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العالّمة ال�سيد علي الأمين للم�ستقبل:
■
■
■
■

الدولة ال تحا�سب النواب على تعطيل انتخاب رئي�س للجمهورية ،ولكنها تحا�سب المواطن على مخالفة قانون ال�سير!!
الحوار خ��ارج م�ؤ�س�سات الدولة هو الو�سيلة الأف�ضل في ظل عجز الدولة عن تطبيق القانون والد�ستور
لوقف �إلزامي لإطالق النار في �سورية وخروج المقاتلين غير ال�سوريين منها ،وال�شعب ال�سوري هو يقرر م�صير النظام
ال����ن����ف����وذ الإي��������ران��������ي ف�����ي ل����ب����ن����ان وال�������س���ي���ا����س���ة الأم����ي����رك����ي����ة ف�����ي ال��م��ن��ط��ق��ة

علي الح�سيني – �صحيفة الم�ستقبل
في الوقت الذي يرى فيه المرج���ع الديني العالمة ال�سيد علي
الأمي���ن �أن الحوار بين اللبنانيين عموم���ا وتيار «الم�ستقبل»
و«ح���زب اهلل» خ�صو�ص ًا عامل مهم لثبيت الإ�ستقرار في البلد،
على الرغم م���ن �أن هذا الحوار كان بر�أي���ه بحاجة �إلى �إدخال
عنا�صر اخرى من اجل ان تُ�ضفي عليه طابع غير مذهبي ،ي�ؤكد
�أن النفوذ الإيراني على لبنان من خالل «حزب اهلل» ال يقت�صر
على الطائفة ال�شيع ّية فقط بل ي�شمل كل الدولة كون الحزب هو
الجهة ال ُمهيمنة على الدولة وم� ّؤ�س�ساتها».

الحوار بين حزب اهلل والم�ستقبل

وفي حديث الى «الم�ستقب���ل» قال الأمين« :نحن ننظر ب�إيجابية
�إلى الحوار الجاري بين حزب اهلل والم�ستقبل ،وهو ،بعيداً عن الحكم
عل���ى النوايا وما نطم���ح �إليه من نتائج ،يبق���ى الو�سيلة الأف�ضل
للم�ض���ي باتجاه البحث عن الحلول للم�سائل الجوهرية المختلف
عليها في ظ ّل �ضع���ف الدولة وعجزها عن فر�ض مرجعية القانون
والد�ست���ور على الجميع .كما �أننا نرى ان الحوار يفتح الطريق عن
ق���رب لتف ّهم ك ّل فريق للآخر ،وال �شك في �أنه ي�ساهم على الأقل في
عدم ارتفاع من�سوب االحتقانات ال�سيا�سية والطائفية التي تحملها
الرياح الآتية من ال�صراعات الدموية الجارية في المنطقة».

القتال في �سوريا والمخاطر على لبنان
و ُيلف���ت �إلى �أن «ا�ستمرار حزب اهلل بالم�شاركة في القتال على
الأرا�ض���ي ال�سورية يزيد من مخاوفنا عل���ى لبنان لأن تدخله
هن���اك يزيد من االحتقان���ات المذهبية ف���ي المنطقة وهذا ما
ينعك����س على لبنان و�سيت���رك �آثاره ال�سلبي���ة خ�صو�ص ًا عند
ال�شعب ال�سوري الذي �سوف يح ّمل حزب اهلل الكثير من م�آ�سيه».
وق���د ر�أى �أن تدخل الحزب في �سوريا ه���و من �أ�سباب ا�ستدراج
التنظيمات المتطرّفة لتطرق �أب���واب لبنان وي�صل �إرهابها �إلى
الأرا�ضي اللبنانية لأنه عندم���ا تقاتل �أنت على �أر�ض الآخرين
ف�إنك تجعل من �أر�ضك �ساحة ليقاتلك عليها الآخرون».

م�صير النظام ال�سوري

«م�صي���ر النظام ال�سوري يقرّره ال�شعب ال�سوري» هذا ما ي�ؤكده
االمين ،ولكن «ما نتمنّاه هو �أن يتوقف نزيف الدماء في �سوريا
وم�سل�سل الدمار والخراب والنزوح ،وال �شك ب�أن ا�ستمرار ال�صراع
في �سوريا �سيزيد من تعقي���دات الم�شهد الم�ستقبلي و�صعوبته
لي�س في �سورية وحدها بل في المنطقة كلها .كذلك المطلوب من
المجتم���ع الدولي العمل على وقف �إلزامي لإطالق النار وخروج
كل المقاتلي���ن غير ال�سوريي���ن من الأرا�ض���ي ال�سور ّية و�إعطاء
الفر�ص���ة الحقيقية لل�شعب ال�س���وري التي تتيح له التعبير عن
ر�أيه بحرية عن م�ستقب���ل �سوريا ،وقد �آن الأوان القتناع كل من
النظ���ام والمعار�ضة ب�أن ا�ستمرار القتال لن ي�ؤدي � اّإل �إلى المزيد
م���ن الم�آ�سي لل�شعب ال�سوري والتدمير ل�سوريا ،ولذلك ال ب ّد من
ال�شروع بالبحث عن الحلول ال�سيا�سية التي توقف �إراقة الدماء
والدمار وتحفظ الحقوق الم�شروعة لل�شعب ال�سوري.

