َ
شراً وال ب َِطراً ،وال
إني لم أخرج أ ِ
ظالم��اً وال مفس��داً ،إنم��ا خرج��ت
لطلب اإلصالح في أمة ج ّدي ،أريد أن
آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر

[اإلمام احلسني ]

ش��عار (يا لثارات الحسين) صار من
الماض��ي الذي ال عالقة له بما بعده،
واإلم��ام الصادق منع اس��تغالله في
مشاريع الفرقة والسياسة

ّ
مؤسسة العالّمة السيّد علي األمني للتعارف و احلوار  -إصدار :عدد ( )40تشرين األول  2015م
”لتعارفوا” نشرة شهرية تصدر عن

ذكرى عا�شوراء بين الممار�سة والأهداف
عا�شوراء في تاريخنا الإ�سالم���ي محطّة �أليمة فاقت في ف�صولها
الم�أ�ساوي���ة وم�ضمونها الإجرامي ك ّل التوقّعات حيث ظهرت فيها
بن�ص
الج���ر�أة البالغة عل���ى �سفك الدماء التي ح���رّم اهلل �سفكها ّ
القر�آن الكريم وال�سنّة النبو ّية ال�شريفة م�صدري العقيدة وال�شريعة
للرّ�سال���ة الّتي �آمن بها الم�سلمون وق���د و�صلت تلك الجر�أة على
المحارم �إلى رموز دين ّية كبرى لها مكانتها وقد�س ّيتها في نفو�س
الم�ؤمني���ن جميع��� ًا الّذين �آمن���وا باهلل ور�سول���ه ف�أ�صابت الإمام
الح�سين ابن بن���ت ر�سول اهلل و�أهل بيت���ه و�أ�صحابه والم�سلمون
يومئ ٍذ كان قد و�صلهم �سماع ًا ورواي ًة قول ر�سول اهلل عليه ال�صالة
وال�سالم (الح�سن والح�سين �سيدا �شباب �أهل الجنة) .
ولذلك كان���ت فاجعة كربالء فجيعة عظمى عل���ى كل الم�سلمين
ال�صميم  .وقد كان من �أ�سب���اب �إقامة هذه الذكرى
�أ�صابتهم ف���ي ّ
�سنو ّي��� ًا الإظهار لم���دى فظاعة ه���ذه الجريم���ة واال�ستنكار لها
والتّنديد بها حتّى ال تتك��� ّرر الم�أ�ساة في حياة الم�سلمين وحقن ًا

لدمائهم لأن دماء الإمام الح�سين �إذا ذهبت بدون تنديد وا�ستنكار
متوا�صلي���ن فال تبقى من قيمة لحرمة �سفك ال ّدماء بين الم�سلمين
وانتهاك �سائر الحرمات والمح ّرمات الأخرى.
ولك��� ّن بع�ضه���م حاولوا في تل���ك الحقبة المظلمة م���ن التّاريخ
ان ي�ستغلّ���وا مقت���ل الإمام الح�سي���ن في م�شاريعه���م ال�سيا�س ّية
ال�سلطو ّية وكان���وا يجمعون النّا�س تحت �شعار ( يا
وطموحاتهم ّ
لثارات الح�سين) لأ ّن ق�ض ّية الإمام الح�سين يتعاطف معها النّا�س
يني عند الم�سلمين.
لمظلوم ّيته وموقعه ال ّد ّ
ال�صادق مخاطر هذا ال�شّ عار على �إ�شعال نار الفتن
وقد �أدرك الإمام ّ
والحروب في المجتم���ع الإ�سالمي فواجه هذه الحالة التي كانت
حب ال�سلطة والنّفوذ وقال لهم �إن الإمام
تخفي وراءها الكثير من ّ
الح�سي���ن لي�س ث�أراً لأ�شخا�ص وال لقبيلة وال لع�شيرة �إنّه ثار اهلل،
فال�شهيد عندما يقتل في �سبيل اهلل ف�إن اهلل تعالى هو الّذي يتولّى
�أخ���ذ ث�أره من الظالمين من خ�ل�ال �أحكامه وقوانينه التي ي�سقط
بها عرو�ش الطّغاة والجباب���رة ،فالإمام الح�سين لي�س ث�أراً لبني
ها�ش���م ولي�س ث�أراً لطائفة ومذهب والذي���ن ارتكبوا هذه الجريمة
النك���راء �أ�صبحوا في محكمة اهلل فالإمام الح�سين قد م�ضى �شهيداً
وال�شهي���د ثار اهلل واهلل خير الحاكمين .ولذلك كان الإمام ال�صادق

