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�س��يخ الأزهر يدعو لمراجعة اأمينة لبع�ض مفاهيم التراث الإ�سالمي

الم�س��لمة المجتمع��ات  ف��ي  ال�س��لم  منت��دى تعزي��ز  افتت��اح  ف��ي 
ب�سم اهلل الرحمن الرحيم الحمُد هلِل، و�سلَّى اهلل و�سلَّم وبارك 

على �سيدن����ا محّمد النبى الأمي وعلى اآل����ه و�سحبه.. �سمو 

�اَدة  ال�سيخ/ عبد اهلل بن زايد اآل نهيان - راعى المنتدى ال�سَّ

الُم  ُف��ون! الَحْف��ُل الَك��ريم! ال�سَّ ��رون والُمَثقَّ الُعَلَم��اء والُمَفكِّ

َعليُكم َوَرحَمة اهلل َوبَرَكاُته.. 

����كر  ف����ى ِبداية َكِلَمتى َهِذه َي�ُس�����رنى اأن اأتقدَّم ِبَخاِل�ص ال�سُّ

ِحدة: ُحكومًة را�ِس����دة،  قدير ِلَدوَلة الإَمارات الَعَربَيّة الُمتَّ والتَّ

و�َس����عًبا نبياًل، لرعايتها الَكريمة ِلَهذا الُمنَتدى، وحر�س����ها 

الم  الم�سك����ور عل����ى انعقاده ُكل ع����ام، بُح�سور ُدَع����اة ال�سَّ

ة ِمن ُكلِّ اأ�سق����اع الدُّنَيا. َكَما ُي�ْسعدنى اأن  ����ى الإن�َسانيَّ وُمحبِّ

يخ الَجليل  ْقدير والإِكَبار لأخى ال�سَّ كر َممزوًجا بالتَّ اأزجى ال�سُّ

ف�سيلة الدكتور عبد اهلل بن بيه رئي�ِص هذا الُمنَتدى على هذا 

َجاح  ذى َنرجو له النَّ الُجهد الَكبي����ر في اإعداد هذا الُمنَتدى الَّ

د والَغايات. والَتّوِفيق وتحِقيق المَقا�سِ

ة قد َحدََّدت غاية هذا الُملتقى   واإذا كانت الورق����ة التَّ�سويريَّ

لم وَبي����ان محوريته فى  ف����ى اإعادة الَك�سف ع����ن ثقافة ال�سِّ

و�����ص الوحى وُتراث  الإ�س����الم: ِمن ِخالل ِق����راءة َدقيقة لُن�سُ

تى  َلف، فاإنَّ َهِذه الَغاي����ة ل �َسكَّ هى ِمن اأنَبل الغاَيات الَّ ال�سَّ

ر عليها اأق����الم اأهل الخِت�سا�ص، لإِزالة َما راَن  يجب اأن َتتوفَّ

الم م����ن ُظلَمات بع�سها ف����وق بع�ص، ب�سبب  عل����ى ِفقه ال�سَّ

ت اإلى اأن  ف�سيرات الملتوي����ة، التى اأدَّ الق����راءة المغلوطة والتَّ

ل الأ�سلحة فى اأيدى جماعة من الم�سلمين اإلى �سدور  ْتتح����وَّ

دور اأعدائهم ومقاتليهم.  مجتمعاتهم واأهليهم بعيًدا ع����ن �سُ

نعم َنْحُن الآن فى اأ�سّد الحاَج����ة اإلى مراجعة اأمينة وقراءة 

ا�ِسئة  نقدية لهذه المفاهيم فى تراثنا الإ�سالمي، وبيانها للنَّ

ة جاَدّة  ب الَجاِمَعات ف����ى ُمقرَّرات ِدرا�ِسيَّ ِمن التَّالميذ وِلُطالَّ

ت�سهم فى تح�سين �َسباب الَعَرب والم�سلمين من الوقوع فى 

براث����ن هذه الجماعات الُم�َسلَّح����ة، ول مفرّ لمنتدانا هذا من 

ين واجتماعهم لالتفاق على روؤية ا�ستراتيجية  دعوة الُمخَت�سِّ

حة الَمَعاِلم َبيِّنة الأهداف والَغايات لنِت�سال �سبابنا من  وا�سِ

ول  �سُ
َذبُذب الَعقدي والفكرى فى اإدراك اأُ حالة ال�سطراب والتَّ

َهات ق�سايا العقي����دة والأخالق، اإلى حالة الهدوء  َمّ
الدِّين واأُ

ِحيح لدين اأ�سَهم  ّ ف�س�ى وال�ستقرار الإيمانى والَفه����ِم ال�سَ النَّ

ة، وزمالة  ة، وتاأ�سي�ص اأخوة ب�س�ريَّ فى �سنع ح�س����ارة عالميَّ

ا�ص هذا.. ة لم ُين�سج على ِمنوالها حتَّى َيوم النَّ عالميَّ

ت����ى َلْم َتُكن لتنَت�س�ر م����ن َغرب المعمورة  ه����ذه الح�سارة الَّ

اإل����ى �س�رقها فى فترة زمنية ق�سي����رة حيَّرت ُعَلَماء الَتّاريخ 

الم  ����ارة َحتَّى الَيوم - َلول ارتكازه����ا على مبداأ ال�سَّ والح�سَ

بي����ن الَنّا�ص، وَل����ول اأن نبى هذه الح�س����ارة قد ُبعث رحمة 

للعالمين اأجمعي����ن، ولم ُيبَعث رحم����ة للم�سلمين فقط، اأو 

لَعاَلم الإن�ساني����ة فَح�سب بل كما ُبعث رحمة لالإن�سان ُبعث 

َلّ  ْر�َسْلَناَك اإِ ا رحمة للحيوان والنَّبات والَجم����اد، »َوَما اأَ اأي�سً

الم، بل  َرْحَمًة ِلّْلَعاَلِميَن«الأنبياء: 107، والرَّحَمة يلزمها ال�سَّ

الم وجهان لُعملة واحدة، وَما اأُظن اأن ُهَناك ديًنا  هى مع ال�سَّ

من الأدياِن ول ِنظاًما اجتماعًيّ����ا اأو د�ستورًيّا َرحم الإن�سان 

وَع�سَم دمه مثل ما ع�سمه نبى الإ�سالم..

د اأن القراآن الكريم هو الكتاب الأوحد الذى جمع   وم����ن الموؤكَّ

على قات����ل النا�ص عقوبتين: الق�سا�ص ف����ى الدنيا والعذاب 

العظيم فى الآخ����رة.. ويكفى اأن الُقراآن ي�سوى بين قتل نف�ص 

ا�ص،  واح����دة -بغير حق اأو ف�ساٍد فى الأر�ص- وقتل �َساِئر النَّ

وبي����ن اإحياء هذه النَّف�ص واإحياء جمي����ع الب�س�ر.. »ِمْن اأَْجِل 

ُه َمن َقَتَل َنْف�ًسا ِبَغْيِر َنْف�ٍص  َذِلَك َكَتْبَنا َعَلى َبِن����ى اإِ�ْسَراِئيَل اأََنّ

َما َقَتَل الَنّا�َص َجِميًعا َوَمْن اأَْحَياَها  ْر�ِص َفَكاأََنّ اأَْو َف�َس����اٍد ِفى اْلأَ

