ليس من العصبية أن ي ّ
ُحب الرجل قومه،
شرار قومه
ولكن من العصبية أن يرى ِ
ً
قوم آخرين.
خيرا من خيار ٍ

وإن كان ال بد من العصبية،
ّ
تعصبهم ملكارم اخلصال
فليكن
ومحامد األفعال ومحاسن األمور.

[ اإلمام علي (ع) ]

[ اإلمام زين العابدين (ع) ]

ّ
مؤسسة العالّمة السيّد علي األمني للتعارف و احلوار  -إصدار :عدد شهر أيلول  -سنة  2014م
”لتعارفوا ” نشرة شهرية تصدر عن

�أ�ضواء على مقتطفات من اللقاء مع تلفزيون امل�ستقبل-بوال يعقوبيان -مع العالمة ال�سيد علي الأمني ()1
م�صطلحات الما�ضي!

 ُم�ص���طلح «الرواف����ض» و«النوا�ص���ب» و«الخوارج»م���نالم�ص���طلحات القديمة التي ارتبطت بظ���روف والدتها وانتهت
بانتهائه���ا ،و�إن كان البع�ض ي�س���تخدمها الآن في محاولة منه
لإ�ستح�ضار الما�ض���ي في ال�صراعات الجارية اليوم في �أكثر من
بلد.
وقد �ص���درت كلمة «راف�ض���ي ونا�ص���بي» تعبيراً عن �صراع في
مرحلة معينة ،فالذين رف�ض���وا الإن�ض���مام �إل���ى الإمام زيد في
معركة الكوفة لأنه �أبى الطعن بال�شيخين بقوله :ما �سمعت من
�آبائ���ي عنهما �إال خيرا! .ف�أطلق عليهم عنوان الراف�ض���ة ،وهم قد
انتهوا وانتهت الحادثة التي كانت �س���بب ًا لت�سميتهم ال�شخ�صية
بها ،ف�ل�ا تنطبق على ذراريهم الذين لم يكونوا في تلك الحادثة
كما ال ينطبق عنوان النا�ص���بي على ذرية من ن�صب العداء لأهل
البي���ت وحاربهم في تل���ك الفترة ،لأن العناوي���ن ذات الأحكام
والأو�ص���اف ال تنتقل عن مو�ض���وعاتها بدون الفع���ل الذي قام
به �ص���احب ذلك الو�ص���ف والعنوان ،وال يوجد في كل المذاهب
الإ�سالمية من ين�صب العداء لأهل البيت.
وكذلك الحال في ق�ض���ية الخوارج فهي ق�ض���ية ظرفية وزمانية
ارتبطت بظرفها وزمانها وبالفعل الذي ح�ص���ل بالظرف والزمان
وهو الخروج الم�سلح على �إمام الزمان وال تنتقل �صفة الخروج
�إلى الذرية والوارثين والأعقاب لأنها لي�س���ت من ق�ضايا الن�سب
والميراث فالذين خرجوا على �إمام زمانهم بال�سالح هم الخوارج
الذين انطبق عليهم الو�ص���ف ولحقهم الحكم ،وال ي�شمل غيرهم
كم���ا قال اهلل تعالى} :وال ت���زر وازرة وزر �أخرى{ ولذلك نقول
�أن م�س����ألة الخوارج التي يتعر�ض لها الفقهاء المعا�صرون ومن
�س���بقهم في �أحكام الكفار �أ�ص���بحت من الم�س���ائل التي انتفى
مو�ض���وعها فيجب �أن تحذف من البح���ث والتداول الذي يحدث
الفرقة بين الم�س���لمين الذين ال يوجد بينهم اليوم طائفة با�سم
الخوارج و�إنما هم م�سلمون بدون هذا القيد والو�صف الذي حمله
غيرهم من الما�ض���ين في زمن خا�ص وق���د ورد عن الإمام علي
قول���ه( :ال تقاتلوا الخوارج بعدي فلي�س من طلب الحق ف�أخط�أه
كمن طلب الباطل ف�أدركه).

ال�صراع ال�س ّني ّ
ال�شيعي!

 جذور ال�صراع الحالي بين ال�سنّة وال�شّ يعة هي �سيا�سية،وهو�ص���راع على ال�س���لطة والنفوذ ،وقد ظهر بعد غزو العراق ب�سبب
دخ���ول الأحزاب الدينية ذات البعد الطائفي والمذهبي في لعبة
ال�ص���راع على الحكم مما �أف�س���ح المجال للإ�س���تقواء بالع�صب
الطائفي للح�صول على المكا�سب والمنا�صب.
وقد ذكرنا مراراً وفي منا�س���بات عديدة �أن ال�سبب الرئي�سي في
ظهور الطائفية العنيفة في مجتمعاتنا يعود �إلى ال�ص���راع على
ال�س���لطة والنفوذ بين الأحزاب الدينية و الجماعات ال�سيا�س���ية
في الداخل وبين دول اقليمية على م�ستوى الخارج ،وقد زاد من
ح ّدته غياب العالقات الطبيعية بين الدول العربية والإ�س�ل�امية
في المنطقة خ�صو�ص��� ًا بعد �أحداث العراق .وقد يحاول بع�ضهم
�إعط���اء العناوين الطائفية والمذهبية لل�ص���راع ليح�ص���ل على
الإ�ص���طفاف الطائف���ي وراء م�ش���روعه ال�سيا�س���ي وطموحاته
لتحقيقه .والم�س���لمون ال�س���نة و ال�ش���يعة عا�ش���وا �إخوانا في
مجتمعاتهم و�أوطانهم قرون ًا عديدة و�سيبقون كذلك �إلى �أن يرث
اهلل الأر�ض ومن عليها ،وقد كانوا يختلفون في ق�ض���ايا تاريخية
وديني���ة تبع ًا الختالف الإجتهادات م���ن العلماء ولم ي�ؤثر ذلك
على عالقاتهم الطبيعية ،لأنه لم يكن هناك �صراع على ال�سلطة
والحك���م فيما بينهم قب���ل والدة الأحزاب المت�ص���ارعة ،وكانت
تجمع ال�س���نّة وال�ش���يعة مع �س���ائر المك ّونات في مجتمعاتهم
الق�ضايا المركز ّية في ال ّدفاع عن ق�ضايا الأ ّمة الجامعة لهم،وعن
دورها الريادي في العالم وق�ضاياهم الوطنية الم�شتركة.

الأحزاب الدينية والدولة المدنية!