وعن م�آخذه على جزء من الحوار بين الحزب والت ّيار ُي�شير الأمين
�إلى «�أننا قد اقترحنا �إدخال عنا�صر �أخرى على الحوار ،وخ�صو�ص ًا
من تيار الم�ستقبل لإخراج الح���وار من الإطار المذهبي و�إعطائه
البعد الوطني ،ف�إن الطرفي���ن ال يتحاوران في الخالفات الفقهية
بين المذاهب و�إنم���ا يتحاوران في م�سائ���ل �سيا�سية ي�شاركهما
الر�أي فيها �آخرون من مذاهب وطوائف �أخرى ممن ينتمون �إليهما
ال�سيا�سة الأميركية ونفوذ �إيران
حزب ّي ًا و�سيا�س ّي��� ًا» ،معتبراً «خطوة الحزب ب�إتجاه الحوار تع ّبر
ع���ن بداية لتغيير في �أدائه مع الداخ���ل اللبناني ،وهي تن ّم عن ويرى الأمين �أن «النفوذ الإيراني على لبنان هو بتزايد م�ستمر
ح�صول التفكير بطريقة تختل���ف عن الما�ضي في التعاطي الذي وذل���ك من خالل الأح���زاب المرتبطة ب�إي���ران وخ�صو�ص ًا حزب
اهلل ،وه���ذا النفوذ ال يقت�صر على الطائف���ة ال�شيعية بل ي�شمل
كان يغلب عليه عدم اال�ستعداد ال�ستماع الر�أي الآخر».
كل الدولة اللبنانية لأن الح���زب المرتبط بال�سيا�سة الإيرانية
تعطيل انتخابات رئا�سة الجمهورية
وحلف���اءه بغطائه هم الط���رف الأقوى المهيم���ن على الدولة
ويتح���دث الأمين عن المعوق���ات التي تمن���ع �إنتخاب رئي�س اللبناني���ة وم�ؤ�س�ساتها ب�سبب �ضعفها وهو ما �أدى �إلى ارتباط
للجمهورية في�شدد على �أ ّن «الن ّواب الذين يمتنعون عن النزول م�صال���ح النا�س بالأحزاب المهيمن���ة على الدولة العاجزة عن
�إل���ى المجل�س النيابي والقيام بواجبهم الد�ستوري في انتخاب حماية الر�أي الآخر واحت�ضانه داخل الطائفة ال�شيعية وغيرها».
رئي�س للجمهورية اللبنانية هم الذين يعوقون عملية الإنتخاب،
خ����ص المباحث���ات الإيراني���ة  -الأميركية حول
وكتلة حزب اهلل النيابية وحلفا�ؤه���ا يتح ّملون م�س�ؤولية هذه �أ ّم���ا في ما
ّ
المخالفة الد�ستورية الكبرى ممن يفتر�ض �أن يكونوا الم�ؤتمنين «النووي» في���رى الأمين �أن «�أميركا وايران ك�سائر الدول التي
عل���ى الد�ستور ،وال يمكن �أن نعفي الدول���ة من الم�س�ؤولية عن تبحث عن م�صالحها في المنطقة ،وال ن�ستبعد ح�صول التقارب
تعطيل الد�ستور حين تحا�سب المواطن المخالف لقانون ال�سير بينهم���ا في م�ستقبل الأيام على الملف النووي وغيره ،كما �أننا
وال تحا�سب النائب المخالف لأه���م واجباته الد�ستورية .وهذا ال نرى �أن ال�سيا�سة االيرانية القائمة تخدم الم�صالح الم�شتركة
م���ا يعطينا �صورة عن ف�ش���ل الدولة في تطبي���ق �شعار ال ّن�أي بينها وبين الدول العربية و�شعوب المنطقة ،وال نعتقد �أي�ض ًا ان
بالنّف����س ع���ن الأعا�صير التي تهب في المنطق���ة وو�صلت �إلى ايران �ستكون في من�أى عن تداعيات ال�سيا�سات التي تعمل على
الح���دود اللبنانية ،فهي لم ت�ستطع �أن تجعل انتخابات رئا�سة ا�ستغالل الخالفات التاريخي���ة بين ال�سنة وال�شيعة وتوظيفها
الجمهورية بمن�أى عن الت�أثيرات الخارجية ،فكيف تن�أى بنف�سها في الم�شاري���ع ال�سيا�سية» ،م�شيراً �إلى �أن �أميركا غير مت�ضررة
ع���ن الأحداث الأمنية التي تنعك�س عل���ى الداخل اللبناني من م���ن جعل �إيران فزّاع ًة في وجه محيطها العربي ،ف�أميركا بذلك
خالل وجود �أطراف فيها تعبر الحدود خالف ًا لر�أيها لت�شارك في تبقي على جذوة الخالفات بين دول المنطقة و�شعوبها وتجعل
من نف�سها حاجة لمختلف الأطراف».
القتال على الأرا�ضي ال�سورية».

العالمة ال�سيد علي الأمين يدعو
المجتمع الدولي في الذكرى
الرابعة للثورة ال�سورية �إلى:
■

■

وقف �إلزامي لإطالق النار وخروج المقاتلين الأجانب
من �سوريا
دعوة المرجعيات الدينية في العالم الإ�سالمي �إلى
الإجتماع لإخ��راج العناوين الدينية والمذهبية
من ال�صراع و�إلى �إ�صدار فتاوى التحريم بالقتال

ر�أى العالمة ال�سيد علي الأمين في بيان لمنا�سبة الذكرى
الرابع����ة للثورة ال�س����ورية �أن �إعتماد النظام في �س����وريا
على الخيار الع�س����كري م����ن �أول الأمر وا�س����تمراره عليه
وانج����رار الثورة بعد ذلك �إلى حمل ال�س��ل�اح هو ما غ ّيب
منطق الإ�ص��ل�اح والمطالب الم�ش����روعة لل�شعب ال�سوري
وجعل منطق الغلبة هو ال�سائد ،وهو منطق يدفع الأطراف
المت�صارعة للإ�س����تقواء بالع�صب المذهبي والإ�صطفافات
الطائفية والتدخالت الخارج ّية.
وق����ال :المطلوب الي����وم لإطفاء نار هذا ال�ص����راع المدمر
للجميع والذي لن تنجو منه مجتمعات و�شعوب المنطقة
العمل من قبل المجتمع الدولي على �إ�ص����دار قرار �إلزامي
يق�ضي بوق����ف �إطالق النار و�سحب كل المقاتلين الأجانب
من غير ال�سوريين ،وه����ذا ما ي�شكّل بداية �صحيحة للح ّل
ال�سيا�سي .
ّ
�أ�ضاف :لقد �آن الأوان لإقتناع كل من النظام والمعار�ضة ب�أن
الإ�ستم����رار في ا�ستعمال ال�سالح ل����ن ينتج �سوى المزيد من
الدمار ل�سورية والمزيد من الأحزان والآالم والت�شريد ل�شعبها
والمزي����د من الإحتقان����ات الطائفية والمذهبي����ة التي بد�أت
بتعري�ض الأ ّمة والمنطقة لأفدح الأخطار في دينها ودنياها.
ويجب �أن يتزام����ن القرار الدولي باجتم����اع المرجعيات
الدينية الفاعلة والمعتمدة في م�صر والعراق وال�سعودية
و�إيران و�سائر الدول العربي����ة والإ�سالمية و�إ�صدار فتاوى
تحري����م القتال عل����ى الأرا�ضي ال�سوري����ة وحرمة ذهاب
المقاتلين �إلى �سوريا ول����زوم خروجهم منها ،ف�إن فتاوى
التحريم ه����ذه تبطل الحجج الديني����ة والمذهبية للقتال
با�سم الدين والمذهب ،وت�ساهم في �إزالة الإحتقان الطائفي
والمذهبي من النفو�س ،وبذل����ك نعمل على �إيجاد المناخ
المالئم للحل����ول ال�سيا�سية ومحا�ص����رة خطاب التطرّف
ومواجهة الإرهاب».
الم�صدر :وكاالت

