ُ
كم على الشعوب والطوائف من
تعميمُ احل ِ
ٌ
نظرية َن َه ْت عنها األديان
خالل أفراد ومجموعات،
ّ
وخطأتها جتاربُ اإلنسان.

السيف ينتهي ،القوة تنتهي،
يبقى الفكر ،يبقى القلم،
يبقى ذلك احلبّ بني الناس.

[ العالّمة السيد علي األمني ]

[ العالّمة السيد علي األمني ]

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

مواقف و�أحداث
العالمة ال�سيد علي الأمين:

الدعوة الجديدة للتمديد
ت�سيء �إلى لبنان !
التمديد الذي جرى العام الما�ضي لمجل�س النواب القائم
حال ّيا كان خط�أ ،والدعوة اليوم �إلى تمديد جديد ت�س����يء
�إلى �ص����ورة لبنان في الأمن والإقت�صاد وت�ضرب ما تبقّى
من �ش����رعية �ش����كل ّية للنظام في نظر ال�ش����عب اللبناني
والعالم! وقد جرت الإنتخابات قبل �شهر �أو �أكثر في ليبيا
وفي �أفغان�س����تان ! فهل الو�ضع الأمني فيهما �أح�سن من
الو�ضع في لبنان؟

م�شكلة قائمة ال على الم�ستوى الأمني وال على الم�ستوى
االقت�ص����ادي و�إنما على العك�س فهو �س����يعطي �س����معة
�س����يئة عن البلد ،ولن ي�ساهم في �إيجاد الحلول ،ويمكن
�أن تكون الم�ص����لحة هي للفريق الذي مدد لنف�س����ه فهو
يبقى نائب ًا من دون �أن يكلف نف�س����ه عناء التوا�صل مع
القواعد ال�ش����عبية والذهاب للتوا�صل معها واال�ستجابة
�إلى مطالبها ،فلذلك يق����ول للنا�س �أنا ما زلت نائب ًا من
دون العودة الى النا�س ،ولذلك كان هذا محل ا�س����تغراب،
فال�ش����عب هو الأ�ص����يل والنائب هو الوكيل وال�شعب قد
�أعط����اه مدة محددة فكيف يمكن �أن ي�أخذ الوكيل مدة لم
يعطها له الأ�صيل.

وكان �س����ماحة ال�س����يد قد قال في وقت �سابق من العام �س -بتقدي����رك هل كان من الممكن �إج����راء االنتخابات،
الما�ض����ي حول التمديد في حوا ٍر م����ع جريدة اللواء هذا فالبع�ض قال هناك �صعوبات؟
ن�صه:
ج -ه����ذا الأم����ر ال ن����كاد ن�ص����دقه لأن االنتخابات هي
مظهر م����ن مظاه����ر الديمقراطية ومن مظاهر ال�ص����حة
التمديد غير المب ّرر !
للنظام ال�سيا�س����ي ولذلك وجدنا �أن االنتخابات ح�صلت
الح����وار مع رجل االعتدال ال�س����يد عل����ي الأمين ،الذي ال
يترك منا�سبة �إال وي�ستغلها لت�سليط ال�ضوء على الأخطار بال�صومال وحتى في باك�ستان في افغان�ستان في طورا
واال�ستهدافات التي تُه ّدد وحدة الم�سلمين ،كان مت�ش ّعب ًا بورا وقندهار والعراق م�ؤخراً رغم الو�ضع الأمني ال�شديد
هن����اك في تلك البلدان ومع ذلك ف�إن العملية االنتخابية
ومه ّم ًا ،وجاءت وقائعه على ال�شكل التالي:
ح�صلت وفي �سوريا قبل �أ�شهر ،لذلك ال توجد مبررات ب�أن
�س -مِ ن م�صلحة َمن �إنهيار الدولة؟
هناك و�ضع ًا �أمني ًا يمنع �إجراء االنتخابات في موعدها.
ج -كان خيار التمديد للمجل�س النيابي مفاجئ ًا للجميع
وخ�صو�ص���� ًا �أننا كنا ن�س����مع طيلة ال�شهور الما�ضية ب�أن �س -لكن هناك ا�شتباكات �أمنية كبيرة في طرابل�س؟
هناك �س����عي ًا حثيث ًا من �أجل �إيجاد قانون انتخابي يتم
ج� -أعتقد �أن����ه �إذا حزمت الحكومة �أمرها من الممكن �أن
على �أ�سا�سه االنتخاب وخا�صة من فريق � 14آذار ،وكانوا
يقول����ون ال للتمدي����د ،وفوجئنا في الحقيق����ة من الذين تحدد يوم ًا وتجري فيها االنتخابات ،و�إذا بقي الو�ض����ع
يريدون �أن تنطلق دولة الم�ؤ�س�س����ات والقانون في حياة في منطقة متفجراً م����ن الممكن ت�أجيل االنتخابات فيها
المجتم����ع ب�أنهم قد اختاروا التمدي����د من دون �أن تكون �إلى فترة �أخ����رى ،ولكن في جميع الأحوال ال يوجد مبرر
هناك مبررات كافي����ة لإقناع المجتمع اللبناني ،لذلك ال لت�أجيل هذه العملية االنتخابية.
يزال هذا الأمر محل ا�ستغراب.
حوار :د .ح�سن �شلحة
ونح����ن ال نرى �أن����ه في التمديد م�ص����لحة ،فهو لن يحل

نعم ،الإن�سحاب من �سوريا
يحمي لبنان
ق���ال العالمة ال�س���يد علي الأمين تعليق��� ًا على خطاب
الأمي���ن العام لحزب اهلل الأخير ح���ول دفع الخطر عن
لبنان :
نعم ،يا �سماحة الأخ ال�سيد ح�سن ن�صراهلل� ،إن ان�سحاب
حزب اهلل من �س���وريا يدفع الخطر عن لبنان مع وقوف
ال�شعب اللبناني وراء جي�شه.
وكان �س���ماحته قد قال في حوار �سابق لمجلة الأفكار
�أجراه ال�صحافي علي الح�س���يني في  12ني�سان العام
الحالي �أن على «حزب اهلل» الإ�ستماع لمنتقديه ،ونحن
جاهزون للحوار معه و�س���ئل يومها :هل �أنتم م�ستعدون