 طالبن���ا ب�أن تُعيد الدول النظر في ت�أ�س���ي�س الأحزاب الدينيةلأنها بح�سب تكوينها تعمل على فرز النا�س �إلى فريق مع الدين

و�آخ���ر لي�س مع الدين ،وتجعل من الدي���ن حكراً عليها،فمن كان
معها كان م���ع الدين ،ومن كان مخالف ًا له���ا يعتبر في نظرها
مخالف ًا لل ِّدين!ناهيك عن الف���رز الطائفي بين مختلف الطوائف
داخل الوط���ن الواحد والأ ّم���ة الواحدة،وقد ظه���ر لنا من خالل
التجربة �أن توظيف ال�ش���عارات الدينية في ال�سيا�سة ي�ؤدي الى
اال�ض���رار بالدين ،وال�ش���عارات المذهبية ت�ساهم في زرع الفرقة
بين المذاهب وعزل النا�س بع�ضها عن بع�ض ،فنحن نتطلع �إلى
الدولة المدنية التي تتطلب -كما ذكرنا في بع�ض المنا�سبات-
�إعادة النظر في مناهج التعليم والبرامج التربوية والعمل على
توحيده���ا في مختلف المراحل والقطاعات الخا�ص���ة والعامة،
و�إلغ���اء التعليم الديني م���ن المدار�س التي يجب �أن تنح�ص���ر
مهمتها في التربية والتعليم والتن�ش���ئة الوطنية ،و�أما التعليم
الديني فه���و مهمة الكنائ�س والم�س���اجد ،و�أما ال�س���لك الديني
فهو يحتاج �إلى الإعداد والتنظيم بما ين�س���جم مع روح الع�صر
والوحدة الوطنية التي تبنيها ثقافة الإنفتاح والت�سامح.
وينبغي ت�شكيل الأحزاب ال�سيا�سية وقيامها على �أ�سا�س البرامج
ال�سيا�سية والإجتماعية التي تهم كل المواطنين لي�صبح التمثيل
للمواطني���ن تمثي ًال �سيا�س���ي ًا �إجتماعي ًا وثقافي��� ًا ولي�س تمثي ًال
طائفي��� ًا وديني ًا ،وبذلك ن�ؤ�س����س لمجل�س نياب���ي يقوم اختيار
المواطنين لأع�ض���ائه على �أ�سا�س الم�شاريع ال�سيا�سية والبرامج
االقت�صادية والإ�صالحات الإجتماعية بعيداً عن الع�صب المذهبي
والطائف���ي ،وبذل���ك نعزز حالة الإن�ص���هار الوطن���ي والتناف�س
الديمقراطي في عملية بناء لبنان الم�س���تقبل ،لبنان الإ�ستقرار
والإزدهار ليعود لبنان ل�ؤل�ؤة في ال�ش���رق ونموذج ًا ح�ضاري ًا في
�أرقى و�أ�سمى العالقات الإن�سانية في المنطقة والعالم.

فه���ي عندهم غدت من الأمور الثانوية وغابت عن العالقات بين
بع�ضهم البع�ض وبينهم وبين الآخرين.
وبع����ض االحزاب ال�ش���يع ّية الدين ّية �أعطت �ص���ورة مغايرة عن
ال�ش���يعة والت�ش ّيع و�أبعدوا عنهما البعد الروحي والبعد الثقافي
ل ُيتاح لتلك االحزاب والقيادات التي و�صلت �إلى الحكم وال�سلطة
في بع�ض البلدان اال�ستمرار في الهيمنة م�ستخدمين منطق الق ّوة
بعيدا عن ق ّوة المنطق» .فل�س���ت �أدري ما هي العالقة بين دعاء
�أبي حمزة الثمالي ودعاء كميل وما ن�س���معه من �أدعية ومواعظ
عل���ى بع�ض االذاع���ات والقنوات وبين ما ج���رى في لبنان وما
يجري في �س���وريا والعراق من تقاتل و�س���فك للدماء؟! .فهل كان
ال�س���جادية و�أدعيتها
يريد االمام زين العابدين من ال�ص���حيفة
ّ
�س���لط ًة ووزار ًة؟ وهل كان االمام �أبو جعفر ال�ص���ادق يريد الملك
والحكم عندما قال ل�ش���يعته :كونوا دعاة لنا ب�أعمالكم ،وعندما
قال� :ش���يعتنا بركة على من جاوروا و�س���لم لم���ن خالطوا و�إذا
غ�ض���بوا لم يظلموا؟ .ف�إذا بهذه االح���زاب اليوم تقول نحن دعاة
لكم ب�أ�س���لحتنا و�إذا غ�ضبنا نحت ّل ال�س���احات ونغلق ال�شوارع
ونظلم ذوي القربى ،ونرف�ض الر�أي الآخر مع �أ ّن المذهب ال�شيعي
ق���ام على تع ّدد الآراء واختالف االجتهادات في الدين» ،فكيف ال
يجوز اختالف الر�أي في ال�سيا�سة؟!.
وقد ابتعد �أئمة �أهل البيت عليهم ال�سالم ب�شيعتهم عن ال�صراعات
الداخلية على ال�س���لطة و�أعطوا البعد الروحي والثقافي لحركة
الت�ش��� ّيع التي قاده���ا االمام زين العابدين بعد ا�ست�ش���هاد �أبيه
الح�سين عليه ال�سالم ،والتي حفظت وحدة اال ّمة من االنق�سامات
المذهب ّي���ة الحادة وقلّلت من �آثارها ال�س���لب ّية ،وا�س���تمرّ الأئمة
عل���ى هذا النهج من بعده يحملون ل���واء العلم والمعرفة بعيدا
عن �صراعات ال�س���لطة والتنازع عليها .وق ّدموا النماذج الرفيعة
وال�ص���الحة في م�شروع الم�ش���اركة في ال�سلطة والتعامل معها
كعلي ابن يقطين و�ص���فوان الج ّمال وغيرهما من �أ�صحاب االئ ّمة
عليهم ال�سالم دون بحث عن �سلطة �أو نفوذ وهيمنة».

«داع�ش» ال ِّ
تمثل المذهب ال�س ّني.