َما اأَْحَي��ا الَنّا�َص َجِميًعا«المائدة: 32.  َفَكاأََنّ

بل اأن الإ�س����الم لُيحرِّم مج����رد ترويع الإن�س����ان وتخويفه، 

حت����ى لو كان التَّرويع على �َسبي����ل الُمداعبة والمزاح، يقول 

النبي)�ص(»مْن اأ�ساَر اإلى اأخيه بحديدٍة، فاإنَّ المالئكَة تلعُنُه 

ِه«، وقال: »َلَيِحلُّ ِلُم�ْسِلٍم  مِّ
حتَّى َيَدعُه واإن كان اأخاه لأبيِه واأُ

َع ُم�ْسِلًما«، ولقد بلغت رحمته )�ص( ورفُقه بالحيوان  ُيَروِّ ْ
اأَن 

ه راأى مرة جم����اًل تت�ساقط الدموع من عينيه، وتبدو عليه  اأنَّ

َع����ب والإرهاق، فا�ستدع����ى �ساحب الجمل وكان  اأمارات التَّ

ُغالًما من الأن�سار وقال له: »اأفال تتقى اهلَل فى هذه البهيمة 

َكَك اهلُل اإياها؟ فاإنه �سكى اإلى اأنك ُتجيعه وُتدئبه«،  الت����ى َملَّ

وا�سل الَحى بين  هاالإخوة- هذا التَّ ول ينبغى اأن ن�ستنكر –اأيُّ

الأنبياء وبين الكائنات الأخ����رى من حيوان ونبات وجماد، 

ا�ص ل يعرفون حيواًنا  اأو ن�ستبع����د حدوثه انطالًقا من اأن النَّ

ك لو ذهبت تتعَرّف على  تحدَّث اإل����ى اإن�سان و�سكى اإليه، فاإنَّ

ه �َسُيده�سك  عالقة الإن�سان بالكائنات فى منظور الإ�سالم، فاإنَّ

اأن تعلم اأن هذا الكون بكل عوالمه – فى منظور الُقراآن الَكريم 

- لي�ص ميًت����ا اأو جماًدا اأ�سم محروًما م����ن الوعى والإدراك 

ريح الُقراآن يدل دللة وا�سحة على  وم����ن حياة تنا�سبه، و�سَ

����ا كانت هذه العنا�سر، يعُبد  اأن ه����ذا الكون بكل عنا�سره، اأيًّ

ا نفقد الأهلية  ����ا، واإْن ُكنَّ اهلل وُي�سبِّحه، ب����ل وَي�سُجد له اأي�سً

وال�س�روط التى تمكننا من اأن نرى �سجوده اأو نفَقه َت�سبيحه، 

اأن كثيرة ِجًدا وُتفتتح بها �سور  والآي����ات الواردة فى هذا ال�سَّ

ِع����دَّة، والَعقل ل يت�س����َوّر ت�سبيًحا ول �سج����وًدا من ميِّت ل 

اإدراك ل����ه ول حياة فيه، بل و�سف الحي����اة للكائن الُم�َسبِّح 

�سبيح: »َواإِن  جود والتَّ �رورة و�سفه بال�سُّ اجد ي�سبق بال�سَّ ال�سَّ

ُه  نَّ ُح ِبَحْمَدِه َوَلِك����ن لَّ َتْفَقُهوَن َت�ْسِبيَحُهْم اإِ لَّ ُي�َسبِّ ����ن �َسْيٍء اإِ مِّ

َ َي�ْسُجُد َلُه  َكاَن َحِليًم����ا َغُفوًرا«الإ�سراء: 44، »اأََلْم َت����َر اأن اهللَّ

ْم�ُص َواْلَقَمُر َوالنُُّجوُم  َماَواِت َوَمن ِفى اْلأَْر�ِص َوال�سَّ َمن ِفى ال�سَّ

ا�ِص« الحج: 18،  َن النَّ َوابُّ َوَكِثي���رٌ مِّ ��َجُر َوال��دَّ َواْلِجَباُل َوال�سَّ

ا  ْيَر َواأََلنَّ ِبى َمَعُه َوالطَّ وِّ
اًل َيا ِجَباُل اأَ ا َف�سْ »َوَلَقْد اآَتْيَنا َداُووَد ِمنَّ

ِعى معه«  ِب����ى معه: »رجِّ وِّ
َل����ُه اْلَحِديَد« �سباأ: 10، ومعنى اأَ

الذِّكر والت�سبيح. 

وِبهذا الَمنطق نفَهم قول النَّبى )�ص( فيما رواه الإمام ُم�سلم: 

ي  نِّ اأَْن اأُْبَعَث اإِ
َ
َقْبل 

َّ
َة َكاَن ُي�َسلُِّم َعَلي  ����ي َلأَْعِرُف َحَجًرا ِبَمكَّ »اإِنِّ

و�ص القاِطعة َيتبيَّن  َلأَْعِرُفُه اْلآَن«، وانِطالًقا ِمن َه����ِذه النُّ�سُ

����ا كان هذا الغير  لن����ا اأن عالقة الإن�س����ان الم�سلم بغيره اأيًّ

اإن�ساًن����ا اأو حيواًنا اأو نباًتا اأو جماًدا هى فى فل�سفة الإ�سالم 

ل ما تقوم على مبداأ  حبة وارتفاق، تقوم اأوَّ عالق����ة زمالة و�سُ

����الم والَتّعاُرف، واأنَّ الإ�سالم م����ن هذا لُمنطلق تحديًدا ل  ال�سَّ

ُيبي����ح الَقتل اإلَّ ف����ى حالة واحدة وحيدة ه����ى رّد العِتداء، 

اأو ا�ستيفاء َحّق من ُحق����وِق اهلل تعالى الثابتة بن�ص قطعى 

الدَّلل����ة والثُّبوت، ومن ُهَنا ندرك لماذا َح����رَّم الإ�سالم على 

َعَفاء ف����ى ُمع�سكر الَعدو، ومنع من َهدم  الُم�سِلمين قتل ال�سُّ

بنيانه����م، وحرق اأ�سجاره����م وقتل نحله����م وحيواناتهم اإَلّ 

ل�س�����رورة الأكل وعلى قدره����ا، ل تتجاوزه ول تتعداه وذلك 

لأن كل اأولئ����ك ل يت�سور منه����م ُعدوان ول اعتداء، حتَّى قال 

الأديب الم�سهور )م�سطفى الرافعي(: »اإنَّ ل�سيوف الُم�ْسِلمين 

اأخالًقا«.

الم فى ديِن  ة اإحَي����اء ِفقه ال�سَّ َها الَحْف����ُل الَك�ريم: اإَنّ ُمِهمَّ  اأيُّ

وًل وُتراًثا اأم����ر َلْم َيُعد ترًفا اأو خياًرا ُممِكًنا، بل  الإ�سالم: اأ�سُ

هو اأ�سبه بطوق النجاة الآن. وح�سًنا فعل هذا المنتدى الكريم 

ِبيه  فى تبنِّى م�سوؤولية َجمع هذا الِفقه وتجليته للخامل والنَّ

وازى عَماًل اآخر هو  واء، واأرى اأن يتبنَّى الُمنتَدى بالتَّ على ال�سَّ

����ى ت�سدرها الجماعات الإرهابية  ت التَّ جمع الُكتب والمَجالَّ

ة، وتظهر  ة عبر و�ساِئل الن�س�ر الإلكترونيَّ الُم�َسلَّح����ة، وبخا�سَّ

ت����ى تحمل َخطًرا  ة، والَّ باأكث����ر من ُلغ����ة غير اللُّغ����ة الَعَربيَّ

ب����اب، هذه الكتب والمقالت لُبدَّ من جمعها  داِهًما على ال�سَّ

ة عمل ثالث لُبدَّ  وَت�سِنيفه����ا ونق�سها ُجملًة وتف�سي����اًل، وَثمَّ

تى تنطلق منها جماَعات  ة الَّ رة القواِعد العقديَّ ِمن����ه ِلُمَحا�سَ

ة: قاِع����دة التَّكفير، اأو َمبداأ التَّكفير  ّ الَقتل الُم�َسلَّحة، وِبَخا�سَ

ا ِمن  لَّلوا ب����ه ِقَطاًعا َعري�سً لوه ف����ى اأدبياتهم و�سَ ����ذى اأ�سَّ الَّ

