
 علي الحسيني -بيروت 

كيف ترون الواقع الشيعيعي  عي لعبعنعلنت ووع  تع عشعون  عن 

 شييية؟ –حصو   تنة  ذوبية سنية 

إن الواقع الشييعي  عي لعبعنعلن وعو العواقعع العذ  صعنعيعتع   -

الواجهة السيلسية  ي الطلئفعة الشعيعيعيعة الع عتع عةعلعة بع عيعل   

الةنلئي) حزب هللا وحركة أ  ( ووعو واقعع جع يعر بصعنعلععة 

ال  لوف واألز لت  ن  ال  الهي نة علع  الع ولعة و عنعطع  

اإلست واء بللسالح الذ  است   وه  ي ال ا   واستع عراروع  

بر ض الحوار الجل  حو  انتظعل  وعذا السعالح  عي  شعرو  

ال ولةت ووذا  ل قلعنعل سعلبع عله بعفنع  سعوف يعال   إلع  و    

أسلحة أ رى  لرجة عن الع ولعة تعزيع   عن لعيعف الع ولعة 

وتزر  ال  لوف  ن ان    صراعلت  ا لية تف ذ العيعنعلويعن 

طلئفية إنطالقله  ن وذا الواقع ال وجو  العذ  يعحع ع  الصعفعة 

ال ذوبية  صوصله إذا نظرنل إل  اإلحعتع علنعلت العطعلئعفعيعة  عي 

 ال نط ة بسبب األز ة السورية وأح اةهل ال  وية.

و  يوج   ياله وي نة عل  ال رار الشييي  ي لبنلن و عن أيعن 

 تفتي وذه الهي نة؟

ق  ذكرنل  ي الجواب ععلع  السعالا  األو  بعفن اإلسعتع عواء  -

بللسالح وو  ص رالهي نة عل  ال ولة برّ تهلت وقع   عرلعوا 

آراءو  عل  سيلسة ال ولة ال لرجية وال  لعية والع ا علعيعةت 

ول  تستطع ال ولة أن تبسط سلطتهل الكل لعة ععلع  األرالعي 

اللبنلنية  صوصله  ي ال نلط  التي يهي عن ععلعيعهعل العةعنعلئعي 

الشيييت وكلنعل يعذكعر أن الع ولعة لع  تسعتعطعع نع ع   عوظعف 

عسععكععر   ععن العع ععطععلر قععبعع  انعع    أحعع ا  السععلبععع  ععن 

! وإذا كلنت الهي نة علع  الع ولعة حعلصعلعة  ع عن  8002أيلر

الطبييي أن يكون ال رار  ا   الطلئفة الشيييعة واقعيعله تعحعت 

وذه الهي نة ت ب  تكون وي األش  ععلعيع  ت ووعذا  عل يعفعّسعر 

حللة الر ض للرأ  اآل ر وال  ع ل   صوصله  ا   الطعلئعفعة 

الشييية ك ل جرى  ينل  ي   ينة صور عن  ل قل ت جع علععة 

 سلحة  نه  بلحتال   ار اإل تلء الجيفعر  و عل زالعوا  عيعهعل 

حت  اليو ! و ل جرى  ينل كلن رسعللعة لعكع   عيعلرض لعهع  

بللرأ  أو يري  أن يظهر وذا النو   ن ال عيعلرلعة الع عالةعر  

 ي األوسلط الشيبية.و ل جي  وذه الهي نة  وليله للعتعسعلال  

عن وجو ول أحيلنله عل  الرغ   عن ظعهعوروعل لعلعيعيعلن العذ  

يغني عن ال لي  والبروعلن وعو  شعلركعة الع عوى السعيعلسعيعة 

األ رى له  بللسلطة والحك  بشروطه  التي حصلوا ععلعيعهعل 

ب و  السالح ت ووذا  ل شعّكع  شعيعئعله  عن العغعطعلء لعكع  تعلع  

التعجعلوزات العتعي  عّرت بع ون حسعلب ت وشعّجعيعتعهع  ععلع  

اإلست رار  ي نهج الهي نة والتعسعلّعط تعحعت شعيعلر الع علنعون 

ال نبة  عن ال ولة التي يحك ون !  فصبعحعوا وع  الشعرععيعة 

وال ولةت وأصبح الع عيعلرض لعهع  بعللعرأ   ع عللعفعله لعلع ولعة 

 وقوانينهل.

  

ُي ل  أن الةنلئي الشييي "حزب هللا" وحركة "أ  " وتعحع يع اه 

ا و ت و ل اللذان ُييّبران ح ي عة ععن الصعوت الشعيعيعي  عي 

لبنلنت أ ل  ل تبّ    ن أش لص  ه   جر  أصوت ترتفع بين 

الحين وا  عر كع عل انعهعل   تع عةع  إ  نعفعسعهعل.  عل وعو ر  

 س لحتك  عل  وذا ا  ر؟

نحن   ننكر للةنلئي الشييي ت ةعيعلع  لشعريعحعة كعبعيعر   عن  -

الطلئفة الشييية  ي لبنلن تولكنهل ليست الشريحة التي تلعغعي 

الشرائح األ رى  عيعهعلت وقع  بعلعغعت نسعبعة الع عشعلركعة  عي 

اإلنت لبلت النيلبية السلب ة ا ربيين بلل ئة ت ريبله  ي  نعلطع  

وي نة الةنلئي الشيعيعي ووعذا يعيعنعي وجعو  شعريعحعة كعبعرى 

ت للف  ي الرأ  قوى األ ر الواقعت وعل  ك  حل    يع عكعن 

ا تزا  الطلئفة بهذا الحزب أو بذا  التنظيع  ت ألن العطعلئعفعة 

الشييية كسلئر الطوائف اللبنلنية  يهل العتعيع   والعتعنعو   عي 

اآلراء وا  ععكععلر ووععي بععكعع  العع ععيععليععيععر أكععبععر  ععن األحععزاب 

والتنظي لت وال يل ات والزعل لت. و عن العطعبعيعيعي جعّ اه أن 

يظهر ج هور للةنلئي الشييي الع عنعظع  والع ع ععو   عن  و  

إقلي ية جيلت  قل راه عل  صنع  ويلة لعهعل إععال عهعل الع علص 

بهل وال السسلت التربوية واإلجت لعية وال ينية التي جعيعلعتع  

 سيطراه عل  ك   راكز التيلي  والة ل عة والعتعوجعيع ت يلعلف 

علي   ن ال ولة اللبنلنية التي ي تل   عيعهعل إل  ذل   ل يحص 

ال واقع وال نلصب وك  أسعبعلب الع ع  علت العتعي تعحعتعلجعهعل 

الطلئفة الشييية  ن  ال  إعطلئ  الوكللعة العحعصعريعة ععنعهعل 

بسبب  نط  ال حلصصة الذ  اعت    يع عل سع عي حعكعو علت 

الشراكة والوح   الوطنية والتي حصرت الت ةي  بللةنلئي  عي 

ك   واقع السلطةت  ه  ي تلكون ك  عنلصر السعيعطعر  ععلع  

الشلر  واحتكلره ت بين ل البلرزون  ن أصحلب الرأ  اآل عر 

 ا   الطلئفة الشييية   ي لكون شيئله  ن ك  وذه اليعنعلصعرت 

وال ولة التي ح لوا شيلر ال  ل  عنهل وال عو  إل  التع عسع  

ب رجييتهل الوحي    نذ ع و  ل  تت عكعن  عن حع عليعتعهع   عن 

قوى الهي نة والتسلط العتعي شعهعرت السعالح بعوجع  الع ولعة 

 وع لت عل  إس لط ويبتهل. 