�أ�سباب التط ّرف والإرهاب
الإدارة الأميركية و�أحداث المنطقة -الإحتقانات الطائفية
العالمة ال�سيد علي الأمين لـ «الزمان» الدولية:
الإحتقان الطائفي في الدول العربية يرجع �إلى �صراع الأحزاب الدينية على ال�سلطة
ظهرت في ال�سنوات االخيرة عبر الف�ضائيات عدد من الدعاة
الذي����ن بثوا الفكر المتطرف والفت����اوي الهدامة .فهل انت�شار
تل����ك الظاهرة راجع ال����ى تراجع دور الم�ؤ�س�س����ات الدينية
وت�سيي�سها؟
حاوره م�صطفى عمارة � -صحيفة الزمان الدولية
�شه����دت القاهرة م�ؤخ����را م�ؤتمر المجل�����س الأعلى لل�شئون
اال�سالمية والذي خ�ص�ص جل�ساته لمناق�شة ظاهرة االرهاب
والتطرف التي اجتاحت العالمين العربي واال�سالمي وعقب
انته����اء جل�سات الم�ؤتمر كان ل «الزم����ان» هذا الحوار مع
المرجع الديني اللبناني ال�سيد على االمين

• ال �ش���� ّك ب�أن بع�ض الف�ضائيات عملت على نب�ش الكثير من
دفائ����ن الما�ضي و�أرجعتنا �إلى تاريخ ال�صراع بين المذاهب،
وهي بذل����ك �أ�ضافت �صعوبات جديدة �أمام عمليات التّقريب
بي����ن المذاهب والأدي����ان التي كانت �ضعيف����ة �أ�ص ًال لغياب
الإهتمام الالزم بها من قبل الم�ؤ�س�سات الدينية.

الإحتقانات الطائفية والمذهبية

دور الأزهر الهام وم�س�ؤولية الحكام ووالة الأمر
هل ترى ان االحتق����ان المذهبي والطائفي الذي برز في عدد
قلل بع�ضهم م����ن اهمية الم�ؤتمرات الت����ي تعقدها م�ؤ�س�سة من البلدان العربية م�ؤخرا لتدخالت خارجية ام ماذا؟
االزهر وعدد م����ن الم�ؤ�س�سات الدينية االخرى لمعالجة عدد • �إن ال�سب����ب الرئي�س����ي في ظه����ور الطائفي����ة العنيفة في
من الق�ضايا اال�سالمية كق�ضية التطرف واالرهاب خا�صة ان مجتمعاتن����ا يعود �إلى ال�صراع عل����ى ال�سلطة بين الأحزاب
القرارات والتو�صيات التي يتم التو�صل اليها ال تتعدى قاعة الديني����ة و الجماعات ال�سيا�سية المحلّي����ة في الدول التي
الم�ؤتمرات .فكيف ترى هذا؟ وكيف يمكن تفعيل تلك القرارات؟ توجد فيها تع ّددية طائفي����ة ومذهب ّية تدعمها دول اقليمية
• يكت�سب الم�ؤتمر الذي عقده الأزهر �أخيراً �أه ّم ّي ًة �إ�ستثنائية مت�صارع����ة على النفوذ ف����ي المنطقة  ،وق����د زاد من ح ّدته
في الظروف الراهنة التي علت فيها �أ�صوات التّطرّف والإرهاب غياب العالقات الطبيعية بين الدول العربية والإ�سالمية في
تح����ت �شعارات دين ّي����ة ،والأزهر باعتب����اره مرجع ّية دين ّية المنطقة خ�صو�ص ًا بعد �أحداث العراق.
كبرى ف����ي العالم الإ�سالمي ف�إن لكلمت����ه ال ّت�أثير في �إبطال لقد عا�ش ال�سنة و ال�شيعة �إخوانا في مجتمعاتهم و�أوطانهم
تلك ال�شعارات الدين ّي����ة التي يت�سلّح بها المتط ّرفون و�سلب قرون���� ًا عديدة و�سيبقون كذلك �إل����ى �أن يرث اهلل الأر�ض ومن
ال�شّ رعي����ة عنهم ،وهذه الم�ؤتمرات ت�ساه����م في ن�شر الوعي عليه����ا وكانوا يختلفون في ق�ضاي����ا تاريخية ودينية تبع ًا
الدين����ي لدى الم�سلمي����ن وتك�شف �أ�سالي����ب ا�ستغالل ال ّدين الخت��ل�اف الإجتهادات ولم ي�ؤثر ذلك على عالقاتهم الأخوية
في تل����ك الم�شاريع اله ّدامة ،و�أ ّما تنفي����ذ ما ي�صدر عن هذه وعي�شه����م الم�شترك لأنه لم يكن فيم����ا بينهم �صراع داخلي
الم�ؤتم����رات فنحن نعتقد �أنه يحتاج �إل����ى م�ساعدة الحكام على ال�سلطة والحكم.
ووالة الأمر الذي����ن يمتلكون الو�سائ����ل والأدوات لتحويلها
�إلى واقع ملمو�س ،و�إلى دعم خط����اب الإعتدال منهم ليغدو يرى البع�ض ان احد ا�سب����اب االحتقان بين ال�سنة وال�شيعة
يرج����ع الى ممار�سات بع�ض ال�شيعة من �سب ال�صحابة فهل
مرجعية لل�شارع الإ�سالمي م�ؤثرة في �آرائه وانتماءاته.
هذا هو ال�سب����ب الوحيد لهذا االحتقان؟ وه����ل الأمر يتطلب
موقف وا�ضح من المرجعيات ال�شيعية من تلك الق�ضية؟
ظاهرة التط ّرف والإرهاب
ما ه����ي ر�ؤيتك لال�سب����اب الحقيقية لنم����و ظاهرة االرهاب
والتطرف خالل ال�سنوات االخيرة؟
• يبدو للمتابع للأحداث في منطقتنا التي كانت مجتمعاتها
بعيدة حت���ى الأم�س القريب عن الظواه���ر العنيفة للتط ّرف
والإره���اب هو الإ�ستبداد الذي مار�سته بع�ض الدول والأنظمة
في �شعوبها واعتمادها على �أدوات القمع الأمنية والع�سكرية
لمعار�ضيه���ا ،ي�ضاف �إل���ى ذلك غياب العدال���ة الإجتماعية
والحري���ات الأ�سا�سية عنها ،وهذا ما �ش���كّل مناخ ًا للتّعبئة
والعداوة ،و�أ ّدت �أ�ساليب المواجهة الع�سكرية من تلك الأنظمة
ال�صراع فالدم
ل�شعوبه���ا �إلى ا�ستدراج العنف �إلى �ساح���ات ّ
ي�ست�سقي الدم كم���ا قال العرب القدامى ،وه���ذا النهج الذي
اعتمدته بع�ض ال���دول في قمع �شعوبها �أ ّدى �إلى �ضعف تلك
الدول وعجزها عن الحلول الواقعية التي تخمد النيران التي
�أ�شعلتها با�ستبدادها ،وظهرت الطائفية البعيدة عن الوطن ّية
في دول �أخرى م�ضاف ًا �إلى الإ�ستبداد مما �أ ّدى �إلى اال�صطفافات
المذهبية الت���ي ا�ستفادت منها التنظيم���ات المتط ّرفة التي
فر�ضت �سلطتها على الأماكن الخارجة عن �سيطرة تلك الدول،
وهذا ما �أوجد المناخ لوالدة ون�شاط تلك التّنظيمات م�ستغلّة
حاالت القمع والقهر والمظاهر الطائفية و�آثارها ال�س ّيئة ،وال
يمكنن���ا �أن نغفل من الأ�سباب المغ ّذ ّية للتطرّف والم�ستدرجة
له �إلى المنطقة ق�ضية ال�شع���ب الفل�سطيني ،ف�إن من �أ�سباب
التط ّرف والإره���اب �أي�ض ًا ا�ستمرار م�أ�ساة ال�شعب الفل�سطيني
ال���ذي تتكرر ب�شكل �شبه يومي �أحزانه وم�آ�سيه منذ عقود مع
عجز المجتمع الدولي عن �إيجاد الح ّل العادل لق�ض ّيته.