جريدة اللواء٢٠١٣/6/10-

للقي���ام بمبادرات باتجاه حزب اهلل وغيره للتقريب في
وجهات النظر؟
�أجاب �سماحته :بكل ت�أكيد نحن م�ستعدون للقيام ب�أية
مبادرة باتجاه الحوار مع الحزب وغيره في �أ�سباب هذه
الأزمة ،لأننا من المقتنعين ب�أن حزب اهلل يمكن �أن يلعب
دوراً ايجابي ًا وم�ؤثراً في و�ضع حد لت�صاعد االحتقانات
المذهبية ومخاطرها ،والمطلوب منه �أي�ض��� ًا �أن ي�ستمع
لل���ر�أي الناقد له ،لأن �ص���احب هذا ال���ر�أي قد يكون من
الذين ال يريدون له الت���ورط واالبتعاد عن دوره البنّاء
في ق�ضايا الوحدة الإ�س�ل�امية والوطنية ،وهذا بخالف
الذين ي�س���كتون عن نقده �أو الذي���ن يكيلون له المديح
مم���ن يري���دون له المزيد م���ن التورط في ال�ص���راعات
الداخلية والخارجية التي تبعده عنها.

٢٠١4/8/15

الع ّالمة ال�سيد علي الأمين
حول �أحداث عر�سال
قال العالمة ال�س���يد علي الأمين في ت�ص���ريح له حول ما
يجري من �أحداث في منطقة عر�سال  :ندعو الدولة اللبنانية
التخاذ القرارات ال�س���ريعة التي تق�ض���ي بب�س���ط �سلطتها
الوحيدة على �أرا�ض���يها في كل المناطق دون ا�ستثناء و�أن
تعمل على الإم�س���اك بالحدود لمنع ال�س�ل�اح والم�سلّحين
�أفراداً وجماعات و�أحزاب ًا م���ن الدخول والخروج من لبنان
و�إليه ،وبذلك نبعد لبنان عن م�ؤامرات الفتنة التي ت�ستهدف
المنطقة و�ش���عوبها .ونتق ّدم من الجي����ش اللبناني والقوى
بالأمنية وكل ال�شعب اللبناني بالعزاء با�ست�شهاد مجموعة
من الجنود وال�ض���باط ،ونعلن عن ال�ش���جب والإ�س���تنكار
للإعتداء الآثم على الأرا�ضي اللبنانية والم�ؤ�س�سات الأمنية.
النهار 2014/8/3 -

الإمـام عـلـي
والحرب الإ�ستباقية !

�س -يق���ول حزب اهلل �إنه ذهب �إلى �س���وريا للقتال دفع ًا
للخطر القادم ،والإمام علي عليه ال�س�ل�ام يقول(ما غزي
قوم في عقر دارهم � اّإل ذ ُلّوا)؟
الج����واب -قول الإمام علي عليه ال�س��ل�ام (ما غزي قوم في
عق����ر دارهم � اّإل ذ ُلّوا) كان لمواجهة الذين خرجوا بال�س��ل�اح
على حكومته ال�شرعية ،وقد قاله لجماعته في الأنبار الذين
لم يتحركوا لمواجهة تلك الجماعات الخارجة على النظام
ال�شرعي ولذلك قال م�ؤنب ًا لهم على عدم قيامهم بالمواجهة
المطلوب����ة ( ...فتواكلت����م وتخاذلت����م حتى �ش����نّت عليكم
الغارات ...وكنت قلت لكم اغزوهم قبل �أن يغزوكم ،فما غزي
قوم في عقر دارهم � اّإل ذ ُلّوا )..وهذا لم يكن ت�ش����ريع ًا لحرب
ا�ستباقية قبل الخروج الم�سلّح بذريعة الخطر القادم!.
والمب���د�أ القر�آني العام في الحرب ق���ول اهلل تعالى(وقاتلوا في
�سبيل اهلل الذين يقاتلونكم وال تعتدوا �إن اهلل ال يحب المعتدين).
وما يمك���ن ان يجنبنا كل هذه الفتن هو ان نتراجع عنالتدخل في �سوريا وان تب�س���ط الدولة اللبنانية �سلطتها
على كامل االرا�ض���ي اللبنانية وتمنع دخول الم�س���لحين
الى �سوريا.
انا افهم قيام حزب اهلل بالدف���اع عن لبنان حين يتعر�ض
البلد لهجوم مع العلم ان مهمة الدفاع عن لبنان هي مهمة
الجي�ش اللبناني والقوى االمنية ولي�ست مهمة حزب اهلل .
نحن ل���م نر ان هن���اك هجوم���ا على لبن���ان من قبلالمتقاتلين في �سوريا ،لذلك ما هي عالقة لبنان والدفاع
عنه بدخول الحزب للم�ش���اركة في القتال على الأرا�ضي
ال�س���ورية؟ لبنان لم يتعر�ض للخطر كي يذهب حزب اهلل
الى �س���وريا لرفع الخطر عن لبنان � ،إن تبريرات حزب اهلل
الدخول الى �س���وريا بالخطر القادم لم يقنع احداً ،هناك
خطر �إ�سرائيلي على لبنان قائم فلماذا لم يذهب �إلى قتال
�إ�سرائيل بذريعة الخطر على لبنان ؟ .مع �أن الخطر القائم
من �إ�سرائيل �أ�ش ّد من الخطر المزعوم القادم من �سوريا !
(العالّمة ال�سيد علي الأمين)2013/11/27 ،