ها  �رِق والَغ����رب، وِمن الُمحِزن – اأيُّ ب����اب الُم�سِلم فى ال�سَّ ال�سَّ

����ام ال�سعبة اَلّتى  الَحف����ُل الَكريم - اأن ت�س����در فى َهِذه الأيَّ

نعي�سها الآن ُكت����ب وَمن�ُسورات باأقالم طائفة ِمن الُمنَت�سبين 

كفي����ر، ويفرِّقون فيها بين  للِعل����م، يتناولون فيها م�ساألة التَّ

التَّكفي����ر الَجاِئز وهو تكفير الُمطل����ق وتكفير الُمعَين الَجاِئز 

ة الآن  مَّ
ب�س�����روط، ومثل َهِذه الأق����وال َل ُتنا�ِسب ظ����روف الأُ

ذى ن�سعى اإليه  الم الَّ ة ال�سَّ ِبحال من الأحوال، وَل تدعم َق�سيَّ

جميعًا، وَنْح����ُن ل ُنَناِق�ص ُهَنا َم�ساألة تكفير الُمطلق وتكفير 

ق�سيم َل����ْم َيِرد فى ِكتاب ول �ُسنَّة،  المعَي����ن، وكيف اأن هذا التَّ

تى تخ�سع لإعمال النظر  رين، الَّ ما هو ِمن اأق����وال الُمتاأخِّ واإنَّ

بَِن��ي َقْوِم��ي أَِفيُق��وا ال تََناُموا

َفأَْهُلون��ا ِبِهْم َفَت��َك الِْخَصاُم

أَنِْقُذوَه��م ِكَراَم��اً  ��وا ي��ا  َفُهبُّ

َفَبْعَد الَْم��ْوِت اَل يُْجِدي الَْكالُم



اإبن بية يجدد الدعوة لتجديد الخطاب الإ�سالمي �سموًا بالدين الحنيف

منتدى تعزيز ال�سلم ينه�ض بمهمة ك�سف زيف التوكوؤ على الإ�سالم

ابن بية: الرحمة مبداأ واأ�سل راجح على كل الجزئيات الظرفية

 جدد معالي ال�سيخ عب���داهلل بن بية رئي�ص »منتدى تعزيز ال�سلم 

في المجتمع���ات الم�سلمة« الدعوة لتجديد الخط���اب الإ�سالمي؛ 

طالما كان ذلك بغاية ال�سمو بدين الرحمة والإن�سانية. داعيًا حملة 

العلم اإلى الخو�ص في غمار المنهجية العلمية والعملية، التي من 

�ساأنها اأن تفكك بنى الرهابيين وتنق�ص عرى ما عقدوه من اأباطيل 

اأو ت�سليل، �سواء اأكان عن ق�سد اأم عن جهل.

ج���اء ذلك في الكلمة التاأطيرية الت���ي األقاها معالي ابن بية لدى 

افتتاحه الملتقى الثاني ل»منت���دى تعزيز ال�سلم في المجتمعات 

الم�سلم���ة«، الذي ت�ست�سيفه دولة الإم���ارات العربية، �سباح اأم�ص 

بفندق »�سانت ريجي�ص-الكورني�ص« في اأبو ظبي.

و�س���ارك في افتتاح المنتدى �سمو ال�سيخ عبداهلل بن زايد اآل نهيان 

وزير الخارجي���ة، وف�سيلة الإم���ام الأكبر الأ�ست���اذ الدكتور اأحمد 

الطيب �سيخ الأزهر ال�سريف، وكوكبة كبيرة من العلماء والمفكرين 

والكتاب والإعالميين وال�سخ�سيات الإ�سالمية والعالمية.

ورح���ب معالي ابن بية بالح�سور، ودعا المنتدين اإلى ت�سافر الجهود، والنهو�ص كتفًا بكتف بواجب اإنقاذ الغريق واإطفاء الحرائق 

الم�ستعل���ة في ج�سد المجتمعات الم�سلمة، هديًا بالقراآن الكريم وال�سنة ال�سريفة، واإ�ستلهامًا لروح الإ�سالم ال�سحيح، دين التالقي 

والحوار ل الخ�سومة والإدبار.

اإلى ذلك األقى ف�سيلة الإمام الأكبر الدكتور اأحمد الطيب كلمة قال فيها اإن البحث عن ال�سلم من المهمات الجليلة والعظيمة التي 

ينه����ص به���ا »منتدى تعزيز ال�سلم في المجتمعات الم�سلمة« برئا�سة معالي ال�سيخ عب���داهلل بن بية، واأن الحاجة �سارت ما�سة 

لتاأ�سيل ثقافة ال�سلم في ن�سو�ص الوحي وال�سنة و�سيرة ال�سلف ال�سالح، وتقديمها نقية من التحريف والتاأويل الخاطئ لالأجيال 

الجدي���دة، الذين انزلق بع�سهم اإلى الحتراب الأعمى، وفي الغالب تق���وم حروبهم فيما بين بع�سهم البع�ص على ح�ساب ا�ستقرار 

واأمان المجتمعات الإ�سالمية، هذا ف�ساًل عن �سرر حروب الفتنة على �سمعة الإ�سالم دين الرحمة عينه بعيون الآخرين.

واأ�س���اف ف�سيلة �سي���خ الأزهر اأن 

عالقة الم�سلم م���ع غيره، اأي كان 

هذا الغي���ر اإن�سانًا اأكان اأم حيوانًا 

اأم نبات���ًا اأم جم���اداً، ه���ي عالقة 

زمالة و�سحبة ومودة، تنطلق من 

التي  محبة اهلل لمخلوقاته كافة، 

ل يحق لأحد اأن يق���رر م�سائرها 

اإل بما اأمر ب���ه خالقها. موؤكداً اأن 

دور المنت���دى بال���غ الأهمية في 

الأ�سيلة  ال�سلم  بيان ون�سر ثقافة 

في الإ�س���الم، اإل اأن ف�سيلته دعا 

المنت���دى اأي�س���ًا للقي���ام بجمع 

من�س���ورات المتطرفين وت�سنيفها 

ونق�سها؛ لأنها تغرر بالكثيرين من ب�سطاء النا�ص.

من جهته قال وزير الأوقاف المغربي الدكتور اأحمد التوفيق اإن ق�سية ال�سلم، التي ينه�ص بها “منتدى تعزيز ال�سلم في المجتمعات 

الم�سلم���ة برئا�سة معالي ال�سيخ عبداهلل بن بية، هي من اأهم الق�سايا الملحة على الوعي الإ�سالمي المعا�سر. ذلك لأن ما يع�سف 

بالعالم الإ�سالمي من فتن وحروب وتطاحن ي�ستدعي جميع المخل�سين للعمل الدوؤوب لتعزيز ثقافة ال�سلم.

وعر����ص التوفي���ق في الختام مجموعة نقاط يعتقد اأنها تعزز الم�ساعي في رفد ثقافة ال�سلم بما يعلي من قيمها على ح�ساب قيم 

الغلو والتطرف، من اأهمها محا�سرة الأفكار الم�سمومة باإ�سراقات اإ�سالمية منفتحة على الحياة بكل اأبعادها المعا�سرة.

اإل���ى ذلك اأو�سح معالي ال�سيخ عب���داهلل بن بية بكلمته اأهمية التجديد بالفكر الإ�سالمي، طالما اأن غر�ص التجديد هو ال�سمو بدين 

الرحم���ة اإلى الم�ستوى الذي يليق ب�ساحب الدين، الرحمن بذاته، الرحيم بخلقه. موؤكداً �سرورة اإماطة اللثام عن زيف التوكوؤ على 

الإ�س���الم من خ���الل ا�ست�سهادات مجتزاأة خارج ال�سي���اق الزماني والمكاني والإن�ساني، ومعزولة عن بقي���ة الن�سو�ص التي تف�سر 

غمو�سها وتقيد اإطالقها، وتخ�س�ص عمومها، وترد جزئيها اإلى كلّيها.

ول حظ معالي ابن بية اأن حملة العلم الذين يرف�سون الإرهاب ا�ست�سعبوا الخو�ص في غمار المنهجية العلمية العميقة، التي من 

�ساأنها اأن تفكك بنى الإرهابيين وتنق�ص عرى ما عقدوه.