• المطل����وب من المرجعي����ات الدينية ال�شيعي����ة الإجتماع
لإ�صدار فتوى �صريح����ة بتحريم الإ�ساءة �إلى الرموز الدينية
تقط����ع الطريق على العاملي����ن لزرع الفتن����ة والفرقة بين
�أبناء الأ ّم����ة الواحدة ،وال �أعتقد �أن ال�سبب الوحيد للإحتقان
ال�س ّن����ي ال�شيعي ه����و �إ�ساءة بع�ض ال�سفه����اء والع�صاة �إلى
ال�صحابة ر�ضي اهلل عنه����م ،و�إن ت َّم ا�ستغالل بع�ض الجهات
لتلك الإ�ساءات في ع�صر الف�ضائي����ات لن�شرها بهدف زيادة
الإحتقانات الطائفية والمذهبية لأغرا�ض �سيا�سية كما تق ّدم
في الجواب ال�سابق.

�صمت الإدارة الأميركية و�أحداث العراق
والمنطقة

عن م�صالحه����ا في المنطقة ،وال ن�ستبع����د ح�صول التقارب
بينهم����ا في م�ستقبل الأيام ،وال ن����رى ان ال�سيا�سة االيرانية
القائمة تخدم الم�صالح الم�شتركة بينها وبين الدول العربية
و�شع����وب المنطقة ،وال نرى ان اي����ران �ستكون في من�أى عن
تداعي����ات ال�سيا�سات التي تعمل عل����ى ا�ستغالل الخالفات
التاريخية بي����ن ال�سنة وال�شيعة وتوظيفه����ا في الم�شاريع
ال�سيا�سية ،و�سوف يكون الم�ستفيد الأول من هذه ال�صراعات
�إ�سرائي����ل و�أميركا ،ولذل����ك ف�إننا نجدد دعوتن����ا �إلى قيام
الحوار الجاد بين القيادة الإيرانية وقيادة المملكة العربية
ال�سعودي����ة لمنع زيادة الإحتقان����ات المذهبية في المنطقة
وقطع الطريق على التدخالت الأجنبية فيها.

التقريب بين المذاهب
كي����ف ترى دعوة عدد من علماء الدين الحياء فكرة التقريب
بين المذاهب؟ وهل يمكن لهذا ان ي�سهم في تخفيف االحتقان
بين ال�سنة وال�شيعة؟
• ال �ش ّك ب�أن بعث فكرة التقريب من جديد ي�ساهم في تخفيف
الإحتقان ال�س ّن����ي ال�شيعي ويحا�صر ثقافة الفرقة والتّط ّرف،
وقد وجدت في منت�ص����ف القرن الما�ضي هيئة للتقريب بين
المذاهب الإ�سالم ّية في م�ص����ر ،وكان لها ت�أثير محدود على
�صعي����د نخبة من العلماء والمثقفي����ن ،ونحن اليوم بحاجة
ما�سة �إلى تفعيل هذه الفكرة وتطويرها لتقوم بالدور الأكثر
ت�أثي����راً في ظ ّل الخطاب الطائف����ي والمذهبي المت�صاعد في
مجتمعاتن����ا في هذه المرحلة الت����ي تتطلّب بذل المزيد من
الجه����ود الحثيثة لن�ش����ر ثقافة الإعت����دال والو�سطية ودرءاً
لمفا�سد الفرقة والنزاع.

الأو�ضاع اللبنانية
اذا انتقلن����ا الى االو�ضاع اللبنانية ما ه����و تف�سيرك لتفجر
االحداث ف����ي هذا التوقيت بين الجي�����ش اللبناني وجماعة
الن�صرة؟وهل يرجع ذلك الى تداعيات االزمة ال�سورية؟
• �إن تدخل �أطراف لبنانية في القتال على الأرا�ضي ال�سورية
من ح����زب اهلل وغيره وعدم قيام الدول����ة اللبنانية ب�إغالق
حدوده����ا �أمام دخول الم�سلّحين �إلى �سوريا وخروجهم منها
جعال الأب����واب مفتوحة �أمام ا�ستدراج الأحداث ال�سورية �إلى
لبنان ،فلي�س من المنطقي �أن نطلب من ال�سوريين عدم عبور
الحدود للقتال داخل الأرا�ضي اللبنانية في الوقت الذي يعبر
فيه لبنانيون الحدود ال�سورية للقتال في �سوريا �إلى جانب
النظام �أو �ض ّده.