المكانة الدينية لأزواج الر�سول
عليه ال�صالة وال�سالم*
العالمة المجتهد ال�سيد علي الأمين
لقد �أ�س�����س القر�آن الكريم  -وهو الم�ص����در الأول لل�ش����ريعة
لقيام �أح�سن العالقات بين �أفراد المجتمع الإ�سالمي بع�ضهم
مع البع�ض الآخر ومع غيرهم من الجماعات وال�شعوب تقوم
على مبادئ العدل والم�س����اواة والإحت����رام ومكارم الأخالق
التي كانت هي الهدف الذي �س����عى الأنبي����اء لتحقيقه عبر
التّاريخ الب�ش����ري وقد ج����اء خاتم الأنبي����اء محمد بن عبد
اهلل عليه ال�ص��ل�اة وال�س��ل�ام لإتمامها كما ورد في الحديث
الم�شهور (�إنما بعثت لأتمم مكارم الأخالق).
وقد كان م����ن جملة التعاليم لأفراد الجماعة الم�س����لمة ما
يت�ض���� ّمن نظرتهم �إلى قيادتهم وكيفية العالقة معها والتي
تمثلت بالنبي عليه ال�ص��ل�اة وال�سالم وقد التزم الم�سلمون
تلك التعاليم في �س����لوكياتهم و�آمنوا بها و�ص����ارت لهم من
المعتقدات التي انطوت عليها قلوبهم .وقد ك�شف لنا القر�آن
الكريم عن جوانب مه ّمة من تلك العالقات التي كانت �سائدة
فيما بينهم كما جاء في قوله تعالى متح ّدث ًا عن �أو�ص����اف
ال�صفوة التي �آمنت به كما جاء في قوله تعالى} :محمد
تلك ّ
ر�سول اهلل والذين معه �أ�شداء على الكفار رحماء بينهم تراهم
�سجداً يبتغون ف� ً
ضال من اهلل ور�ضوان ًا( {..الفتح.)29 :
ركّع ًا ّ
و�ص����فة التّراحم هذه تحكي لنا عن عمق العالقة الإيمانية
بينه����م التي تنعك�س �ص����ورها في الأق����وال والأفعال مح ّبة
ال�ص����فات
وتعاون ًا وتعاطف ًا واحترام ًا وغير ذلك من �ص����ور ّ
التي تندرج في مكارم الأخالق الّتي ت�أ�س�ست دعوتهم عليها.
وح�س����بما نراه في االجتماع الب�ش����ري ف�����إ ّن النا�س عندما
ي�ؤمن����ون بقيادة م����ن القي����ادات الّتي يمح�ض����ونها ح ّبهم
ومو ّدتهم و�إخال�صهم ف�إنّهم ينظرون �إلى بيته و�أ�سرته بعين
التّقدير والتّكريم لأجل قربهم وعالقتهم وارتباطهم بالقيادة
الّت����ي �أح ّبوها فكيف �إذا كانت تلك القيادة متمثلة بر�س����ول
اهلل عليه ال�ص��ل�اة وال�س��ل�ام الذي كان حري�ص ًا عليهم ر�ؤوف ًا
بهم كما و�ص����فه اهلل تعالى }لقد جاءكم ر�سول من �أنف�سكم
عزيز عليه ما عنتّم حري�ص عليكم بالم�ؤمنين ر�ؤوف رحيم{
(التوبة.)128 :
وال�ش����ريعة الإ�س��ل�امية لم تترك تحديد ن����وع تلك العالقة
���ي و�أهل بيته عليه
للفطرة االجتماعية بالن�س����بة �إلى النب� ّ
وعليهم جميع ًا �سالم اهلل ور�ضوانه بل تدخّ لت لتجعل ذلك
ال�شّ ����عور العام حكم ًا من �أحكامها وت�شريع ًا من ت�شريعاتها
في تنظيم تلك العالقة و بها يت ّم الك�شف عن المكانة الدينية
الّتي ي�س����تحقّها المق ّربون من النّبي من الّذين �آمنوا بدعوته
و�أ�ص����بحوا جزءاً من حياته ال�شريفة ،و�صاروا �شركا َء له في
حلوها ومرّها وم�صاعبها ومتاعبها خ�صو�ص ًا �أزواجه اللاّ تي
اختاره���� ّن واخترنه ليك ّن في بيت النّب���� ّوة الم�ؤتمنات على
مب����ادئ دعوته والم�س����اعدات له في تح ّم����ل التّبعات وهذا
يتطلّب من النّبي عليه �أف�ضل ال�صالة و ال�سالم �أن يختاره ّن
وال�ص����ورة التي تعك�س الحياة الفا�ض����لة في بيت
النموذج ّ
ال ّدعوة ومركزها ولذلك فه ّن ل�س����ن كبق ّية النّ�ساء في تح ّمل
الم�س�ؤولية الر�سال ّية اتّجاه ال ّر�سالة التي تنطلق من بيوته ّن
ّبي
وقد خاطبه ّن القر�آن الكريم بقول اهلل تعالى }يا ن�ساء الن ّ
ل�ست ّن ك�أحد من الن�ساء .{...
ّبي عليه ال�ص��ل�اة و ال�س��ل�ام كما
وبالفع����ل ف�����إن �أزواج الن ّ
ال�ص����ادقات
أمينات
ل
ا
ن
ك
فقد
ن
ك���� ّن الجديرات باختياره له
ّ
ّ
ّ
والحري�ص����ات على تح ّمل هذه الم�س�ؤول ّية الكبيرة في بيت
النّب ّوة وك ّن بم�س����تواها رغم متطلّباتها الكثيرة و�ضوابطها
الم�ش ّددة وقد ك�شف لنا ذلك القر�آن نف�سه عن تلك الموا�صفات
واال�س����تحقاقات حيث ال يعطي اهلل �سبحانه �أحداً �أو�سمة بال
عمل وال م� ّؤهالت و�إنّما يعطيها جزا ًء وفاق ًا .

�أولى بالم�ؤمنين من �أنف�سهم
وم����ن هذا المنطلق ف�إنّنا ينبغ����ي �أن ننظر �إلى قوله تعالى
ّبي �أول����ى بالم�ؤمنين من �أنف�س����هم و�أزواجه
}الن ّ
حكم �إن�شائي ت�شريعي
(الأحزاب) - .لي�س من باب النّظر �إلى ٍ