وق�سم معاليه مواقف العلماء تجاه دعوة الغالة اإلى ثالثة اأق�سام:

• ق�سم اكتفى اأربابه بالتعويم والتعميم واإ�سدار بيانات الإدانة متهيبين النزول اإلى �ساحة الق�سايا والمفاهيم.	

• ق�س���م رام مقارعة الأدلة الجزئية بمثلها، فتبنى منهجه���م الجتزائي، ورد بجزئي على جزئي، وبظاهر على ظاهر، فلم ي�سنع 	

�سيئًا…

• ق�سم عدل عن هذا كله وزعم اأن الن�سو�ص غير ملزمة، ف�سَلّم �سمنًا باأن الإرهابي يعتمد على الدين الإ�سالمي.	

وق���ال معال���ي ال�سيخ عبداهلل بن بي���ة اإن هذه الأ�سباب مجتمعة ه���ي التي جعلت دعت “منتدى تعزي���ز ال�سلم في المجتمعات 

الم�سلمة” يحمل على كاهله الر�سالة العلمية والعملية لالإ�سالم، من خالل تنزيل المفاهيم على اأر�ص الواقع و�سرحها حتى تت�سح 

الحقائ���ق ال�سرعية، و�سيبين العالقة بين تعليمات ال�س���رع والظروف المو�سوعية، والربط الع�سوي بين الم�سالح جلبًا والمفا�سد 

درءاً والتطبي���ق العملي، لنعلي من �ساأن ال�سلم، وتوفير ا�سباب الحياة، ونحط من الفتخار بالحرب ونبعد اأ�سباب الدمار والهالك، 

لتكون النتيجة اأن من يمار�ص القتال والتدمير والتكفير والتهجير لي�ص له �سند �سحيح من الإ�سالم، ول يعتمد على منهج م�ستقيم 

من مناهج تف�سير الن�سو�ص.

والأخِذ والرَّد. ولكنا ُننبِّه فقط اإلى اأن بع�ص الفَتاوى اأو الأحَكام 

ما  ����ور الَخوالى اإنَّ ت����ى َي�سدرها ه����ذا الَفقيه اأو َذاك فى الُع�سُ الَّ

ة ل ُيْمِك����ن الِقيا�ص عليها  َدرت ِلُمواَجهة ظ����روف ا�سِتثنائيَّ �سَ

ة الَتّكفير اأ�سَدق ِمثال على دعوانا َهِذه، حيُث نرى  الآن، وَق�سيَّ

جماعات الإرهاب الُم�َسلَّح الَي����وم ت�ستند اإلى اأحكام َينقلونها 

ع����ن ابن َتيمية وابن َكثير َرِحَمهم����ا اهلل، َتُن�ص على اأن الُنطق 

خ�����ص، َبل لُبدَّ من  هادتي����ن ل َيكف����ى للُحْكم باإ�سالم ال�سَّ بال�سَّ

وع الَكاِمل لأحَكام الإ�سالم، واللِتزام  اْقِتران الَعَمل بهما والُخ�سُ

�ريعة، فاإذا  ����ة وال�سَّ »بالدِّفاع ع����ن الَجماعة والدَّوَلة الإ�سالميَّ

ار َيجب  �روط َفُهم ُكفَّ َخرج الُم�ْسِل����م، اأو الُم�ْسِلُمون عن َهِذه ال�سُّ

ة الَق����ول فى هذا الَفهم الَمغُلوط اأن ابن تيمية  ِقتالهم«.. وَجليَّ

امن  ابع والقرن الثَّ ما قال ذلك الكالم فى القرن ال�سَّ َرِحَمه اهلل اإنَّ

الهجريين، وكان م�سغوًل بُمواجهة المَع����ارك الَعِنيَفة الدَّامية 

تار الذي����ن اأ�سقطوا بغداد وا�ستولوا  بي����ن الم�سلمين وغارات التَّ

لوا اإلى م�س�ر التى هزمتهم فى عين جالوت..  ام وو�سَ على ال�سَّ

تار فى ذلكم الوقت ُيظهرون اإ�سالمهم وُيبطنون ُكفرهم،  وكان التَّ

ام الدُّويالت الُم�ْسِلمة ل يجدون حرًجا من ال�ستعانة  وكان ُحكَّ

يط����رة على ما تبقَّى فى اأيديه����م من الِبالد، وفى  بهم فى ال�سَّ

ه����ذه الظروف تحديًدا قال ابن تيمية َما ق����ال من اأنه لُبدَّ ِمن 

هادتين حتَّى َيمت����از الم�سلم عن غيره من  اِقت����ران الَعَمل بال�سَّ

الُمتَظاهرين بالإ�سالم الذين َيكيدون للم�سلمين ويقتلونهم.. 

ة الآن  ّح قيا�ص ُمجتمعاتن����ا الإ�سالميَّ وؤال هو: َكي����ف َي�سِ وال�سُّ

على مجتمعات اختلط فيها الُم�ْسِلم بالكافر والُمنافق، والَعَرب 

ت����ار والَمُغول؟! وهل يمكن اأن ي�سوَّى فى الُحكم الواحد بين  بالتَّ

المجتمع����ات الُم�ْسِلمة فى الَقرن الواحد والع�س�رين وبينها فى 

اب����ع والَثّامن الهجريين!! وكي����ف اأُلغيت ُكل الُفروق  القرن ال�َسّ

ة والظروِف القا�سية  يا�سيَّ ة وال�سِّ ياقات والُمالب�َساِت الفقهيَّ وال�سِّ

تة ِلتُطل براأ�سها من  تى اأثمرت هذا النَّوع م����ن الَفَتاوى الموؤقَّ الَّ

جديد وُتبرِّر لجماع����ات التكفير اإعالن الِجهاد على مجتمعات 

وُم  الة وُتوؤتى ال����زَّكاة وَت�سُ ُتوؤمن ب����اهلل ور�سوله وُتقي����م ال�سَّ

فق عليه فقهاء  رم�سان وتحج اإلى بيت اهلل الَحرام، ُثمَّ اأين ما اتَّ

ر الزم����ان والمكان والظروف  ر بتغيُّ الأمة م����ن اأن الَفتوى َتتغيَّ

والأحوال!!. 

ًة  ِخذ من َمُقولة التَّكفير ُحجَّ تى تتَّ ة -الَّ َمويِّ اأن َهِذه الَفو�سى الدَّ