�سيا�سة الن�أي بالنف�س
هل تتوقع����ون ان تت�سع االحداث في الفترة القادمة لن�شاهد
في لبنان نف�س �سيناريو اليمن والعراق؟

ما هي ر�ؤيت����ك ل�صمت االدارة االمريكية عل����ى الممار�سات
االيراني����ة في العراق وا�ستهداف الطائف����ة ال�سنية وا�ستيالء • �إذا ا�ستم���� ّرت الأم����ور على ما هي عليه ول����م تنفذ الدولة
حلف����اء ايران على اليمن؟ وهل يدخل ذل����ك في اطار �صفقة اللبناني����ة �سيا�سة الن�����أي بالنف�س التي �أعلن����ت عنها ف�إن
الأحداث م����ع الأ�سف مر�شحة �إلى مزيد م����ن التّ�صعيد على
امريكية ايرانية ا�سرائيلية لتق�سيم المنطقة؟
الحدود وفي الداخل اللبناني.
• �إن ما ج����رى في العراق من بداية الغزو الأميركي له و�إلى
زم����ن الإن�سحاب منه ال ي�شير �إلى �أن الإدارة الأميركية كانت وكيف يمكن تطويق تلك االحداث؟
جا ّدة في قيام دولة فاعلة في العراق بعد تهديمها ،و�صيغة • �إن من����ع انتقال الأحداث ال�سورية �إلى لبنان يتم من خالل
التوزيع الطائفية والعرقية التي اعتمدتها الإدارة الأميركية خروج ح����زب اهلل وغيره م����ن اللبنانيين م����ن القتال على
في الع����راق �أدخلت النزاعات بين الطوائ����ف والمذاهب �إليه الأرا�ضي ال�سور ّية ،ومن خالل قيام الدولة اللبنانية بالإم�ساك
وعلى عموم المنطقة.
بالمعابر الحدود ّية ومنع الم�سلّحي����ن دخو ًال وخروج ًا �إلى
ونحن نعتق����د ان �أمريكا وايران ك�سائر ال����دول التي تبحث �سوريا ومنها.

تعطيل انتخابات رئا�سة الجمهورية

الأرهاب والعالقة بين دول الغرب والدول
الإ�سالمية

العالمة ال�سيد علي الأمين

توج����د فيها تع ّددي����ة طائفية ومذهب ّي����ة تدعمها دول
اقليمية مت�صارعة على النفوذ في المنطقة.

ا�ستمرار ازمة انتخاب رئي�س الجمهورية في لبنان هل راجع
الى �سيطرة حزب اهلل على القرار ال�سيا�سي بفعل القوة التي في النهاية في ظل االتهامات الموجهة في الغرب للم�سلمين
يمتلكها؟
باالرهاب والتطرف كيف يمكن ت�صحيح تلك ال�صورة؟
• �إن تعطي����ل انتخاب رئي�س للجمهوري����ة في لبنان يرجع • لي�����س المطلوب م����ن الم�سلمين �أن يقدم����وا �شهادة ح�سن
بالدرجة الأولى يرجع �إل����ى تحالف قوى � ٨آذار الذي امتنع �سل����وك للغرب ،ولكن المطل����وب �أن تق����وم حكومات الدول
عن ح�ض����ور الجل�سات الإنتخابية لع����دم امتالكه للأغلبية العربي����ة والإ�سالمي����ة والأف����راد والجماع����ات بتطبيق قيم
التي ت�أت����ي بمر�شحه ،وهذا التحال����ف ي�شكل حزب اهلل فيه الر�سال����ة الإ�سالمية في عالق����ات بع�ضهم مع البع�ض الآخر
الطرف الأقوى ،ولكن ما كان ليح�صل التعطيل لو التزم نواب وم����ع الآخرين ،والعمل على تحقيق العدالة والحرية وحفظ
مختلف الكتل النيابية بالد�ستور اللبناني الذي ال توجد قوة حقوق الإن�س����ان ورعاية خطاب الإعتدال ودعمه ،وبذلك هي
ق�ضائية لدى الدولة اللبنانية تلزم بموافقته وتحا�سب على تق����دم ال�شهادة هلل �سبحان����ه وتعالى ال����ذي و�صفها بقوله
}كنتم خير �أمة �أخرجت للنا�س ت�أمرون بالمعروف وتنهون
مخالفته خالف ًا لما هو موجود في كل دول العالم .
عن المنكر وت�ؤمنون باهلل{ ،و�إن العالم لن ينظر �إلى الإ�سالم
كيف ت����رى الغارة اال�سرائيلية االخيرة عل����ى �سوريا والتي �إال من خالل عالق����ات الم�سلمين الجارية في ما بينهم ومع
ا�ستهدفت �صواريخ لحزب اهلل؟
غيرهم من ال�شعوب والأمم الأخرى.
• �إن �إ�سرائي����ل غير مت�ض ّررة من ا�ستمرار النزاع الم�سلّح بين وقد حاولت بع�ض و�سائل الإعالم وبع�ض الحكومات الغربية
النظ����ام ال�سوري والمعار�ضة لأن في ذل����ك ا�ستنزاف ًا لقدرات لأغرا�����ض �سيا�سية �أن تعطي الإره����اب �صفة دينية �أو �صفة
خ�صومها و�إ�شغا ًال لهم ب�أنف�سه����م عنها ،و�إذا حاولت بع�ض لمنطقة معينة باعتبار �أن معظ����م �أهلها ي�ؤمنون بالإ�سالم،
الأطراف �أن ت�ستغ ّل الظرف لزيادات قدرات لديها ترى �إ�سرائيل م����ع �أن الإرهاب فعل ينت�سب �إلى فاعل����ه الإن�سان مع غ�ض
فيها خط����راً م�ستقبلي ًا عليها ف�إنها تتدخّ ل بهذا المقدار دون الّنظر عن لونه ومعتق����ده ،وهو فعل نا�شئ عن �سوء الإرادة
�أن يك����ون منها �سعي لإيقاف الحرب الدائرة �أو تغليب فريق والإختيار وهما من ال�صف����ات الإن�سانية العامة والم�شتركة
على �آخر.
بي����ن الأفراد والجماعات وهي تح�صل ف����ي كل المجتمعات

الكاتب محميد المحميد

	•لقد عا�����ش ال�سن����ة وال�شيعة �إخوانا ف����ي مجتمعاتهم
و�أوطانهم قرون ًا عديدة و�سيبقون كذلك �إلى �أن يرث اهلل
الأر�ض ومن عليها ،وكانوا يختلفون في ق�ضايا تاريخية
وديني����ة تبع ًا الختالف االجته����ادات ولم ي�ؤثر ذلك في
عالقاته����م الأخوية وعي�شهم الم�شترك لأنه لم يكن فيما
بينهم �صراع داخلي على ال�سلطة والحكم.