ونحن  لّصة  ن  ال   وقينل ال يني ل  نكن بصع    عنعل سعة 

وذه ال وى عل  حلورول وحج  ت ةيعلعهعلت وقع  كعلن  ورنعل 

ال يني ي عونل و ليزا  إل  نشر اليلعو  الع يعنعيعة وتع ريسعهعل 

والي   عل  اإلرشل  وتوعية العرأ  العيعل  وتعوجعيعهع  نعحعو 

ال واطنية الصللحة وتنبيه  عل  السيلسعلت الع علطعئعة العتعي 

ته   الوطن وتيي  قعيعل   شعرو  الع ولعة وتلعر بعللعوحع   

الوطنية ت ووذا ال ور سنب   ن و  ب  حسب ال سعتعطعل  وإن 

أصلبنل بسبب  ظل  ذو  ال رب  وإن للقت ص وروع  بعرأيعنعل 

النلق  لسيلسته  التي أ  لت البال   ي األز لت وجعرت ععلع  

الجنوب والوطن الويالتت وسنست ر بلل يل  ب ورنل وعذا وإن 

ل  نتل  ال ع   ن أح   ي  ه تنعل وعذه    عن الع ولعة العتعي 

 ا ينل عنهل و   ن غيرولت ألننل ننطل   ي ذل   ن واجبلتعنعل 

 ال ينية والوطنية .

  

إل  اين برأيك  يف ذ "حزب هللا" شيية لبنعلن وتعحع يع اه  عن  

 ال  ت  ل  ال بلشر  ي األز ة السوريةت وو  تيتبرون  عن 

يس ط  ن صفوف الحزب  ي ال ا   السور  و  شه اء  عي 

 ال ين والوطن؟

إن السيلسة التي اعت  ول حزب هللا  صوصله بعيع  تعحعريعر  -

الجنوب وتحول  بشك  كعل ع  إلع  الع ا ع  العلعبعنعلنعي  عروراه 

بحرب ت وز وت اعيلتهل وأح ا  السلبع  ن أيلر   عو له  عي 

ك  ذل   ن حلفلئ   ي ال ا   اللبنلني  صوصله )حركة أ ع ( 

وصو ه إل  وقو   إل  جلنب النظل  السور  وتفيي ه ال طلع  

ل  ت وذه السيلسة سلو ت  ي اإلحت لن الطلئفي الذ  نشهع ه 

اليو   ي لبنلن وال نعطع عة وجعيعلعت  عن العطعلئعفعة الشعيعيعيعة 

 سالولة عن وذه السيلسة بنظر غيرول ووذا  ل ألّر بس ية 

الطلئفة و كلنتهل وب صللح الكةيعر  عن أبعنعلئعهعل وأسعلء إلع  

عالقتهل  ع  حيطهل اليربي و ع شركعلئعهعل  عي العوطعن  عن 

الطوائف األ رى .وق  نصحنعل ععبعر وسعلئع  اإلععال   عراراه 

بلرور  تغيير وذه السيلسة  صوصله  ي ل ييو  إل  التع  ع  

 ي األح ا  السورية وقلنل بفن سلحة جهل نل وي ال  ل  ععن 

وطننل  ن وج لت األع اء وليست  عي الع عتعل  ععلع  سعلحعة 

األو  واألش لءت و ن ي ت   عي تعلع  األحع ا   ع ع  قعتع   عي 

ال وقع ال طف . إن الواجب علينل كلبنلنيين أن نعبعذ  العجعهعو  

 ي اإلصالح بين إ واننل السوريين ووقف سف  ال  لء بينه  

 ل استطعيعنعلت وأن نعنعصعرف إلع  العيع ع  ععلع  بعنعلء  ولعة 

ال السسلت وال لنون  ي بل نل والحفلظ عل  عيشنل ال شعتعر  

ووح تنل الوطنية وبهذا نجنب شيبعنعل وأوعلعنعل اإلنعجعرار إلع  

الفتن التي يرا  لهل أن تنت   إل  لبنلن وال نط ة كلهلت وبهعذا 

نكون ق  ابتي نل عن سيلسة اإلرتبلط بلل حلور ال لرجية  عن 

إيران وغيرول ت وأيلله نكون ق  طب نل ح ي ة ال ور اإليجلبعي 

ال طلوب  ن لبنلن ال يل  ب  ت ووعذا وعو العتعطعبعيع  العجعّ   

النل ع لسيلسة النف  بللنعفعا الع عيعلعنعة  عن قعبع  العحعكعو عة 

 ( 8)تت ة ص اللبنلنية . 



 ب ل  الشيخ عبلا حلي  

حععتعع    ُنععيععيعع   ععل بعع أه بععيععض 

ال سلو عيعن كعتعلبعةه  عي الع عولعو  

الشييي  ن زاوية اللعبعنعنعة لعطعلئعفعة  

  لوكة  ل ولة   لرسية  ك ل َيصعَطعلعُح 

عل  ذل  ال  تلعفعون  عع السعيعلسعة 

اإليععرانععيععة و ععلصععةه  ععيعع ععل يععتععصعع  

بللشيية ع و له وبلللبنلنعيعيعن  عنعهع  

 صوصله..و ن ونل   بع    عن ر عع 

عة  يعنعيعة  ع   س ف اإلصعالح تعحعت عة

لصيوبة ذل  علع  الع ع نعيعيعن  عي لعحعظعة  شعيعيعيعة   عتع ع عة 

بلل سرو ات ال ذوبية وتكل  أن تنحصر األس لء ال ينيعة  عي 

وذا ال جل  بلل رجع اللبنلني السيع  ععلعي األ عيعن بعلععتعبعلره 

ال وقف ال يبِّر وبولوح ععن أز عة العراوعن الشعيعيعي بعكع  

إتصل ت  ال ا لية وأبيل ه ال لرجية ووو الش ص الع ع عتعلع  

 بللتجربة الشييية وبك   ح و تهل..

لذا اإلستحللر ونل  تل   ل وقي  و وقف  و ل نتج ععن ذلع  

 ن نتلئج تست عي إلت لط ال وا ع الشعرععيعة الع عفعلعيعة إلع  

 روج عل  السلطة الشعيعيعيعة  عن أبعوابعهعل العكعبعيعر   عو عله 

و عع ععل ععةه عععلعع  طععلئععفععة تععحععتععلج إلعع  الععفععر ععلععة الععواقععيععيععة 

وال ولوعية حت    يف ذول إنع  علععهعل السعريعع إلع   عهعلو  

 شلبهة ل ل وقيت  ي  الطوائف الغللبة وال وية  ن قب  قعيعل  

ونهلة الطلئفة الشييية...  ن ونل يتحو   الليف  ي  عرا   

ال وقف إلع  قعو   العلعحعظعة العتعلريع عيعة وإلع   عيع    عتعصع   

عة كع عل  عة السعيعلسعيعة العظعر عي  بلل ست ب  السيلسي   بعللعحعص 

 يفه هل ال ستفي ون  ن قو   الحللر..