�أ ّمهاتهم{

وطهره ّن من طهر وطي����ب؟! كما قال اهلل تعالى} :والط ّيبات
للط ّيبين والطّيبون للطّيبات �أولئك مبرّ�أون م ّما يقولون لهم
مغفرة ورزق كريم{ (النور  .)26وعند الحديث عن �أهل بيت
النب ّوة �أكّد على هذه الطّهارة ال�ش����املة له ّن بقوله تعالى} :
�إنما يري����د اهلل ليذهب عنكم ال ّرج�س �أه����ل البيت ويط ّهركم
تطهيرا{ (الأحزاب).
ال�صحابة ر�ض����وان اهلل عليهم على هذه ال�سنّة من
وقد بقي ّ
تعظيم �أ ّمهات الم�ؤمنين و�إجالله ّن في ك ّل الظروف والأحوال
مدركين �أ ّن م����ا قاله اهلل تعالى عنه���� ّن ال يتغ ّير وال يتب ّدل
�إلتزام ًا ب�ش����رع اهلل ووفاءاً ل�صاحب ال ّر�س����الة عليه ال�صالة
وال�س��ل�ام ولذل����ك نراهم حت����ى عندما ع�ص����فت الفتنة في
المجتمع الإ�س��ل�امي في ع�ص����ر خالفة الإمام علي في حرب
الجمل لم يتجرّ�أ حتّى الّذين اختلفوا في الرّ�أي �أن ينالوا من
تلك المكانة الدينية لأ ّمهات الم�ؤمنين ر�ض����ي اهلل عنه ّن فها
هو ع ّمار بن يا�سر ر�ض����ي اهلل عنه يقول للم�سلمين في تلك
بال�ص����راعات والّتي تخرج فيها الأمور
المرحلة الم�شحونة
ّ
عن عقالها�( :إ ّن عائ�ش����ة قد �س����ارت �إلى الب�صرة وواهلل �إنّها
لزوجة نب ّيكم في ال ّدنيا والآخ����رة ولك ّن اهلل تبارك وتعالى
ابتالك����م ليعلم �إ ّياه تطيعون �أم هي) .وه����ا هو الإمام علي
عليه ال�سالم بعد �أن و�ض����عت حرب الجمل �أوزارها يرجعها
�إلى المدينة مع مظاهر التّبجي����ل واالحترام قاطع ًا الطّريق
عل����ى الّذي����ن �أرادوا النّيل من �أ ّم الم�ؤمنين ر�ض����ي اهلل عنها
راف�ضين ما قام به الإمام علي من معاملة ح�سنة لها ف�أنهى
الخالف بكلمتين (ولها بع ُد حرمتها الأولى والح�س����اب على
بل ينبغي فهمه والنظر �إليه على �أنه حكم يت�ض���� ّمن الإخبار اهلل).
ع����ن الجزاء على عم����ل قمن به وعلى م�س�����ؤولية تح ّملنها
ن�ستنكر الأقوال المغر�ضة
بجدارة وكفاءة ويعك�س لنا الحقيقة الّتي كانت عليها �أزواج
النّبي عليه �صالة اهلل و�سالمه وعليه ّن الرحمة والرّ�ضوان .ومن هذا المنطلق ال ّديني ف�إنّنا نج ّدد ال�ش����جب واال�س����تنكار
فكما �أن قوله تعالى }النّبي �أولى بالم�ؤمنين من �أنف�س����هم{ لك ّل الأقوال المغر�ض����ة وال ّدعوات الباطلة المخالفة لكتاب
حكم يت�ض���� ّمن الإخب����ار عن روح الأب���� ّوة للم�ؤمني����ن لأنّه اهلل و�سنة ر�سوله و�س����يرة �أ�صحابه و�أهل بيته الّتي يطلقها
الحري�����ص عليهم والعزي����ز عليه عنتهم فهو ي�س����تح ّق من بع�����ض �أدعي����اء العلم في التعرّ�����ض ب�س����وء لأ ّم الم�ؤمنين
الم�ؤمنين بر�سالته �أن يتعاطوا معه وينظروا �إليه نظرة الأب ال�س����يدة عائ�شة ر�ضي اهلل عنها ول�سائر الرموز الدينية عند
�سب الذين يدعون من
ال ّر�ؤوف ب�أبنائه العطوف عليهم الّذي يتوخّ ى لهم الم�صلحة الم�س����لمين .وقد نهانا اهلل تعالى عن ّ
في دينهم ودنياهم فكذلك هي الحال بالن�س����بة �إلى �أزواجه دون اهلل في محكم كتابه الكريم حيث قال {وال ت�س ّبوا الّذين
كل �أزواجه ف�إنّه ّن بالمنظ����ور القر�آني ذاته �أمهاتهم اللّواتي يدعون من دون اهلل في�س����بوا اهلل عدواً بغير علم} (الأنعام).
ِّ
يجب عليهم �أن يدركوا لزوم �ش����كره ّن واحترامه ّن وتقديره ّن فكيف يتجرّ�أ ه�ؤالء على الم�ؤمنين والم�ؤمنات الّذين هاجروا
جزاءاً لدوره ّن في بناء الأ�سرة الكبيرة� ،أ�سرة الأ ّمة الجديدة و�أوذوا وتح ّملوا جليل الم�ص����اعب في �سبيل اهلل والّذين قال
واحت�ض����انه ّن له����ا من خ��ل�ال م�ؤازرته ّن ل�ص����احب ال ّدعوة عنهم اهلل تعال����ى{ :فالّذين هاج����روا و�أخرجوا من ديارهم
وم�شاركته ّن له في تبعاتها ،فقد ذهبت الأ ّم بثالثة �أرباع الب ّر و�أوذوا في �س����بيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفّر ّن عنهم �س����يئاتهم
ّات تجري من تحتها الأنهار ثواب ًا من عند اهلل
كما ورد في الحديث عن ر�س����ول اهلل عليه ال�ص��ل�اة وال�سالم ولأدخلنّهم جن ٍ
عندما �س�أله بع�ض����هم قائ ًال :من �أب ُرّ يا ر�سول اهلل فقال� :أ ّمك واهلل عنده ح�سن الثّواب} (�آل عمران).
�أ ّمك �أ ّمك ثم �أباك.
والّذين ي�ش����ملهم ق����ول الإمام زين العابدين في ال�ص����حيفة
خا�صة الّذين �أح�سنوا
ولأ ّن �أزواج النّب����ي ك ّن في مو�ض����ع القدوة والمثال لن�س����اء ال�س����جادية ( :الله ّم و�أ�ص����حاب مح ّمد ّ
الم�ؤمني����ن وله ّن دور م�ؤثر ف����ي الدعوة فقد حاولت �أن تمت ّد ال�ص����حابة والّذين �أبلوا البالء الح�س����ن في ن�صره وكانفوه
�إليه ّن �أل�س����نة ال�سوء كي ينالوا من �سمعة ال ّدعوة و�صاحبها و�أ�سرعوا �إلى وفادته و�سابقوا �إلى دعوته وا�ستجابوا له حيث
حجة ر�س����االته وفارقوا الأزواج والأوالد في �إظهار
ويح ّدوا من ت�أثيرها بت�ش����ويه �ص����ورة من هم �أولى النّا�س �أ�سمعهم ّ
بتطبيق تعاليمها فما كان من الوحي �إالّ �أن تدخّ ل ليك�ش����ف كلمته ،وقاتلوا الآباء والأبناء في تثبيت نب ّوته وانت�صروا به
زيف تلك الإ ّدعاءات على الطّاهرات وال ّرمز المق ّد�س للم�ؤمنات ومن كانوا منطوين على مح ّبته يرجون تجارة لن تبور في
و�س���� ّمى ذلك بالإف����ك وهو الكذب المبي����ن والبهتان العظيم مو ّدته ،والّذين هجرتهم الع�شائر �إذ تعلّقوا بعروته ،وانتفت
فقال �س����بحانه وتعالى} :لوال �إذ �س����معتموه ظ ّن الم�ؤمنون منهم القرابات �إذ �س����كنوا في ظ ّل قرابته ،فال تن�س لهم الله ّم
والم�ؤمنات ب�أنف�س����هم خيراً وقالوا هذا �إف���� ٌك مبين{ (النور :ما تركوا لك وفيك و�أر�ضهم من ر�ضوانك وبما حا�شوا الخلق
} .)12ولوال �إذ �س����معتموه قلتم ما يكون لنا �أن نتكلّم بهذا علي����ك وكانوا مع ر�س����ولك دعاة لك �إليك ،وا�ش����كرهم على
�س����بحانك هذا بهتان عظيم{ (النور .)16 :و�أعقب ذلك بقوله هجرهم فيك ديار قومهم وخروجهم من �س����عة المعا�ش �إلى
تعالى� ...} :إن الّذين يحبون �أن ت�ش����يع الفاح�ش����ة في الّذين �ضيقه ومن كثّرت في �إعزاز دينك من مظلومهم .)...
�آمن����وا لهم عذاب �أليم في الدنيا والآخرة واهلل يعلم و�أنتم ال وقال اهلل تعالى} :والّذين ي�ؤذون الم�ؤمنين والم�ؤمنات بغير
تعلمون{ (النور ،)19 :وهل بعد هذا الكالم المت�ض ّمن للوعيد ما اكت�سبوا فقد احتملوا بهتان ًا و�إثم ًا مبينا{ (الأحزاب).
حجة ودليل على �إ�ص����رار بع�ض����هم على الإفك
والتّهديد من ّ
والق����ول بما ال يعلمون؟! وهل حق ًا ه����م بعد ذلك بكالم اهلل هذا هو المنهج الذي ن�ستفيده من �سيرة ال�صحابة و�أئمة �أهل
ي�ؤمنون؟!� .أم �أنّهم ينخرطون في �ص����فوف �أولئك الّذين �أرادوا البيت في تعظيم وتكريم �أ ّمهات الم�ؤمنين ر�ضوان اهلل عليهم
�أجمعي����ن جعلنا اهلل م����ن التابعين لهم ب�إح�س����ان �إلى يوم
الطّعن في ال ّر�سالة من خالل الطّعن برموزها؟!.
ال ّدي����ن وهو ما نراه الموافق لمبادئ القر�آن الكريم وال�س����نّة
عمل ال�صحابة
النبو ّية ال�شريفة واهلل من وراء الق�صد و�آخر دعوانا �أن الحمد
رب العالمين.
هلل
ّ
ال�صحابة ر�ضوان اهلل عليهم بهذه المبادئ القر�آنية
وقد عمل ّ
الت����ي ب����رّ�أت �س����احة الأزواج الطاهرات وا�س����تجابوا لنداء * الكلم���ة المر�س���لة من قبل �س���ماحته �إلى م�ؤتمر  -ال�س���ابقون
ر ّبهم و�آمنوا به و�أدرك����وا �أ ّن الطّيبات للط ّيبين و�أ ّن الط ّيبين الأولون ومكانتهم لدى الم�س���لمين -المنعقد ف���ي الكويت بتاريخ
للط ّيبات وهل بعد طيب ر�س����ول اهلل وطه����ره وطيب �أزواجه 2011-12-20

