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إلبببببو   بببببرع  

الدعل , عانتظام الس ح فيهبا وبع الب ب ش ال بافب  لب ب  

أل راض الت   دأت ت عح ف  األفق, ع ذلك يقبعم لب بنبا  

ليس    اي  نفسه فقط     دعره الرسبالب  فب  إ بطبا  

الن عذش الذي يساوم ف  تخفيض التعترات ال بتبصبا بد  

 ف  ال نطق .

األ ي , ف   عار أجرته "السياس "   ه أ ار إلبو أنبه 

ال عجعد ل ص    لـ" بب  "" فب  اسبتب بدا  ال ب ب  

السعري, عقد ي ع   ذلك قد استدرش األ داث السبعريب  

إلو السا   ال   ي  عفب  ذلبك البخبطبر الب ب بيبر عال بر 

ال ستطير   و لب بنبا  عالب بنبطبقب   ب با ب بهبا. عرأى أ  

الصعر  ال ثالي  ل ثعر  اإلس  ي  ف  إيرا  قبد اوبتببت 

ف  أ ثر    دعل   ر ي ,   ت راً  ب م ريبيبس البعبرا  

ال راق  نعري ال ال      انبتبقبا  البفبتبنب  إلبو لب بنبا  

عال راق,  أنه ت رير لد  ه ل نظام السبعري, ع ب  بظباً 

أ  دخع  إسرايي    و خط ال ر  الداير  ف  سبعريب , 

رسال  ل      سعري  عإيرا ,  أ  الت اع   بيبنبهب با ال 

يس ح له أ  يتجاعب الصرا  القايم إلو نق  أسب ب ب  قبد 

تستخدم ف  الب بعاجبهب  ,بدوبا, عأ بر   ب  تبفبهب به 

األس ا  ال   ن  الت  تد ع ال يخ أ  د األسير ل بتب برك 

عإ   ا  يسج  ا ترا,ه   و األس ع  البذي يب بتب بده, 

راف,اً ر ط الثناي  ال ي ب   صبيبر البطبايبفب  ال بيب بيب  

 ع ستق  ها  ال سا ات اإلق ي ي .

السيد األ ي  طال   قانع  انتخا ات   و أسباس لب بنبا  

داير  عا د  يب ب ب  البطبا ب  البعطبنب   بتبجباعباً البقبيبد 

 الطايف  عال ناطق .

 عوذا نص ال عار:

يبداد ال ديث    فتن  سني   ي ي ,    أ رب أس ا هبا   

الس ح ال تف ت خبارش إطبار البدعلب , األ بر البذي أدى 

ل رعب  ر ات أصعلي  ف  أ ثر     نطق ,  ا    ب بتب بم 

 إل  اط وذا ال خطط?

ال  ش ال اف     وذه األ راض الت   دأت ت بعح فب    

األفق يتب بثب   بالبرجبع  السبريب  إلبو   برع  البدعلب  

عانتظام الس ح فيها, عقيام الدعلب   ب بسباعلبيباتبهبا فب  

 سط س طتها ال ا      و األرا,  ال ب بنبانبيب , عالب ب ب  

  و تظهير خبطبا  اال بتبدا  عن بر ثبقبافب  البتبسبا بح 

عاالنفتاح ت بيباً ل  يش ال  ترك البذي يبرسبخ البع بد  

العطني   ي       عنات ال    ال  نانب , ع بذلبك يبقبعم 

ل نا  ليس    اي  نفسه فقط,    يقعم  دعره البرسبالب  

ف  إ طا  الن عذش الذي يساوم ف  تخفيبض البتبعتبرات 

 ال تصا د  ف  ال نطق .

ال  ض يرى ف  دخع  " ب  "" إلو جانب  البنبظبام   

السعري ف   ر ه ال   عف  ,د الثعر  السعري  يبقبعد 

إلو  عاجه     بعفب   بيب  ال ب ب  السبعري ع" بب  

 "", و  ترع  خطعر    و ل نا  جرا  وذا التدخ ?

ال نرى عجعد أي   ص    لـ" ب  "" فب  اسبتب بدا    

ال    السعري  ب  خب   عقبعفبه إلبو جبانب  البنبظبام 

السعري, عال نرى فيه انسجا اً    ال  ادئ الديني  الت  

تفرض   و صبا ب بهبا البعقبعج إلبو جبانب  الب بطبالب  

 ال  رع   ل     السعري ف  ال ري  عاإلص ح.

ع خاطر العقعج إلو جان  النظام السعري ل  تبقبتبصبر 

  و " ب  "" ع ده,  ب  سبعج ت ب ب  لب بنبا   ب به 

عي ع   ذلك قد استدرش األ داث السعري  إلبو السبا ب  

ال  ناني  عف  ذلك الخطر ال  ير عال ر ال ستطبيبر  ب بو 

 ل نا  عال نطق .

  

  ر  استنباج

 ات    العا,ح أ  الغر  ي      و استدراش إيبرا    

إلو  ر  استنباج عإغراقها ف  الر ا  ال تب بر ب  فب  

سعري , و  ت ت رع  أ  الثعر  اإليبرانبيب  جبنب بت  ب  

 ال سار الذي قا ت   يه?

ال  ببك أ  الصببعر  البب ببثببالببيبب  الببتبب   ببانببت لبب ببثببعر    

اإلس  ي  ف  إيرا  قد اوتبت ف    طبات  بد   سب ب  

  ارسات النظام ف  الداخ ,   ا  ص  ف  ق   ال بر ب  

الخ,را , عف  الخارش  س   السياس  الخارجيب  البتب  

ا ت دت ال  ايير غير الثا ت    ا  ص  ف  ق,ايا الر ي  

ال ر  , ف ين ا و  ت       عقعفها  ب  ال ب بع  ,بد 

األنظ   ف  غيبر  ب با , لبم تبقبج إلبو جبانب  ال ب ب  

السبعري ععقبفبت إلبو جبانبب  البنبظبام السبعري   ب بب  

عا,ح, علذلك  باوبدنبا اوبتبباب صبعرتبهبا فب  ال بار  

 ال ر   ف  أ ثر    دعل   ر ي .

 يج ت  قع    و   م رييس البعبرا  الب براقب  نبعر   

ال ال    أ  سقعط النظام السبعري سبيبادي إلبو  بر  

 أو ي  ف  ال راق عل نا ?

