األوضــاع  بمناســبة  جــاءت 

ــا« المســتجد.  ــي فيــروس »كورون اإلســالمي، وهــي تفشِّ

رهــا  بــدأت الرســالُة مســتفيضًة فــي الحديــث عــن »كورونــا«، وصدَّ
ت  أدَّ كورونــا  فايــروس  ــي  تفشِّ ظاهــرة  »إّن  بقولــه:  األعرافــي 
لحــزن  مصــدًرا  وأصبحــت  البلــدان،  شــّتى  فــي  كثيــرة  متاعــب  إلــى 
الشــخصيات الدينيــة فــي العالــم، ل ســيما علمــاُء األمــة اإلســالمية 
ــًيا  .إّن الحــوزات العلميــة وكبــار العلمــاء بمدينــة ُقــم وإيــران، وتأسِّ
بإرشــادات قائــد الثــورة اإلســالمية، وكذلــك ســائر المراجــع الِعظــام، 
الضحايــا  رة وذوي  المتضــرِّ للعوائــل  المواســاة  خالــص  تقديــم  مــع 
والمصابيــن بهــذا الفيــروس مــن كاّفــة أتبــاع األديــان، ل ســيما أتبــاَع 
الرحمــَة  وتعالــى  ســبحانه  اللــه  يســألون  اإلســالمية،  المذاهــب 
ــدون علــى  يــن والشــفاء العاجــل للمصابيــن، ويؤكِّ والمغفــرَة للُمتَوفِّ
ــاع إرشــادات  صــة، واّتب ــة المتخصِّ ي ــزوم التنســيق مــع الجهــات الطبِّ ل
أّنهــم أصبحــوا مــن األوائــل الذيــن  صيــن وتطبيقهــا، حيــث  المتخصِّ

قونهــا«.  يطبِّ

http://رسالةً إلى شيخ الجامع الأزهر
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أوًل: قراءٌة في أهداف الرسالة 

ســٍة لجمهورهــا، وليســت مــن  بــدت الرســالُة وكأّنهــا رســالٌة مــن مؤسَّ
ــا  ســٍة موازيــة؛ ويبــدو أّنهــا رســالٌة تتضّمــن داخليًّ رجــل ديــٍن إلــى مؤسَّ
عــّدة رســائل هدفهــا التطميــن، ولــمُّ شــمل القواعــد، وتمتيــن عالقــة 

الجمهــور بمرجعيتــه. 

ــا، إّل  والمالحــظ أّن كلمــَة »األزهــر« لــم تــِرد فــي ثنايــا الرســالة نهائيًّ
ًة واحــدة، وتحديــًدا فــي أّول كلمــٍة منهــا؛ حينمــا قــال  فــي بدايتهــا مــرَّ
األعرافــي مخاطًبــا شــيخ األزهــر: »فضيلــة الشــيخ أحمــد الطيــب، 

شــيخ األزهــر..«. 

ــل الســلطات اإليرانيــة مــع  ــى تعاُم قــت الرســالُة مباشــرًة إل ــّم تطرَّ ث
ــزت علــى حكمة المرشــد األعلى في سياســته،  جائحــة »كورونــا«، وركَّ
ونحــو ذلــك مّمــا هــو داخلــٌي إيرانــٌي صــرف، ل عالقــة لــه بمســألة 
الوحــدة أو التقريــب؛ مــا يضــع عالمــات اســتفهامٍ كبــرى حول فلســفة 

الرســالة ومقصدهــا. 

بعــد ذلــك، تناولــت الرســالُة هــدف الحــوزات فــي مواجهــة الفيــروس: 
»إّن مــن دواعــي فخــر الحــوزات العلمیــة الشــيعية فــي العالــم، هــذا 
الواجــب؛ حيــث ُتعلــن الحــوزات العلميــة عــن اســتعدادها واســتعداد 
الممكنــِة  الخدمــات  تقديــم  أجــل  مــن  لهــا  التابعــة،  ســاِت  المؤسَّ

لمكافحــة فيــروس الكورونــا«.