م�ؤتمر حوار الح�ضارات والثقافات
ن�ص �إعالن البحرين
الذي تاله في �آخر يوم من الم�ؤتمر معالي ال�سفير
ال�شيخ خليفة بن حمد �آل خليفة ،رئي�س اللجنة العليا
المنظمة لم�ؤتمر حوار الح�ضارات:
•�أن الإن�س����انية هي الأ�صل الم�ش����ترك الذي يجمع الب�شر
جميعً ����ا عل����ى اخت��ل�اف �ألوانه����م و�أعراقه����م ولغاتهم
وتوجهاتهم الفكرية والثقافية والدينية والروحية.
•الحوار هو القاعدة والأداة والرافعة التي تحمل م�س�ؤولية
تر�س����يخ وحدة الإن�س����انية في �إطار تنوعها واختالفها
وتعدده����ا؛ تحقي ًقا لل�س����لم والأمن والعدال����ة والتنمية
والم�ساواة والحرية والديمقراطية.
•الت�شجيع بجميع الو�س����ائل المتاحة على ثقافة الحوار
والمعرفة المتبادلة هو من �ص����ميم التحالف الح�ضاري
المن�شود.
•�إن جميع �أ�شكال خطابات الكراهية هي ممار�سات منافية
لحقوق الإن�سان ،تتعار�ض مع المدنية وتجافي الح�ضارة،
فهي ت�ص����در عن عالق����ة بالآخر يحوله����ا الجهل به �إلى
كراهي����ة ،وهي ال ت�ؤدي �إال �إلى الإق�ص����اء والتمييز ،و�إلى
الت�ش����جيع على التع�ص����ب والتطرف والإرهاب ،والدعوة
�إلى االنغالق بدل الحوار ،و�إلى العنف بدل ال�سالم ،و�إلى
التباغ�ض بدل التعاون والتحالف.
•�إن اال�ستغالل ال�سيا�سي للأديان والح�ضارات بالت�شجيع
على تكري�س العقليات الفئوية والعنيفة وغير المت�سامحة
هو مدخل للت�شوي�ش على الحوار الح�ضاري لكل مجهودات