سقعط النظام السعري ع قااه  سأل  يقرروا ال ب ب     

السعري ع ده, عال ط بع  البد بع  إلبو عقبج الب بنبج 

عسفك الد ا  ع دم التدخ  ف  ال أ  البداخب ب . عنب ب  

نرى ف  وذا التصريبح أ  وبنباك تبعجبهباً لبدى البنبظبام 

ال راق  لت رير د  به لب بنبظبام السبعري, عوبذا وبع  با 

سيادي إلو تصا د العتير  الطايفي  ف  الداخ  السعري 

 عال نطق .

  

تناق ت عساي  اإل  م الغر ي     تجنيبد " بب  ""   

 قات      ناصره ل هجعم   و  ديبنب   1111أ ثر    

"القصير" السعري  لقط  اإل داد الب بسب بري  بنبهبا  با 

يادي إلو  عاجه     الجيش السعري ال ر البذي وبدد 

  رد   اث , ف يج تنظرع  إلو ذلك?
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ال ن  م  دى الدق  ف  وذه األخ ار, عل     و     با    

فإننا ال نرى   رراً  ر ياً ل  ار   " ب  "" عغيبره 

ف  القتا  الداير ف  سعري , فإ  سا   البجبهباد لبيبسبت 

ف   قات   األو  عاأل قا , عن ذر     بخباطبر البتبدخب  

ال س ري ف  ت ك األ داث أل   صع  ذلك ال سب بح " 

سي    نار الفتن  الطايفيب  فب   ب  لب بنبا  عسبيببيبدوبا 

 ا ت االً ف  الداخ  السعري لتصي  ال نطق   ر تها.

  

 ا رأي م  دخع  إسرايي    و خط ال ر  البدايبر  فب    

سعري  ع قت  قايد ال رس الثعري اإليبرانب  فب  غبار  

  نها طيرا  ال دع داخ  سعري ?

دخع  إسرايي    و خط ال ر  البدايبر  فب  سبعريب     

ي    أ  نفهم  نه إ طا  رسالب  إلبو  ب   ب  سبعريب  

عإيرا   أ  الت اع   يبنبهب با ال يسب بح لبه أ  يبتبجباعب 

الصرا  ف  الداخ  السعري إلو نق  أس    إلبو أ با ب  

أخرى خارش سعري  ي    أ  تستخدم ف  ال عاجه  ,د 

 إسرايي .

   العا,ح أ   بعاقبج " بب  "" األخبيبر  ع ب م   

أ ينه ال ام السيد  س  نصر "    ال بسبا بات البخبطبأ 

دف ت   ض ال تطرفي  السن  إلبو تب بدي " بب  "" 

عاست دادوم ل  عاجهب  انبطب قباً  ب   ب برا جبنبع باً إلبو 

 طرا  س ع  ار   االً, فه  تتخعفع     ذلك?

لغ  الت دي  ي  أ نا  العط  البعا بد  برفبع,ب , عال    

 ك أنها تثير ال خاعج الجدي     عصع  األ عر إلو  ا 

ال ت  د  ق اه ف  ظ  اال تقانات الطايفيب  الب بتبصبا بد  

ف  ال نطق , علذلك يج    ينا اجتنا ها عاال ت باد  بنبهبا 

  الد ع  إلو ج   ال     عال  قا     د عات اال تدا .

 ا رأي م  ت رك إ ام  سجد        ر اح ال يخ أ  د   

 األسير, عو  يستفب م  ث  وذا الت رك?

ن   نتفهم األس ا  ال   ن  الت  تد ع ال بيبخ األسبيبر   

إلو الت رك عإ   نا نسجب  ا بتبرا,بنبا  ب بو األسب بع  

 الذي ي ت ده.

فن    نا ع ابلنا  ب  الب بطبالب بيب   بأ  تب بسبط البدعلب  

ال  ناني  س طتها ال ا     ب بو  ب  األرا,ب  الب ب بنبانبيب  

ع ببانببتببظببام السبب ح فبب   بباسببسببات الببدعلبب  عخ,ببع ببه 

لقعانينها, ع   ال   عم أ  الد بع  إلبو وبذه الب بطبالب  

خصعصاً إذا  انت صادر     رج  الدي  يج  أ  ت بع  

 ال     عال ع ظ  ال سن  ع اال ت اد    األسالي  الت  

 تبيد    الت نج عاال تقا .

  صادر  القرار ال ي  

إلو  تو يست ر الثناي  ال ي   ال ت ث    بر ب  "أ ب    

ع ب  ""   صادر  القرار ال ي  , عو  تق  بع  أخبذ 

 الطايف  روين  ل  سا ات اإلق ي ي ?

 نا    أعاي  الراف,ي  لر ط الثناي  ال بيب ب   صبيبر   

الطايف  ع ستق  ها  ال سا ات اإلق بيب بيب , ع بابلبنبا  ب  

الراف,ي  لذلك رغم الص ع ات الت  عاجهتنا ع با بالبت 

تعاجهنا, ع ابلنا    الناص ي  ل ثنايب  ال بيب ب  "أ ب  

ع ب  ""  ,رعر  اال ت اد  ب  االرتب باط  بالب ب باعر 

اإلق ي ي  عوع  ا أل ق ال,رر  بالبطبايبفب  ال بيب بيب  فب  

   قاتها     ر ايها ف  العط  ع     يطها ال ر  .

  

و  لدى القاد  ال ي   األ رار ف  ل نا  رغ   لتع بيبد   

 ال عاقج   و أ عا  االست قاق االنتخا   الداوم?