وتك ن أو ي ة الفرا   "األ يني ة" أنهل تست عي سير  رُجلَيعن  

سة الشييية عل   عيعلعيعهع عل ووع عل اإل عل علن  ت فسست ال الس 

كعل   وس  الص ر و حع ع   عهع   شع عا الع يعن العلعذان حعر 

لعة  ة   ون أن ي  يلنهل إل  بوا ر  ح   الطلئفة  ي  الحة  وطني 

عة  شعلبعهعة  ب صللح وإستراتيجي لت غير لبنلنيةت وبللتللي ةع  

 ن األح ا  جيلت  ن ال عرجعع السعيع  ععلعي األ عيعن وريع  

نععهععجععيععهعع ععل بعع ءاه  ععن إ ععتععالف اإل ععل   ععوسعع  الصعع ر  ععع 

ال رجيي لت الت لي ي ة ال يني ة والسيلسية و حلربعتعهع  لع  و عل 

تبع ذل   ن  الف  ع سيلسة ال  لو ة الفلسطينيعة وأُطعروعل 

ى ذل  إل   عالحع عة اإل عل    ن أحزاب الحركة الوطنية   ل أ  

الص ر ونفي   ن   ينة "صور" ووعذا  عل حصع  أيلعله  عع 

اإل ل  ش ا ال ين أةنلء إ تال    ع الفه  اإليراني لعلعشعيعيعة 

اللبنلنيين آنذا  وت   تهجيره   ن  كلن إقل تع   عي اللعلحعيعة 

أةنلء الفتنة الشييية وبي  ذل  وقع اإل تالف  عع الع عرجعيعيعة 

السيلسية ت وأب   عل   ال   الجذر   ع  و يعة إيعران  عي 

ر  ع ال رجع السعيع  ععلعي األ عيعن  لبنلن ... وذا ال شه  تكر 

عسعتعهعل  عة و عالس  الذ   لص ت  ال رجيية السيلسيعة العتع علعيع ي 

ال يني ة وت   نفي   ن   ينة "صور" بي  إعت اء عل  الع عنعز  

ر ال الف إل  تص ُّ   ي بعنعيعة  و ركز اإل تلء الجيفر  وتطو 

ال وقف الشييعي..إذاه نعحعن أ عل  وريع   ع علةع   عي الشعكع  

َب ذوق  الف عهعي والعفعكعر  واإلجعتعهعل    وال ل ون..وق  لية

 وراه  ي جي  ال صوصي ة الشييي ة جزءاه  ن الفه  اإلسال عي 

بع   عن  لل ين وك ذوب  ي ل  طري   ي التفعكعيعر الع يعنعي يع عرِّ

بلقي ال ذاوب ك ي ة عل ي ة  تف هة إلغنلء البح  اليل ي  عي 

ت  اإلسال ...وذه الشهل ات الشييية لر وز عل ي ة و  هي ة غعذ 

ع   ال ور الشييي و نحت  أ  له غير  غل   عل   صوصي ة ُتعحعجِّ

 ن  واع  طلئعفعة   عال قعة  وتعجعيعلعهعل  عنعكع عشعة  ا ع  ةعوب 

ال ذوب..  ن ونل كلن ر له  أل ِّ اعتبلر يشير إل  الشعيعيعة 

عة وعكعذا  كحللة   لصة  أو جهة   ت لسكة لتلبية  صللح  لرجعي 

كعة بعللع ولعة بعلععتعبعلروعل   ه وا وع لوا لشييي ة لبنلنية  ت سِّ

الشرط األسلسي لل لن وح لية األقليلت ال هتجسة  ن وو   

 أكةر ٍّ ق  يكون  وجو اه  ي ظروف كةير .

 ال ص ر  نيو ليبلنون.انفو
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 الياّل ة الف ي  السي  علي األ ين 

 و شروعية الجهل   ي سوريل 

 كلظ  عكر  

ال رجع اللبنلني الشييي اليال ة الفع عيع  

السي  علي األ ين ليل  ال رجع الشييعي 

الوحي  الذ  تنلو   شعروععيعة العجعهعل  

إل  جلنب النظل   ي سوريل ووو  لعال 

عن  وقف  بلرور  النف  بللنفا  ي عل 

يتيل  بللحرب ال ائر   ي سوريل   عننع  

يععيععلععن و ععي  ععوقععف  ععتعع عع   عععن ععع   

  شروعية ال تل  والجهل   ي سوريل  .

وأعرب س لحت   عن ر ل  ال تل  والت    وال شلركعة  عي 

وذه الحرب ال ائر   ن   تلف األطراف اللبعنعلنعيعة ألن ذلع  

 ن شفن  أن يزي   ن اإلحعتع علن العطعلئعفعي والع عذوعبعي بعيعن 

ال سل ين وسيكون لذل  ت اعيلت  طير   ي ال ا   اللبنلنعي 

وال نط ة توأك  س لحت  عل  أن ذل  يتنل    ع  بع أ العنعف  

بللنفا الذ  ات ذت  الحكو ة اللبنلني والتي ييتبر حزب هللا 

 حزءا أسلسيل  يهل .

وأشلر س لحة الف ي  السي  األ عيعن إلع  أن سعلحعة العجعهعل  

ليست سلحة  طلطية تعتعسعع حعيعنعل وتلعيع  أحعيعلنعل أ عرى 

بحسب األوواء وال صللح والتحللفلت السيلسية  شعيعرا إلع  

أن سلحة الجهل  وي السلحة الوطنية التي نسي   يهل لبعنعلء 

الوطن وال ولة ونحل ظ  يهل عل  الوح   الوطنيعة والعيعيع  

ال شتر  ووذا وو التكليف الشعرععي تعجعله  عل يعجعر   عن 

أح ا  بلإللل ة إل  تكليعفعنعل الشعرععي والعوطعنعي حعو   عل 

ي كن أن نواجه   ن اعت اء ععلع  أرلعنعل  عن قعبع  العيع و 

 اإلسرائيلي .

واعتبر س لحة السي  األ ين أن السلحة السورية وي ليسعت 

السعلحععة العع عشععروععة لععلعجععهعل  حعيعع    جععهعل  لع  األوعع  

واألش لء ب  يجب الي   عل  إصالح ذات العبعيعن والعوقعوف 

إل  جلنب الشعيعب الع عظعلعو  وتعفيعيع   عطعللعبع  الع عشعروععة 

 بلإلصالح .

وأشلر س لحة ال رجع إل  أن السلحة ال عشعروععة لعلعجعهعل  

أيلل وي الوطن والي    ن أج  بنلئ  وتحسين ولع أبنلئ  

 ن  ال   السسلت ال ولة التعي يعجعب أن تعكعون  عرجعيعيعة 

 الج يع .

 * ال ص ر  نيو ليبلنون.انفو

    1تت ة ص 

 ج وعة  ن الفسل  التي ارتكبت  ال  األشهر الع عنعصعر عةت   

ب ت وكلنهل أصبحت الينلوين األبرز لعكع   عل يعرتعكعبع  "حعزب 

هللا"ت ل لذا برأيك  وص  الحزب إل  وذا الح   ن العتعجعلوزاتت 

 نهل  ل ُيرتكب  ي لبنلن و ي ال لرج أيلله أ رول كلن إتعهعل ع  

 بتفجير الحل لة  ي بلغلريل؟

إن انغ لا حزب هللا  ي  شعلريعع السعلعطعة والعحعكع  جعيعلع   -

كغيره  ن أحزاب أ رى كلنت تغر  ج هعوروعل قعبع  العوصعو  

إل  السعلعطعة بعوععو  اإلصعالح والعيع العة وإزالعة العحعر علن ! 