يخاطب الإمام الح�سين عليه ال�سالم عند زيارة �ضريحه بقوله له:
ال�سالم عليك يا ثار اهلل وابن ثاره).
( ّ
وت�ستم��� ّر عا�ش���وراء مدر�س���ة نتعلم منه���ا الدرو�س ف���ي ال�صبر
والت�ضحية والف���داء ورف�ض القهر و الظّلم ومثا ًال لكلمة الح ّق في
وجه الف�ساد في البالد واال�ضطه���اد للعباد و�شاهداً �صارخ ًا على
بال�سيوف
تع�سف الحكّام الطّغ���اة الّذين يواجهون كلمة الإ�صالح ّ
ّ
وقطع ال ّر�ؤو�س.
وتبقى الأ�سباب و الظّروف الّتي �أحاطت بالإمام الح�سين ودفعته
خا�صة بالإمام الح�سين فهي
للخروج مع الإطّ الع عل���ى النّتائج ّ
خا�ص
كما يق���ال في علم الفق���ه «ق�ض ّية في واقع���ة» وتكليف ٌّ
بالإمام الح�سين.
وهذا ما فهم���ه �أئمة �أهل البيت بعد ا�ست�شهاد الإمام الح�سين فلم
ت�ؤ�س����س حركته عندهم لقاعدة عا ّمة ف���ي الخروج على الحاكم
ولذل���ك لم تتك ّرر �أح���داث كربالء في حياة الأئمة م���ع �أ ّن �أ�سباب
الظل���م والقهر لم تتغ ّير في كثير من مراح���ل حياتهم �إن لم تكن
�أ�ش ّد ظلم ًا وف�ساداً.
ولم تكن كرب�ل�اء بفجائعها فع ًال من �أفع���ال الإمام الح�سين وال
�صنيعة من �صنائعه لنقتدي به في �صنعها ب�أنف�سنا ومجتمعاتنا
و�إنّما كانت �صنيعة �سوء من الحاكم الجائر.
وعلينا نحن �أن ننظر �إل���ى �أهداف الإمام الح�سين ون�ضعها ن�صب
�أعينن���ا فن�سعى لتحقيق الإ�صالح في �أ ّمتنا ومجتمعنا كما �سعى
الإمام الح�سي���ن لتحقيق الإ�صالح في �أ ّمة ج ّده بالأمر بالمعروف
والنّهي عن المنكر وبذلك نقتدي بما روي عن الإمام علي (ع):
(انظروا �أهل بيت نبيك���م فالزموا �سمتهم واتّبعوا �أثرهم ف�إنّهم لم
ردى .ف�إن نه�ضوا فانه�ضوا
يخرجوكم م���ن هدى ولن يعيدوكم في ً
و�إن لب���دوا فالب���دوا وال تتق ّدموه���م فت�ضلّ���وا وال تت�أخروا عنهم
فتهلكوا).
و�إ ّن الكثي���ر من الممار�س���ات التي تجري ف���ي منا�سبة عا�شوراء
�أ�صبح���ت على مرور الزّمن من الع���ادات و التّقاليد التي ال دليل
عليه���ا في �أ�صل ال�شّ رع ولم يق���م بممار�ستها �أئمة �أهل البيت في
حياتهم.ويروي �أ�صح���اب ال�سيرة الح�سينية في مجال�سهم و�ص ّية
الإمام الح�سين لأخته ال�سيدة زينب وفيها النّهي عن خد�ش الوجه
و�ش��� ّق الجيب وغير ذلك من مظاهر الجزع عند الم�صاب الّتي ورد
النّهي عنها في ال�شريعة.
تر�سخت هذه العادات عبر قرون عديدة من منطلقات عاطف ّية
وقد ّ
والعلماء ب�ش���كل عام لم يت�ص ّدوا �إلى تهذيبها وتعليم النّا�س بما
ينبغ���ي �أن يقوموا به في مثل ه���ذه المنا�سبات م ّما �أوحى �إليهم
ب�أنها م���ن الأمور الم�ستح�سنة �شرع ًا بل يظ ّن البع�ض �أنّها و�صلت
�إل���ى درجة الواجبات ال�شّ رع ّية مع �أن الكثير من العلماء ومراجع
ال ّدين ال يمار�سون تل���ك الأعمال وال يح ّبذونها بل يذهب بع�ضهم
�إلى تحريم بع�ضها ك�إدماء ال ّر�ؤو����س والأج�ساد وقد ذكر العالمة
المجته���د ال�شيخ محمد جواد مغن ّي���ة�( :إ ّن الع���ادات و التقاليد
ي�صح �أن تكون م�صدراً للعقيدة لأن الكثير
المتبع���ة عند العوام ال ّ
منه���ا ال يقرّه ال ّدين الذي ينتم���ون �إليه حتى ولو �أ ّيدها و�ساندها
�شيوخ يت�سمون ب�سمة ال ّدين .ومنها ما يفعله بع�ض عوام ال�شيعة
ف���ي لبنان و العراق و�إيران من لب�س الأكف���ان و�ضرب الر�ؤو�س و
الجب���اه بال�سيوف في اليوم العا�شر م���ن محرم .ف�إن هذه العادة
الم�شين���ة بدعة ف���ي الدين و المذهب وقد �أحدثه���ا لأنف�سهم �أهل
الجهال���ة دون �أن ي�أذن بها �إم���ام �أو عالم كبير كما هو ال�ش�أن في