لسنا  صبدد الب بنبافسب   ب  البقبعى السبيباسبيب   ب بو   

االنتخا ات النيا ي  عغيروا    ال عاق  عال ناص , عوع 

أ ر  ترعك لقعى الرأي اآلخر الت  تخعض وذا البغب بار 

ال  رع  لها, عن   ند م عالد  الرأي اآلخبر عنبرفبض 

اختبا  الطايف  ال ي ي   الرأي العا د. عقبد  با  دعرنبا 

البديببنبب  يببد بعنببا عال يبببا  إلبو ن ببر البب بب بعم الببديببنببيبب  

عتدريسها عال      بو اإلر باد عتبع بيب  البرأي الب بام 

عتعجيهه نب بع الب بعاطبنبيب  الصبالب ب  عتبنب بيبهبه  ب بو 

السياسات الخطأ الت  تهدد العط  عت يق قبيبام   برع  

الدعل  عت,ر  الع د  العطني , عوذا الدعر سن قو نقعم 

 ه  س  ال ستطا  عإ  أصا نا  س  ه ظ م ذعي القر بو 

عإ  ,اقت صدعروم  رأينا الناقد لسياستهم الت  أدخ ت 

البب بب د فبب  األب ببات عجببرت  بب ببو الببجببنببع  عالببعطبب  

العي ت, عسنست ر  القيبام  بدعرنبا وبذا عإ  لبم نبتب بق 

الد م    أ د ف   ه تنا وذه ال    الدعل  الت  دافب بنبا 

 نها عال    غيروا, ألننا ننط ق ف  ذلك  ب  عاجب باتبنبا 

 الديني  عالعطني .

  

 ا رأي م  طرح ال قا  األرثعذ س , عو  يادي ل ت ثي    

 النيا   الص يح?

  رنا    عجه  نظرنا ف  الطرح األرثعذ سب  ع ب    

تفه نا ل  خاعج الت  أدت إلو اقترا ه  قانع  انتخبا ب  

عق نا:  أننا ن تقد  عجاو  ع  رع ي  األس ا  البدا بيب  

ل قتراح األرثعذ س  ال ت  ق  قانع  االنتخا ات النيا ي  

ف  ل نا , عنرى أنها نا ي     الخعج  ب بو  سبتبقب ب  

ال يش ال  ترك عالع د  العطني   ي  ال  نانيبيب , عوب  

أس ا  ال د     را اتها عأخذوا  نظر اال ت بار فب  أي  

قانع  انتخا    ق ب .عال بك أ  االقبتبراح األرثبعذ سب  

ي    آلي  ص ي   ل  ناصف  ال قيقي   يب  الب بسب ب بيب  

عال سي يي  الت  جا ت ف  اتبفباق البطبايبج عأصب ب بت 

 جب اً    الدستعر ال  نان .

ع ا نراه   ققاً لهذه الغبايب  الصب بيب ب  ع ب بدداً لبهبذه  

ال خباعج الب ب برع ب  أ  يب بع  البقبانبع  االنبتبخبا ب  

ال قترح  ا  ً ل طا   العطن  ال ام, عيب بصب  وبذا فب  

تصعرنا  تجاعب البقبيبد البطبايبفب  عالب بنباطبقب  انبتبخبا باً 

عتر ي اً    ال  افظ    و ال ناصف   يب  الب بسب ب بيب  

عال سي يي  ف  ال قا د النيبا بيب . عوبذا يبتبطب ب  جب ب  

ل نا    ه داير  عا د  تس ح  انتخا  ال بعاطب   صبعت 

عا د ل ر ح عا د    دع  النظر إلو طايبفب  ع بنبطبقب  

الناخ  عال ر ح   يث ي ق ل عاطب  فب  البجبنبع  أ  

ينتخ   ر  اً    ال  ا  ع بالب ب بس عإ  اخبتب بفبا فب  

االنت ا  الطايبفب , عا ب   بيبرعت  بإ ب بانبه أ  يبنبتبخب  

 ر  اً    الج    ث ً, عا    سرعا  ي  نه أ  ينتبخب  

 ر  اً    ال قا  ع ال  س عو ذا, عياخذ  دد البنبعا  

ال قرر ل   طايف     الناج ي  األعاي     نفس الطايف  

  ا ي فظ   دأ ال ناصف   ي  ال سي بيبيب  عالب بسب ب بيب  

ع هذه اآللي  ي بع  نبجباح البنبايب  نبا بيباً  ب  أصبعات 

ال عاطني    و اخت ج انت ا اتهم الدينبيب  عالب بذوب بيب  

عال ناطقي  عال ي ع  الناي   ينيٍذ  رتهناً ل بنبطبقب  وبنبا 

عطايف  وناك. عوذا التصعر  ,افاً إلو ترسيخه ل  بيبش 

ال  ترك  يث ي تبرك الب بعاطبنبع   ب   ب  البطبعايبج 

عال ناطق  إيصا  الناي  عت ثي ه لهم, فبهبع يبجب ب   ب  

الناي   قيق    ث ً ل     ال  نان  عليس   ث ً لطايبفب  

 أع  نطق  أع  دين  أع داير  صغرى أع   رى.

عأ ا ف   ا يخص ال غتر ي  فإ  لهم الب بق  باالقبتبرا   

  يث يقي ع  عوم  تساعع     ال قي ي     م القانع .

  

لب ببنبا  إلبو أيبب  فبب  ظبب  وبذا االصبطببفبباج الببطبايببفبب    

 عال ذو  ?

الع,  ف  ل نا  قا   لإلص ح عل   د    التبأثبر  ب با   

يجري ف  ال نطق  خصعصاً األ داث السعري  إذا ت قبت 

جهعد ال ساعلي  فيه عالقيادات   و  عار جبدي يب ب بد 

ل نا      بجبريبات األ بداث عيب بصب  ذلبك  ب  خب   

االتفاق   و  سط س ط  الدعلب  الب ب بنبانبيب   ب بو  با ب  

أرا,يها, عأ ا إذا  قيت التجاذ ات  بيب  األطبراج  ب بو 

 الها فإ  األ عر ستببداد سبع اً خصبعصباً إذا اسبتب بر 

, ج الدعل  القايم, فبإ  وبذا  ب با يسبا بد  ب بو نب بع 

ال االت الخارج     القانع  عظهعر  ر بات البتبطبرج 

 عوذا  ا ينذر  أخطار  ارثي    و الدعل  عال جت  .

  

 الر ي  ال ر  

  

  د سنتي    بو قبيبام ثبعرات البر بيب  الب بر ب   بيبج   

تقي ع    ارس  الدي عقراطي  ف  البدع  البتب   بهبدت 

 وذه التطعرات, عو   ققت ال  ع  ال ر ي   ا تريد?