ولكنه  بي  الوصو  إليهل تجرو  السلطة إل  طلب ال عزيع   عن 

نيي هل و غريلتهل  ي عع أصعحعلبعهعل  عي العفعسعل  وظعلع  العيعبعل  

 صوصعله  عي أجعواء غعيعلب رقعلبعة الع ولعة وغعيعلب العرقعلبعة 

العع ا ععلععيععة  ععن األحععزاب األحععل يععة الععتععي تععتععبعع   أولععويععلتععهععل 

 واوت ل لتهل  ن اليل  إل  ال لص بي  الوصو  إل  السلطة .

  

كيف قرأت  رسللة الرئيا سي  الحرير  التي توج  بعهعل إلع   

 الشيية  ي  طلب  األ يرت وو  ي كن ان تل   أذانله صلغية؟

 -كعللعيعل  -ل   اتس  ال طلب األ ير للرئيا سيع  العحعريعر   -

بلإلعت ا  والحرص ععلع  العيعيع  الع عشعتعر  بعيعن العطعوائعف 

اللبنلنيةت و ي ل  ص ب  الطلئفة الشييية  عن  عطعلبع  أرا  أن 

يبي  شبح الفتنة السنة الشييية التي تلوح  ي ال نط ة ت بعلحعةعله 

عن الي  األ عرى العتعي تعالقعيع  لعلعيع ع  ععلع  تعجعنعيعب العبعال  

أ طلرولت وكلنل ييل  أن نهج الرئيا الحرير  وو ا ت ا  لنهج 

وال ه الشهي  ر ي  الحرير  العذ  رّسعخ بعراليعتع  وسعيعلسعتع  

الحكي ة نهج اإلعت ا  والوح   الوطنية التي أ رجت لبنلن  عن 

حروب الطوائف  ن  ال   وره  ي اتفل  الطلئف ت ونحن  عي 

وطن   ي كن أن يكتب ل  اإلست رار واإلست رار إ ّ  عن  عال  

تالقي أي   أبنلئ  وقيل ات  ال يتع لعة ععلع  العتعوا ع  والعتعالقعي 

إنطالقله  ن  رجيية  ولة ال السسلت وال لنونت ونف   أن تل ع  

 ععو  الععرئععيععا العحععريععر  الصعع ى اإليعجععلبععي لعع ى األطععراف 

 ال ينيين الذين ي ولون بفننل   نري  للفتنة أن ت ترب  ن لبنلن.

  

السالا  ا  ير  كيف تصفون الولع اليل   ي لبنلن  ي ظ   عل 

 يجر   ن حولنل؟

الولع  ي لبنلن قلب  لإلصالح وللبي  عن التفةر ب ل يجر   -

 ي ال نط ة  صوصله األح ا  السورية إذا تالقت جهو  

ال سالولين وال يل ات عل  حوار ج   يبي  لبنلن عن  جريلت 

األح ا  ويحص  ذل   ن  ال  اإلتفل  عل  بسط سلطة ال ولة 

اللبنلنية عل  كل   أراليهلت وأ ل إذا ب يت التجلذبلت بين 

األطراف عل  حللهل  نن األ ور تز ا  سوءاه وليف ال ولة 

يسلع  عل  ن و الحل ت ال لرجة عن ال لنون وظهور حركلت 

 التطرف ووذا  ل ينذر بف طلر كلرةية عل  ال ولة وال جت ع .
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 جري   الحيل 

ا تلعف الع عسعلع عون 

 نذ عصر الصحعلبعة 

عل  أ ور  شّت   عي 

طععلععيععيععتععهععل الشععفن 

السيلسي أو َ ْن وعو 

األحععع ُّ  عععن بعععيعععن 

أصعععحعععلب العععنعععبعععّي 

)صععلّعع  هللا عععلععيعع  

وسلّ ( ب يل   األُّ ة بي  و لت . بيع  أّن أحع اه  عن ذو  العرأ  

النّيرت  ل اعتبر ا  تالف  ي ذل  شفنله  ن شالون الع يعنت بع  

وو  ن بلب اعتبلر ال صللح. إن ل  ع ظهور الفةَر  اإلسال عيعة 

 ي ال رن الةلني الهجر  و ل بي ؛  نّن الصرا  عل  السعلعطعة 

 ات ذ طلبيله َعَ  يله. 

عب العجع ا ُ بعيعن  عتعكعلّع عي العفةعَر   عن الع عوارج  وعن  ل نشة

والشيية وال رجئة وال يتزلعة  عي شعفن طعبعيعيعة اإل عل عة أو 

ال يل   السيلسيةت وو  وي أص ٌ  عن أصعو  الع يعنت  عل كعلن 

  ذوُب أو  السّنة والج لعة ق  تبلور. 

وعن  ل حص  ذل   ع اإل ل  أح   بن حنب   ي ال رن العةعللع  

الهجر ت است ّر األ ر عل  اعتبلر اإل ل ة شورى  ي قُريع ت 

وأّن الراش ين األربية و   ن أئ ة اله ىت أّ ل  ن تولّ  األ عر 

 ن بي و   نن  ُيحَكُ  ل  أو عليع  و ع  طعريع عة وصعولع  الع  

 السلطة وو   سيرت   يهل. 

بين ل است عر األ عر لع ى شعيعيعة اإل عل  ععلعيٍّ ععلع  ا عتعالف 

 ذاوبه  أّن اإل ل ة  ي عليٍّ وأبنلئ   ن بعيع ه وعي أصع ٌ  عن 

 ع ا  عتعالف  عي العحعكع   -أُصو  ال ينت بف لّة  ن لية  وع لية  

عل  إي لن َ ْن ل  ي ُ ْ بذل   ن ال سل ين اآلَ رين. وال تعواتعر 

عن أئ ة أو  البيتت أنه   ل كلنوا يكّفعرون أحع اه سعواٌء أقعل  

بن ل ته  السيلسيعة أ  لع  يع ع . ووعذا شعفن عع    كعبعيعر   عن 

 اليل لء ب ذاوب أو  البيت  ي ال  ي  والح ي .

ض  عل  أّن البلع  ل ى اليالّ ة السّي  علي األ ين عل  العتعيعرُّ

لهذا ال ولو   ن ج ي    ي وذا الكتلب الصل ر قعبع  شعهعورت 

  ل كلن ال وض  ي الج ا  الَي    والف هي أو تج ي ه. 

ب  إن  أرا  التصّ   بللتح ي  واإل انة لهذه الفتنة التي توشعُ  

هل  ن ج ي  بين  ئتين عظي تين  ن ال سلع عيعنت  أن ُتطة   برأسة

 وألسبلب  سيلسية   ي الح ي ةت وليست  ينية. 

  نذ عشر  قرون  أو تزي  ييي  السّنة والشيية  يله أو جعنعبعله 

إل  جنبت يح لون ع ي  ه واح  هت ويصعنعيعون ععيعشعله واحع اهت 

وعن  ل يتج   النزا  عن  ان الب العيعهعو  والع و ت وتسعتعيعلُ  

ال  لحكلُت  ة  العذ  حصع   عي العيعصعر العبعويعهعيت أو  عي 

الحروب بين الية لنييعن والصعفعويعيعنت يعنعهعُض لعتعال عي ذلع  

واستيل   الوح   ال رآنية والتلري يةت علع علء أ عللع  وكعبعلٌر 

 ن الشيية والسّنةت ينفون ععن وعذا الع يعن العواحع  تعفويعالت 

 ال غللين وتحريفلت ال بطلين. 