والحقيقــُة أّن الســتعداد لمواجهــة الفيــروس إّنمــا هــو اســتعداٌد 
يــة فــي األســاس، ومــن ثــمَّ فــإنَّ حديــث  ــٌي فــي القطاعــات الصحِّ طبِّ
خــارج نطــاق  التضخيــم  نوًعــا مــن  ُيَعــدُّ  الحــوزة عــن الســتعدادات 
ــدرس الفقهــي  ــى بال قــة بالدرجــة األول ــة لهــا، المتعلِّ المهــام األصلي
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مــًة لعــدم تعطيــل  والشــرعي، ويبــدو أّن هــذه العبــارة كانــت مقدِّ
الــدروس العلميــة فــي الحــوزة، فكأّنهــا رســالٌة إلــى عمــوم طــاّلب 
ٌة علــى  الحــوزة، بعــدم تعطيــل األنشــطة: »إّن الحــوزات العلميــة مصــرَّ
ــف نشــاطاتها العلميــة والتبليغيــة والثقافيــة والتربويــة  عــدم توقُّ

بســبب هــذه األزمــات، وتحــاول تبديــل التهديــد إلــى فرصــة«. 

ــرت كثيــًرا في غلــق المراقد  وكمــا أّن الدولــة اإليرانيــة بــادئ األمــر تأخَّ
الســماح  فــإّن  ُقــم،  علــى  ــي  الصحِّ الحجــر  فــي  وكذلــك  والعتبــات، 
ــًرا أيًضــا فــي هــذا الســياق؛ لكــن  باســتمرار األنشــطة العلميــة ُيَعــدُّ تأخُّ
المعادلــة الصعبــة ُهنــا أّن غلــق العتبــات والمراقــد، وتعطيل الدروس 
ــة رجــال الديــن فــي ُقــم، بــل وفي  العلميــة، هــو بمثابــة اســتالٍب لمهمَّ
عمــوم إيــران، وهــذا لــه تبعاتــه التــي ل ُيمكــن للدولــة تجاوزهــا فــي 
ظــلِّ تعزيــز شــرعيتها المذهبيــة بالعتبــات ورجــال الديــن. فرّبمــا يــرى 
ــٌر فــي الشــرعية والمشــروعية، التــي  رجــاُل الديــن أّن مثــل هــذا مؤثِّ

ابُتنيــت فــي عناصرهــا علــى المذهبيــة وطقوســها وشــعائرها. 

ــه الرســالُة إلــى تطميــن النــاس باعتبــار الوبــاء مــن البتــالءات  ثــم تتوجَّ
المنطــق  ُمنطلــق  »مــن  إلهيــة:  منــٌح  تعقبهــا  التــي  والِمـــحن، 
اإلســالمي؛ فــإّن الحــوادث الطبيعيــة ظواهــر تحمــل الحكمــة فــي 
ــالءاٍت للبشــر مــن أجــل امتحانهــم، وتمهــد  ــل ابت طّياتهــا، وهــي تمثِّ
إيقاظــه  أجــل  مــن  لإلنســان  تحذيــٌر  أّنهــا  كمــا  لتطورهــم،  الطريــق 
ووعيــه بالنســبة للميعــاد، وفــي نفــس الوقــت هــي عامــٌل للســير بــه 

ر العلمــي للمجتمــع البشــري«.  نحــو التطــوُّ

هــة إلــى عمــوم طــالب  هــذه عبــاراٌت أشــبه بالعبــارات الوعظيــة الموجَّ
هــًة إلــى الخــارج،  الحــوزة، والداخــل الشــيعي، أكثــر مــن كونهــا موجَّ

فضــاًل عــن مؤّسســٍة دينيــٍة أخــرى. 
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نتــه مــن  ــه الرســالة إلــى الداخــل الحــوِزي- مــا تضمَّ ــد ذلــك -توجُّ ويؤكِّ
قــٍة بمواجهــة الســتكبار العالمــي: »ومــن الواضــح  مفــرداٍت متعلِّ
أّنــه يجــب عــدم الغفلــة عــن خطــر الســتكبار العالمــي والطواغيــت 
صــون الســوء بالشــعوب  ــن يتربَّ والشــياطين وأعــداء اإلنســانية، الذي
ة، وهــؤلء الطواغيــت هــم أحــد عوامل الكثيــر من المصائب  المســتقلَّ

والفســاد فــي األرض«. 