ك ّل دي���ن ومذه���ب حيث توجد به عادات ال تقره���ا العقيدة التي
ينت�سب���ون �إليها وي�سكت عنها من ي�سك���ت خوف الإهانة وال�ضرر
ول���م يجر�ؤ على مجابهتها ومحاربتها �أحد في �أيامنا �إال قليل من
العلماء وفي طليعتهم المرح���وم ال�سيد مح�سن الأمين الذي �ألف
خا�صة في تحريم هذه الع���ادة وبدعتها و�أ�سمى الر�سالة
ر�سالة ّ
«التنزيه لأعمال ال�شبيه») � .إنتهى كالم ال�شيخ مغنية رحمه اهلل.
ولذلك نرى �ضرورة �إعادة النّظر في تنظيم هذه المجال�س وتقديم
قراءته���ا بالو�سائل التي تن�سجم مع �أهداف هذه الذّكرى وغاياتها
لت�صب���ح مدر�سة حقيق ّية نتعلّ���م منها مواجه���ة الظّلم والف�ساد
ب�أدوات الع�صر وجعل الإ�ص�ل�اح ال ّداخلي بكلمة الأمر بالمعروف
والنّهي عن المنكر هو اله���دف الّذي تريده ال�شّ ريعة في المجتمع
وهو يقوم على التّعاون والت�آزر بين �أبنائه.
فنح���ن عندما نتناف�س عل���ى م�صلحة ال�شع���ب والوطن ون�سعى

لتر�سيخ الأخ ّوة بين المواطنين نكون بذلك من الآمرين بالمعروف
والنّاهين عن المنكر.
وعندم���ا نحافظ على انتظ���ام الأمور ونحتكم �إل���ى الم�ؤ�س�سات
ال�سائرين على خطى الإمام الح�سين
النّاظمة للأمر نكون بذلك من ّ
والمنتفعين بذكراه.
وعندم���ا نطالب بتح�سي���ن �أج���ور العاملين وتحقي���ق العدالة
االجتماع ّي���ة والم�ساواة بي���ن الحاكم و المحك���وم في ال�ضمان
ال�صح���ي والتعليم نكون م���ن المقتدين بنهج الإم���ام الح�سين،
ّ
وعندم���ا ال ن�سيء �إلى الآخرين في عاداتنا وتقاليدنا ،نكون بذلك
كلّه من العاملين بالمبادئ التي انطلق من �أجلها الإمام الح�سين
وبذلك نكون من العاملين بما قاله الإمام محمد الباقر عن �شيعته:
(�شيعتن���ا ِ�س ْل ٌم لمن خالطوا وبرك ٌة على من جاوروا و�إذا ر�ضوا لم
ي�سرفوا و�إذا غ�ضبوا لم َيظلِموا) .
جعلن���ا اهلل و�إياكم من الّذين ي�ستمعون الق���ول فيتبعون �أح�سنه
وال�س�ل�ام على الإمام الح�سين يوم ولد ويوم ا�ست�شهد ويوم يبعث
رب العالمين.
ح ّي ًا و�آخر دعوانا �أن الحمد هلل ّ
الوطن الكويتية

المرجع ال�شيعي ال�سيد علي الأمين لـ «الأهرام العربى»:

والية الفقيه نظرية �سيا�سية ولي�ست دينية – نرف�ض �سب ال�صحابة و�أمهات الم�ؤمنين
•والي��ة الفقيه لي�ست معتقد ًا ديني�� ًا �أو مذهبي ًا لل�شيعة ولكنها
نظرية �سيا�سية فى ال�سلطة والحكم.
ّ
•ال�سيا�س��ة التى اعتمدها ح��زب اهلل وحركة �أمل عطلت بناء
الدولة داخلي ًا.
•ارتباط حزب اهلل بالم�شاريع الخارجية �ألحق ال�ضرر بلبنان
وبالطائفة ال�شيعية.
•نرف�ض �أن تكون عالقات �إيران مع لبنان من خالل حزب اهلل.
•دع��م �إي��ران لبقاء �سالح ح��زب اهلل خارج الدولة ي���ؤدى �إلى
االحتراب الداخلى.
•وجود �أي �سالح خارج الدولة اللبنانية هو خطر على الدولة
وي�ست��درج �إل��ى ال�ساحة �سالح�� ًا غيره ،وهذا ين��ذر بالحروب
الداخلي��ة وتفكي��ك الدول��ة والوط��ن وهذا ما يع��ود بال�ضرر
على حزب اهلل وغيره وكل اللبنانيين
•المظاه��رات ت�ؤ�س�س لمرحلة جديدة فى لبنان الواحد وطن ًا
و�شعب ًا ودولة.
•التح�� ّرك ال�شعب��ي الحا�ص��ل ف��ي بي��روت ه��ذه الأي��ام يحمل
ال�سم��ات الوطني��ة العاب��رة للطوائف والمذاه��ب والأحزاب
الموجودة في ال�سلطة والنظام
•اختلفت مع الثنائى ال�شيعى فطردنا من جنوب لبنان.
•نرف���ض �س��ب ال�صحاب��ة و�أمه��ات الم�ؤمني��ن لأنه �ض��د تعاليم
الإ�سالم.
•رف�ضن��ا وما زلنا م�شاركة حزب اهلل ف��ى القتال على الأرا�ضى
ال�سوري��ة وغيره��ا ..وندع��وه لالن�سح��اب وتطبي��ق قواني��ن
الدولة اللبنانية.
•�ش��كل الموق��ف الم�شه��ور عن الإم��ام ال�شي��خ محم��ود �شلتوت
خط��وة ذات �أهمي��ة كب��رى ف��ى التقري��ب بي��ن �أبن��اء الأم��ة
الواحدة من ال�سنة وال�شيعة.

حاوره فى بيروت  -عبداللطيف ن�صار

المرج��ع الش��يعى العالم��ة الس��يد عل��ي األمين ،ه��و عالم دين
ش��يعي ،مجته��د ومرج��ع دين��ى لبنانى ،ول��د فى بل��دة قالوية
م��درس لم��ادة أص��ول الفق��ه وبحث
العاملي��ة س��نة  1952مّ ،
ّ
الخارج وداعية تعايش بين الطوائف اللبنانية ومقربا بين أتباع
ّالديانات ،اختلف مع سياس��ة حزب الله وحركة أمل الش��يعية،
فت��م تهديده والتضييق عليه وطرده م��ن مكتبه جنوب لبنان،
يرفض والية الفقيه وسالح حزب الله ،وسيطرة الحزب وحركة
أم��ل على مقدرات الطائفة الش��يعية فى لبنان ،ويدعو للتقارب
بين السنة والش��يعة ويرفض الطائفية ويدعو للدولة المدنية
بعي��دا ع��ن الدين ،ويرفض س��ب الصحابة وأمه��ات المؤمنين،
وي��رى أن تدخل إيران فى لبنان يضر لبنان والطائفة الش��يعية
معا .التقيناه فى مسكنه ببيروت وكان هذا الحوار..
مجل��ة األهرام� :سماح���ة العالمة ال�سيد عل���ي الأمين يغرد
خارج �سرب المفهوم ال�شيعي لوالية الفقيه في �إيران  ،بالرغم
من �أن والء ال�شيعة في الدول العربية لوالية الفقيه ،لماذا؟
العالم��ة األمي��ن :لي����س �صحيح��� ًا �أن والء ال�شيعة العرب
ّ
ه���و لنظام والية الفقيه في �إي���ران ،فال�شيعة ك�شركائهم في
�أوطانه���م وال�ؤه���م للدولة والوطن والنظ���ام ال�سيا�سي الذي
اخت���اروه مع ًا ف���ي بالدهم ،ولعل ال�سبب ف���ي هذا االنطباع
عن ال�شيعة هو ب�سبب ارتب���اط الأحزاب ال�سيا�سية ال�شيعية
بال�سيا�سة الإيرانية ،ولكن ال ي�صح اختزال ال�شيعة بحزب �أو
�أحزاب ،فالطوائف وال�شع���وب ال تختزلها الأحزاب لأنها �أكبر
منه���ا ،وكمثال على ذلك ف�إن حزب الإخوان الم�سلمين هو من
�أكبر الأحزاب في م�صر �إن لم يكن الأكبر في العالم الإ�سالمي
ولكنه لم يختزل الم�سلمين في م�صر وغيرها.
ووالية الفقيه لي�ست معتقداً دين ّي ًا �أو مذهب ّي ًا لل�شيعة ،ولذلك
لم يقل بها الكثير من علمائهم في الما�ضي والحا�ضر.
�إن والي���ة الفقيه هي نظرية �سيا�سية في ال�سلطة والحكم ،وقد
عار�ضها ويعار�ضها الكثير من ال�شيعة داخل �إيران وخارجها،
وهي لي�ست والية عابرة لل�شعوب والأوطان ،وهي مثل غيرها
م���ن النظريات ال�سيا�سية التي يخت�ص تطبيقها بال�شعب الذي
يختارها عل���ى �أر�ضه ،وال�شيعة خارج �إي���ران لي�سوا جز ًء من
عملية اختيار الولي الفقيه في �إيران فال تكون له والية عليهم.