دَّى لهذه الِفتنة فى  و�َسنًدا-تحتاج اإل����ى ا�سِتنفار علمائى َيت�سَ

م الَعاَل����م الَعَربي، َبل فى ُكل َمدينة فيه، ول َيتحقَّق  ُكل َعوا�سِ

����ة: الَتّعليم َقبل  َذِلك اإلَّ بالن����زول اإلى حقول الَتّعليم وبخا�سَّ

الجامع����ي.. وَلَعَل اجتماًعا يلتقى فيه الم�سوؤولون عن التَّعليم 

فى العالم العرب����ى واأي�سًا الم�سوؤولون عن المدار�ص والمَعاِهد 

الدِّينية ِلو�سع َمنهج ِعلم����ى ُم�سترك ي�ستند اإلى راأى الجمهور 

فى النَّهى عن التَّكفير نهًيا قاطعًا ل لفَّ فيه ول دوران، وي�ساغ 

فى ُمق����رَّر درا�سى جاد يفند اأغالي����ط التَّكفيريين تفنيدا فكريًّا 

وتربويًّا على م�ستوى الوطن الَعَربى - اأقول َلَعَل اجتماًعا كهذا 

����رورات الُق�سوى، ذلكم اأن التركيز  رورة من ال�سَّ اأ�سَب����ح الآن �سَ

على التَّعليم اأو الِخطاب التَّعليمى اأَهم واأجدى من الَتّركيز على 

ِخَط����اب الُجمهور، لأن الَقاِع����دة الَعري�سة من الَجماهير لتزال 

ذى يعول  دَّ ثقافة التَّكفير، ِبخالف الجيل الَجديد الَّ ن����ة �سِ ُمح�سَّ

فى اكت�ساب المعرفة عل����ى و�سائل الت�سال الإلكترونية، وهى 

ل  ُمخترقة اختراًقا كاماًل من ِقبل هذه الجماعات، وت�ستهدف اأوَّ

ة.  ة والجامعيَّ ما ت�سته����دف �سباب الطالب من المرحلة الثانويَّ

ادة الُف�س����الء اأن اأختم كلمتى ببيان اأن  ها ال�سَّ وا�سمح����وا لى اأيُّ

الحمالت الت����ى ت�سنها و�سائل الإعالم عل����ى الخطاب الدِّينى 

ل والأخير عن ظهور »داع�ص« واأخواتها  بح�سبانه الم�سوؤول الأوَّ

وبنيه����ا وحفدتها هى حمالت تت�س����ف بال�سطحية فى تب�سيط 

الأم����ور، وهى اإذ تختزل اأ�سباب ظهور هذه الجماعات فى �سبب 

واحد هو: الخطاب الدِّينى فاإنها تتغافل اأو تتعامى عن عواِمل 

اأخرى دفينة دفَعت بهوؤلء ال�سباب اإلى انتهاج العنف الُم�َسلَّح 

كحل اأخير يائ�ص لتغيير مجتمعاتهم! اأن الإخفاقات المتتالية 

وثقافة التهميي�ص التى عا�سها هذا الجيل على اأكثر من م�ستوى 

اأ�سهمت اإ�سهاًما وا�سًحا فى �سعور الكثيرين بالإحباط والياأ�ص، 

ة،  ف�سيَّ ����ة والنَّ يا�سَيّ����ة والقت�ساديَّ وبخا�س����ة الإخفاق����ات ال�سِّ

والِخط����اب الدِّينى وحده َلي�ص ه����و الَحل، بل هو جزء من حل 

ة  ة وتعليميَّ ة واقت�ساديَّ الم�سكلة، فهناك خطابات ِعدَّة: �ِسيا�سيَّ

ة كانت كلها مع����اول َهدم وتحطيم  ����ة وفنيَّ ����ة واإعالميَّ وثقافيَّ

ا�ص واأحالمهم وتحتاج الأن اإلى اإ�سالح ل يقل �ساأًنا  لآم����ال النَّ

ول خطًرا عن اإ�سالح الِخطاب الدِّيني. 



العاّلمة ال�سيد علي الأمين لموؤتمر تعزيز ال�سلم في المجتمعات الم�سلمة
الدعوة القراآنية لل�سلم والإ�سالح - لتعاون الأمراء والعلماء على ن�سر ثقافة ال�سلم والعتدال

احت�سان الإمارات لمنتدى ال�سلم فر�سة للعلماء والمفكرين لن�سر ثقافة ال�سلم والعتدال 

اأبوظبي في 29 اأبريل

اأك���د �سماحة العالمة ال�سيد علي الأمي���ن المرجع الديني اللبناني 

ع�سو مجل�ص حكماء الم�سلمين ان احت�سان دولة الإمارات العربية 

المتح���دة ورعايتها ل� منت���دى » تعزيز ال�سلم ف���ي المجتمعات 

الم�سلمة » خط���وة متقدمة لتعطي الفر�س���ة للعلماء والمفكرين 

بن�سر ثقافة ال�سل���م والإعتدال في اأو�ساط الأمة وخ�سو�سا ال�سباب 

الذين وقع الكثير منهم �سحية المفاهيم المغلوطة التي تعمل على 

ن�سرها دعوات التطرف والإرهاب والتكفير. وقال �سماحته - لوكالة 

اأنب���اء الإمارات »وام« على هام�ص ح�سوره اأعمال المنتدى المقام 

في اأبوظبي - ان انعقاد المنتدى ياأتي في مرحلة �سعبة تمر على 

الأم���ة العربية والإ�سالمية من خالل ما ظهر من �سراعات ونزاعات 

بي���ن اأحزاب وتنظيمات اتخذت من الدين �سعارا وغطاء لم�ساريعها 

ال�سيا�سية وطموحاتها ال�سلطوي���ة بو�سائل غير م�سروعة اأدت اإلى 

ت�سويه �سورة الإ�سالم في العالم.

ونوه �سماحة العالمة الأمين انه في ظل ما تمر به ال�ساحة العربية 

والإ�سالمي���ة ا�ستوجب اأن تعقد الموؤتم���رات لتو�سيح حقيقة الدين 

واأنه بريء من التطرف والإرهاب.

 

القاعدة القراآنية في ال�سلم والإ�سالح
واأو�سح �سماحته ان الق���راآن الكريم ي�سير اإلى المنطلقات والأ�س�ص 

الت���ي تقوم عليها الدعوة التي حمله���ا الأنبياء والر�سل منذ بداية 

تكوي���ن الجماع���ة الب�سرية وق���د جاء في ق���ول اهلل تعالى / كان 

النا�ص اأمة واحدة فبعث اهلل النبيين مب�سرين ومنذرين واأنزل معهم 

الكتاب بالحق ليحكم بين النا�ص فيما اختلفوا فيه/ .. وهذه الآية 

تدلن���ا على قيام الدعوة على التب�سير والتحذير والعمل على ف�ص 

الخالفات والنزاعات التي تح�سل بين النا�ص حفاظا على وحدتهم 

التي قامت على اأ�سا�ص الفطرة.

وق���ال » ان المطل���وب عند البحث عن ركائز ه���ذه الدعوة العودة 

اإل���ى الن�سو�ص الدينية من الآيات والروايات بعيدا عن العودة اإلى 

التاري���خ في الما�سي البعيد والقري���ب لأن ما و�سلنا من التاريخ 

في���ه ال�سحيح وغيره .. وال�سحيح منه لي����ص بال�سرورة اأن يكون 

في���ه التطبيق ال�سحيح لتل���ك الن�سو�ص فالتاري���خ هو من �سنع 

الب�سر الذي���ن يخطئون وي�سيبون وقد امت���الأ بال�سراعات الدموية 

ف���ي ع�سور عديدة تحت �سعارات مختلفة م���ن الدين والدنيا ومن 

الخطاأ اأن نجعل من التاريخ حاكما ومف�سرا لتلك الن�سو�ص الدينية 

الم�ستملة على قواعد الفكر وال�سلوك بل العك�ص هو ال�سحيح فنحن 

نحاكم التاريخ واأحداثه ورجاله اإنطالقا من الن�سو�ص لأنها بمثابة 

المواد القانونية التي نرجع اإليها في المحاكمة وعلى اأ�سا�سها تتم 

التخطئة والت�سويب«.

 

الدعوة اإلى ال�ّسلم
وي�ستف���اد من بع�ص الآي���ات اأن الدعوة الديني���ة قامت على اأمور 

اأ�سا�سية،منها:

ِذيَن اآَمُنوا اْدُخُلوا  َها الَّ -ال�ّسلم،وهو ما جاء في قول اهلل تعالى:)َيا اأَيُّ

ًة (. وترتكز الدعوة اإلى ال�سلم هذه على: -الم�ساواة  ْلِم َكافَّ ِف���ي ال�سِّ

بين بني الب�سر في الإن�سانية واإلغاء الإمتيازات على اأ�سا�ص العرق 

والل���ون والجن�ص،كما جاء في قوله تعالى: )ي���ا اأيها النا�ص اتقوا 

ربكم الذي خلقكم من نف�ص واحدة( وقوله تعالى) ولقد كرمنا بني 

ن َذَكٍر َواأُنَثى  ا َخَلْقَناُك���م مِّ ا�ُص اإِنَّ َها النَّ اآدم ..( وقول���ه تعالى)َي���ا اأَيُّ

ْتَقاُكْم اإِنَّ  ِ اأَ ْكَرَمُكْم ِعنَد اهللَّ نَّ اأَ َوَجَعْلَناُكْم �ُسُعوًبا َوَقَباِئ���َل ِلَتَعاَرُفوا اإِ