والسي  علي األ ينت  ة  سلف  السي   حسن األ ينت وكةيرين 

آ رينت  ن أولئ  األ لل  الذين أ ذوا عل  علت عهع  الع ععو  

لالعتصل  بلل رآنت وبفّن ال سل ين أ عٌة واحع  ٌت وأوع ُ إسعال   

ت تتي    ي  ا جتهل ات  ي الشالون الف هيةت ويتوح   ي   واح  

أو  يهل األص  ا عت ل   الواح ت واليي  الواح ت والع عصعيعر 

 الواح .

 لستنل اه إل  ال رآن الكري ت وإل   واريع  أوع  العبعيعتت  ا عع 

اليالّ ُة األ ين عن إ ل ة أو  العبعيعت  عي الع يعنت ولعيعا  عي 

الشفن السيلسي. وأن  استنل اه إل  سير  اإل ل  علعيٍّ وذريعتع ؛ 

 نّن أولئ  الذين ل  يع عولعوا بعن عل عتعهع  السعيعلسعيعة وع  إ عو ٌ 

 سل ون  ةله ت وأنه  ج ييله صلئرون إل  هللا سبحلن   يحكع  

بينه   ي  ل كلنوا  ي  ي تلعفعون. 

وقعع  انعع ععلععت عععهععو  اإل ععل ععة 

والعع ععال ععةت بعع  وانعع ععلععت تععلعع  

األح ا  وال ولوعلت التلري ية 

الكلئنة  ي ال للي ال ن ليت أو 

الععع عععصعععنعععوععععة  عععي األ عععال  

والنفسيلتت وول و  الع عسعلع عون 

ج ييله بلقعونت لع يعهع  كعتعلُب هللا 

الذ    يعفتعيع  العبعلطع ُ  عن بعيعن 

ي ي  و   ن  ْلف ت وُسعّنعة نعبعّيع  

الصحيحةت واليع عو  والع عصعللعح 

وال صلئر التي ينبغي أن تشغ  ععن الع عالف والعتعفعر ت وأن 

 ت  ع بلتجله التآلُف والتوحُّ .

 قّس  اليالّ ة األ ين كتلب  إل  قس ين  

 ي ال س  األو  عللج  ولو  اإل ل ة والو يعةت ولعيعا  عن 

النلحية التلري ية؛ ب   ن النلحيعتعيعن ا ععتع عل يعة والعفع عهعيعة. 

ر  واسعتعنعلر  أولعئع  العفع عهعلء  عي الع ع يع   وحلج  برْ    وتبصُّ

والح ي  الذين أرا وا أن يعربعطعوا بعيعن ا ععتع عل  الع عذوعبعي 

واألُصو  ال ينية اإلي لنية بحي  يكون التع عْذُوعُب وعو العحعلكع  

 ي ال سفلة اإلي لنية. و ل استسه  السّي  و  تكّت  و  جعل ع  

نفَس  أو غيره  ن الشيية والسّنة. ب  أكةر  ن ذلع    عل لعجعف 

إل  التلريخ والظروف والسيلقلت لييُذر أو ييعتعذر لعلع عفعيع  أو 

 بن تي ية  ي  ل ذوب إلي . إن ل سل   ي ك ّ األحعوا   سعلع  

الف هلء  ي ا ستنصلر بلل رآن وبللسّنة الصحعيعحعة وبع عواعع  

اللغة بفسلليب ا ستنبلط والنفي واإلةبلت لع ى ععلع علء أصعو  

 الف  .

أّ ل  ي ال س  الةلني  ن الكتلب     أةبت إجلبلت  ععلع   عتعلوى 

ال ستفتين  ي ال سلئ  ذاتةهل التي عرض لهل  ي قس  العكعتعلب 

األو ت  ع ال زي   ن التفصي  وا ست   ت و ي قلعليعل شعّتع  

 ن ا عت ل ات والكال ت و ن الف   واألصعو ت و عن العتعلريعخ 

 وقصص ال الّر ين وا  بلريين.

ي ل  اليالّ ة األ ين ة ةه  عطعلع عةه بعيعصع عة العنعّص الع عرآنعيت 

وعص ة األ ةت وغن  تجربتهل التعلريع عيعة  عع العنعّصت و عع 

 إع ل  الي    ي  ه  الةوابت وحركتهل عل  أرض الواقع. 

واستنل اه إل  وذه اليعوا ع  العةعالةعةت يشع ُّ العيعالّ عة العطعريع  

الصيبت ويفتح  عل  آ ل   شلسية  ن الرجلء واأل  ت  ونع عل 

 تجلُو   للي بلت أو است فلف  بهل. 

ع ُّ  وال لي  األولعح ععلع  إ را  الصعيعوبعلت العتعي ععل ت ُتعطة

هلت والة ة بلل  ر  عل  ال روج  نهلت تل  األسئلعة العتعي  برْأسة

ور ْتع   عن شععبعلن  شعيععيععة وسععّنعة  ععن سععلئعر أنععحعلء العيععللعع  

اإلسال يت والتي تف ذ علي   آ ذ كةر ت  ة  أن  ليا شيعيعيعلهت 

و ة  أن  ي للف ع لئ  أو  البيتت و ة  أن  ي     ي تعفعرقعة 

كل ة ال سل ين. ووو يورُ  ذل  كلّع  بعف علنعةت ويعجعيعُب ععلعيع  

بصراحةت و  يلوُ  ال تش  ينت و  حّت  أولئ  الذين يتي ع ون 

 استةلرت  أو اإلسلء  إلي .

عر ُت السي  علي األ ين  ن  ال  كعتعلبعلتع  و عطعلبعلتع  قعبع  

ع  ين ونصف الي  . ة  اقعتعربعُت  عنع  أكعةعر  عال  السعنعوات 

 السّت ال للية. 

ع علت  العنعزاوعة  وقع  أةعلرت إععجعلبعي بشع عصعيعتع   ع عا سة

والشعجعلععة والععيعلع  والععتعواُلعع والصعع    عع الععنعفعا و ععع 

 اآل رين. 

والواقع أّن ال حنة التي ي رُّ بهل بلُ نل وت رُّ بهل أُّ عُتعنعل تعحعتعلج 

إل  ج ية العيعالّ عة األ عيعنت ونلعللع  الصعل  ت كع عل تعحعتعلج 

ونحتعلج إلع  تصعللعحعيعتع  العتعي يعتع عيعز بعهعل كعبعلر العفع عهعلء 

وال جته ين عن  ل يح ُّ الز لن الذ  يكون  ي  ال لبعُض ععلع  

  ين  وس ا ه كلل لبض عل  الج ر. 

وول وو كتلب اليالّ ةت وول وي سيرت   ي التج يع  واإلصعالح 

 وال صللحة. 

 لتكن وذه السطور أ لر  ُو ٍّ وإعجلب  وأ    ي أن يبع ع  وعذا 

ال ين وتب   وذه األ ةت ويب   رجل ُتهل الكبلر أ ةعل  العيعالّ عة 

 األ ينت  ل ب ي اللي  والنهلر.