ي    القع   أنه   د  ,  سنتي    و قبيبام البثبعرات   

ال ر ي  ال يبا  ال خاض قاي اً علم تستقبر األ بعر  ب بو 

عالد  الهدج ال ن عد, ع با جب ب به فب   ب بض الب ب بدا  

 خا,اً  سيراً عد عياً وع است داد ال  ام فيها عرف,هم 

ال س ح ل  طبالب  الب ب برع ب  ل ب بع بهبم فب  الب بريب  

عال دال   ا أدى إلبو الصبرا بات البد بعيب  البتب  تبتبرك 

آثاروا الس  ي    و ال  ارس  الديب بقبراطبيب   بتبو  ب بد 

 سقعط األنظ  .

 ا    ت م   رج ي  رع ي  ل  س  ي  فب   ب  الب بالبم,   

 عل  ي    عجه خاص?

  ينا ف  ظ  وذه الخ فات أ  ن عد ل ت بسبك  بأسب با    

ع دتنا الت   انت  صدر قعتبنبا  ب با قبا  " رعاذ برعا 

ن    "   ي م إذ  نتم أ داً  فألج  ي  ق ع  م فأص  تم 

 ن  ته إخعانا(   ينا أ  ن ت د    التطرج ع    ب   با 

يثير الن رات الطايفي  عال ذو ي  الت  ال يستفيد  نها إال 

أ دا  األ   الطا  ع  ف  إ, افهبا عت بعيبه رسبالبتبهبا 

عإ غالها  أنفبسبهبا إل ب بادوبا  ب  دعروبا البريبادي فب  

ال الم, عال بيب ب  جبب  ال يبتبجببأ  ب  وبذه األ ب   ب ب  

  عناتها ليبس لبهبم   باريب بهبم البخباصب   بهبم خبارش 
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 ندا  السيد  بين  ر ( 

ببد  بيببنبب ر ( ال تببريببد سببفببك  إ َّ السببية

الد ا  ت ت  نعا  الدفا      بقبا بهبا 

ف  ال بام .. إنبهبا تبريبد البع بد   بيب  

البب ببسبب بب ببيبب  عتببريببد اجببتبب ببا   بب بب ببتببهببم 

عس    أ عروم, إنطب قباً  ب   بدرسب  

 أ يها اإل ام     ر ( القاي  :

رألَُس    َّ  ا س  ت أ عر ال س  ي  علبم 

 ي   فيها جعر إالة    َّ خاصة .(.

إنها تقع  لنا عل ةذي  ي اعلع  اإل بتبدا  

  و  رقدوا الطاور: إ ت دعا    الفتنب  

 أيها ال س  ع  .

وبا رسبع  " إنها تخاط نا  ب بسبا  جبدة

رص( القاي : ر..ال ترج عا   دي  بفةباراً 

 ي,ر    , م رقا    ض...(. 

وبا  عو  تقع    سا  ال ا    ا قبا  جبدة

  د ال طة   أل رو  ال      ند ا جا  

ليهدم الب ب ب ب  ال بريبفب  ر لب ب بيبت ر   

 ي  يه(.

]   [

 

 سماحة الشيخ عباس حايك

يبدو أنَّ الهويَّة السياسية للشيعة قد انحصرت سممماامهما  م  

الخطِّ الفارس  رغم محاوالت جادَّة للحؤول دون أخذ الشيعمة 

إلى مآل يلغ  من شخصيتهم العربية علمى وموا اتخمتم   

 الحادِّ والقائم بين إيران ودول عربية....

كانت حركة أمل إلى ما قبل التممما م  والمذوبمان  م  المخميمار 

اتيران  إلتزاماً بالمصالح السورية اؤكِّد على لبنمنمةي يسمتمنمد 

إليها القََسُم والميثاق ، ومن ثّمَّ جاات امرمربمتمهما السميماسميمة 

حصاداً لبنانياً  قاالت وقُواِلت بناااً على إلمتمزاممهما خميمارات 

ثابتة ومتصلة بالدولة اللبنانية والعيش الممشمتمرو ووةميمفمة 

الريش    حفظ األمن دون غميمرم ممن المرمهمات الملمبمنمانميمة 

ة    موووع لبنان الرنوب ....  والفلسطنية وخاصَّ

بقيت حركة أممل اصمر  ممن رصميمد ما يالصمدر ي وممن 

أرصدة علمائية سا مت    اعمزيمز ويمنميمة المحمركمة..األممر 

اً من صفتها التمثيلية لمطمائمفمةي عمنمدمما  الذ  جعلها إياراً أعمَّ

أعلن اتمام موسى الصدر ومنذ بدايات وصمولمإ إلمى لمبمنمان 

عن إعترا إ بالكيان اللبنان  وبالصيغة اللمبمنمانميمة وبمالمدولمة 

كسقفي سياس  وقانون  ، وورورة أن يبقى رئيم  المدولمة 

مسيحيَّاً ألنَّ ذلك يمنح لبنان بُعداً دوليَّاً..افتَّحمت عملميمإ وممن 

حولإ مواقف كمفَّمرت ممن ديمنمإ ونمالمت ممن ُخملُمقمإ المر ميم  

واعتبراإ مخالفاً لفقإ المذ ب اتمام  وعندما أسَّ  حمركمة 

أمل على مساحة مسيحية مشتركة إكتملمت ممواجمهمة السميمد 

م  يمين الطائفة ويسار ا من المؤمنين والَم ِحدة و م  نني 

معاً، وعندما ُخطف اتمام الصدر وجدت خميماراامإ المويمنميمة 

اً واسعاً    الطائفة الشيعية وأدركت نُمخمبُمهما أنَّ الصمدر  ممرَّ

ارربة سياسية جديرة بات تمام واتاباع ألنها أدركت بماكمراً 

مشروع الدولة العمادلمة ال المممزرعمة والمطمائمفمة... والسم م 

واتستقرار  م  المداخمل ال المحمرل األ ملميَّمة، وأنَّ المرمنمول 

مسؤولية الدولة وخندق الريش اللبنمانم .... وجماات قميمادة 

اتمام محمد مهد  شم  الدين لمممراحمل ممن غميمال اتممام 

الصدر صورة مطابقة للسياسة الت  امأسست عليها الهمويَّمة 

الشيعية الصاعدة من قاع المحمرممان وبمقميمت المدولمة واقمعماً 

ومشروعاً والعيش المشترو ومسؤوليات األمن..    لمبمنمان 

سها الشيخ    جهاد المحمركمة المممفمتمو   عناوين وأ دا  كرَّ

 على جبهات متعدِّدة..