َ َعِلي���ٌم َخِبيرٌ(. فق���د األغت هذه الآيات كل الف���وارق التي تكون  اهللَّ

مثاراً للنزاعات،وخاطبت النا����ص وبني اآدم دون تمييز واعتبرتهم 

مت�ساوين،واأظهرت اأن الغاية من الّتعّدد هي التوا�سل والتعارف،واأن 

معيار التفا�سل بي���ن اإن�سان واآخر وبين �سعب واآخر هو في العمل 

ال�سالح والت�سابق على فعل الخيرات. الحرّية الدينّية

واأ�ساف » ومن ركائز هذه الدعوة اإلى ال�سلم »الحرية الدينية« فال 

يمكن اأن تت�سف الدعوة بال�سلمية اإذا كانت �سالبة للحرية ومكرهة 

عل���ى الإعتق���اد بها فاإن ذلك يك���ون من بواعث ال�س���راع والنزاع 

ويتناف���ى مع ال�سلمي���ة ولذلك ورد في اآيات عدي���دة ما ي�سير اإلى 

حرية الإعتقاد كقوله تعالى : /ل اإكراه في الدين/ .. /وقل الحق من 

ربكم فمن �ساء فليوؤمن ومن �ساء فليكفر/ .. /ومن يدع مع اهلل اإلها 

اآخر ل برهان له به فاإنما ح�سابه عند ربه اإنه ل يفلح الكافرون / .

واو�س���ح �سماحته ان العناية باإ�س���الح ذات البين برزت من خالل 

جملة من الت�سريعات ذات الأبعاد الجامعة بين مكونات المجتمع 

المتع���ددة والموؤلف���ة بين قلوبه���ا وبها تحققت نعم���ة اهلل على 

تل���ك الجماعات المتفرقة المتناح���رة والمت�سارعة فجمعتهم بعد 

الإخت���الف واأ�سبحوا اأهل مودة وائت���الف كما حكى اهلل تعالى عن 

ذلك بقول���ه / واذكروا نعمة اهلل عليكم اإذ كنت���م اأعداءا فاألف بين 

قلوبكم فاأ�سبحتم بنعمته اإخوانا /.

واأ�سار الى عقد الموؤاخاة ال���ذي قام به الر�سول /�ص/ في المدينة 

المنورة بين قبائل الأو�ص والخزرج والمهاجرين والأن�سار ليجعل 

الأخوة اأ�سا�سا لقيامة المجتمع الجديد وعنوانا من عناوين دعوته 

الرائ���دة التي اعتم���دت على ال�سلم قاعدة م���ن قواعدها وبندا من 

بنودها كم���ا تقدمت الإ�سارة اإليه .. ول �سك في اأن عقد الأخوة هذا 

ق���د �سكل اأهم الو�سائل واأف�سل الط���رق الموؤدية اإلى ف�ص الخالفات 

والنزاعات والمحققة لل�سلم بين الأفراد والجماعات.

وق���ال �سماحته » وقد جاء في ن�سو�ص ال�سنة النبوية ال�سريفة اأن 

الم�سلمي���ن كالج�سد الواحد اإذا ا�ستكى من���ه ع�سو تداعت له بقية 

الأع�س���اء بال�سهر والحمى واأن الم�سل���م اأخو الم�سلم ل يخونه ول 

يخذل���ه ول يحقره وق���د اأ�سبح الم�سلمون في ظ���ل هذه التعاليم 

مجتمعا م���ن اأطهر المجتمعات التي عرفه���ا التاريخ في تحابهم 

وتوادهم وتراحمه���م وتعاونهم كما حكى لنا ذل���ك القراآن الكريم 

في قوله تعال���ى /محمد ر�سول اهلل والذين معه اأ�سداء على الكفار 

رحم���اء بينهم تراهم ركعا �سجدا يبتغ���ون ف�سال من اهلل ور�سوانا 

�سيماهم ف���ي وجوههم من اأث���ر ال�سجود ذلك مثله���م في التوراة 

ومثلهم في الإنجيل كزرع اأخرج �سط���اأه فاآزره فا�ستغلظ فا�ستوى 

على �سوقه يعجب الزراع ليغي���ظ بهم الكفار وعد اهلل الذين اآمنوا 

وعملوا ال�سالحات منهم اأجرا عظيما/.

وا�س���اف » ولما اأ�سبحت الأخوة ركنا في بناء المجتمع الإ�سالمي 

فه���ي تحتاج اإل���ى الرعاية والتعاه���د بما يمنعها م���ن الهتزاز 

ولتبق���ى توؤدي دورها في تحقي���ق ال�سالم الداخلي الذي يعتبر من 

ال�سروريات لالنطالق في عملية البناء والتغيير ومواجهة الأخطار 

الت���ي تعتر�ص الم�سي���رة الجديدة » .. موؤك���دا ان ال�سريعة حذرت 

م���ن كل ما يوؤدي اإلى اإ�سعاف وحدة الأم���ة والمجتمع في فعل اأو 

قول كالنزاعات وال�سائعات كما جاء في قوله تعالى /ول تنازعوا 

تف�سلوا وتذهب ريحكم/.

وقال �سماحته » وتعزي���زا ل�سالمة العالقات الداخلية فقد تعددت 

الروايات والأحاديث في الدللة على تر�سيم نهج اأخالقي من خالل 

منظوم���ة القيم والمبادئ التي تبع���د الإختالف عن دائرة الخالف 

والنزاع وته���يء المناخ ل�سالمة المجتم���ع الداخلية كما جاء في 

بع�سها /اأف�س���ل الموؤمنين اإ�سالما من �سل���م الموؤمنون من ل�سانه 

ويده واأف�سل الموؤمنين اإيمان���ا اأح�سنهم خلقا/ و/اأف�سل الموؤمنين 

اإيمانا اأح�سنهم اأخالقا الموطئون اأكنافا الذين ياألفون ويوؤلفون ثم 

قال ل يبلغ عبد حقيقة الإيمان حتى يحب للنا�ص ما يحب لنف�سه 

وحت���ى ياأمن جاره بوائقه/ و/اأف�سل الإ�س���الم من �سلم الم�سلمون 

م���ن ل�سانه ويده/ /والمهاجر من هجر ال�سوء والذي نف�سي بيده ل 

يدخل الجنة عبد ل ياأمن جاره بوائقه/ و / الم�سلم من �سلم النا�ص 

م���ن يده ول�سانه والموؤمن من ائتمنه النا�ص على اأموالهم واأنف�سهم 

/.. م�سي���را الى ان هذه الت�سريعات ل تخ����ص العالقة بالم�سلمين 

بع�سه���م مع البع�ص الآخر بل هي �سامل���ة لكل مكونات المجتمع 

من الم�سلمين وغيرهم باعتب���ار ورود كلمة النا�ص في بع�ص تلك 

الأحاديث وكلمة الجار المطلقة وغير المقيدة بدين اأو مذهب.

واو�س���ح الأمين ان ال�سريعة اأمرت بتكوي���ن جماعة تكون مهمتها 

الدعوة اإلى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وهي بمثابة 

الهيئ���ة الدائمة للرقابة والإ�سالح والتقريب وقد عبر القراآن الكريم 

ع���ن تلك الجماعة بالأمة ولعل ذلك لرفع���ة قدرها واأهمية دورها 

ال���ذي تقوم به في حفظ الأمة من داخله���ا كما في قوله تعالى /

ولتكن منكم اأمة يدعون اإلى الخير وياأمرون بالمعروف وينهون عن 

المنك���ر واأولئك هم المفلحون/ .. م�سيرا الى ان هذه الجماعة فيما 

ن���رى هي التي ت�سكل النواة للفرقة الناجي���ة باعتبار اأنها ت�سعى 

لنج���اة المجتمع والأم���ة كلها ولي�ست الفرق���ة الناجية هي التي 

تحتكر النجاة لنف�سها وت�سيق رحمة اهلل التي و�سعت كل �سيء.