ــد مؤشــر الرســالة وِقْبلتها نحو الداخــل، وهي عباراٌت  وهــي عبــارٌة تؤكِّ
دارجــٌة فــي الصحافــة اإليرانيــة اليوميــة، وفــي مقــولت المســؤولين 
اإليرانييــن السياســيين والدينييــن، ُبغيــة حشــد الــرأي العــام، وتمتيــن 

الكتلــة الصلبــة الولئيــة الثورية.  

يبدو أّن الرســالة كانت إعالميًة فقط، أي عبر اإلعالم فحســب، وكان 
الهــدف الرئيســي منهــا مخاطبــَة الداخــل الحــوِزي والشــعبي، أكثــر 
ــي  ــد أو التســليم بواســطة مســؤوٍل دين ــًة بالبري ــًة حقيقي منهــا برقي
أو دبلوماســي، وكذلــك إلضفــاء نــوٍع مــن التضخيــم حــول مكانــة ُقــم 
ســات الدينيــة  فــي العالــم اإلســالمي، بمخاطبــة إحــدى أكبــر المؤسَّ

فــي العالــم، والقصــُد مــن وراء ذلــك شــعبوي داخلــي حــوِزي. 

ــة ســؤاٌل يطــرح نفســه، حــول حقيقــة الرســالة؛ فهــل  وبعــد، فــإنَّ ثمَّ
ــا؟ الواقــع أّن تلــك الرســالة لــم ُيعلــن عنهــا ســوى  ــة رســالة حقًّ كان ثمَّ
مــن اإلعــالم اإليرانــي فحســب، لكــن المنافــذ اإلعالميــة الرســمية 
ــى المنافــذ غيــر الرســمية  لألزهــر لــم ُتعلــن عــن تلــك الرســالة، أو حّت

ســة األزهريــة.  القريبــة مــن المؤسَّ

هــذا ليــس بجديــٍد علــى الجانــب اإليرانــي، فقــد زعــم المجمــع العالمــي 
ا علــى برقيــة  للتقريــب مــن قبــل إرســاَل شــيخ األزهــر رســالة شــكٍر ردًّ
عــزاٍء مــن المجمــع لألزهــر فــي وفــاة األميــن العــام لرابطــة الجامعــات 
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اإلســالمية، وقــد نفــى المركــز اإلعالمــي لألزهر إرســال هذه الرســالة 
نفســه  األعرافــي  أّن  القــراءة،  هــذه  ز  ُيعــزِّ وربمــا  جملــًة وتفصيــاًل. 
أعلــن عــن إرســاله رســالًة شــبيهًة بتلــك الرســالة إلــى بابــا الفاتيــكان، 
نــت نفــس المفــردات، بــل ونفــس الجمــل والعبــارات )وكالــة أنبــاء  تضمَّ
ــا كبيــًرا فــي  الحــوزة(. عــالوًة علــى أّن األعرافــي ليــس مســؤوًل دينيًّ
ســات الدينيــة الكبــرى  الدولــة اإليرانيــة؛ كــي يراســل رؤوس المؤسَّ

فــي العالــم. 

يــة التــي  لكــن ُهنــا لمحــٌة حــول حقيقــة تلــك الرســالة، فمفرداتهــا الُكلِّ
ــم عــن الشــأن اإليرانــي، وحكمــة المرشــد »األعلــى«، ونحــو ذلــك،  تتكلَّ
لــة فــي عقــل  تومــُئ بصــورٍة مــا، إلــى مركزيــة إيــران، والهيمنــة المتخيَّ
النخبــة الدينيــة، لمــا يمكــن تســميته بنمــوذج »اإلســالم اإليرانــي«، 
وكذلــك إلــى مركزيــة المرشــد األعلــى باعتبــاره ولــي أمــر اإلســالم 
والمســلمين، كمــا ُيطِلــق علــى نفســه؛ وهــذا حســب محســن كديــور، 
ي إلــى: »الشــمولية الشــرعية ألوامــر هــذا النــوع مــن الحكومــة  ُيــؤدِّ

لجميــع المســلمين فــي العالــم«. 

لــذا جــاء خطــاب ُقــم إلــى شــيخ األزهــر فــي هــذا النطــاق، وتحــت تلــك 
الفلســفة الولئية، ومن ثمَّ كان ُمرِســل الرســالة أحد مشــايخ الحوزة 
ومراجعهــا شــبه اإلدارييــن، وليــس مرجًعــا مــن مراجــع التقليــد الكبــار 

فــي الخــّط الولئــي، فضــاًل عــن المرشــد نفســه. 