الت�ضامن الح�ض����اري تحت راية القيم الم�شتركة ،وطريق
للتدخل ف����ي ال�ش�����ؤون الداخلية للمجتمع����ات والدول
ذات ال�س����يادة ،وتعطيل للتنمية ،وغل����ق لأبواب التطور
ال�سيا�سي الطبيعي للمجتمعات بتكري�س منطق الت�صلب
والمغالبة و�أ�شكال المحا�ص�صات ال�سيا�سية ،بدل منطق
الت�سامح والتعاون والوالء الم�شترك للوطن.
•يدع����و الم�ؤتم����ر �إل����ى �أن تعم����ل ال�سيا�س����ات الثقافية
والتعليمية والإعالمية بكافة �ص����يغها الم�ش����روعة على
�أن تذك����ي في مجال المعتقد روح االعتدال والو�س����طية،
و�إ�شاعة ثقافة العي�ش الم�شترك في نطاق احترام �سالمة
الأوطان ،والعمل على تعزيز عالقة الإن�سان بالإن�سان في
�إطار التكريم الإلهي للب�شر جميعً ا.
•�إن حق����وق الإن�س����ان لما كان����ت هي الإط����ار القانوني
والأخالقي للعالقات بين الأمم وال�ش����عوب ال يمكنها �أن
تكت�سب نجاعتها وفاعليتها �إال في حدود معايير موحدة
في التطبيق العملي بين الح�ضارات كافة.
•اعتبا ًرا لهذه الأهداف ال�سامية ،و�ضما ًنا لتحقيقها ،يدعو
الم�ؤتمر �إلى �أن تعمل ال�سيا�س����ات الوطنية والمحلية في
كل �أنح����اء العالم ،ومن خالل برام����ج التربية والثقافة
والمقاربات الإنمائية التي ترتكز على حقوق الإن�س����ان

ر�سول اهلل وعالج الفتن والإ�ضطرابات الداخلية
روى عبد اهلل بن م�س����عود وغيره عن ر�س����ول اهلل �صلّى اهلل بالحقوق ولي�س����ت لع����دم �إظهارها وال لع����دم الإعالن عن
عليه و�آله الأطهار �أنه قال لأ�صحابه ر�ضي اهلل عنهم :
الأخطاء الم�س����تنكرة ،ف�إن الأم����ور المنكرة التي جاءت في
(�س����تكون بعدي �أثرة و�أمور تنكرونها! قالوا :يا ر�سول اهلل ،الو�ص����ية تبقى مندرجة تحت �أدلة الأمر بالمعروف والنهي
ع����ن المنكر كقول����ه تعالى (ولتكن منكم �أ ّم����ة يدعون �إلى
كيف ت�أمر من �أدرك منّا ذلك؟
الخي����ر وي�أمرون بالمعروف وينهون عن المنكر و�أولئك هم
قال ُ :ت�ؤَدون الح ّق الذي عليكم ،وت�س�����ألون اهلل الح ّق الذي المفلحون).
لكم).
وعلى هذا النهج النبوي �سار �أئمة �أهل البيت عليهم ال�سالم
والذي يظهر من هذا الحدي����ث وغيره كما جاء في روايات
وغيرهم الكثير من �أئمة العلم والدين من ال�س����لف ال�صالح
�أخ����رى ،منها�« :إنكم �س����ترون بعدي �أثرة ،فا�ص����بروا حتى
تلقوني على الحو�ض» �أن الر�س����ول عليه ال�صالة وال�سالم في ع�ص����ور عديدة ،وقد ع ّبر الإمام علي عليه ال�س��ل�ام عن
كان يعلم باندالع �صراعات داخلية في الأمة ب�سبب منطق هذا النهج بقوله لبني ها�ش����م وغيرهم عندما ظهرت بوادر
ّ
ّ
الإ�س����تئثار في ال�س����لطة ومواردها ،وهو منطق موجود في ال�ص����راع على الخالفة (�ش����قُّوا �أمواج الفتن ب�سفن النجاة،
الطبع الب�ش����ري ،فقد يرى بع�ض����هم �أنه الأح����ق من غيره وع ّرجوا عن طرق المنافرة ،و�ض����عوا تيج����ان المفاخرة)...
والأول����ى ،وهو لي�س كذلك ،فيبعد غيره ممن هو �أولى منه ،وبقوله (لأ�س ِّل َم َّن ما �سلمت �أمور الم�سلمين)..
وقد يقرب البعيد ،ويبعد القريب ،وقد يمنع الم�س����تحق من وقد ابتعدوا عن ال�صراع على ال�سلطة و�أعطوا البعد الروحي
حقّه ،وهذه من الأمور الم�ستنكرة.
والثقافي للإ�سالم وحافظوا على تعاليمه وت�شريعاته،وفي
وهذا المنطق ال �ش���� ّك ب�أنه ي�ؤدي �إلى والدة الخالف والنزاع ال�ص����حيفة ال�س����جادية للإمام زين العابدين ما ي�ؤكد على
بين الأف����راد والجماعات في مختل����ف الميادين ،كما نراه هذه الم�س����يرة والمدر�س����ة التي حفظت وح����دة اال ّمة من
في ال�ص����راعات داخل الدول والأح����زاب ومختلف الإدارات االنق�س����امات المذهب ّية الحادة وقلّلت من �آثارها ال�سلب ّية
والم�ؤ�س�س����ات ،وهذا ما يعود بالأخطار و�أفدح الأ�ضرار على وا�ستمرّ الأئمة على هذا النهج من بعده يحملون لواء العلم
المجتمع في الإ�ستقرار والإ�ستمرار ،وقد كانت و�ص ّية ر�سول والمعرفة بعيدا عن �ص����راعات ال�س����لطة والتنازع عليها،
اهلل لأ ّمته في مواجهة هذا المنكر الكبير والذي ينذر ب�ش���� ٍّر فهل كان الأئمة يري����دون من دعاء كميل ودعاء �أبي حمزة
م�ستطير بالإ�ص����طبار والإبتعاد عن و�س����ائل انتزاع الحق الثمالي وغيرهما من الأدعية والمواقف �صراع ًا على وزارة
بالق ّوة لما فيه من المفا�س����د الكبي����رة التي تطيح بالحق هنا و�سلطة ونفوذ هناك؟!
ال�ضائع وتعر�ض �سالمة المجتمع �إلى الخطر ،و�أو�صى ب�أداء
ما على الف����رد والجماعة من حقوق ترتبط بالحفاظ على لقد ق ّدموا النماذج الرفيعة وال�ص����الحة للإقتداء بو�ص���� ّية
ر�س����ول اهلل في �أمرهم بالمعروف و�إنكاره����م للمنكر ،وفي
النظام العام.
�أدائهم للحق الذي عليهم وطلبهم لحقهم من اهلل �س����بحانه
وال تتنافى هذه الو�ص���� ّية مع ما د ّل على الأمر بالمعروف وتعالى.
والنه����ي عن المنك����ر وما د ّل على �أن «من �أف�ض����ل الجهاد
النبي بال�صبر
كلمة حق �أمام �س����لطان جائر» ف�إن و�ص ّية
ّ
�إنّما ه����ي الجتناب �إدخال عن�ص����ر الق ّوة عل����ى المطالبة
(العالمة ال�سيد علي الأمين)