وداع����ش هي من ه���ذه الأحزاب الدينية الت���ي ال تم ّثل المذهب
ال�س���نّي ،وهي ك�س���ائر الأحزاب التي ال ي�ص���ح اختزال الطوائف
والمذاه���ب بها،وه���ي ال تع ّب���ر ب�أفعالها وممار�س���اتها �إال عن
طموحاتها وعن فهمها ال�س���قيم ل�سماحة الإ�سالم وعدله ،ولذلك
ف�إن ما تقوم به من محاكمات ومذابح هي �ص���ادرة عن محاكم
حزب ّية وال ي�ص���ح ن�سبتها �إلى الدين،ولي�ست �صادرة عن محاكم
�ش���رعية معترف بها من علماء ال�ش���ريعة والم�ؤ�س�سات الدينية.
فما هي الجريمة التي ارتكبها ال�صحافي الأميركي جيم�س فولي
وغيره من الأبرياء لي�ستحقوا الخطف والقتل! واهلل يقول (من قتل
نف�س ًا بغير نف�س �أو ف�ساد في الأر�ض فك�أنما قتل النا�س جميعا).
و�أمامنا مثال وا�ض���ح على عدم �صحة اختزال الأحزاب للطوائف
والمذاه���ب ،وهو مثال حزب الإخوان الم�س���لمين  ،فهو يعد من
�أكبر الأحزاب الدينية في م�ص���ر ،بل في العالم الإ�سالمي ،ولكنه
لي�س ممث ًال للمذهب ال�سنّي ال في م�صر ،وال في غيرها من دول
العال���م العربي والإ�س�ل�امي .ولذلك ر�أينا ون���رى اليوم الرف�ض
العارم من ال�ش���عوب الإ�س�ل�امية لرف�ض نهج الت�سلّط والتطرّف
تخ ّلي الأحزاب الدين ّية عن منطق الدعوة
وق���د تخلّت الأح���زاب الديني���ة عموم ًا عن منط���ق الدعوة في الذي تمار�سه هذه الأحزاب الدين ّية.
ر�س���التها و�إتجهت �إلى منطق ال�سلطة ،وهذا ما �أفقدها الإهتمام
والحكماء!
بم�ش���روع الإ�سالم الثقافي وال�س���لوكي الذي قامت على �أ�سا�سه ،الخالفة وغياب �أهل الر�أي من ال ُعقالء ُ
وهو ما جعلها تفقد و�س���يلة الدعوة �إلي���ه بالحكمة والموعظة �أبو بك���ر البغدادي هو زعي���م حزب ولقبه (الخليفة) يرف�ض���ه
الح�سنة وت�س���تبدلها بو�س���ائل العنف والإكراه لفر�ض �سلطتها الم�سلمون من كل المذاهب والطوائف.
و�إثبات ح�ض���ورها ،وهذا ما انعك�س نفوراً من الإ�سالم ال�سيا�سي وقد قال بع�ضهم في زعمه الخالفة:
ِال�شو َرى َم َلك َْت الأَ ْم َر فينا
عند الم�س���لمين وغيرهم ،وقد اعتبرت هذه الحركات الدينية �أن �أَب ُ ّ
َو ِ�ص ْر َت َخلِي َف ًة ِل ْل ُم ْ�سلِمِ ينَا
وجودها في مواقع ال�س���لطة هو الأ�ص���ل الذي يجب ال�سعي �إليه
والحف���اظ عليه بكل الو�س���ائل  ،و�أما الدع���وة للإلتزام بمكارم َف َك ْيفَ َج َر ْت َو�أَ ْه ُل ال َ ّر�أْ ِي غَ ا ُبوا
َو َما كَ انُوا َع َل ْي َها َ�شاهِ دِينَا؟
ِال�س ْي ِف َبغْ َي ًا
َف�أَن َْت مِ َن ا ْل ُبغَ ا ِة ال ُم ْف�سِ دِينَا
الأخالق ومحا�س���نها التي جاءت بها ال�ش���ريعة و�أ�شارت �إليها َو� ْإن �أَ ْع َل ْن َت َها ب َّ
بالقول ب�أن (الم�س���لم من �س���لم النا�س من يده ول�سانه) وغيرهَ ،ف َما في ال ّدين �إِكْ � َرا ٌه ِل َنف ٍْ�س
يعكَ ُم ْك َرهِ ينَا
َو َت ْبغِ ي �أَ ْن نُطِ َ

�أ�صوات الإعتدال و�أبواق التطرف
بقلم د .عاطف عبد العزيز عثمان
جمهورية م�صر العربية 2014/9/15 -

حالة من الفو�ضى والكراهية والتكفير
والدم���اء ت�س���ود ال�س���احة العربية
والإ�سالمية و�أبواق التطرف والتافهون
يت�صدرون الم�شهد و�أ�صوات
الإعتدال ودعاة الحوار يختفون تارة
خلف �أ�صوات براميل الحقد المتفجرة
وتارة خلف �ضجيج �أبواق التطرف.
و�أخطر �أنواع التطرف هو الم�ستند �إلى عقيدة دينية حيث يتحول
المتطرف وعقيدته ومذهبه �إلى �س���يف هلل على الأر�ض ال يمكنه
بحال قبول الآخر.
دائما ما �أ�س���عى لك�س���ر الأطر الفكرية والبحث عن الآخر بعين
ال�ش���ك للو�ص���ول للحقيقة ،ف�ص���احب اليقين ال يمكنه �أن يكون
باحثا.
تجولت بين �ص���فحات تدعي الم�س���يحية و�أخري تدعي الت�شيع
وثالثة تدعي الت�س���نن ووجدت دواع�ش فكري���ة في كل دين �أو
مذهب وهنا مكمن القنابل الموقوتة التي تهدد م�صيرنا.
و�سط �أبواق التكفير ودق طبول الحرب ظهر �صوت لعالم �شيعي
لبناني له �إجتهاداته ومواقفه وفتاويه و�أهم مرتكزات فكره�،أنه
يحرم ال�س���ب واللعن وال يكفر من ال ي�ؤمن بالإمامة وله موقفه
م���ن الكثير من الأم���ور العقائدية التي ت�ؤجج الخالف ال�س���ني

ال�ش���يعي ويدعو لإحترام الأوطان وال���والء لها،والحوار ،وي�ؤمن
�أن المذاهب لي�س���ت دينا وال حرما مقد�س���ا ال يجوز التفكر فيه
وت�ص���ويب الأفكار والإجتهادات ،و�صدر له كتاب م�ؤخرا بعنوان
ال�ش���يعة وال�سنة �أمة واحدة ،وت�صدر بحثه هذا مرتكز فكري هام
وهو �أن الر�س���ول الكريم و�صحبه لم يكونوا جعفرية وال �أحناف
وال حنابلة وال �شافعية وال مالكية.
هذا هو فكر �س���ماحة ال�سيد العالمة علي الأمين الذي طالته يد
التطرف من مذهبه قبل غيره.
الرجل لم يدعو لإلغاء المذاهب بل للتحرر من قيودها وو�ضعها
ف���ي �إطارها الطبيعي ،وه���ي �أنها مدار�س فكري���ة وفهم للدين
ولي�ست هي الدين.
فوجدت من واجبي �أن �أر�سل ر�سالة مفادها ت�سليط ال�ضوء على
تل���ك النماذج والبناء على فكره���ا ومواقفها لمحاولة الخروج
من م�أزق الحروب الطائفية التي �إ�ش���تعلت ،والتم�سك بالقوا�سم
الم�شتركة ،وت�أ�صيل لقاعدة مهمة �أنه لي�س بال�ضروري �أن نتفق
ب���ل يكفيني حمل ر�س���التي �إليك وبيانها وتقبل ر�س���التك منك
وتفهمه���ا و�إحترام الإختالف جزئي���ا كان �أم كليا ،وتبقى �آدمية
الإن�س���ان ودوره في خالفة اهلل في �أر�ضه و�إعمارها م�شترك لكل
الب�شر.
للأ�سف لعبة ال�سيا�سة القذرة والتي دائما ال مقد�س فيها -حتى
الدين -تف�سد �أية محاوالت للتقارب.
مواقفي من النفوذ الفار�س���ي والهيمن���ة الإيرانية وت�آمرها على
الوطن العربي وا�ضحة ولكن بمجرد الكتابة عن فكر ال�سيد علي
الأمين �إنهالت التهم بالت�ش���يع تارة وبالدعاء علي �أن �أح�ش���ر