وشممم  المديمني أمسمك السميمد عملم    –وبُعيد ما يالصدر 

ني  األمين بسياستيهما الوينية وأكَّد على نهج الطائفمة كمممكموِّ

أساس  وشري لقيام  الدولة العادلة والمنمصمفمة ، ال كمحمالمةي 

مصطدمة م  الدولة ورا ضة لقيامها بعد صبري ويول جمهماد 

ومسيرة كفا  بدأت م  السيد الصدر وشم  الدين وحملمهما 

اتمام السيد عل  األمين كأمانةي يرب أن اُحفظ بأممري ممن   

والوين..لذا اراوز سياسة المكاسب وإغرااات المواق   م  

الطائفة وخرج منحازاً إلى مسار التأسي  للحركة الشميمعميمة 

وأعلن بشكلي واوحي أنَّ الشيعة عمرل بمكمل مما امحمممل  مذم 

الكلمة من محموالتي ااريخيَّةي وثقا يةي وأنَّ الدولة وحد ا    

الحماية لخصوصيمات المطموائمف.....مدائممماً كمان شمعمارم أنَّ 

المواين اللبنان  ال احميمإ يمائمفمتمإ وال حمزبمإ بمل امحممميمإ 

الدولة(...وأيضاً ر ض إنتاج حالمة  يالمكمانمتمونميمة ي داخمل 

الدولة و   الوين.. ذم الررأة    مرحلةي قلَّ  يها الرريئون 

ووعتإ    ِحرالي واحترالي م  يمين الطائفة كممما كمان حمال 

اتمام موسى الصدر م  ُخَصمائإ من أ ل اليمين الشيمعم ... 

أمام  ذم المخاوات    الوو  السميماسم  الشميمعم  وعملمى 

ووا األحداث    لبنان وسورية و   ةلِّ ُمناخات المثمورات 

العربية ونتائرها أدرو السيد عل  األمين أنَّ ما قمالمإ السميمد 

موسى الصدر    خصوص اللبننة الشيعية مسا ممة  معملميمة 

ممن    ربي ي شيع ٍّ دائم م  أ ِّ ربي ي عرب  و   أ ِّ مرحلة 

مراحل النهوض المرا مض لسميماسمات اتسمتمبمداد والمقممم  

 واتلغاا وازوير إرادات الشعول العربية واتس مية..  

 جريدة اللواا-يانيوس عل  و ب  

السيّد عل  األمين  إنإ ثورة  كمريمة، ولميم  ثمورة مسملمحمة ، 

ثورة العالم الدين  المممتمنمّور المذ  امخمطمى حمواجمز المممذا مب 

والطائفية والدين إلى رحال   واتنسان والوين ، وما بينهمم 

ثورة المرتهد الفقيإ الذ  سبر أغوار الكتال والمحمديمع بمعمقمل 

نيِّر وبصيرة نا ذة ، اسمتمنمبمط المحمكمم ممن ممداركمإ الشمرعميمة 

األصيلة، الحكم الذ  يقرل المسا ة بيمن المممكملَّمف والمممكملِّمف. 