ــد منحــى آخــر، وهــو أّن عــدم التفاتــة األزهــر ورّده علــى  وهــذا يؤكِّ
الرســالة -علــى فــرض إرســالها ووصولهــا فعــاًل إلــى األزهــر-، إّنمــا هــو 
ــمَّ  بســبب مــا لِحظــه األزهــر مــن هــذا الســياق الســتعالئي، ومــن ث
ــًدا بعقلــه الجمعــي،  يــة الرســالة، وهــو مــا يفهمــه األزهــر جيِّ عــدم جدِّ
وذاكرتــه التراكميــة، بنــاًء علــى التجــارب التاريخيــة التــي حاولــت دوًمــا 
تســييس مســألة التقريــب، والســتفادة اإليرانيــة منهــا، وتوظيفهــا 

https://bit.ly/2Xe4jgh
https://bit.ly/2Xe4jgh
https://bit.ly/3c119Rm
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لصالــح المشــروع.  

فــي العمــوم، فــإّن هنــاك عوائــق ل يمكــن إغفالهــا فــي هذا الســياق، 
تحــوُل بيــن تطبيــع عالقــات األزهــر وُقــم؛ بعضهــا مــا لــه عالقــة بالديــن 

والمذهــب، وبعضها شــديد الِصلة بالسياســة! 
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ثانًيا: العوائق التأسيسية األيديولوجية 

علــى وجــه  اإليرانيــة  األزهــر والحــوزة  بيــن  العالقــة  تبــدو مســألة 
ــدًة ومتشــابكة، ويتداخــل فيهــا عــدٌد مــن العوامــل  الخصــوص، معقَّ

دات.  والمحــدِّ

ــا فــي علــم الــكالم والعقيدة، هــي مناهٌج  فالمناهــج المعتمــدة أزهريًّ
ــل فــي  ــا، المتمثِّ ع السياســي تاريخيًّ لعلمــاٍء واجهــوا أنمــاط التشــيُّ
الدولتيــن البويهيــة والفاطميــة، وكذلــك القرامطــة. خاصــًة الثالثــي 
الُعلمائــي: الباقالنــي، والجوينــي، والغزالــي؛ فهــؤلء الثالثــة لهــم 
ع السياســي  موقــٌف مشــهوٌر فــي علــم الــكالم اإلســالمي مــن التشــيُّ

ومســألة اإلمامــة. 

فاتهــم ســبًبا فــي القضــاء الفكــري والفلســفي  ويجعــل البعــض مصنَّ
تــزال  ول  حينئــذ،  الــكالم  بعلــم  ســة  المترَّ البويهيــة  الدولــة  علــى 
فاتهــم هــي الُعُمــد التــي ُيبنــى عليهــا الفكــر األزهــري المعاصــر. مصنَّ

ي، وســقوط  ــرة بعــد تأســيس األزهــر الســنِّ وحّتــى فــي المراحــل المتأخِّ
الدولــة الفاطميــة، بــرز عــدٌد مــن علمــاء األزهر، كابن خلــدون، وتلميذه 
ــق فــي األزهــر، كانــوا  ابــن حجــر، وتلميــذه الســيوطي، وهــم ممــن تحلَّ
ع السياســي،  أيًضا على منهج الجيل القديم في موقفهم من التشــيُّ
ســيما ذلــك الــذي تبلــور فــي مرحلــة الدولــة الفاطميــة، وعانــى منــه 
ــده الســيوطي كثيــًرا، فــي عــّدة مواضــع،  المصريــون كثيــًرا، والــذي فنَّ
فــاٍت  مثــل »تاريــخ الخلفــاء«، و »حســن المحاضــرة«، وغيرهــا مــن مصنَّ

س فــي األزهــر.   ل تــزال ُتــدرَّ

تطبيــع  لمســألة  محــاولت  ــة  ثمَّ كانــت  الحديــث،  العصــر  وفــي 
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العالقــات بيــن األزهــر وُقــم، لكــن تلــك المحــاولت كانــت أهليــًة غيــر 
قــات المذهبيــة  ســيٍة إلــى حــدٍّ بعيــد، واعترتهــا كثيــٌر مــن المعوِّ مؤسَّ

والسياســية، بســبب مــا ســميناه بالعوائــق األيديولوجيــة. 