في �ض����وء االحترام المتبادل بين الأمم وال�شعوب ،ومن
خالل المنظومات الت�ش����ريعية ،وال�سيا�س����ات التنموية
عامة ،على التال�ؤم مع غايات الحوار الح�ض����اري خدم ًة
للإن�سانية ،وخا�صة مبادئ قيمة الإن�سان وكرامته مهما
كان لون����ه �أو عرقه �أو لغته �أو معتقده �أو جن�س����ه ،ومع
�ضرورة احترام الأديان ومنع ت�شويهها �أو اال�ستهانة بها
�أو ازدرائه����ا ،ومع مبد�أ حرية الف����رد في معتقده وكفالة
ممار�س����ة �شعائره طب ًقا للحريات المدنية ،وكذلك مبادئ
التعارف الإن�س����اني ،وقبول الآخر ،والعي�ش الم�ش����ترك،
واالحترام المتبادل ،والم�س����اواة في نطاق روح المواطنة
و�سيادة القوانين.
•كما ي�ؤكد الم�ؤتمر �أهمية م�س����اندة جهود الأمم المتحدة
ومختلف المنظم����ات الإقليمية من �أج����ل تكري�س قيمة
الحوار الح�ض����اري خدم ًة للإن�س����انية ،و�س����بي ًال ال بديل
عنه للعي�ش الم�ش����ترك ف����ي عالمنا .وه����و يحث الدول
ومنظمات المجتمع المدني العاملة في مجاالت التنمية،
بمفهومها ال�ش����امل ،على اال�س����تعانة في عملها بالعقد
الدول����ي للتقارب بين الثقافات ( ،)2022 – 2013وخطة
العم����ل المتعلقة به والتي ت����م �إعدادها في �إطار منظمة
الأمم المتح����دة للتربية والعلم والثقافة ،وكذلك الخطط
والبرامج ذات ال�ص����لة التي تم �إقرارها في �إطار المنتدى
الدولي لتحالف الح�ض����ارات ،والمنظمات الإقليمية ذات
ال�صلة.
•يتطلع الم�ش����اركون في الم�ؤتمر �إل����ى �أن ي�أخذ المجتمع
الدولي ومنظمات الأمم المتحدة والم�ؤ�س�س����ات الدولية
والإقليمية ،وم�ؤ�س�س����ات المجتمع المدني ذات ال�ص����لة،
التو�ص����يات �س����الفة الذكر بعين االعتب����ار لتفعيل مبد�أ
الح�ضارات في خدمة الإن�سانية.
2014/5/7

كيف نواجه ُّ
المد الداع�شي
�إلى لبنان ؟
�س -بعد هذه اله ّب����ة العراقية المفاجئة ،كل االحتماالت
بالن�س����بة للبنان �أ�ض����حت واردة ،خ�صو�ص���� ًا مع التقارير
الأمنية غير المطمئنة ،فهل �سي�صل المد الداع�شي للبنان،
وهده المرة علن ًا وب�شكل وا�ضح و�صريح؟
ج -لق����د قلنا م����راراً ب�أن م����ا يبعد عنّا داع�����ش وغيرها
يكون بالرج����وع �إلى الدولة اللبناني����ة والإلتزام ب�أحكام
م�ؤ�س�ساتها ،وقيام الدولة اللبنانية بب�سط �سلطتها الكاملة
على كل الأرا�ض����ي اللبنانية ،وتمنع م����ن خالل حدودها
عبور الم�س����لّحين وال�س��ل�اح من الداخل والخارج .وبذلك
نبعد لبنان عن ا�س����تدراج الأحداث �إلى �أر�ض����ه .و�إن �إعالن
حزب اهلل عن مقاتلته لهذه التنظيمات خارج لبنان هو ما
يجعل �أر�ض لبنان �ساحة مر�شّ حة النتقال ال�صراع �إليها.
�س -لو لم يدخل حزب اهلل �إلى �س����وريا وقاتل التكفيريين
لكان����وا احتل����وا بيروت بدقائ����ق ،وهناك خط����ر وجودي
ومواجهة فر�ضتها داع�ش على المجموعات ال�شيعية ،فهل
ال يزال �إنكار هذا الخطر منطقي ًا؟
ج� -إن دخول حزب اهلل �إلى �سوريا قد �ص ّعد من الإحتقانات
الطائفية في المنطقة ،وجعل ال�س����احة اللبنانية هدف ًا من
�أه����داف الإرهاب ،وال�ش����عب اللبناني ل����م يمنح حزب اهلل
وكالة في الدفاع عنه والذهاب �إلى �س����وريا ،وهو بذهابه
�إلى �س����وريا قد ا�ستدرج الخطر �إلى لبنان ولم يمنعه ،كما
�شهدت بذلك الأحداث خ�صو�ص���� ًا التفجير الذي وقع �أخيراً
في منطقة ظهر البيدر ،ونحن نرى �أن المكلّف بالدفاع عن
لبنان و�شعبه هو الدولة اللبنانية وحدها.
(العالمة ال�سيد علي الأمين)
جريدة البيان ،طرابل�س2014/7/2 ،

المجتمع الدولي
والأزمة العراقية الجديدة!

الع ّالمة ال�سيد علي الأمين
رثاء لأخيه
في ٍ

المجتمع الدولي غير م�ستعجل لحل �أزمة العراق!

الع ّالمة ال�شيخ خير اهلل الب�صري
رحمه اهلل

رفــيــق الـعـمــر
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فـما بـالـهـم! ومـا بـالـنـا!