 

 

 

 ي ح ي  لليال ة السي  علي األ ين لتلفزيون ال سعتع عبع    -

قل  س لحت  بفن ال شكلة التي نيلني  نهل  ي لعبعنعلن ععلع  

صيي  اإلنت لبلت النيلبية وي  شكلة  ز وجةت تعتع عّةع   عي 

ع   انتظل  السالح  ي  شرو  ال ولة اللبنلنية وتعفةعيعراتع  

عل  النل بين  ي  نلط  انتشلره وسيطرت  و ي اسعتعئعةعلر 

أصحلب  ب واقع ال ولة و نلصبهل و ع  علتعهعلت ووعذا  عّ عل 

ي نع  ن تكل ال العفعرص انعتع علبعله وتعرشعيعحعلهت ولعذلع   عنن 

استص ار أ  قلنون انت لبي  ن ال جلا النيلبي  ه ل تكن 

صفت  لن تتلح ل  الفرصة الن وذجية  ي التطبيع   عي ظع  

 األولل  الراونة.

و ع ب لء السالح تب   ال عطعللعبعة بلعرور  انعتعظعل ع   عي 

 شرو  ال ولة ت وإذا كعلن   بعّ   عن إجعراء اإلنعتع علبعلت 

النيلبية عل  قلع   أن )ال يسور   يس ط بلل يسور(  ننعنعل 

  نرى  رقله جووريله و   لئ    ي الج ا  ال لئ  حو  شعكع  

ال لنون اإلنت لبي بللنسبية أو األكةرية إذا تّ  اعت ل  لعبعنعلن 

 ائر  واح   ال تلّ ن إللغلء ال ي ين ال نلط عي والعطعلئعفعي 

 ع ال حل ظة عل  ال نلصفة بين ال سيحيين والع عسعلع عيعن 

 ي ال  لع  النيلبيةت ويلعلف إلع  ذلع  اععتع عل  العبعطعلقعة 

اإلنت لبية التي تس ح لعلع عواطعنعيعن  ع عيع عيعن و عغعتعربعيعن 

بلإلنت لب  ي ال كلن الذ  ي تعلرون بصعوت واحع  لعواحع  

 ن ال رشحينت  نن وذه الطري عة اإلنعتع علبعيعة نعرى  عيعهعل 

تيزيزاه لليي  ال شتر  بعيعن العلعبعنعلنعيعيعن وإلعيعل عله آلةعلر 

الهي نة  ي ال نلط  والطوائف النلشئة  ن تسلط األحعزاب 

الطلئفية والزعل لت الفر ية ت وتحّرر العنعل عب والع عرشعح 

 ن اإلرتهلن لهل وتزي   ن انعفعتعلح العطعوائعف والع عنعلطع  

بيلهل عل  البيض اآل ر ت وبهذه الطري ة يعكعون العنعلئعب 

 نت بله  ن ك  الطوائف وال نلط  ت وبذل  يصبح ال جعلعا 

النيلبي   ةاله ح ي ة لك  الشعيعب العلعبعنعلنعي ععلع  ا عتعالف 

  كونلت  ال ينية والسيلسية .

facebook.com/Sayed.ELAmine

    @SayyedAliElAmin



 

 

 

 

 

 

 

 

 رسللة  فتوحة إل  أ ي الشييي

 

ال للي الشرعي 

الشيخ  ح   

 ن ر 

 

 ععي  ععالعععب الصععبععل 

نشععفنععل وتععرعععرعععنععل 

سعععويعععله  عععي أحعععيعععلء 

بيروت  كّنعل نعتعسعل عر 

ونلهو  عيعلهت   شعيء 

يعع ععلععفععنععل أو يععفععّرقععنععل 

 طل له سوى  غعل رتع  

حّينل ل للء اليطلة الصيفية  ي ربو  الجنوب. عن  ل كبعرت 

عل    لع  ال راسة الشرعية ل  ي وشني البتة أن يكون َ عن 

ي لةل   ي ال ذوب نلظراه أو   يراه أو  وظفله أو حعتع  طعللعبعله 

 ي وذه ال  رسة ال هيف  إلع ا  عل لء ال ين السّنة. لع  أكعن 

أعتبر  ذوب  إ   ذوبله   هيله  ن  ذاوب اليعلئعلعة اإلسعال عيعة 

الكبير ت ب  كنت كةيراه  ل أن و  ألّن  عحعّبعتع  لعإل عل  ععلعي 

جيلت  ن  شيييله وحبي ال تي  ب  وبفو  بيت النبو  األطهعلر 

جيلت  ني سّنيله. كنت  ائ له أرا  وأرى  شليَخ وسعيعل اه  عن 

 ذوب   ي  سلج  أ وت  السّنة تصلي وتع ععو هللا  عبعتعهعاله 

لجالل  وعظ ت ت وت رأ ال رآن والفلتحة وتصلي عل  العنعبعي 

 ح   وآ  بيعتع  األطعهعلر وتصعو  ر لعلن وتعال   ُ ع عا 

زكلت  وتذوب إل  الحج. ج ّ  ل كنت أ حظ  ولي  ال عرص 

أةنلء سجو   للصال  و عو  الشيخ السّنعي لع  ولعلع عشعليعخ 

والسّيل  لالنل ل  إل  ج و  ال سل ين للعصعال   عيعنعل  ا ع  

 ال سج .

عن  ل كّنل نجوب أنل وأنت بال  اليلل  اليربي واإلسال عي كعنعل 

نتوقف  ائ له عل  كون  سل عي وعذه العبعال    يعيعر عون  عل 

 ين  أن تكون شيييلهت  عهع  لع  يعكعونعوا لعيعيعر عوا حعتع  أّن 

الشيية   تلفون عنه   ي بيض ال سلئ  الفرعية  عي أ عور 

الف   وسيلسة الحك ت  حت  بين ال ذاوب العفع عهعيعة السعّنعيعة 

يوج   ة  وذا ا  تالفت و  يير ون إ ّ كونه   سل ينت بع  

كلنوا ينفون بفنفسه  عن الح ي  عن وذه التفرقة التي يعكعل  

  ة فوو  أن يس يوا بهل.

كّنل أنل وأنت نيي  بوئل  و حّبعة وحسعن جعوار وطع عفنعيعنعة 

وسكينةت ب  كّنل لبلا بيلنعل بعيعلعله يسعوال   عل يسعوالنعي 

ويفرحني  ل يفرح ت إل  أن   لت إليعنعل شعيعلطعيعن األنعلنعيعة 

وإرا   السطو  و ظلوعر غعلعبعة السعالح والعكعتعب الصعفعراء 

الحلق   وبيض رالوا الجهلة  ن الحلق يعن والع عتع عسعكعيعن 

بللنصوص واآلراء والحوا   التلري ية التعي كعتعبعت و ارت 

 أح اةهل  ي عصور الظال  والتشكي  والتحريض والت وين.