معهم تارة وتم �إ�ستح�ض���ار فيديوهات �سب بع�ض المعممين لأم
الم�ؤمنين ولل�صديق والفاروق في غير مو�ضعها ووو..
و�أنا �ألتم�س العذر له�ؤالء ،فالعقل الب�ش���ري وخا�صة من ال يدرك
�أنه �أ�سير �أطره الفكرية والإجتماعية دائما ما يرف�ض تلقائيا �أي
جديد يخرج عن حدوده الم�ألوفة ،ودائما تهم الزندقة ما تل�صق
ب����أي فكر يخرج عن الأطر المقيدة لهذه العقول� ،إن هذا الإرهاب
الفكري الذي يمار�س���ه البع�ض ف���ي حمية ظنا منهم �أنهم حماة
العقي���دة يجب �أن ال يثنينا عن �أخذ زمام المبادرة والثورة علي
المورثات الخاطئة والتجديد الفكري والذي �إن كان اليوم غريبا
م�ستهجنا ففي الغد �سي�صبح محافظا وهناك تطور �آخر يتجاوزه
فتلك �سنة التطور.
�س���تظل الإن�سانية ب�إطارها العام و�سالمتها هي ر�سالتي الأولى
و�س���تظل وحدة �أمة محمد �ص���ل اهلل عليه و�سلم بالعودة لنبع
الوحي ال�صافي وتنقية الإنحرافات الفكرية هي دعوتي ،ير�ضى
من ير�ضى ويغ�ضب من يغ�ضب ،ودعوتي الأخيرة للإخوة ال�شيعة
الجعفرية العرب �أن يقاوموا المتطرفين وال�س���بابين والالعنين
و�أن يقدموا �أنف�س���هم لإخوانهم ال�سنة بعيدا عن ف�ضائيات الحقد
الفار�س���ي وليعلموا �أنا واهلل �ش���ركاء في حمل راية الح�س���ين
الحقيقية ،وهي راية جده الم�ص���طفي و�أننا مع�شر ال�سنة نتعبد
�إلى اهلل بحب �آل بيت النبي ونفتدي �آل بيته بدمائنا.
�إن حل �أزمة ال�سنة وال�ش���يعة هو بناء ج�سر الأئمة في العقول،
�إن الأعظمي���ة والكاظمية هما الداء وال���دواء ،وتقديم �أهل الفكر
الو�س���طي التعاي�ش���ي هو الحل ،فهل يتغلب �صوت العقل على
�أبواق التطرف ؟

ل��م يك��ن لل�ص��حابة والخلف��اء الرا�ش��دين  -ر�ض��ي اهلل عنه��م  -من مذه��ب �س��وى الإ�س�لام ...فلم يك��ن مذهب
الإم��ام عل��ي ب��ن �أب��ي طال��ب �ش��يعي ًا جعفري�� ًا ،ولم يك��ن الخليف��ة �أب��و بك��ر �س�� ّني ًا مالكي�� ًا ،وال عمر ب��ن الخطاب
�ش��افعي ًا ،وال عثم��ان ب��ن ع ّف��ان حنفي�� ًا �أو حنبلي�� ًا ،لق��د كان الإ�س�لام مذهبه��م جميع�� ًا ،وب��دون �أي قي��د �آخ��ر.
(ال�سنة وال�شيعة �أمة واحدة) للعالمة ال�سيد علي الأمين
من كتاب ُّ

الإ�سالم دين الرحمة وال�سالم

واعتبر �أن الحديث ع���ن محاربة التطرف في ظل الإبقاء
على الخالفات الدينية �س���يعزز بقاء ا�ستمرار ال�صراعات
الداخلية في المنطقة و�س���يعطي حظ��� ًا �أوفر لنار الفتن
جريدة اللواء ،االثنين� 8 ,أيلول 2014
المذهبية طالما بقيت الأ�سباب قائمة وحا�ضرة بقوة في
منذ ثمانينات القرن الما�ضي تحدث الن�صو�ص والنفو�س تلهج بها الأل�سن الدينية وال�سيا�سية
�صاحب كتاب «ال�سنّة وال�شيعة �أمة والإعالمية لت�ؤجج ال�صراع بين �أبناء الدين الواحد
واحدة» �إ�س�ل�ام واح���د واجتهادات
متعددة العلاّ مة ال�سيد علي الأمين ،ومن هن���ا ق ّدم ر�ؤيت���ه للحل من خ�ل�ال دعوته مراجع
في �أكثر من منا�س���بة عن «مخاطر الدين ووالة الأمر في العالمين العربي والإ�س�ل�امي �إلى
التكفير بين الم�س���لمين» ،وهو يرى الإجتم���اع عاج ًال لدرا�س���ة خطة مجدية لحل م�ش���اكل
�أن التكفير نا�ش���ئ ع���ن فهم خاطئ المنطقة والأمة من غير ا�س���تجداء الن�ص���رة من الخارج
لبع����ض الن�ص���و�ص الديني���ة وعن طالما �أن الإمكانيات الفكرية والب�شرية والمادية متوفرة
التع�ص���ب المذهبي الذي تحركه ال�سيا�س���ة غالب ًا وعن لديهم.
االنغ�ل�اق وعدم فهم جوهر الدين الذي ي�س���لط ال�ض���وء وفي مقام الحديث عن التطرف اعتبر �أن التطرف والإرهاب
ب�ش���دة على محوري تكريم الإن�س���ان ومعاملته بالعدل والقت���ل والظلم يجب �أن ُيرف�ض بغ�ض النظر عن هوية �أو
والإح�س���ان والوحدة في الأمة الواحدة ولهذا انكب لفترة دين فاعله وال يج���وز �أن نح ّمل فعل الجزء للكل ومجرد
طويلة على كتابة خال�ص���ة ر�ؤيته الدينية وال�سيا�س���ية
انتماء الفاعل لمذهب هذا ال يعني �أبداً م�س�ؤولية المذهب
مج ّداً مجتهداً في الو�ص���ول �إلى ما ي�ض���ع حداً للنزاعات
عن الفعل خا�ص���ة في ظل وجود �صراحة وا�ضحة برف�ض
والخالف���ات التي تفتك في ج�س���م الأمة ف�أنتج مجموعة
من الكتب العلمية الثمينة منها كتاب «ال�سنّة وال�شيعة العنف والقتل من المعتدلين في �سائر المذاهب الإ�سالمية
�أم���ة واح���دة» و«المجتهد بين التخطئة والت�ص���ويب» الذين يجاهرون ب�أن الإ�سالم يدعو �إلى الرحمة والمحبة
و«الأحزاب الدينية» وغيرها من الكتب التي �ألقي ال�ضوء وال�سالم والعي�ش الم�شترك وفق ما جاء في القر�آن الكريم
في بحوثها على لب الم�ش���كلة التي ه���ب العالم اليوم وعلى ل�سان النبي محمد (�ص���لي اهلل عليه و�آله و�سلم).
ّ
للحديث عن مخاطرها لي�س على الم�س���لمين فح�سب بل وفي جوابه على الأ�سئلة المتعلقة بدور «حزب اهلل» ر�أى
العالم���ة الأمين �أن الحزب في �أ�س���ا�س بنائه يمتلك فكراً
على مختلف دول العالم و�شعوبه.
وحدوي ًا �إال �أن دخوله في ال�صراعات الداخلية �أفقده �صفة
وف���ي �إطاللة لل�س���يد الأمين مع الإعالمية ب���وال يعقوبيان الإعتدال لذلك يجب على الحزب �أن يعيد النظر في دوره
تم ّيزت بال�ص���راحة عاد لين ّبه من جديد �إلى �أن هذه الحملة وي�ساعد على حل الم�ش���اكل ودفع المخاطر التي تطاله
الدولية والمنا�ش���دة الداخلية الداعية �إلى �ض���ربة ع�سكرية وتطال الوطن والأمة وهذا يح�ص���ل فع ًال من خالل الحوار
لق���وى التط���رف والإرهاب ل���ن تحل الم�ش���كلة بمعزل عن
والأخذ بالن�صيحة والعودة �إلى الجذور لقطع دابر الفتنة
الإ�ص�ل�احات الدينية وال�سيا�س���ية والعمل على الت�أ�سي�س
لحوار جاد ي�ستمع فيه �إلى العقالء وي�ؤخذ بر�أيهم في مقام قبل ا�ستفحالها وتو�سع �شرر نيرانها.
ُ
ُ
ال�شيخ ح�سين عليان
معالجة ما بات ي�شكل خطراً على �سالمة الأوطان و�شعوبها.