ــل خلــف رســالة التقريــب  ــة التكتُّ ــدو صعوب ــي تب ــب الُقمِّ ــى الجان وعل
ــة تشــظٍّ مرجعي  والتطبيــع، ألّنــه ل يوجــد مرجــٌع واحــد يقــود ُقــم، فثمَّ
هــا  ــة مــدارس وتّيــاراٌت ل يمكــن ضبُطهــا وحدُّ ل ُيمكــن تجاُهلــه، وثمَّ
باألســوار المنطقيــة، نظــًرا لطبيعــة الــدرس الحــوِزي، وعــدم انتظامــه 
ســًيا حّتــى اليــوم، ومــن ثــمَّ فــإّن محــاولت البعــض علــى افتــراض  مؤسَّ
صدقيتهــا كانــت ُتواَجــه بســهام المراجــع اآلخريــن الرافضيــن ألصــل 
الفكــرة. باإلضافــة إلــى طبيعــة المناهــج الحوِزيــة، التــي ل يــزال جــزٌء 
ــًرا بنتــاج العصــر الصفــوي فــي النظــرة لآلخــر المذهبــي  كبيــٌر منهــا متأثِّ

والدينــي. 

وبعــد الثــورة اإليرانيــة عــام 1979م، هيمــن الولئيــون علــى الحــوزة، 
واســتدمجوها بالنظــام؛ وبالتالــي تــّم تأميــم مســألة التقريــب برّمتهــا 
ســاته، وهــذا مــا جعــل راينــر برونــر يذهــب إلــى  لصالــح النظــام ومؤسَّ
ي والشــيعي انتهــى بســبب  أّن أمــل التقريــب بيــن المذهبيــن الســنِّ
سياســة رجــال الديــن فــي إيــران، فحســب قولــه فإّنــه: »فــي عــام 
1979م انتهــى تاريــخ مــا ُيمكــن تســميته بحركــة التقريــب اإلســالمي، 
ــا  مركزيًّ ًنــا  مكوِّ للتقريــب  ــع  المتطلِّ الطمــوح  وصــار  الكالســيكية؛ 

ومباشــًرا للسياســة الخارجيــة، للــدول المعنيــة«. 

وفــي عهــد شــيخ األزهــر الراهــن، الشــيخ الطيــب، فــإّن مستشــاره 
ــر فــي عهد حكــم جماعة اإلخوان  الدينــي الدكتــور حســن الشــافعي، عبَّ
-التــي فتحــت البــاب ألّول زيــارٍة لرئيــٍس إيرانــٍي إلــى مصــر منــذ الثــورة 
ــر عــن  اإليرانيــة وكادت أن تطبــع العالقــات المصريــة اإليرانيــة-، عبَّ
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ع السياســي، ومــا ســّماه بــــــ التبشــير المذهبــي،  غضبــه مــن التشــيُّ
الــذي تقــف خلفــه إيــران. 

ق الشــافعي بيــن المذهــب الفقهــي، وبيــن الممارســة اإليرانيــة،  وفــرَّ
فقــال: »األخــذ بالمذهــب الجعفــري والســتفادة مــن فكــره وفقهــه 
نســيج  وا  يشــقُّ بــأن  المذاهــب  هــذه  ألصحــاب  والســماح  شــيٌء، 

المجتمــع ع المصــري شــيٌء آخــر«. 
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ثالًثا: العوائق السياسية.. تأميم العالقات 

ــدًة )مرحلــة الــال عالقــة(، ليــس  تبــدو العالقــة بيــن الطرفيــن معقَّ
فقــط مــن أجــل الخــالف األيديولوجــي التاريخــي، واآلنــي، بــل مــن أجــل 

ــق السياســية.   الخالفــات والعوائ

ويمكن حصر العوائق السياسية في عاملين: 