ع ت إل  الوراء أل ه  الح   الجل  الذ  ا عتعرقعنعل  عنع   عي 

الب اية  ون عرا  وتصلر   ال  ر وة  عن العز عنت ولعكعن 

بل تالف  ي  ه  ال يلني و جريلت األ عورت  عنذا بعي أصع  

إل  حّجة الو ا  حي   لطب النبي ال سعلع عيعن قعلئعاله  "َ عن 

كنت  و ه  يلّي  و ه"ت  فنعت وأنعل  عهع عنعل و ع   عنعطعو  

لععغععو  صععحععيععحت أنععل  ععهعع ععتععهععل بععفّن الععو يععة وععي الععتععفيععيعع  

وال نلصر ت  حي  تكون  وا   ألوع  العحع  والعيع   تعكعون 

 يلرلة ألو  الجور والبلط ت  كلن كال  النبي إشعلر  تعفيعيع  

لإل ل  علّي  ي وج  َ ن جلءه  ن أصحعلب العلعيعن والعر علء 

شلكيله شّ   اإل ل  علّي  ي أ عور الع يعن والعفعكعر والع عنعهعجت 

وطلبله نبويله لل سل ين كل ة  عي تعفيعيع  اإل عل  ععلعي إلظعهعلر 

الح  وع    يلرلت   ي تشّ  ه ب واجهة البلط ت  للعتعز عت 

ب و  النبي نّصله و ين   كلن بللنسبة إلّي اإل ل  علي  رجعيعله 

وسن اه و الذاه  ي أ ور ال ين إل  أن ُولِّي أ عور الع عسعلع عيعن 

 كلن  رجيله  ينيله لكل ة العنعلا. وأنعت  عهع عت العو يعة  عن 

 ستلز لت الحك  وال يل   اليليل لل سلع عيعن  عنعل يعت بعلإل عل  

عليله حلك له ورئيسلهت وأر ت أن يكعون لع  اإل عل  ععلعي  عنعذ 

و ل  النبي  رجيله وسن اه و الذاه  ي أ ور ال ين والع نعيعل. ةع  

جرت بي  ذل  ال  ل ير وتوال  عل  الحك  قب  وصولهعل إلع  

اإل ل  علي  لفلء راش ون ةالةةت و ي ك   ّر  كعلنعت غّصعة 

 ي نفا اإل عل  ععلعي لعيعا  عر وعل إلع  العطع عع والعجعشعع 

والوصو  إل  الحك  عن طري   يلرلة العحعلكع  أو العتعفّنعي 

 ي  بلييت ت ولكن إل   ه  ع ي   ي  ين  األ لنة الع عال يعة 

إل  تحّ   الرسللة التي جلء بهعل العنعبعي  عحع ع  إلع  العنعلا 

كل ةت وال شية عل  ليلعهل  ي حل  التهلون بهلت ووو  عن 

وو أقرب ال  ّربين إل  بيت النبو . ولكن وذه الغّصة ل  تةنع  

 ي ك   ر  عن  بليية ال ليفة الذ  ارتلعله العنعلا أل عور 

  نيلو  وإل ار  شالون  ولته .

أنت وأنل نتف  عل  أنع  حعيعن اععتعلع  اإل عل  ععلعي كعرسعي 

اإل ل ة واإل لر  حك  النلا ب ع عتعلع  أ علنعة العنعبعو  العتعي 

تل لول  ن النبي  ح  ت  ع الفعلر  بعفن عصعر العنعبعو  كعلن 

 في له بلإل لن واإليةلر واألريحيةت بيعنع عل كعلن عصعر اإل عل  

علي  ليئله بللشحنلء والجور والجشع وال  اونة واألنعفعيعيعةت 

 كلن   تل  و  ت  ابن  الحسين سي  شبلب أو  الجّنة  لجيعة 

زَر  ع عتعلعهع عل إ   عن  بللنسبة لل سل ين ج ييلهت   يتحّ ع  وة

قتله لت و  تنجر تبيلت إة   ن قتله ل إل  األ   التي ع عرت 

بال  ال سل ين  ي ل بي ... وكلنت ب ع عتعلعهع عل  عتعنعة  عظعلع عة 

أري ت  يعهعل   علء الع عسعلع عيعن وأغعرقعت بعظعال عهعل العيعللع  

 اإلسال ي كل ة.

ل  يكن  ي حينهل ك ل تيل ت سّنة و  شييةت ب  أنفعيعيعون  عي 

األكةر األع  ي لتلون  ي صفوف  يعلويعة و عن بعيع ه يعزيع ت 

وأريحيون  ي األكةر األع  ي علتعلعون  عع اإل عل  ععلعي و عن 

بي ه اإل ل  الحسين... وكةر الح ي  والنع عل   عي العفعتعرات 

الز نية التي تلت وعذه ا حع ا  بع عوالعيعع العفعتعنعة  عتعفجعج 

الصرا  عل له بي  عل  وجياله بي  جي ت واحت   الع عالف بعيعن 

ج و  ال سل ينت وزا و  الح ي   ي  ولو  الفتنة تعفعرقعله 

وانش لقله وتحزبله لفري  ل   ري .  ت اع  اليل لء والف هعلء 

األوائ  لإلتفل   ي ل بينه  عل  ع   الع عوض  عي  عوالعيعع 

الفتنة وع   كتلبة أح اةهل واستنسلخ كتبهل و فر اتهل ونع ع  

بيلنلتهل وصورولت  تشكع  رويع اه رويع اه ععلع   عّر السعنعيعن 

والععيععصععور وعععلعع  ا ععتععالف  شععلرب وأ ععكععلر وتععوجععهععلت 

ال نلوين تحت وذا ال ب أت  ل بلت يعيعرف  عيع عل بعيع  بعفوع  

السّنة والج لعةت  كلن اجت ل  كل ته  وأ عكعلروع   عي إطعلر 

  ولة أسلسية وي  "تل    لء طهعر هللا  عنعهعل أيع يعنعل أ عال 

نطهر  نهل ألسنتنل".   ن كلن  شعربع   عحعبعة اإل عل  ععلعي 

وأو  بيت ت ظ  كذل   ي  حبت  و نلصرت  الصل قة لعهع  بع  

إن بيض أصحلب ال ذاوب الف هية السّنعيعة  عةع  اإل عل  أبعي 

حنيفة والشل يي سجن و ون بسبب آرائ  ال نلصر  لعإل عل  

علي وأو  بيت . و ن كلن  شرب   واكبة  يلوية وحعلشعيعتع  

ب ي كذل   ون تغيير وتب ي   ي  وقف .  ع اإلشلر  لع عل قع  

يكون  ي وذه ال واكبة الظلورية ل يلوية أو يزي   ل تع عفعيع  

بيض النفوا  ن الع عحعبعة لعإل عل  ععلعي وإلبعنع  العحعسعيعن 

تص ي له ل ل ذكره الفرز    ي حينهل لإل ل  الحسين  "قعلعوب 

النلا  ي  وسيو هع  ععلعيع ". الع عهع  أن  عل كعلن يعجع عع 

الفري ين وو اتفلقه ل عل  وذا ال ب أ األسعلسعي والع عحعور  

ووو ع   ال وض    شل هة و  كتلبة  ي  واليع العفعتعنعة 

وع   تنلو  الصحلبة الذين شلركوا بهل بف  سوء وتجعريعحت 

 شية الفرقة واإلن سل  ورغبة  ي ح ن   علء الع عسعلع عيعنت 

 كلن أولئ  ال وّقيون عل  وذه اإلتعفعلقعيعة أوائع   عن أسعا 

  ذوب أو  السّنة والج لعة.