«نقول للذين يريدون الدخول في
�صراع «ال�سلط����ة» و�سفك الدماء،
عليه����م �أن يفعلوا ذلك ب�أ�سمائهم،
و�أ�سم����اء طموحاته����م ،وعناوين
�أحزابهم ،ولي�س با�سم اهلل ور�سله
وكتب����ه ،ولي�����س با�س����م المذاهب
و�أئم����ة الدي����ن» ..تل����ك المقولة 	•المطل����وب من المرجعيات الديني����ة ال�شيعية االجتماع
لإ�ص����دار فتوى �صريح����ة بتحريم الإ�س����اءة �إلى الرموز
الرائع����ة الرا�سخة �صدرت من العالم����ة ال�سيد علي الأمين،
الديني����ة تقطع الطريق عل����ى العاملين ل����زرع الفتنة
المرجع ال�شيع����ي اللبناني ال�شهير ،والمع����روف بمواقفه
المعتدله ،الى درجة �أغ�ضبت �إيران وحزب اهلل.
والفرقة بين �أبناء الأ ّمة الواحدة.
�أمثال ال�سيد علي الأمين وغيره من �أ�صحاب الطرح المعتدل 	•نعتقد ان �أمريكا واي����ران ك�سائر الدول التي تبحث عن
هم الذين يجب �أن يت����م التركيز عليهم لإ�شغال الفكر ،بدال
م�صالحه����ا في المنطقة ،وال ن�ستبع����د ح�صول التقارب
م����ن االن�سياق خلف �أ�صحاب المواقف المت�شددة ذات الوالء
بينهما في م�ستقبل الأيام ،وال نرى ان ال�سيا�سة االيرانية
التام لإيران ومرجعيتها الطائفية فوق الوطنية ،ومن �أ�شهر
القائم����ة تخدم الم�صالح الم�شترك����ة بينها وبين الدول
مواق����ف ال�سيد الأمين �أنه يتمنى عل����ى �شيعة البحرين �أن
العربية و�شعوب المنطقة ،ولذل����ك ف�إننا نجدد دعوتنا
ينتموا �إلى مملكة البحرين قبل انتمائهم �إلى الطائفة ،كما
�إل����ى قيام الحوار الجاد بين القي����ادة الإيرانية وقيادة
�أنه دعا �إلى تنظيم الم����ال ال�شرعي واالنتقال من مرجعية
المملك����ة العربية ال�سعودية لمنع زي����ادة االحتقانات
الفرد �إل����ى مرجعي����ة الم�ؤ�س�سة ،حيث يق����ول ان الطائفة
المذهبي����ة في المنطقة وقطع الطري����ق على التدخالت
ال�شيعية �أغنى الطوائف في العالم ،و�أموالها تذهب بذهاب
المرجع الديني من دون �أن ي�س�أل �أحد ،ويعتبر �أنه ال يجوز
الأجنبية فيها.
�أن تكون العالقات الدينية على ح�ساب الأوطان ،والمتهاون
بوطن����ه متهاون بدينه حتم ًا ،وي����رى �أن عالقات الأديان ال 	•ال �ش���� ّك �أن بع����ث فك����رة التقريب من جدي����د ي�سهم في
تخفيف االحتقان ال�سنّي ال�شيعي ويحا�صر ثقافة الفرقة
يج����وز �أن تكون على ح�ساب الأوط����ان ،و�أن �إيران �إذا �أرادت
والتّط ّرف ،ونحن اليوم بحاج����ة ما�سة �إلى تفعيل هذه
ان تقي����م عالقات مع الطائفة ال�شيعي����ة ف�إن ذلك يجب �أن
الفك����رة وتطويرها لتقوم بالدور الأكث����ر ت�أثيراً في ظ ّل
يت����م عبر حكومات البلدان وال يجوز ان تكون مبا�شرة ،كما
�أنه ي�ؤمن بوالية الدولة ف����ي مقابل والية الفقيه ..والعديد
الخطاب الطائفي والمذهبي المت�صاعد في مجتمعاتنا
من المواق����ف والآراء المن�شورة في الو�سائل الإعالمية ،وقد
في هذه المرحلة الت����ي تتطلّب بذل المزيد من الجهود
اقتب�سنا جزءا منها ،والغريب �أن مثل هذه الآراء و�أ�صحابها
الحثيثة لن�شر ثقافة االعتدال والو�سطية ودرءاً لمفا�سد
ال يراد لها �أن تخرج للعلن ،كما تمت مواجهتها بكل �أ�شكال
الفرقة والنزاع.
الإرهاب والتخويف.
تلك هي بع�ض الآراء الجريئة والمواقف ال�شجاعة للعالمة
وفي مطلع ال�شه����ر الجاري ن�شرت جريدة الزمان اللبنانية
ح����وارا مطوال مع ال�سيد علي الأمي����ن ،ويحق لنا �أن نن�شر ال�سيد علي الأمين ،ومن الواجب ن�شر وتعزيز مثل هذا الفكر
الو�سطي المعتدل ،الذي يعلي الوطن فوق الطائفة ،ويك�شف
بع�ضا منها ،حيث يقول:
كل �أالعيب تجار الطوائف و�سما�سرة العمل الطائفي في كل
	•�إن ال�سب����ب الرئي�سي في ظهور الطائفي����ة العنيفة في
منابرهم وو�سائلهم.
مجتمعاتنا يعود �إلى ال�صراع على ال�سلطة بين الأحزاب
موقع ال�شامل الإخباري
الدينية والجماعات ال�سيا�سية المحلّية في الدول التي