ذبح البريء!

العالمة ال�سيد علي الأمين
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(*) التّهليل هو القول (ال �إله �إال اهلل) والتّكبير هو القول (اهلل �أكبر)

واجب الدولة حماية المقيمين
ومعاقبة الم�سيئين
ال يجوز �أن تترك ال�س����احة لبع�ض ال�س����فهاء بالإ�س����اءة �إلى
الرموز الدينية والإعتداء على النازحين ال�س����وريين الأبرياء
خالف ًا لكل القيم الدينية والوطنية والإن�س����انية،وال نن�س����ى
احت�ضان ال�شعب ال�سوري لمئات الألوف من اللبنانيين الذين
نزحوا �إلى �سوريا �إبان العدوان الإ�سرائيلي في تموز .2006
وكيف ي�صح �س���كوت الدولة اللبنانية عن هذه التجاوزات،
وتخلّيها عن دورها في حماية المقيمين على �أر�ضها؟وكيف
ت�س���كت الم�ؤ�س�س���ة الدينية والأحزاب الم�سيطرة على تلك
المناطق عن هذه الإ�ساءات للرموز الدينية والتي تزرع بذور
الفتنة وال�شقاق بين �أبناء الأ ّمة الواحدة والوطن الواحد؟.
(العالمة ال�سيد علي الأمين)
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العالمة ال�سيد علي الأمين
لـ«الأيام»:

الر�ساالت ال�سماوية واحدة
في جوهرها وفي الدعوة
لتكريم الإن�سان
ال يمكننا �أن ننكر ت�أثير الأديان في
الح�ضارة الإن�سانية عبر التاريخ القديم
والحديث.
نرف�ض تف�سير الحروب وال�صراعات على
�أنها نتيجة حتمية.

�صحيفة الأيام ،عبداهلل الهامي ،البحرين
�أكد مرجع الدين ال�ش����يعي اللبناني ال�س����يد علي الأمين في
لق����اءٍ مع «الأيام» �أن منابع الح�ض����ارة الب�ش����رية تع ّددت
بتع ّدد ال�ش����عوب والأمم والجماعات واختالف تجاربها على
م ّر الع�ص����ور وجهودها في �إعمار الحياة وتق ّدم الإن�سان ،وال
�ش���� ّك ب�أن الجوانب الم�ض����يئة في هذه الح�ضارة من العلوم
والثقافات وال�ص����ناعات و�س����ائر الإنج����ازات التي تق ّدمت
بالإن�س����ان وجعلت����ه يتغلّب على م�ص����اعب الحياة ،والتي
�أخرجته ن�س����ب َّي ًا من الحال البدائية وظلمها وظالمها و�صو ًال
�إلى ع�صر العولمة والتنوير.
و�أ�ضاف �أنه ال�ش ّك في �أن هذه الح�ضارة التي بناها الإن�سان
في مختلف الع�صور بتراكم التجارب واكت�ساب المعارف هي
عابرة للدول والأمم وال�شعوب ،فهي من الإن�سان كانت و�إلى
الإن�س����ان تعود ،وبالإمكان �أن نجعل منها مدر�سة للب�شرية
جمعاء ت�س����تفيد منها في �إبعاد �ش����بح الحروب والنزاعات
التي تهدد م�س����تقبلها وم�صيرها ،وفي توثيق عرى التوا�صل
بين الدول وال�ش����عوب والجماعات عل����ى الرغم من تع ّددها
ف����ي الثقاف����ات والديان����ات ومختلف االنتم����اءات القومية
والجغرافي����ة والخي����ارات ال�سيا�س����ية ،لأن ه����ذه التع ّدد ّية
منبثقة عن حقيقة واحدة جامعة لها ،وهي الإن�سانية التي
ننتمي �إليها جميع ًا ،وقد �أ�شارت �إلى هذه الحقيقة الم�شتركة
ال�شرائع ال�سماوية ،وال�ش����ك ب�أن التع ّددية التي انبثقت عن
�أ�ص����ل واحد يالزمها التغاير واالختالف ف����ي الآراء والأفكار
والمعتقدات بين ال�ش����عوب والأف����راد والجماعات ،وال يكاد
يخل����و وطن من الأوطان ،وال �ش����عب من ال�ش����عوب ،وال � َّأمة
من الأمم من خ�صو�ص���� َّية التع ُّدد في الثقاف����ات والديانات
والتقالي����د والع����ادات ،وهذا ال يعني بال�ض����رورة ح�ص����ول
الخالف����ات والنزاعات لوجود الكثير من الم�ش����تركات التي
ت�ؤ�س�س لبناء �أف�ض����ل العالقات من خالل ثقافة الحوار التي
ت�ؤدي �إلى التفاهم الذي يج ّن����ب المجتمعات في العالم �آفة
النزاعات والحروب وال�ص����راعات .فالقول ب�����أن هناك تع ُّدداً
هو اعتراف بالواقع الموج����ود ،وهذا يعني وجود المختلف
عنّا ،ولكنه لي�س بال�ضرورة �أن يكون هو المختلف معنا،و�إن
اختلف����ت الآراء والأفكار والمعتقدات ،فالواحد منا ي�س����اويه
غيره والآخر في الإن�سانية الموجودة فينا بالت�ساوي والتي
ت�شكل م�صدراً للم�س����اواة في الحقوق .وعندما نقول :نعي�ش
م����ع غيرن����ا �أو غيرنا يعي�ش معنا ،فهذا يعن����ي �أننا نعي�ش
مع���� ًا� ،أو �أننا موجودون مع ًا على ه����ذا الكوكب ،فهذا يعني

وجود �ش����ريك لنا في العي�ش وفي الوجود ،وعندئ ٍذ تخاطبنا
التعالي����م الدينية الداعية للم�س����اواة الإن�س����انية كما جاء
ف����ي الحديث�( :أحبب لغيرك ما تحب لنف�س����ك واكره لغيرك
ما تكره لنف�س����ك) وكما ورد ف����ي الإنجيل (كل ما تريدون �أن
يعاملكم النا�س به ،فعاملوهم �أنتم به �أي�ض���� ًا :هذه خال�صة
تعليم ال�ش����ريعة والأنبياء) [مت����ى .]7/ولذلك يمكن القول
�إن هذه التعاليم و�أمثالها هي جزء من ح�ض����ارة الإن�س����ان
الثقافية التي �ساهمت فيها الديانات ال�سماوية ،وهي تعتبر
عق����داً اجتماعي ًا بين بني الب�ش����ر عا ّم����ة ،ينظم العالقة مع
الآخر ،الفرد مع الفرد ،والجماعة مع الجماعة ،وال�شعب مع
ال�ش����عب ،والأ ّمة مع غيرها من الأمم بعيداً عن خ�ص����ائ�ص
الدين والمعتقد واللغة والثقافة واللون.