1- واليــة الفقيــه المطلقــة وانعكاســاتها السياســية: ففــي مرحلــة 
وليــة الفقيــه المطلقــة ارتــأت الدولــة اإليرانيــة أّن ملــّف التقريــب ل 
ُيمكــن تركــه للجماعــة الُعلمائيــة، التــي رّبمــا تحتــوي علــى مناهضيــن 
للولــي الفقيــه، أو مخالفيــن لنمــوذج الدولــة، ومــن ثــمَّ بــدأت مرحلــة 
توظيــف ملّفــات التقريــب كســبيٍل للهيمنــة والنتشــار الجيبولوتيكــي 
فــي اإلقليــم، والعالــم اإلســالمي، وبــات التقريــب جزًءا من المشــروع 
اإليرانــي فــي المنطقــة، والــذي ُيتغلغــل باســمه فــي مفاصــل الــدول 
ــت  األخــرى، ودعــم الجماعــات األدنــى فــي الدولــة الوطنيــة، وأسسَّ
ى بـــــــــ »المجمــع العالمــي للتقريــب« للعمــل مــن خاللــه فــي  مــا ُيســمَّ
هــذه المســالك، وهــو علــى مــا يبــدو تأميــٌم لمســألة التقريــب، وإنهاٌء 

ســية.  ألّي جهــوٍد ُعلمائيــة غيــر مؤسَّ

وقــد التفــت راينــر برونــر إلــى لمحــٍة دقيقــة بخصــوص تاريــخ محــاولت 
ســي، إذ إّن محــاولت التطبيــع التــي زادت فــي عهــد  التقريــب المؤسَّ
1959م(،   -1958( التوافــق  بمرحلــة  ســّماها  والتــي  الناصــر،  عبــد 
انتهــت بســبب تغيــر أولويــات السياســة الخارجيــة المصريــة حينئــذ. 
فقــد حــاول ناصــر توطيــد عالقتــه مــع بعــض الزعامــات الشــيعية، مثــل 
ــذ، فــي إطــار  ــه حينئ ــه عالقــة شــخصية ب ــذي ربطت موســى الصــدر ال
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مشــروعه الــذي ســعى إليــه فــي المنطقــة، ثــّم جــاءت فتــوى الشــيخ 
ــا،  محمــود شــلتوت فــي هــذا الســياق، وســرعان مــا تراجــع عنهــا عمليًّ

لحًقــا. 

2- العالقــات المصريــة - اإليرانيــة: هنــاك خــالٌف مصــري إيراني على 
المســتوى السياســي والدبلوماســي، بــدأ بتأجيــٍج إيرانــي ضــد الدولــة 
المصريــة بســبب اتفاقيــة كامــب ديفيــد، ثــمَّ انتهــى بدعــم طهــران 
الســادات،  الرئيــس  إلــى مقتــل  ت  أدَّ راديكاليــة مصريــة،  لجماعــاٍت 
واســتمّر الدعــم لتلــك الجماعــات طيلــة عهــد الرئيــس مبــارك، ســيما 
ا، وقد كشــفت  حقبة التســعينات؛ ول يزال الدعم والتحريض مســتمرًّ
ــة لقــاءات ُعقــدت بيــن قــادٍة فــي جماعــة اإلخــوان  تقاريــر حديثــة أّن ثمَّ
ــوري، فــي  ــع الحــرس الث ــة رفيعــة المســتوى تتب ــن أطــراٍف إيراني وبي
تركيــا؛ مــا يعنــي أّن الخــط اإليرانــي الســاعي إلحــداث قالقــل فــي 
مراجعــات  ــة  ثمَّ تحــدث  ولــم  ينتــِه،  لــم  مســتمرٌّ  المصريــة  الدولــة 

ــى اآلن.   حقيقيــة لهــذا النهــج المســتمّر منــذ عــام 1979م حّت

ــٍع  ــح اإليرانيــة فــي مصــر بنشــاٍط موسَّ ــة المصال ويقــوم مكتــب رعاي
خــب  النُّ بعــض  المكتــب  رئيــس  المصــري، ويســتضيف  الداخــل  فــي 
المصريــة، فــي محاولــٍة منــه للتأثيــر عليهــا والتســويق للمشــروع 
ــوا عــن  اإليرانــي فــي الداخــل المصــري، ويحــاول تحييــد آخريــن، بــأن يكفُّ
ر مــن  ــا ُيحــذِّ ــة األزهــر كتاًب ــران؛ فعندمــا نشــرت مجل عداوتهــم مــع إي
ع وممارســات التبشــير اإليرانيــة، ذهــب مجتبــى أمانــي رئيــس  التشــيُّ
مكتــب رعايــة المصالــح اإليرانيــة حينئــذ، بنفســه إلــى رئيــس تحريــر 
مجلــة األزهــر فــي بيتــه، وعاتبــه علــى إصــدار هــذا الكتــاب. وبســبب 
هــذا النهــج لرئاســة مكتــب رعايــة المصالــح، اســُتدِعي رئيــس المكتــب 
مــن الخارجيــة المصريــة، لمطالبتــه بضــرورة اللتــزام بقواعــد العمــل 