تبادل مقاطع الفيديو

متعجب ًا �أمام هذا التح�ش����يد الطائفي على
يق����ف المرء
ّ
الرغم م����ن �أن منطقتنا في تعد ّده����ا الطائفي وتن ّوعها
الدين����ي والقومي تع ّد فقيرة من حي����ث التعد ّد والتّن ّوع
بالقيا�س �إلى �أمم كثي����رة ودول عديدة في العالم ،ففي
�أمي����ركا وحدها يقال ب�����أن فيها ما يق����ارب �أربعماية
جماعة ديني����ة وطائفة ،وفي الهند يق����ال ب�أن فيها ما
يتج����اوز الألف من الطوائف والقومي����ات تتعاي�ش مع ًا،
فما بالهم ال يت�ص����ارعون ،وال يقتل بع�ضهم بع�ض ًا ،وال
يطلبون التق�س����يم والإنف�صال عن بع�ض����هم في الع�صر
الحديث ؟! .فما بالنا نحن الم�سلمين اليوم ،ونحن نزعم
ب�أننا الورثة لخير �أ ّمة �أخرجت للنا�س !
(العالمة ال�سيد علي الأمين)
جريدة البيان ،طرابل�س2014/7/2 ،

يت�س����اءل المرء عن الهدف من وراء ن�شر مقاطع الفيديو
المتبادلة والم�ش����تملة على �إ�س����اءات وجرائم من فريق
�ض���� ّد �آخر؟ فهل الهدف هو ن�ش����ر الوعي بين الم�سلمين
و�إظه����ار الحقيقة للم�ش����اهدين؟ �أم �أن الهدف هو زراعة
بذور الفتن وت�أجيج نار العداوة والبغ�ض����اء بين �أبناء
الأم����ة الواحدة؟ وعلى كل حال  :ف�إن ما ن�ش����اهده فيها
من �أفعال وما نقر�ؤه ون�سمعه من �أقوال المت�صارعين ال
تم ِّثل الطوائف والمذاه����ب في الآراء والأفكار ،و�إنما هي
تمثل �أ�صحابها الفاعلين والقائلين ،كما قال اهلل تعالى:
(كل نف�س بما ك�س����بت رهينة) ،وه����م وحدهم يتحملون
�أوزارها ،عم ًال بقوله تعالى (وال تزر وازرة وزر �أخرى).
(العالمة ال�سيد علي الأمين)
2014/7/8
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ال ن����رى �أن المجتمع الدولي عل����ى عجلة من �أمره لإنتاج
حل �س����لمي في الع����راق وغيره من ال����دول العربية التي
ٍّ
تعاني �ص����راعات داخلي����ة ،لأن بع�ض الدوائر ال�ص����انعة
للقرار ال�سيا�سي فيه ترى �أن ال�صراع القائم بين الم�سلمين
في الع����راق و�س����وريا ي�ش����غل دول المنطقة و�ش����عوبها
ب�أنف�س����هم ،وي�ستنزف قدراتهم وي�ض����عفهم ،وهذا ما يريح
بع�ض الدول الغربية و�أميركا وحليفتهم �إ�س����رائيل ،وهذه
ال�سيا�سة الخاطئة �سوف تزيد من ثقافة العداء والكراهية
التي لن يقت�صر �ض����ررها على منطقة ال�شرق الأو�سط ،بل
�ستنت�ش����ر في الكثير من دول العالم ،لأننا �أ�ص����بحنا في
ع�صر التوا�ص����ل ال�سريع بين الأمم وال�شعوب .وال �شك ب�أن
دخول الفتاوى على �ساحة ال�صراع �سيزيد من الإحتقانات
المذهبية وي�ساهم في �إ�س����قاط العناوين المذهبية عليه،
وجهنا
وهذا ما ي�ؤدي �إلى تعقيدات الحلول ال�سلمية ،ولذلك ّ
نداءاً للمرجعي����ات الدينية من كل الطوائف بالإبتعاد عن
�إ�صدار الفتاوى التي ي�ستغلّها المت�صارعون في الإ�ستقواء
بالع�ص����ب الطائفي والإ�ص����طفافات المذهبية ،وقلنا ب�أن
المطلوب من هذه المرجعي����ات الدعوة �إلى م�ؤتمر وطني
للم�ص����الحة في العراق يجمع بين كل المكونات الوطنية
ي�س����بقه الدعوة �إل����ى وقف �س����فك الدماء ،و�إذا لم ي�س����ع
العراقي����ون وال����دول العربية �إلى هذا الحل ال�س����لمي فلن
يكون المجتمع الدولي �أكثر حما�سة منّا �إليه.
(العالمة ال�سيد علي الأمين)
جريدة البيان ،طرابل�س ،ريما طرباه الجندي2014/7/2 ،

الدور الأميركي في العراق
وم�س�ؤولية العرب والم�سلمين
�س -البع�ض يرى ما يح�صل مجرد مناورة واتفاق بين ايران
والواليات المتحدة لعودة الأخيرة قوية �إلى العراق؟
ج -ال نظ��� ّن �أن �أمي���ركا في وارد العودة �إل���ى العراق بعد
تجربتها وخ�س���ائرها فيه ،وال نعتقد �أنها كانت تريد �أ� ً
صال
بناء دولة قوية وم�س���تقرة في الع���راق ،ولماذا نجعل من
�ش���عوبنا و�أوطاننا �س���احة للمن���اورات الت���ي ندمر فيها
دولنا ون�س���فك فيها دماءنا ب�أيدينا؟! �إن الم�س����ؤولية تقع
على عاتق الدول العربية والإ�س�ل�امية في و�ضع ح ّد لهذه
المناورة الدموية التي ت�ستهدف العراق والمنطقة بر ّمتها.
(العالمة ال�سيد علي الأمين)
جريدة البيان ،طرابل�س ،ريما طرباه الجندي2014/7/2 ،

العالمة الأمين ا�ستقبل وزير العمل والثقافات
الكندي جاي�سون كيني و�سفيرة كندا في لبنان

�إ�س����تقبل الي����وم العالّمة ال�س����يد علي الأمي����ن في مكتبه
في بي����روت وزير التعددي����ة الثقافية والعم����ل والتنمية
الإجتماعية الكندي جاي�سون كيني و�سفيرة كندا في لبنان
هيالري �أدامز وتناول البحث حول عالقات الت�س����امح بين
الأديان وحوار الثقافات.
الوكالة الوطنية2014/7/24 ،
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