الب�شرية .وفي اعتقادي �أن محاولة بع�ض الدوائر تخ�صي�ص
الإرهاب بالم�سلمين يرتبط بطموحات التدخل الخارجي عند
بع�ض الدول وتبريره ل����دى �شعوبها ،وهي بهذا التخ�صي�ص
للإره����اب ب�أن����ه �إ�سالمي ت�ساعد على زراع����ة الكراهية بين
�أتباع الديانات ال�سماوية وت�سيء �إلى �سبل مكافحة الإرهاب
وتعطل الو�صول �إلى النتيجة المق�صودة من محاربته ،لعدم
�إمكان مكافح����ة مظاهر الإرهاب كافة م����ن حياة المجتمع
الدولي �إذا حاولنا �إدخ����ال عامل الدين �أو اللون �أو المنطقة
في انطباق عنوان الإرهاب عل����ى الفعل والفاعل .فالإرهاب
لي�����س �شرق ّي ًا وال غرب ّي ًا ،وال �إ�سالم ّي���� ًا وال م�سيح ّي ًا� ،إنه فعل
المتع�صبي����ن الأ�ش����رار الذي����ن ترف�ضهم كل �شرائ����ع الأر�ض
ّ
وال�سماء.

الحوار بين الم�سيحية والإ�سالم
هل ترى ان االمر يتطلب ا�ستئناف الحوار اال�سالمي الم�سيحي
للو�صول الى فهم م�شترك؟
• الحوار مطل����وب بين الم�سيح ّية والإ�س��ل�ام وبين مختلف
الثقاف����ات والديانات ،فنحن نعي�ش ف����ي عالم تتقلّ�ص فيه
الم�سافات بين ال�شعوب والأمم ،وتتق ّدم فيه ال ّدول في حقول
المعرفة والعل����وم وامتالك التقني����ات الع�سكرية الم�شتملة
على �أ�سلحة الدمار ال�شامل ،ولي�س لنا من خيار �سوى الحوار
والتفاهم لإبعاد �شبح الحروب والنّزاعات التي تهدد ال�سالم
العالمي وم�صير الإن�سان على الأر�ض.

�صدر حديث ًا عن «لتعارفوا»

للعالمة ال�سيد علي الأمين

دولة العراق وال�شام بين �أبي بكر البغدادي
والخلفاء الرا�شدين ر�ضي اهلل عنهم

�إدان��ة التفجي��رات الوح�ش��ية ف��ي اليم��ن الت��ي �أودت بالعالّم��ة
ال�ش��يخ مرت�ض��ى المحط��وري رحم��ه اهلل ومواطني��ن يمنيي��ن
العالّمة ال�سيد علي الأمين :فياليمن العزيز وقعت اليوم جريمة نكراء �أ�صابت عباد اهلل في
محراب العبادة ومنهم العالمة الكبير ال�شيخ مرت�ضى المحطوري رحمه اهلل.
�إنها عملية �إرهابية ت�ستهدف �إيقاع الفتنة العمياء بين �أبناء ال�شعب اليمني الواحد� ،إننا ندين
هذه الجريم����ة الوح�شية وكل الجرائم التي ت�صيب الأبرياء في كل �أنحاء العالم،ونتوجه �إلى
ال�شعب اليمني والم�س�ؤولين ب�أ�سم����ى �آيات العزاء ونقول لكم ب�أن وحدتكم الوطنية هي خير
�سبيل للرد على خطط الجناة المجرمين ون�س�أل اهلل �أن يتق ّبل ال�ضحايا في ال�شهداء ،و�أن يم ّن
على الجرحى والم�صابين بال�شفاء و�أن ينزل عاجل العقاب في القتلة الأ�شقياء والداعمين لهم
من �أعداء الدين و�أعداء الأمة المف�سدين.
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العالم���ة الكبير ال�شيخ مرت�ضى المحطوري رحمه اهلل ورئي�س منظمة �إي�سي�سكو الدكتور
عبد العزيز ب���ن عثمان التويجري والعلاّ مة ال�سيد عل���ي الأمين ،من اجتماع المجل�س
الأعلى للتقريب في منظمة �إي�سي�سكو ،الرباط ،المملكة المغربية.

العالمة الحلّي  -العالمة الأمين؛
وثمن التجديد
ال�شيخ عبا�س حايك
تحتاج الأمة �إلى المزيد
م���ن التجدي���د والإبداع
ومواكب���ة الم�ستجدات
والمتغيرات  ،وخ�صو�ص ًا
ف���ي الإجته���اد عل���ى
الم�ست���وى الفك���ري
والفقه���ي � ،أم���ام كل
التحديات والمنعطفات
التي تع�ص���ف بالأمة..
ف����إذا كانت هن���اك منعطفات كبي���رة في حياة
الأم���ة ،فمن باب �أولى �أن تكون الحاجة للتجديد
والإجتهاد �أكثر �إلحاح��� ًا  ،ل َّأن الفقهاء الما�ضين
وال�سابقين قد بذلوا م���ا بو�سعهم و�أعطوا �آراءهم
م���ن خالل الأو�ضاع الت���ي يعي�شونها ومن خالل
البيئة التي كان���وا يتفاعلون معها ...وربما قائل
يق���ول ب� َّأن المي���زة التي �إمتاز به���ا الفقهاء في
الع�صور المتقدمة ه���ي قربهم من ع�صر الن�ص..؟
ولك���ن اليوم ر�صي���د المعرفة والعل���م والخبرة
والتطور والتجرب���ة المتوفرة ه���ي �أعظم و�أكبر
و�أ�ضخ���م وخ�صو�ص��� ًا �أننا نعي�ش زم���ن التطور
العلمي والفكري ،وهذا �أيها القائل لم يكن متوفراً
في تلك الأزمة...من هنا كانت تنت�صب �أمام الفقيه
المج ِّدد عوائق كبيرة تقف �أم���ام �إبداعه مقارنة
م���ع ما هو م���وروث وم�شهور� ،أو م���ا هو ال�سائد
والمتداول ف���ي الح���وزات العلمي���ة والأو�ساط
الدينية ،فكان���وا ينظرون �إل���ى �أي ر�أي تجديدي
ه���و ر�أي �شاذ وبدعة و�ضالل وخ���روج عن الأطر
ال�شرعية الدينية،وقد و�صلت الأمور �إلى الخروج
عن العقيدة و�أ�صول ال�شريعة الدينية..هنا ال �أريد
الخو�ض ف���ي الأ�سباب لأنه ق���د تدخل الأغرا�ض
ال�شخ�صاني���ة والأمور»الم�صلحجي���ة» وربم���ا
الأه���واء المزاجية وتحديداً تل���ك الأغرا�ض التي
ينتفع منها المتحزب���ون وال�سيا�سيون في�شهرون
و�صوب ،
حدب
ٍ
�سالح الت�شكيك والإته���ام من كل ٍ
وي�ستغلون عواطف الجمهور وم�شاعرهم من �أجل
00961-70-972841