الدبلوماســي. 

https://bit.ly/2URATDa
https://bit.ly/2URATDa
https://bit.ly/2XkDuXZ
https://bit.ly/2XkDuXZ
https://bit.ly/3e627h4
https://bit.ly/3e627h4
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خالصة 

ــح  ــم واألزهــر، وإّنمــا المرجَّ ــة بيــن ُق ــاك رســائل متبادل ــدو أّن هن ل يب
ة  أّنهــا رســالٌة إعالميــٌة مــن جانــب ُقــم، ُهــِدف مــن ورائهــا إيصــاَل عــدَّ
رســائل للداخــل الحــوزي واإليرانــي، وعلــى فــرض أّنهــا رســالة واقعيــة 
وصلــت إلــى األزهــر، فــإّن لتجاُهــل األزهــر لهــا دللتــه أيًضــا؛ ول يخفى 
ًل - أن تبــادل الرســائل علــى المســتوى الدبلوماســي، ل يعنــي  – َتنــزُّ

متانــة العالقــة، أو تعزيزهــا، فــي كثيــٍر مــن األحيــان.  

ســة الدينيــة المصريــة  ونخُلــُص مــن هــذا التقريــر إلــى أنَّ إقــدام المؤسَّ
علــى تطبيــع أي عالقــٍة دينيــٍة أو مذهبيــٍة مــع اإليرانييــن، بعيــٌد عــن 

الواقــع؛ ألســباٍب سياســيٍة وأيديولوجيــة. 

ــع مســتقباًل حصــوُل مثــل هــذا التطبيــع، ألّن أّي تطبيــٍع علــى  ول ُيتوقَّ
ــه قبــل حصــول تفاهمــاٍت سياســيٍة  هــذا المســتوى، ل ُيمكــن حدوُث
قــٍة هــذه  ــة، ألســباٍب متعلِّ ــة الراهن ــٌد فــي المرحل عميقــة، وهــو بعي
المــرة بصميــم إرادة الدولــة المصريــة ورؤيتهــا للســلوك اإليرانــي 
بالقــرار  قــًة  متعلِّ وليســت  اإلقليــم،  فــي  التدميريــة  وسياســته 
ــا فــإّن األزهــر  ــد. أيًض ــرار مــا حــدث بعــد كامــب ديفي ــى ِغ ــي عل اإليران
يٍة عالميــة، ومــن ثــمَّ  ســٍة ســنِّ ســٍة دينيــة تحــاول أن َتبــُرز كمؤسَّ كمؤسَّ
فــإّن محــاولت اســتقطاب األزهــر مــن اإليرانييــن تضــرب فاعليتــه فــي 
العالم اإلســالمي؛ ألّن مثل هذا الســتقطاب كفيٌل بنقل األزهر من 
مربــع النفتــاح علــى جميــع المســلمين، إلــى مربعــاٍت أخــرى طائفيــة 
وتدميريــة، ل يرضاهــا األزهــر، وُيــدرك مخاطرهــا؛ عــالوًة علــى أّن أي 
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قــراٍر للتطبيــع أو تعزيــز العالقــات المشــتركة، ســيضُع فــي الحســبان 
الممارســات اإليرانيــة فــي اإلقليــم فــي دوٍل مثــل ســوريا والعــراق 
رســمية  بيانــاٍت  فــي  بالفعــل  األزهــر  د  نــدَّ وقــد  واليمــن،  ولبنــان 
بالســلوك الميليشــياتي اإليرانــي فــي العــراق، وســيضُع فــي العتبــار 
ســة، ومكانتهــا  الضغوطــات القصــوى التــي رّبمــا تتعــرُض لهــا المؤسَّ

فــي العقــل الجمعــي فــي عمــوِم العالــم اإلســالمي. 
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