واأ�سار ال���ى انه ينتظم في وظيفة هذه الهيئ���ة كل اأفراد المجتمع 

ب���ل يمكن القول باأن الأم���ة كلها تنتظم في ه���ذا الواجب الهادف 

اإلى تما�سكها الداخل���ي باعتبار اأنها الأمة التي و�سفت باأنها خير 

اأمة اأخرجت للنا�ص لأمرها بالمعروف ونهيها عن المنكر واإيمانها 

باهلل كما في قوله تعالى / كنتم خير اأمة اأخرجت للنا�ص تاأمرون 

بالمعروف وتنهون عن المنكر وتوؤمنون باهلل /.

وحول م�سوؤولية الولة واأهل العلم والقلم ..اأكد �سماحة ال�سيد على 

الأمي���ن انه ورد ف���ي الحديث /اإثنان من اأمت���ي اإذا �سلحا �سلحت 

اأمت���ي الأمراء والعلماء/ وهذا ما يوؤك���د على �سرورة التعاون بين 

ولة الأمر واأهل العلم والقلم على ن�سر ثقافة ال�سلم والإعتدال التي 

تجمع ول تفرق وت�سلح ول تف�سد.

واأو�س���ح انه اإذا ترك���ت ال�سراعات والنزاع���ات تع�سف بالمجتمع 

وتخلى الم�سوؤولون والم�سلحون عن دورهم وم�سوؤولياتهم فاإن ذلك 

�سي���وؤدي اإلى الظلم وهالك المجتمع ..كما قال اهلل تعالى /وما كان 

ربك ليهلك القرى بظلم واأهلها م�سلحون /.

وح���ول كيفية الخروج بخطاب الإعتدال الديني من الحالة الفردية 

اإلى الحالة الموؤ�س�ساتية التي تجعل منه مرجعية عامة في ثقافة 

ال�سل���م الأهلي الموؤثرة في �سلوك الأفراد والجماعات .. اكد �سماحة 

ال�سيد على الأمي���ن على اأهمية دور ولة الأمر بالدرجة الأولى في 

هذه الم�ساألة المهمة والبالغة التاأثير في مجتمعاتنا التي ل يمكن 

اإخراج الدين من حياتها لأن الدي���ن ي�سكل اأ�سا�سا للفكر والعقيدة 

لديه���ا فال يمك���ن اإغفاله عن دائرة التوجي���ه والتنظيم ول بد من 

اإبعاده عن دائرة الإ�ستغالل في التعبئة الخاطئة التي تهدد ال�سلم 

الأهل���ي والإ�ستقرار من خالل الثقافة الم�س���ادة التي تزرع الفرقة 

والبغ�ساء با�سم الدي���ن بين اأفراد المجتمع وفئاته وقد ذكرنا باأن 

ذل���ك يبتدئ من المدر�سة والكتاب وهذا ما يتطلب تنظيما للتعليم 

الدين���ي وتعديال لمناهجه واإيجاد المعاه���د الم�ستركة للدرا�سات 

الديني���ة وغيرها من المقترحات التي قدمناها في هذه ال�سبيل في 

موؤتمرات عديدة«.

 - بعثة - جنا - وام/جنا/م�سط



الأمين: �سراعات المنطقة �سببها توظيف الدين

اأبوظبي - �سكاي نيوز عربية

قال المرج����ع الديني اللبناني علي الأمي����ن، اإن ال�سراع 

الذي ت�سهده اأكثر م����ن دولة في المنطقة العربية حاليا، 

»لي�����ص �سببه الخت����الف الطائفي، واإنم����ا هناك اأحزاب 

توظف الدين من اأجل جمع عدد اأكبر من الأتباع«.

واأو�سح الأمين في ت�سريحات ل�«�سكاي نيوز عربية« اأن 

»ال�سراع الحالي هو �سيا�سي، وت�سعى من ورائه الأحزاب 

والدول اإلى الهيمنة وال�سلطة من خالل التدخل في �سوؤون 

الآخرين«.

واأ�س����اف الأمين ال����ذي ي�سارك في منت����دى تعزيز ال�سلم 

ف����ي المجتمع����ات الم�سلمة، في العا�سم����ة اأبو ظبي، اأن 

»هناك اأحزبا له����ا طموحات �سيا�سية و�سلطوية اأ�سقطت 

عل����ى م�ساريعها ال�سيا�سية العناوي����ن المذهبية لزيادة 

اأتباعها«.

واأ�سار اإل����ى اأنه من خالل هذا الإ�سقاط »يوحي كل فريق 

اإلى اأتباعه اأنه يدافع ع����ن المذهب اأو الطائفة، لكنه في 

الحقيقة يدافع عن م�سروعه ال�سيا�سي«.

العالمة الأمين: المجتمعات تدفع ثمن الت�سارع
وقال �سماحته ل�سحيفة الخليج - اأبو ظبي، اإن ال�سراعات 

والخالفات التي ت�سهده����ا المجتمعات الم�سلمة، جعلت 

هذه المجتمع����ات باأم�ّص الحاجة لترجم����ة قيم ال�سالم 

والعتدال، م�سيراً اإلى ال����دور ال�سلبي الذي اأدته الأحزاب 

المت�سارعة فيما بينه����ا على ال�سلطة والنفوذ في بع�ص 

ال����دول، من حيث ا�ستغالل الدين م����ن اجل ال�ستقواء به، 

والو�سول اإلى الم�ساريع ال�سيا�سية التي ي�سبون اإليها .

واأع����رب ع����ن اأ�سف����ه لأن المجتمعات تدف����ع ثمن هذه 

ال�سراع����ات، ما اأثر في ثقافة ال�س����الم، م�سيفًا، اأ�سبحنا 

بحاج����ة اإلى مثل هذا المنتدى للعم����ل على تر�سيخ هذا 

المفه����وم في نفو�ص اأجيالنا من قي����م ال�سالم والعتدال، 

لمواجهة اأ�ساليب التطرف والإرهاب .

و�س����دد الأمين على �س����رورة ممار�سة �سع����ار ال�سلم في 

مختل����ف نواحي الحياة، لأن المجتم����ع الم�سلم ي�ساركه 

في المواطنة مكونات اأخرى من غير الم�سلمين، والم�سلم 

يحمل ر�سالة ال�سالم، وعليه اأن يعي�ص ب�سالم مع اإخوانه 

من كل المكونات داخل وطنه .
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بـني قومي

َت���َن���اُم���وا اأَِف���ي���ُق���وا ل  َق����ْوِم����ي  َب���ِن���ي 

��اُم َف���اأَْه���ُل���وُك���ْم ِب���ِه���ْم َف���َت���َك اْل��ِخ�����سَ

���ْت َب���ْي���َن���ُه���ْم ِن����ي����َراُن َح�����ْرٍب  ���بَّ َو����سَ

���اُم ���َح���اَي���ا َواْن���ِق�������سَ َن���َت���اِئ���ُج���َه���ا ����سَ

��اِك��ِن��ي��َه��ا َي����اِر َو���سَ اأََح�����اَط�����ْت ِب����ال����دِّ

َف������اإِْن َل����ْم َت��ْن��َط��ِف��ْئ َب���ِق���َي اْل��ُح��َط��اُم

��ِت��َع��اٍل َف���َي���ا َع���َج���َب���ًا َن����َراَه����ا ف���ي ا���سْ

���ِط���َراُم ا����سْ ُي���َح���رُِّك���َن���ا  ل  ���ُم���ُت  َوَن�������سْ

��َن��ا ِف��ي��َم��ْن َج��َن��اَه��ا ُن����َج����اِدُل َب��ْع�����سَ

��َت��َع��َر اْل��ِح��َم��اُم َوِف����ي ِت��ْل��َك اْل���ُق���َرى ا���سْ

���وا ي���ا ِك�����َراَم�����ًا اأَْن����ِق����ُذوَه����ا َف���ُه���بُّ

اْل���َك���الُم ُي���ْج���ِدي  َل  اْل����َم����ْوِت  َف���َب���ْع���َد 

العالّمة ال�سيد علي الأمين

العاّلمة ال�سيد علي الأمين  في اللقاء الوطني اللبناني

لبنان وطن العي�ض الم�سترك
ل يخف���ى على المتابع لالأح���داث الجارية في منطقة ال�سرق الأو�س���ط مدى خطورتها على اأوطانن���ا ومجتمعاتنا التي قامت على 