�أ�سباب ال�صراعات:
وتابع بقوله «نحن نرف�ض تف�سير الحروب وال�صراعات على
�أنها نتيجة حتمية لت�ص����ادم الح�ض����ارات واختالف الأديان
لأن الأدي����ان ف����ي جوهرها واحدة وهي التي �س����اهمت �إلى
حد كبير في تر�ش����يد الإن�سان والو�ص����ول به �إلى مجموعة
القيم الإن�س����انية التي تلغي الفوارق بين الأمم وال�ش����عوب
والنظرة الموحدة �إلى الإن�سان وحقوقه على اختالف الأعراق
والألوان ،وقد كانت الر�س����االت ال�سماوية جزءاً ال يتجز�أ من
تكوين الح�ض����ارة الب�ش����رية ،وهي في �أ�صل وجودها هادفة
لإطف����اء نار االختالف����ات التي حدثت في حي����اة المجتمع
الب�ش����ري وهدايته �إلى �سواء ال�س����بيل ،تلك االختالفات التي
تتولد من المل ِّوثات الأر�ض���� ّية التي ت�ص����يب فطرة الإن�سان
وحب ال�س����يطرة واال�س����تئثار
ال�س����ليمة بال�ش����جع والطمع ِّ
بالمقدرات والثروات ،وبانقياده �إلى هذه ال�ص����فات تح�صل
االختالفات بين ال�شعوب والمجتمعات ،فاحتاج الإن�سان �إلى
والموجه الذي يعيده �إلى مقت�ضيات الفطرة ال�سليمة
المر�شد
ّ
الراف�ض����ة للظلم والعدوان ،وقد �أ�شار القر�آن الكريم �إلى ذلك
في حديثه عن بعث����ة الأنبياء(كان النا�س �أ ّمة واحدة فبعث
اهلل النب ّيين مب�شّ ����رين ومنذرين و�أنزل معهم الكتاب بالحق
ليحكم بين النا�س فيما اختلفوا فيه) .وهذه حقيقة ي�ؤكدها
الواقع الذي عا�ش����ه من كان قبلنا والذي نعي�شه نحن اليوم،
فقد وقع����ت الحروب الكثيرة في التاري����خ القديم والحديث
بين �أنظمة ودول من الح�ض����ارة الواحدة ومن الدين الواحد
كما ح�ص����ل في القرن الع�ش����رين في الحربي����ن العالميتين
الأولى والثانية ،وغيرهما من الحروب الأهلية التي ح�صلت
بالأم�����س القريب والبعيد والتي تح�ص����ل اليوم في كثير من
المناطق داخل المجتمع الواحد والأ ّمة الواحدة في مختلف
�أنحاء العالم ،وهذا يك�ش����ف لنا عن بطالن النظرية القائلة
بت�صادم الح�ضارات والأديان والثقافات».
و�ش���� ّدد على �أنه يجب البحث دائم ًا عن القوا�س����م الم�شتركة
في هذه الح�ض����ارة التي يجتمع تحت لوائها كل �أ�ص����حاب
الديانات والثقافات المتعددة ،و�س����نجد في كتب ال�س����ماء
وكت����ب �أهل الأر�ض ما يجتمع النا�س حوله من قيم ومبادئ
تحفظ الجميع  ،وفي اعتقادي �أن الخطر المحدق بالب�ش����رية
اليوم لي�س له من عالج �إال باطالق الحوار الديني والثقافي
بين �أتباع الديانات والثقافات المختلفة والتي ت�ش����كل في
تعددها واختالفها م�ص����دراً من م�ص����ادر الغنى في المعرفة
الب�ش����رية وتطور �أنظمته����ا ال�سيا�س����ية واالجتماعية  ،وال
نراها �سبب ًا لحدوث االختالفات والنزاعات بين المجتمعات
الب�شرية كما يزعم بع�ض����هم ،ومن خالل تعميق هذا الحوار
المتع����دد الجوانب يمكن �أن ن�ص����ل �إلى ر�ؤية م�ش����تركة بها
يبتعد العالم عن ويالت الحروب وم�آ�سيها ويمكن �أن ت�ساهم
هذه الر�ؤية الم�ش����تركة في المزيد من تقدم العالم وازدهاره
وعي�ش �شعوبه و�أممه ودوله في �أمان واحترام و�سالم.

المعيار الأخالقي
وذك����ر �أن المعي����ار الأخالقي في التفوق الح�ض����اري هو في
ال�س����لوك الإن�ساني الم�س����تقيم وفي رقي الأحكام والقوانين
والأنظمة التي تتو�ص����ل �إليها الأمم وتمار�س����ها في حياتها
وعالقاته����ا ،ولي�س مي����زان الرقي بين الأمم وال�ش����عوب في
قدرة بع�ضها على تدمير البع�ض الآخر .وقد ر�أينا �آثار القوة
الع�س����كرية ونظرية تف ّوق العن�ص����ر عندما تعتمدان �س����بب ًا
للتفا�ضل الح�ض����اري وما نتج عن ذلك من �صراع مدمر كما

ح�صل في الحرب العالمية االولى والحرب العالمية الثانية
وغيرهما من �إهالك للحرث والن�س����ل ملأ الدنيا بالم�آ�س����ي
والوي��ل�ات ،وقد ك�ش����فت تلك النظريات وم����ا نجم عنها عن
المدى الهائل النهيار القيم الإن�س����انية والمبادئ الأخالقية،
ف�إذا �صح �أن ن�سمي ذلك تفوق ًا فهو تفوق في الروح العدوانية
التي ال مثيل لها حتى في �شريعة الغاب.