و  ريب  نن  حبتي و الازرتي لإل ل  علي وآ  بيت العنعبعو  

جيلت  ني سنيله و    نهج أو  السّنة والج لعةت و عحعبعتع  

و الازرت  لإل ل  علي وآ  بيت النبو  جعيعلعت  عنع  شعيعيعيعله 

و    نهج اإل ل ية ا ةعنعي عشعريعةت  عكعنعت أنعل  عن  عال  

  لرسة  نهجيتي السّنية  رجحله للسل  األولي حع عنعله لع  علء 

ال سل ين وطلبله لوح ته  وع   تفرقهع  ولعو أ ى ذلع  إلع  

التغللي لبيض الوقت عن  ب أ العيع   ا جعتع علععيت بعيعنع عل 

كنت أنت  ي   لرسة  نهجيت  الشيعيعيعة اإل عل عيعة  عرجعحعله 

للي   ا جت لعي  ي إيصل  الح  إلع  أوعلع  ولعو كعلن ذلع  

عل  حسلب السل  األولي. ولي ر  ك  وو صيب عل  ال رء 

أن ي تلر بين وذين ال ب أين عن  ل يريع  أن يع عيعا األ عور 

 ي  وازين الحك  وإ ار  شالون البال   ي ل يرلي هللا تيلل  

 وشالون اليبل .

سالا  أطرح  علينل أنل وأنت  كيف وصعلعنعل إلع  وعذا الع ر  

وا نحطلط  ي  ستوى العيعالقعة العتعي تعربعطعنعل  عع بعيعلعنعل 

البيض؟ كعيعف وصعلعنعل إلع  عع   العتعفعلوع  واز راء اآل عر 

و حلربت ت ب  كيف وصلنل إل  تكفير بيعلعنعل بعيعلعله ور عي 

الته  واألح ل  وب  الكراوية  ي  ل بيننل. كيف وصعلعنعل بعيع  

أن أكر نل هللا بلإلسال  إل  ب  روح التيّصب األع    عي  عل 

بيننل إل   رجة أن نيو  إل  عصور الجلولية وإلع   عةع   عل 

علنت  يّةرب طوياله  ي  يل ا  األوا والع عزرج لعبعيعلعهع عل 

بيللهت أو  ل حص   ي ل بعيع   عي  عتعرات العحعكع  ا سعال عي 

األول   ي ال نل ا  بللشيوبية وتفلي  عر  عل  ععر . كع  

 ن  ر  وقف النبي  حلربله وذه األ كلر حي  رو  أن أبل ذر 

الغفلر  وقيت بين  وبين بال  الحبشي  شلحنة  يي ر أبو ذر 

بال ه بف   وكلنت عج ية  يل  النبي بذل    ل  إلبي ذر "إنع  

ا رال  ي  جلولية"ت   ل زالت وذه الكل ة تفي   يلهل  ي أبعي 

ذر حت  شوو   ي البل ية يسير  علشعيعله و عيع   عل  ع  وقع  

ألبس   ن ةعوبع  وأ عطعله راكعبعتع ت ألع  يع ع  العنعبعي كعلع عتع  

ال شهور   ي حجة الو ا   "يل أيهل النلات ان ربك  واحع ت 

وإن أبلكع  واحع ت أ     لع  لعيعربعي ععلع  اععجع عيت و  

ألعج ي عل  عربيت و  ألح ر عل  أسو ت و  ألسو  علع  

 أح ر إ  بللت وىت إن أكر ك  عن  هللا أت لك ".

 كيف وصلنل بي  أن ع ت تيعللعيع  ا سعال  السع عحعة أرجعلء 

األرض أن ييّير اليربي الفلرسي وييّيعر العفعلرسعي العيعربعيت 

وينشر ك   نه ل رايلت التفرقعة والعتع عذوعب الع ع عيعت ععلع  

حسلب وح   الكل ة و عواجعهعة العيع و الع عشعتعر  وكعالوع عل 

أني ه ل هللا بل سال  وأ رو ل بنبذ العتعيعصعب. كعيعف نسع عح 

ألنفسنل بل قتتل  تحت وذه الراية أو تل  وشحن األنفعا  عي 

ك   ر  ن س  السالح ونتيلل  عل  اآل عر. ألع  نعتعيعلع   عن 

التلريخ شيئلهت أل  نتيل  بفن إراقة الع  علء العزكعيعة والعبعريعئعة 

وح   السالح ععلع  بعيعلعنعل بعيعلعله   يعورةعلن ا  العحع ع  

والي او  و  ي نحلن البتة ا نتصلر والغلبة. ولكننعل لعفعسعف 

  أنععل السععنععي و  أنععت الشععيععيععي نععحععسععن قععراء  الععتععلريععخ 

واألح ا ت وإذا قرأنل   نفعهع  وإذا  عهع عنعل   نعيعرف كعيعف 

نستفي    ل قرأنله و  كيف تستفي  شيوبنل  عن أ عطعلئعهعل و 

  ن أ طلء األ   السلب ة.

ال لح  ال بكي  ي  فر ات ليبة الشعطعرنعج العتعي تعلعيعبعهعل 

ال و  ال تحك ة  ي    رات وذا اليلل  أن يع عل  لعنعل "كع " 

و" لت"  فك  أنل السني وت وت أنت الشييي أو بعللعيعكعات 

عل  وقع لحكلتعهع  ونعحعن نعيعلع  بعفنعهع  يسعتعهعزئعون بعنعل 

ويرس ون لنل كيف نتيلر  ونتحلرب ونت ذوب حت  يت كعنعوا 

 ن ت سي  ال  س  الذ  سب  له  أن قس وه وتجزئة ال جعزأ 

  ي  نط تنل اليربية.

كل ة أ ير  أوجههل أنعل السعنعي وأنعت الشعيعيعي الع  أبعوا  

إذاعلتنل وتلفزيونلتنل وصحفنل وال  بيض الذين يع عرأون  عي 

الكتب الصفراء عل  وقع طبو  عصعور العظعال  والعتعشعكعيع  

والت وين  ارح ونل و عونل نتيلن ت ارح ونل و ععونعل نعنعبعذ 

الفتنة ووتل لتهل وشيلراتهل ال  يتةت  عونل نتف  و  ن تعلعف 

وإذا ا تلفنل أن نيل  بفن ا تال نل رح ة وني ة وليا نع ع عةت 

 عونل  ع شركلئنل  ي الوطن نبني ألبنلئنل لبنلن الع عسعتع عبع  

الواع ت لبنلن األ   والتغييرت لبنلن الع ع علو  بعجعيعشع  األبعي 

وبسواع  أبنلئ  ك  أبنلئ  ال  لصينت  عوا أطفللنل يعلعيعبعون 

ويلحكون  ي  عالععب الصعبعل والعبعراء ت  ععوا الع عسعلجع  

والحسينيلت وال لوات والكنلئا تهتعف بعللسعال  والعتعآ عيت 

 عونل نصلي  يله ونصو   عيعله ونعيعّيع  األععيعل   عيعله  عةعلع عل 

حججنل ال  بيت هللا الحرا   يلهت  عونل أحراراه نحّك  ونحتعكع  

ال  ع ولنل ول لئرنل وليعا الع  عع عولعكع  وإرا تعكع  العتعي 

تيكا عل  وجووك  وألسنتك  اصفرار كتبك  ال  طوطة  عي 

أز لن الكراوية والتيصب والت وين.. وإن كلنت لعكع  كعلع عة 

 أ ير   لتكن لل ير   ط وإ   لتص توا ج ييله لفب .