ويعبِّد يريق المخلوق إلى الخالق دون واسمطمة وبم  عموائمق، 

ثممورة المممممفممكممر المممممرممدد الممذ  سمملممك درل األنممبمميمماا والممرسممل 

والصالحين بوسائل العصر واقنيمات المعمقمل المممتمطمور لمبملمو  

الهد  المنشود والغاية المراراة، و و بناا اتنسان بشخصيمة 

العار  لحدود   والمتيقِّن بوحدانيتإ وعدالمتمإ. انمإ سممماحمة 

العّ مة السيّد عل  األمين الذ  لْم اأخذم      لومة الئمم، بمل 

إنّإ صاحب الرأ  الحّر والكلمة الصمادقمة والصمرخمة المممدويمة 

الت  أيلقها     ذا الزمن الرد ا الذ  اختلَّت  يمإ الممموازيمن 

وواعت معإ القيم  ضاع اتنسان وأخطأ يريق الحقيقة  موقم  

أسيراً لعصبيات مذ بية وسع  لنمعميممي دنميموّ  زائمل،  م   مذا 

الزمن زمن القحط الفكر ، يبقى سماحمة السميّمد عملم  األمميمن 

نبراساً وعلماً وموئ ً لألجيال الت  ابحع عن الحق والمحمقميمقمة 

ومنارة للسفن التائهة    بحور الظلمات والت  امنمشمد شمايم  

األمان، وكنزاً يلق  آلل ا ملفمو مة بمالمعملمم والمممعمر مة وثمروة 

 كرية اغن  المدرسة الدينميمة  مقمهماً واشمريمعماً وأخم قماً وأدبماً 

وعلوماً    المنطق والك م ،وإنّمإ بمحمق ثمورة وثمروة. وإنم  

و    ذم العرالة قد أبدو عاجزاً عن اتحاية بهذم الشمخمصميمة 

العظيمة ولكن ال بأس من التقاي لؤلؤة من  ذا المكمنمز المثممميمن 

والّم  بعض مكنونااها،  سماحتإ الذ  يقرأ التاريخ ببمصميمرة 

نا ذة وعقل متحرر من قيود التبمعميمة وقملمب ممفمعمم بماتيمممان، 

ويعبر عنإ بشخصية الممرجم  المديمنم  والمممسمؤول السميماسم  

والمصلح اتجتماع  الحريص على قناعااإ ومبمادئمإ المهماد مة 

إلى اص   اتنسان والمرتم  والدعوة إلى إلغاا الفوارق بميمن 

سائر البشر على أساس دين  أو عرق  ويرى أن ال امعمَدَد  م  

الدين ، وإنما  و أمر واحد و و اتذعان والتسليم بمأن المكمون 

والحياة خلقهما   اعالى ، والدين  و ما أرشدت إليإ المفمطمرة 

السليمة ودل عليإ العقل المستقيم واعزز واأكد بوح  السممماا 

وقد انبثق عن  ذا الدين العقيمدة شمرائم  ورسماالت سممماويمة، 

وان  ذم الشرائ  واحدة    المصدر وواحمدة  م  المهمد  أ  

أنها واحدة      و   اتنسمان وبمهمذا الملمحماة  ممن اتسم م 

يعن  التسملميمم واتذعمان واتيمممان بماق المخمالمق لملمسممماوات 

واألرض ولكل مظا مر المحميماة وبمأنمإ ممنمزل الموحم  وبماعمع 

األنبياا، و ذا ال يعن  إنكاراً للمسيحية وال لملميمهموديمة،  مهمذم 

الشرائ  والرساالت لي  اخت  ها بنحو التباين والتباعد وإنممما 

 و بنحو التكامل والتعاود بعضها للبمعمض اآلخمر وممن خم ل 

التعر  على أ دا  الرساالت السماوية نتمكن ان نتعر  على 

الدور الذ  يقوم بإ الدين    بناا األويان واتنسمان والمهمد  

الواحد. وعليإ ال يمكن أن يكون الديمن إال عمامم ً ممن عمواممل 

استقرار المرتم  ألنإ يدعو إلى الوحدة والعدالمة، وان حمركمة 

اتنبياا عبر التاريخ لتغيير الواقم  المفماسمد واصم حمإ، قماممت 

على أسم  المعمدالمة اتلمهميمة المتم  حمممل مشمعملمهما األنمبميماا 

والمرسلون وواصل مسيراها الصالحون والمصلحون من بنم  

البشر المؤمنين برساالت ربهم، وقد ورد    الحديع أن محمب 

الوين من اتيمان( و ذا يعن  انإ ال يمرموز أن امكمون روابمط 

الدين والعقيدة على حسال روابط اتنسان بوينإ وشعبمإ، ألن 

الدين يدعو لمتمعمزيمز ارامبماي اتنسمان بمويمنمإ وشمعمبمإ و م  

ارابايات اسبق رابطة الدين ، وعليإ  يكون المتهاون بمويمنمإ 

متهاوناً    دينإ، ألن الوين ممن المممقمدسمات المتم  ال يمرموز 

االستهانة بها وال التفريط بها احت أ  شمعمار. و م  مما خمص 

الخ   بين الفرق اتس مية  من سماحتإ يمرميمب عمنمإ وبمكمل 

جرأة وثقة    كتابإ األخير مالسنّة والشيعة أّمة واحمدة( و مو 

أ ضل وأصدق ما كتب     ذا المرال ،  هو عبارة عن دراسمة 

 قهية وك مية    مسمألمة المخم  مة واتمماممة اسمقمط أسمبمال 

الخ   واثبت حق اتخمتم  ،  مالمممسملمممون ممتمفمقمون عملمى 

مرجعية واحدة امتمممثمل بمالمكمتمال والسمنّمة،  مهممما المممصمدران 

األساسيان للعقيدة والشريعة  يرب الرجوع إليهما، وبالرجموع 

إليهما يتقلَّص حرم اتخت  ات الواقعة بين المفمرق اتسم مميمة 

إلى درجة كبيرة على ان يبقى الخ   المممشمروع  م  المدائمرة 

الفقهية،  الفقهاا ليسوا  م مصدر التحليل والتحريم و تاويهمم 

   نتاج تجتهاد م     هم األدلة الشرعية، وكذلك  لي  ممن 

الدين    ش ا وال من المصلمحمة اتسم مميمة إخمراج مم يميمن 

المسلمين عن اتس م بررة قلم أو بكلمة غير مسؤولة لممرمرد 

بعض األ عال واألقوال التم  يُمممكمن امأويملمهما، و م  ممووموع 

اتمامة يرى السيّمد أّن اتمماممة ال امعمنم  بمالضمرورة المقميمادة 

السياسية الت  اتمولمى السملمطمة واتدارة وشمؤون المحمكمم  م  

المرتم  وإنما المقصود  يها المكانمة المديمنميمة المممتمقمدممة  م  

الدعوة الت  ارعل من صاحبها و و اتمام مرجعية  م  امبملميم  

أحكام الشريعة واعليمها و و الذ  يشكل القدوة المحمسمنمة  م  

اطبيقها وابليغها و   رسالة  دى ودعوة إيمان وليست قيمادة 

 سياسية.

والكتال يق     عدة بحوث ويمثمل ممرممموعمة حموارات جمادة 

بين المذا ب اتس مية اهد  إلى التقريب  يما بينها وال يتس  

المقام  نا لإلحاية بها والتعليق عليها، ولكن نلفمت كمل بماحمع 

عن الحقيقة إلى اتي ع علمى  مذا المكمتمال وقمرااامإ بمتمممَعمن 

وسيرد  يإ والّتإ الت  امثّل نفحة من نمفمحمات  مكمر المممرجم  

الكبير المرتهد سماحة العّ مة السيّد عل  األمين، األمين عملمى 

الرسالة الت  بلَّغها الرسول مصلى   عليإ ونلإ وسلّم( بوحم  

من الُمرسل والت  قلما سبقمإُ إلميمهما أحمد ممن كمبمار المممراجم  

 والباحثين.



 