التعددي���ة والعي�ص الم�سترك بين مختلف الديان���ات والقوميات، ولذلك يجب في الطليعة على اأهل الراأي والفكر الوقوف �سّفًا واحداً 

وكلم���ة واحدة في وجه كل الحركات الظالمية الهادفة اإل���ى تفريقنا اإلى طوائف وجماعات وقبائل مت�سارعة، ولذلك كان هذا اللقاء 

الوطن���ي بدعوة كريمة من رئي�ص المجل�ص الأرثوذك�سي الدكتور روبير اأبي�ص لنبعد وطننا لبنان عن التاأثر بتلك الأحداث، بل ليكون 

داعية لإطفاء الحرائق الم�ستعلة في غير مكان، ولنعطي ال�سورة التي نريدها لوطننا لبنان الر�سول والر�سالة في منطقتنا والعالم.

اأ�سحاب ال�سيادة وال�سماحة اأّيها ال�سادة الأكارم

منذ عهود م�ست  ولبنان  كان واحة للحرية في العالم العربي، وقد �سكل نموذجًا ح�ساريًا في العي�ص الم�سترك القائم على الإنفتاح 

والّت�سام���ح بين مختل���ف الطوائف اللبنانية، واأعطى بذلك مث���اًل على تجربة اإن�سانية ناجحة في احت���رام الآخر والقبول به ونبذ 

الّتع�ّس���ب اّلذي ي�سّكل �سمًة من �سمات الجهل والتخلّف وقد بقي رباط العي�ص الم�سترك يجمع اللبنانيين المتم�ّسكين بوطنهم لبنان 

بالرّغ���م م���ن كّل ما ح�سل على اأر�سه من حروب و نزاعات ل يحمل ال�ّسع���ب اللبناني الم�سوؤولّية عنها و اإّنما كانت حروب الآخرين 

اّلذين ا�ستفادوا من �سعف الّدولة اللبنانية في تلك المرحلة ليقيموا دويالت ال�ّسوارع و الزواريب و المناطق.

واللبناني���ون الي���وم كما في الأم�ص كانوا ول يزال���ون متم�ّسكين بلبنان الواحد وم�سروع الّدولة الواح���دة الّتي ت�سّكل مرجعّية لكّل 

اللبنانيين في مختلف الحقول والميادين من خالل نظام �سيا�سي يجعل منها دولة الإن�سان التي تحترم مختلف العقائد والمذاهب 

والأدي���ان من دون اأن يك���ون هناك امتيازات في الحقوق لطائفة على اأخرى، ول لفرد على اآخ���ر من خالل النتماء الدّيني للّطوائف 

والأفراد اّلذين يجب اأن يكونوا مت�ساوين اأمام القانون في الحقوق والواجبات، وقد ا�ستجاب اتفاق الطائف لمعظم طموحات ال�سعب 

اللبناني في اإر�ساء دعائم دولة الموؤ�س�سات والقانون ونحن نتطلّع اإلى اليوم اّلذي ت�سبح فيه الّدولة اللبنانية هي الم�سوؤولة وحدها 

ع���ن الأمن والّدفاع وعن ال�سيا�سة والإقت�ساد وعن �سائر المهام اّلتي تقوم بها الّدول في �سعوبها واأوطانها، واأن الّدولة اّلتي ينخرط 

فيها الجميع وين�سوي تحت لوائها الجميع اأن تكون هي وحدها من خالل موؤ�س�ساتها �ساحبة القرار ومرجعية الحلول عند ح�سول 

الإختالف بحيث يقبل الجميع باأحكامها وتنفيذ قراراتها بدون ا�ستثناء على قاعدة اأن يكون الولء للوطن والّدولة ولي�ص للّطائفة اأو 

الحزب اأو الزّعيم ال�سيا�سي اأو الّديني، ولتحقيق هذه الغاية يجب اإدخال مجموعة من الإ�سالحات واإعادة النظر في بع�ص ال�سيا�سات 

الإداري���ة المعتمدة لفت���رة طويلة من الزمن والتي جعلت ولء المواطن لطائفته اأو لزعيمه���ا الطائفي لأن الدولة جعلت من الزعيم 

م�سدراً لكل الخدمات التي ُتّقدُم اإلى اأبناء طائفته بحيث اأ�سبح في نظر اأبناء طائفته هو المعطي والمانع وهو الدولة بنظر اأ�سحابه 

واأتباعه وهو القانون والّنظام، ولذلك يجب اأن يبقى في ال�سلطة على الّدوام واإن اأ�ساء اإليها اأو خرج عنها اأو عليها،  ولم تعد الدولة 

والموؤ�س�سات التابعة لها والمنبثقة عنها هي التي تقوم بهذه المهّمة الوطنّية الكبرى التي تر�سخ انتماء المواطن اإلى وطنه ودولته، 

ولذل���ك يجب اإخراج الخدمات من اأيدي الأحزاب والزعامات وجعلها مح�سورة بالدولة اللبنانية وموؤ�س�ساتها ل بالأ�سخا�ص والأفراد 

وبذل���ك ي�سب���ح ارتباط المواطن بدولته التي ت�سمن له حقوقه ولي�ص بالحزب وزعي���م الطائفة الذي يجعل منها �سالحًا �سّد الّدولة 

وموؤ�س�ساتها عندما ي�ساء خدمة لأغرا�سه ال�سخ�سية اأو وفاءاً لإرتباطاته الخارجية .                                          

 ومن الإ�سالحات التي نتطلع اإليها في وطننا لبنان والتي تخرج �سعبه عن دائرة الفرز الطائفي والتطرف الديني والمذهبي اأمور متعددة:

• اإع���ادة النظر في مناهج التعليم والبرام���ج التربوية والعمل على توحيدها في مختلف المراح���ل والقطاعات الخا�سة والعامة  	

واإلغ���اء التعليم الديني من المدار�ص التي يج���ب اأن تنح�سر مهمتها في التربية والتعليم والتن�سئة الوطنية واأما التعليم الديني 

فهو مهمة الكنائ�ص والم�ساجد ورجال ال�سلك الديني المحتاج اإلى الإعداد والتنظيم بما ين�سجم مع روح الع�سر والعي�ص الم�سترك 

الذي ي�ستدعي ثقافة الإنفتاح والت�سامح.

• ومنه���ا اإعادة النظر في قانون الإنتخاب وت�سكيل الأحزاب ال�سيا�سي���ة ومنع قيامها على اأ�س�ص دينية وطائفية بل يجب ت�سكيلها 	

وقيامها على اأ�سا�ص البرامج ال�سيا�سية والإجتماعية التي تهم كل المواطنين لي�سبح التمثيل للمواطنين تمثياًل �سيا�سيًا اإجتماعيًا 

وثقافي���ًا ولي����ص تمثياًل طائفيًا ودينيًا وبذلك نوؤ�س�ص لمجل����ص نيابي يقوم اختيار المواطنين لأع�سائ���ه على اأ�سا�ص الم�ساريع 

ال�سيا�سي���ة والبرامج القت�سادية والإ�سالح���ات الإجتماعية بعيداً عن الع�سب المذهبي والطائف���ي، وبذلك نعزز حالة الإن�سهار 

الوطني والتناف�ص الديمقراطي في عملية بناء لبنان الم�ستقبل لبنان الإ�ستقرار والإزدهار ليعود لبنان لوؤلوؤة في ال�سرق ونموذجًا 

ح�ساريًا في اأرقى واأ�سمى العالقات الإن�سانية في المنطقة والعالم.

لقد ع�سنا معًا في ال�ّسرق دهراً    _    ولن نر�سى بغير الحّب ديَنا
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