الح�ضارة والأديان:
و�أ�ض����اف �أنه ال يمكنن����ا �أن ننكر ت�أثير الأدي����ان عموم ًا في
الح�ض����ارة الإن�س����انية عبر التاريخ القدي����م والحديث ،وال
توجد ح�ض����ارة مغلقة في هذا الع�ص����ر بعد التوا�صل القائم
فع ًال بين ال�ش����عوب والذي لم يخل منه ع�ص����ر من الع�صور
ال�س����ابقة ،فالح�ضارة هي نتاج الفكر الإن�ساني الذي تتدخل
عوام����ل عديدة في تكوين����ه ،والفكر الإن�س����اني لي�س حكراً
على �أمة دون �أخرى ولي�س �س����مة الزم����ة لجن�س دون �آخر،
�أو لع����رق دون غي����ره� ،أو لمنطقة دون �أخ����رى ،ولذلك نرى
ح�صول م�ش����تركات ثقافية بين الكثير من ال�شعوب تك ّونت
من خالل التوا�ص����ل ومن العقل الإن�س����اني الم�شترك العابر
للحدود الم�ص����طنعة ،ولعلّه من الن����ادر �أن تجد ثقافة بكل
تف�صيالتها خا�صة ب�شعب� ،أو ح�ضارة بك ّل ت�ش ّعباتها خا�صة
ب�أمة �أو بدين بحيث تكون �ص����ناعة ح�صرية لها لم ت�ساهم
فيها بقية الأمم وال�ش����عوب فيها ولو على م�س����توى الأفراد،
فما و�ص����لت اليه الأمم ال�س����ابقة عبر تجاربها الطويلة في
الحياة ي�ش����كل جزءاً ال يتجز�أ من تكوين الح�ضارة في الأمم
والأجيال الالحقة وهكذا ..فالح�ض����ارة هي كنهر جار عا�شت
على �ضفافه كل ال�شعوب والأمم ،وهي التي �ساهمت جميع ًا
في اثرائه و�س����عته واغنائه ،و�س����لّم الح�ضارة هذه هو الذي
ت�ساهم الب�شرية جميع ًا في �صنع درجاته �صعوداً ،ولم يكن
بالإمكان الو�صول �إلى بناء درجات عليا دون الإعتماد على
الدرجات ال�سابقة ،وينت�سب هذا ال�سلّم في عملية بنائه الى
الجميع في �شتى الأع�صار ومختلف الأم�صار.
ولف���ت �إلى �أن العالم الكبير (ول ديورنت) �أح�س���ن في كتابه
المهم (ق�صة الح�ضارة) المجيء بلفظ الح�ضارة بنحو المفرد
ولي�س بلفظ الجمع ،فهو �إ�شارة �إلى وحدة الح�ضارة الإن�سانية
ولي����س �إلى تع ّددها كي يقال باختالفها وت�ص���ادمها ،وعلى
تقدير الق���ول بتع ّددها فال ن�ؤمن بوجود عداوات بينها ت�ؤدي
�إلى حتم ّية ال�ص���راع والتّ�صادم بين �أ�ص���حابها،لأن الإن�سان
هو الذي �أوجد الأمور المتفقة والأمور المختلفة فيها ،ولي�س
�أ�س���يراً لها فهو الكائن الح ّر والمريد والمختار والذي يمكنه
�أن ي�سبق المالئكة في بناء المجتمع الب�شري على �أ�س�س من
العدالة و�صون الحقوق الإن�سانية وتغليب عوامل الخير على
نوازع ال�شر وهذا ما ب ّدد و�أزال مخاوف المالئكة من ا�ستخالف
الإن�س���ان في الأر�ض عندما قالت هلل �س���بحانه (�أتجعل فيها
من يف�س���د فيها وي�س���فك الدماء) كما جاء في ق�ص���ة جعل
الإن�سان خليفة هلل في الأر�ض لإعمارها كما وردت في القر�آن
الكري���م .ومن خالل هذه الحقيقة نرى �أن الب�ش���رية يمكن �أن
تعي�ش كلها ب�س�ل�ام خارج دائرة ال�صراع والذي ي�ساهم بذلك
م�س���اهمة فعالة هو العودة �إلى قيم ال�س���ماء التي حملتها
الر�س���االت ال�سماوية ،ويتم ذلك من خالل حوار جاد بين �أهل
الإخت�ص���ا�ص من �أتباع الديانات والمذاهب والثقافات يقوم
على �أ�سا�س القبول بالآخر واحترام خ�صو�صيته وعدم ال�سعي
�إلى �إلغائه وال�سيطرة عليه.

م�س�ؤولية الدول والح ّكام
وق����ال« :هنا تبرز م�س�����ؤولية الدول ووالة الأمر خ�صو�ص���� ًا
في منطقة ال�شرق الأو�س����ط التي بلغ فيها ال�شحن الطائفي
م�س����توى خطيراً يهدد ن�سيج الوحدة والتعددية في �شعوبنا
ومجتمعاتنا والذي بات ي�شكل المناخ المالئم النت�شار ثقافة
العداء والكراهية للآخر المختلف مما يهدد �أي�ض���� ًا العالقات
مع �ش����عوب ودول العالم الأخرى ،والمطلوب لمواجهة هذه
الحال����ة الطائفية الطارئة التي تهدد اال�س����تقرار في بلداننا
وعالقاتنا مع ال�شعوب الأخرى �أن يتحرك  -بالدرجة الأولى
 والة الأمر والحكام في دولنا العربية والإ�سالمية -النهميمتلك����ون الإمكانات لمواجهة ثقاف����ة التطرّف بالعمل على
تر�س����يخ قواعد المواطنية التي تقوم على العدل والم�ساواة
بين المواطنين».

العالمة الأمين زار مفتي الجمهورية دريان مهنئ ًا

الإمام زين العابدين يدافع عن الخلفاء

ا�س���تقبل مفتي الجمهورية اللبنانية المنتخب ال�شيخ عبد اللطيف دريان في دارته،
العالّمة ال�سيد علي الأمين مترئ�سا وفدا من العلماء..

...ونقل ال�سيد ها�ش���م معروف في
كتابه �س���يرة الأئمة الإثني ع�ش���ر
وغيره م���ن العلماء� :أن جماعة من
�أهل العراق ج���ا�ؤوا يريدون الإمام
زين العابدين في المدينة المن ّورة
وبعدم���ا دخلوا عليه ذكروا �أبا بكر
وعمر وعثمان ب�س���وء ونالوا منهم
فقال لهم:

وق���ال العالّمة الأمين بع���د اللقاء« :في الظروف الع�ص���يبة التي تمر على بلدنا
لبنان وعلى المنطقة عموما ال بد وان نهرع فيها ونفزع الى رجاالت االعتدال وفي
طليعتهم �ص���احب ال�سماحة مفتي الجمهورية اللبنانية ال�شيخ عبد اللطيف دريان
حفظه اهلل ،قمنا بزيارته وا�ستعر�ض���نا هذه االحداث الج�س���ام التي تمر على بلدنا
لبن���ان وعلى المنطقة ،واخذنا من �س���ماحته جملة من المبادىء في مواجهة هذه
الحالة لتن�شيط خطاب االعتدال وتظهيره ،وبيان ان ما يمكن ان ي�شكل رادعا لهذه
الظاهرة الخطيرة في منطقتنا هو ان نقوم بكل الو�سائل التي تظهر خطاب االعتدال
وتجعل منه ثقافة منت�شرة لتبين �ضعف حجج التطرف وتبطلها».

(�أال تخبرون���ي من �أنت���م؟� .أنتم من
المهاجري���ن الذي���ن �أخرج���وا من
ً
ف�ض�ل�ا
دياره���م و�أموالهم يبتغون
من اهلل ور�ض���وانا ،وين�ص���رون اهلل
ور�س���وله �أولئ���ك هم ال�ص���ادقون؟
قالوا :ال.).
ق���ال� :أف�أنتم من الذين تب ّو�ؤا الدار والإيمان م���ن قبلهم يحبون من هاجر �إليهم وال يجدون
في �صدورهم حاجة مما �أوتوا وي�ؤثرون على �أنف�سهم ولو كان بهم خ�صا�صة؟ قالوا :ال).
فقال� :أَ ّما �أنتم قد تبرّ�أتم من �أن تكونوا من هذين الفريقين (المهاجرين والأن�صار) و�أنا �أ�شهد
ُون َر َ ّبنَا اغْ ِف ْر َلنَا
ِين َجا ُءوا مِ ���ن َب ْعدِهِ ْم َيقُول َ
�أنكم ل�س���تم من الذين قال اهلل في حقّهم ( َوا َ ّلذ َ
ِين َ�س��� َبقُونَا ب ْ ِ إ
ِين � َآمنُوا � )...أخرجوا عنّي
ِالي َم ِ
َو ِ إِل ْخ َوا ِننَا ا َ ّلذ َ
ان َولاَ ت َْج َعلْ فِي ُقلُو ِبنَا غِ ً اّل ِ ّل َلّذ َ
()١
فال بارك اهلل فيكم».
_______________
( )1كتاب (ال�س����نّة وال�شيعة �أ ّمة واحدة) �إ�س��ل�ام واحد واجتهادات متع ّددة� ,ص  ,٩٤لم�ؤلفه العالمة
ال�سيد علي الأمين