مرلّة أزا ر البقاع    مقابلة م  الع مة 

 المرتهد السيد عل  األمين

 الصادرة عن أز ر البقاع -نيسان  3102 -مرلة أزا ر 

  أشرام    غير مناسبة لضمرورة المحماجمة إلمى إعمادة

النظر    منا ج اتجتهاد واوسي  المعمممل المممشمتمرو 

بين المذا ب،  ما  م  بمرأيمكمم مموايمن الضمعمف  م  

اتجتهاد الحال ؟ وما السبيل لصياغة منا مج مم ئمممة 

 الجتهاد معاصر؟

إّن من أ م مواين الضعمف المتم  نمرا ما  م  المممنما مج  - 

الدراسية المعتمدة  اتمممثمل  م  االبمتمعماد عمن المغمايمة ممن 

اتجتهاد نفسإ، حيع إّن اتجتهاد    األصمل كمان لملمبمحمع 

عن األحكام الشرعية الت  جاات بها الشريمعمة و مذا كمان 

يتطلّب سعة    البحع عنها    مختلف الممصمادر واآلراا 

وأدلّتها ولذلك عّر وا اتجتهاد بأنإ بذل المرتهد وسعإ  م  

سبيل حصول الظّن بالحكم الشرع . وقد اصبحمت عممملميمة 

اتجتهاد منحصرة    العصور المتأخرة بمحاولة المرتمهمد 

معر ة رأ  المذ مب المذ  يمنمتمسمب إلميمإ المممرمتمهمد دون 

الّرجوع إلى مصادر االراا األخرى ومناقشتمهما حمتمى غمدا 

المرتهد مرتهدا     قإ مذ بإ ولي  مرتمهمداً  م  المفمقمإ 

اتس م  بشكل عام و   الغالب امتمأثمر عممملميمة اتجمتمهماد 

المذ بية بمصطلحات نابعة من نف  المذ ب الق  بظ لها 

على  هم النّصوص العاّمة و ذا ما يرعل عمليّمة االجمتمهماد 

غير شاملة. ولذلك  مننا نمقمتمر  المتموسمعمة  م  المممنما مج 

العلميّة لتشمل ممخمتملمف اتامرما مات والمممذا مب و مذا مما 

يساعد على اخريج المرتهد ذ  اآل اق المواسمعمة المتم  ال 

 اقف عند حدود المذ ب.

  كيف انظرون إلى الضموابمط المممعمتمممدة لمدى عملممماا

الحديع السنة من حيع قبول الرواية ورد ا؟ و ل من 

سبيل لضوابط موحدة اتفق عليها المذا ب اتس مميمة 

 كا ة؟

لقد أبلى علماا الحديع الب ا المحمسمن  م  امتمبم  رواة  - 

األحاديع ووو  الضوابط    الر مض والمقمبمول والمرمر  

والتعديل والهد   و الحفاة عملمى السمنّمة والمتمحمقّمق ممن 

صدور ا. وقد بال  بعضهم    الك الضموابمط ممّمما جمعملمنما 

نخسر كثيراً من الّروايات، واعتقد أن الرجوع إلمى قمواعمد 

علم أصول الفقإ    إثبات حمرميّمة المخمبمريمممكمن أن يمزيمل 

بعض المعايير غير الموووعية المتم  جمعملمت ممن بمعمض 

المصطلحات موووعاً لقبول الرواية والّراو  كمالّصمحميمح 

والحسن والموثوق وغير ا من العناوين الت  لمم امرد  م  

 الكتال والسنّة.

   يوماً بعد يوم اشتد الدعوات تص   النّظام التعملميممم

   المؤسسات الدينية عموماً و   الحموزة خصموصماً 

برأيكم ما    مم ممح المنمظمام المتمعملميممم  لملمممرمتممم  

 اتس م  المعاصر؟

إّن الناةر    برامج التّدري  المممعمتمممدة  م  المممعما مد  - 

الدينية والحوزات العلمية يرى  يها جموداً عملمى كمثميمر 

من الكتب الت  مضى على األيفها قرون عديدة و      

األصل لم اوو  للدراسة الت  اؤ ل يالب العلم للتمدّرج 

   مراحل التعلّم وإنّما دخلت إلى عالم الدراسة لمممكمانمة 

مؤلفيها العلميّة والحاجة إلى معر ة نرائهم    المسائمل 

و      الغالب ال اراع  مستوى الطالب الفكمر  عمنمد 

عروها الن المؤلف كان يناقش  يها نراا كبار العلممماا 

والمحققين. ولذلك يرب إعادة النّظر  م  ووم  المكمتمب 

الدراسية الت  اتناسب م  الطالب وم  المتطلّبات الثقما ميّمة 

والمعر يّة للمرتم  اتس م  المممعماصمر وممن المممهمم ان 

اشّكل لرنة من كبار العلماا والباحمثميمن لمتمحمديمد األ مدا  

األساسية المطلول احقيمقمهما لملمشمريمعمة والمممرمتممم  وأن 

اوو  البرامج الت  اخدم املمك األ مدا  و مذا مما سمو  

ينعك  على انظيم السلك الديمنم  عمممومماً وعملمى إنمتماجمإ 

 العلم .

  ما الع قة بين اطور المعملموم اتنسمانميمة واتسمتمنمبماي

 الفقه ؟

ال شّك بأّن العلوم اتنسانيّة واقّدمها    الكشف عن كثير  -

من القضايا المتعلّقة باتنسان وحيااإ اسا م إلى حّد كمبميمر 

   النّظرة الفقهية المستنبطة من النّصوص الشرعيّمة ألّن 

الك اتكتشا ات سو  اعط   هماً جديمداً لملمنّمصموص ممّمما 

 ينعك  سعة    عمليّة اتستنباي.

 ما أثر اغيير الموووعات    اغير األحكام؟ 

المعرو  أن الع قة الت  اقوم بين الممووموع وحمكمممإ  - 

   ع قة ا زم واراباي وقد يعبّر عنمهما بمعمضمهمم بشمكمل 

 لسف   يقول بأنّها بمثابة الع قة بين العلّة والمعلول و   

كما ادّل على الترابط بميمن المحمكمم والمممووموع  م  ممقمام 

التحقق و الثبوت ، كمذلمك امدّل عملمى اترامبماي  م  ممقمام 

اترافاع والسقوي ،  مذا وجد المممووموع  وجمد المحمكمم ، 

 وإذا اراف  الموووع اراف  الحكم.

 

  ل يعود القصور     قإ النظم والمرتم  إلمى قصمور 

 القواعد األصولية الموروثة؟

إّن الوجهة األساسية المرسومة لعلم أصول المفمقمإ  م   - 

البحع  يإ عن القواعد الت  اساعد علمى  مهمم المنمصموص 

الشرعية واسمتمنمبماي األحمكمام المممتمعملمقمة بماأل مراد ولمذلمك 

اقتصرت معظم المسائل  يإ على مباحع األلمفماة وغميمر ما 

مّما لإ ع قة بالغاية المممووموعمة لمإ ممن قمبمل المعملممماا 

الباحثين  يإ ولمم يمنمظمروا إلمى غميمر ذلمك إال عملمى نمحمو 

 اتستطراد.