الق�ضاء عل���ى ما هو جديد ومواك���ب لحياتهم..
هذه المعان���اة التي تواجه الفقه���اء المج ِّددون
والتاريخ ملي���ئ بالحوادث التي ع�صفت بالكثير
من العلم���اء والمفكرين عل���ى الم�ستوى الديني
والثقاف���ي وال�سيا�سي..ن�س ِّلط ال�ضوء بين عالمين
كبيري���ن الأول ه���و الفقيه «محمد ب���ن �إدري�س
الحل���ي» في الق���رن ال�ساد�س للهج���ري (-543
 )589الذي كث���رت فيه الت�صانيف من قبل فقهاء
الحوزة والني���ل من �شخ�صه وب�أن���ه �أعر�ض عن
�أخبار ومدر�سة �أه���ل البيت (ع) فكيف ُيعقل ذلك
�أن يعر�ض فقيه �شيعي ع���ن مدر�سة و�أخبار �أهل
البيت(ع) مع العلم ب� َّأن لل�شيخ ابن ادري�س كتاب ًا
خا�ص��� ًا جمع فيه �أحاديث �أه���ل البيت(ع) تحت
عنوان (م�ستطرفات ال�سرائر) ولكن تح َّول الخالف
من المنهج العلمي �إلى الخ�صام ال�شخ�صي الذي
�أنتج هذه الإتهامات....والثاني هو الفقيه»ال�سيد
علي الأمي���ن» في يومنا هذا �سبب���ه هو الجر�أة
ف���ي الإجتهاد وه���و �أ�ستاذ وفقيه ف���ي الأ�صول
والفقه ف���ي الحوزات العلمي���ة ب�شهادة حوزتي
«قم المقد�سة والنجف الأ�شرف» وحوزات لبنان
وكان���ت له حوزة دينية ف���ي مدينة �صور مدينة
الإمامين مو�سى ال�صدر وعبدالح�سين �شرف الدين
خ َّرجت الكثي���ر من العلم���اء والفقهاء والبع�ض
منهم يتب َّوء منا�صب دينية و�سيا�سية في الحقل
الدين���ي وال�سيا�سي ،والعالم���ة الأمين له بحوث
علمية و�أ�صولية وفقهي���ة وم�ؤلفات عديدة كلها
م�ستمدة من مدر�سة و�أخبار �أهل البيت(ع) فح َّولوا
الخالف من المنهج العلمي والفقهي �إلى الخ�صام
ال�شخ����ص فكان ن�صيبه كالعالمة ابن ادري�س من
قبل فقهاء الموروثات وا�ستغلوا عواطف الجمهور،
�إ�ضاف���ة �إلى ذلك واجه العالم���ة الأمين �إتهامات
من الأح���زاب ال�سيا�سية المدعوم���ة من الطبقة
الدينية....ه���ذا الإ�ست�س�ل�ام كلَّفن���ا و ُيك ِّلف الأمة
ثمن ًا باهظ ًا وهذا م���ا ن�شهده اليوم بعدما تح َّول
الخالف �إلى خالفات مذهبي���ة وطائفية ودموية
تعي�شه���ا الأمة العربي���ة والإ�سالمية  ،فمواجهة
تل���ك ال�سلبيات ال يكون بالقتل والقمع والتهجير
،بل بالمنازل���ة الفكرية والعلمي���ة والطروحات
المنهجية التي و�ضعه���ا العالمين «ابن �إدري�س
والأمين» ل َّأن الإرهاب الفك���ري �أكثر �ضرراً و�أ�شد
خطراً على حياة الأمة.
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َل������ َه������ا �إ اَِّل ِب����� َع������� ْ����ص�����رِ ا ْل����� َغ�����ا ِب�����رِ ي����� َن�����ا
هلل َع������ ْم������دَ ًا
ِب����� َه�����ا �� َ�����ش������ َّو ْه������تَ ِدي����������نَ ا ِ
َوتَ������أْ ِت�����ي�����نَ�����ا ِب������� َث������� ْو ِب الْ���� َو ِ
اع����ظ����ي����نَ����ا !
���ي
َف����َل���اَ �إِ ْك�
َ
ُ���������ر�آنِ َن���� ْه� ٌ
����������������را َه ِف������ي الْ���������ق ْ
���������ر�آنَ��������� ًا ُم��� ِب���ي��� َن���ا
َو َق�
ْ
�����������د خَ ������ا َل������ ْف������تَ ُق ْ
َو َ
���ظ
���ح���� ْف� ِ
�������ر َن�������ا ِب� ِ
��������ر ُع ا ِ
هلل َي��������أْ ُم ُ
���������ش ْ
الَ ِ
�����ه َي��� ِق���ي��� َن���ا
ْأ
�����ر َم� ُ
�������س������ي������رِ َ َو�أ ْن ُن������ َك� ِّ
����د
����ر َق����� َن�����ا ِب����� َم�����ا َق� ْ
�أَ َت������ ْب������ ِغ������ي �أَنْ ُت����� َف� ِّ
َج���� َن���� ْي����تَ َو َت��������������زْ َر َع ا ْل� ِ
����د ا َّل���ل��� ِع���ي��� َن���ا
����ح����� ْق� َ
���ك ف����ي ِب ��َل���ااَ ِدي
����س��� ْع��� ُي َِ
َف������ َ���س���� ْو َف َي ِ
���خ ُ
���ي���ب َ
ٌ
����ح����� ِم�����ي ا ْل����� َع�����رِ ي����� َن�����ا
لَنَّ��������������ا �أُ َّم
ِأ
��������������ة َت� ْ
�������ر ًا
َل���� َق� ْ
���ر ِق َد ْه َ
���د ِع����� ْ��ش��� َن���ا َم���� َع���� ًا ف���ي ال������ َّ���ش� ْ
�����ب ِدي���� َن����ا
َ����ر َ
َو َل� ْ
�����ض����ى ِب���� َغ���� ْي����ر ا ْل� ُ
�����ح� ِّ
���������ن ن ْ
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