كلمة العالمة ال�سيد علي الأمين في المركز
الكاثوليكي للإعالم  -لبنان في �إطالق وثيقة:

م�سيحيون وم�سلمون في
�سبيل كرامة الإن�سان

العالقة الأولى بين الم�سيحية والإ�سالم كانت
عندما كان الإ�سالم محا�صراً ومطارداً في مكة
المكرمة عندم����ا �أوذي الم�ؤمنون بالر�س����الة
الجديدة فخرجوا من الوثنية و ال�شرك ف�أ�شار
النبي �ص����لى اهلل عليه و�آله عليهم يومئذ ان
يذهبوا للحب�شة التي كانت تحكمها الم�سيحية
فقال لهم اذهبوا �إلى الحب�شة ف�إن فيها ملك ًا ال
يظلم عنده النا�س.
وذكر الق����ر�آن الكريم الرابط بين الم�س����يحية
والإ�س��ل�ام عنما اخبرهم }غلب����ت الروم في
�أدنى الأر�ض{ الروم كانوا يحملون الم�سيحية
هزموا يومئ ٍذ م����ن الفر�س الذين كانوا وثنيين
ف�أخبرهم القر�آن الكريم ب�أنهم �سينت�صرون بعد
ذلك بقوله }ويومئذ يفرح الم�ؤمنون بن�ص����ر
اهلل{ .هذا االيمان هو الذي جمع الر�ساالت هو
الإيمان باهلل �سبحانه وتعالى .
ونحن في م�ش����رقنا العربي ال نعتبر �أنف�س����نا
فريقين «نحن» و«ه����م» �أو هم ونحن ،نحن
عائل����ة واحدة تحدرت من عائلة واحدة تنوع
انتماء ابنائه����ا الديني �أو ال�سيا�س����ي .فكلنا
في هذا ال�ش����رق �أمة واح����دة و�إن تعدد انتماء
المنت�سبين �إليها دينيا �أو �سيا�سيا.
والهج����رة المطروح����ة اليوم والت����ي نحاول
�أن نت�ص����دى له����ا هي لي�س����ت ف����ي الحقيقة
مق�ص����ورة على الم�س����يحيين �إنما هي عامة
على الم�س����يحيين والم�س����لمين وذلك منبثق
من خالل �أنظمة جعلت من خالل ممار�س����اتها
الوقوف على �أبواب ال�س����فارات �أم ًال للخال�ص
و النج����اة وك�أن كثي����راً م����ن ه�����ؤالء الحكام
00961-70-972841

يريدون �أن يحكموا بالداً بال �ش����عب من خالل
منطق الإ�س����تبداد ومن خالل الظلم والطغيان
الذي يدفع له����ذه الهجرة هي ه����ذه الأنظمة
الإ�ستبدادية التي ال تنطلق من قواعد المواطنة
والإن�سانية التي ت�ساوي بين جميع المواطنين
وهذا ما ينبغي �أن ن�س����عى �إلي����ه من �أجل �أن
نثبت �أبناءن����ا و�أهلنا و�ش����عبنا في �أوطانهم
ومناطقهم ولذلك ت�أتي زيارة قدا�سة البابا في
هذه الظروف لتر�س����خ في �أنف�سنا هذا العي�ش
الم�ش����ترك الذي امتد قرونا و�أجياال و�أ�س�س����ه
الآب����اء والأجداد في منطقتنا  .هو � ٍآت لأجل ان
ير�سخ هذه القيم التي ع�شنا عليها في وطننا
لبنان وفي المنطقة العربية كلها.
ولذلك نحن نرحب �أ�شد الترحيب بهذه الزيارة
المباركة التي ت�ص����ب في تعزيز القيم الدينية
ومب����ادئ الت�س����امح بين مختل����ف المكونات
الديني����ة في منطقتن����ا العربية وهو ي�ص����ب
دائم���� ًا في تعزي����ز هذه الوحدة وه����ذه الإلفة
التي �أرادها اهلل �س����بحانه وتعالى بين خلقه
ويذكرني بقول ال�ش����اعر القروي ر�ش����يد �سليم
الخوري رحمه اهلل الذي يقول:
ي���ا قوم هذا م�س���يحي يذكركم
ال ُينه�ض ال�شرق �إال حبنا الأخوي
ويذكرني بكالم �آخر قاله:
�أك��� ِّر ُم هذا العي َد تكري َم �ش���اع ٍر
يتي���ه ب�آي���ات النب���ي ال ُمعظ ِم
ولكنني �أ�ص���بو �إلى عي���د �أمةٍ
محررة الأعناق من رق �أعجمي
علم من ن�سج عي�سى و�أحم ٍد
�إلى ٍ
و�آمن��� ٌة ف���ي ظلّه �أخ���ت مري ِم

زار وفد من م�ؤتمر االقليات برئا�س����ة اال�ستاذ ادمون بطر�س وامين ال�سر جوي حداد،
ورئي�س المجل�س االرثوذك�س����ي اللبناني اال�ستاذ روبير �أبي�ض �سماحة العالمة ال�سيد
عل����ي الأمين في مكتبه في بي����روت .وجرى بحث في االمور العامة على ال�س����احة
اللبنانية خ�صو�ص���� ًا وفي المنطق����ة العربية عموما .وتطرق البح����ث �إلى تداعيات
ومخاطر ال�صراعات المذهبية والطائفية و�إلى �سبل معالجتها والوقاية منها .

كما �إ�ستقبل العالمة ال�سيد علي الأمين ال�سكرتير العام للمنظمة الدولية للمدافعين
عن ال�س��ل�ام وحقوق االن�سان الدكتور ال�ش����يخ محمد خلف الذي �أعرب عن �سعادته
وارتياحه باال�ستماع الى �س����ماحته والى خطابه االن�ساني وال�سلمي المعتدل حول
بع�ض الق�ضايا التي تع�صف بال�شرق االو�سط  ،وحول ر�ؤيته لمعالجة االزمة ال�سورية
 ،وح����ول دور ال�ش����باب اللبناني في �إطفاء الفتنة التي ب����دات تظهر قليال في بع�ض
المناطق اللبنانية �ض����د الالجئين ال�سوريين  ،وحول دور �سماحته ون�شاطه المعتدل
في خطابه الديني وال�سيا�سي  ،وحول بع�ض الق�ضايا االن�سانية وال�سلمية والدينية
والمذهبية والت�سامح الديني في ال�شرق االو�سط

وا�ستقبل �س����ماحته من جمهورية الجزائر من غرداية الأ�ستاذ بن عومر ب�شير وجرى
حديث حول �سبل تعزيز الوحدة بين �أبناء الأمة الواحدة ودرء الفتن عنها.

�أ�س�أل اهلل �أن ي�أخذ ب�أيديكم من �أجل تعزيز هذه
الم����ودة والإلفة والأخ ّوة ف����ي وطننا الحبيب
وفي �ش����رقنا العربي العزيز ودمتم وال�س��ل�ام
عليكم ورحمة اهلل وبركاته
www.Al-Amine.org

www.AlAmine.net