  قال اعالى م يا أيها الذين نمنوا ايميمعموا   وأيميمعموا

الرسول واول  األمر منكم( ما معنى أول  األمر؟ و ل 

يدخل  يهم الخلفاا الراشدون األربعة؟ أم أن المقصود 

 اتمام عل  رو    عنإ على وجإ التحديد؟

اآلية المباركة ميا أيها الذين نمنوا أييعوا   والمرسمول  - 

وأول  األمر منكم(    خمطمال لملمممؤممنميمن بصمدد إرشماد 

جماعتهم إلى لوازم إيمانهم باق ورسولإ بممما يمنمتمظمم بمإ 

أمر م ويحفظ اماسكهم ويمعمزز المروابمط اتيمممانميمة المتم  

ارمعهم. و   أولويات  ذا التنظميمم لمرممماعمة المممؤممنميمن 

اعيين ممرجمعميمة لمهمم يمأخمذون ممنمهما األواممر والمنموا م  

واترشادات والتّعليمات ويرجعون إليها    حمّل المخم  مات 

الطارئة والنزاعات المنتظرة الت  ال اخملمو ممنمهما جممماعمة 

بشرية. ولك  اكون مرجعيّة  ماعملمة وممؤثمرة  م  بمّد ممن 

إعطاا الوالية لها بالطاعمة واتنمقميماد. وقمد أعمطمت اآليمة 

المباركة  ذم الوالية للّرسول باعتبار ارابايإ باق سبحانإ 

واعالى  هو المرجعيّة النايقة باسم التّشري  ولمهما سملمطمة 

التنفيذ ب  اعتراض وأما ياعة أولم  األممر  مهم  ممقميّمدة 

بطاعة الرسول وليست مرجعيّة مستقلّة ولمذا أممرت اآليمة 

عند النّزاع بالرجوع إلى   ورسولإ ولي  إليهم. وكملمممة 

مأول  األمر( الواردة    االية المباركة  م  عماّممة اشمممل 

كّل من انطبق علميمإ عمنموان مأولم  األممر( ممن المخملمفماا 

الراشدين رو    عنهم أجمعين وممن غميمر مم ولميمسمت 

خاّصة بهم أو ببعضهم كما  و ةا ر اآلية الممبماركمة. وقمد 

ذكرت    بعض المقاالت أّن الوالية المثمابمتمة ألولم  األممر 

ليست والية مطلقة وأّن النّزاع قمد يمحمصمل ممعمهمم و ميممما 

بينهم والمرج     حّل الخ   حينئذي امكمون  م  السملمطمة 

العليا المتمثّلة برسول      حيااإ وبالرجوع إلمى كمتمال 

  وسنّتإ بعد و ااإ ولذلك يمكن إيم ق عمنموان المطماعمة 

النّظامية أو اتداريّمة عملمى المواليمة المثمابمتمة ألولم  األممر 

امقمّدم -باعتبار ارابايها بنظم األمر    المرتم  و   كما  

 مشروية بعدم مخالفة الكتال والسنّة. -القول  يإ

  ل مسألة الخ  ة والسلطة من الموووعات الدنيوية 

 ام الدينية؟ و ل يروز اكفير المنكر لها؟

الخ  ة والسلطة راجعة إلى انظيم أمور اتنسمان وإدارة  -

شؤونإ ولي  لها ع قة بأصل الكفر واتيمان. والمتمنمظميمم 

وإن كان ورورة    اتجمتممماع المبمشمر  ويمقمرم الشمرع 

والّدين ولكنّإ يبقى من مسائل المفمروع اتجمتمهماديمة المتم  

 يعذر  يها المختلفون.

  كيف انظرون إلى جدليمة الشمورى والمبميمعمة؟ وكميمف

افسرون بالتال  اأخر اتمام عل  رو    عمنمإ عمن 

 بيعة اتمام أب  بكر رو    عنإ؟

اافق المسلمون عملمى ومرورة ممأل المفمرا  بمعمد و ماة  - 

رسول   عليإ الص ة والس م ولزوم البيعة للحاكم الّمذ  

ال بّد منإ لنمظمم األممر  م  المبم د، واخمتملمفموا  م  صمدور 

التعيين من الرسول    حيااإ لملمحماكمم أم أنّمإ امرو األممر 

شورى بينهم والّمذ  يمبمدو ممن قمرااة األحمداث  م  املمك 

المرحلة أّن  ناو خ  اً نخر حصمل أيضماً لميم   م  أصمل 

الشورى نفسها بل    اآللميمة المتم  اعمتمممدت لمتمحمقميمقمهما 

واختيار الحاكم بواسمطمتمهما. و مذا مما نمرى أنّمإ كمان ممن 

دواع  اتخت   والغيال لإلمام عل  وغيرم عن بيعة أبم  

بكر رو    عنهم. وعلى كّل حال  مّن الذ  حصمل  ميممما 

أّن اتممام عملميماً  -مهما كانت األسبال لحصول الغيال -بعد

قد وا ق على نتيرمة الشمورى ودا م  عمنمهما وشمارو مم  

جيش الخ  ة    مواجهة حركة اتراداد الت  ةهرت كممما 

رو  عنإ م  أمسكت يد  حمتمى رأيمت راجمعمة المنماس قمد 

رجعت عن اتس م يدعون إلى محق دين محمد مصلمى   

عليإ ونلإ( ...  نهضت    الك األحداث حتى زا  المبمايمل 

وز ق وايمأّن الّدين وانهنإ( وقال عن الخليفمة أبم  بمكمر 

   الك المرحلة م..  صحبتإ مناصحاً وايعتمإ  ميممما ايماع 

   يإ جا داً،  لما احتضر بعع إلى عمر  والّم،  سمممعمنما 

 وأيعنا وبايعنا وناصحنا ( .

    من    المرجعية الصالحة للبت  م  قضمايما المخم

والنظر الفقه  والسياس  والعقيد  بيمن المممسملممميمن 

سنة وشيعة؟ و ل  ناو نلية ارونها ممنماسمبمة يمممكمن 

 التعويل عليها؟

المرجعية الصالحة    القرنن الكريم والّسنّة الراممعمة.   – 

واآللية المقترحة لذلك يمكن أن امكمون ممن خم ل اشمكميمل 

مرل   قهاا مشترو من مختلف المذا ب اتس مية ينظر 

   المسائل المختلف  ميمهما والمممسمائمل المممسمتمرمّدة المتم  

يحتاجها المسلمون     ذا العصر و ذا مما يسماعمد عملمى 

التقريب بين المسلميمن ويسما مم  م  المحمد ممن اسمتمغم ل 

 اتخت  ات الفقهية    إثارة النعرات الطائفية.
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