االرتباط بم�شاريع خارجية

مجل��ة األه��رام� :إنتقدت���م حزب اهلل
وحرك���ة �أمل ف���ي ر�ؤيتهم���ا للطائفة
ال�شيعية في لبنان وعملهما لم�صلحة
الطائف���ة � ،إلي �أي مدي ي�ضر توجههما
بلبنان الوطن والدولة؟
العالم��ة األمي��ن :ان خي���ار الطائفة
ّ
ال�شيعي���ة في لبنان ه���و خيار �سائر
الطوائف اللبناني���ة الأخرى يقوم في
الدولة الواح���دة والعي����ش الم�شترك
ورف�ض الإرتباطات الخارج ّية الم�ض ّرة
بالم�صلحة الوطنية ،وهذا م���ا �أعلنت عنه الطائفة ال�شيعية
م���ع غيرها من الطوائ���ف منذ قيام لبن���ان ،وال�سيا�سة التي
اعتمده���ا حزب اهلل وحرك���ة �أمل عطّل بن���اء الدولة داخلي ًا،
وارتباطهما بالم�شاريع الخارجية �ألحق ال�ضرر بلبنان عموم ًا
وبم�صالح �أبناء الطائفة ال�شيعي���ة وروابطها التاريخية مع
العال���م العربي ،ولذلك ف�إن المطل���وب من حزب اهلل وحركة
�أم���ل العودة �إلى الخيار الم�شترك بين كل الطوائف اللبنانية،
وهو خي���ار العي�ش الم�شترك والإنخراط في دولة الم�ؤ�س�سات
القان���ون التي ت�شكل مرجعية وحيدة في الأمن والدفاع وكل
ال�ش�ؤون التي تتوالها الدول على �أرا�ضيها بعيداً عن الإرتباط
ب�سيا�سة �إيران وغيرها من الدول.
ونحن ق���د ع ّبرنا عن ر�أين���ا ب�ضرورة االلتزام به���ذا الخيار
الوطن���ي المتمثّل بم�شروع الدولة الواحدة والعي�ش الم�شترك
وقيام �أح�سن العالقات مع ال ّدول العرب ّية.

عالقة �إيران وحزب اهلل

مجل��ة األه��رام :ال يخفي علي �أحد الدور الإيراني الفاعل في
لبن���ان ودعم �إيران لحزب اهلل م���اال و�سالحا ب�إعتراف ال�سيد
ح�سن ن�صراهلل في خطاباته ،فكيف ترون مخاطر ومزايا الدور
الإيراني في لبنان؟
العالمة األمين :نحن رف�ضنا ونرف�ض �أن تكون عالقات �إيران
ّ
مع لبنان م���ن خالل حزب اهلل وغي���ره ،والمطلوب �أن تكون
عالق���ة �إيران مع لبنان من خالل الدولة اللبنانية وقوانينها،
وطالبن���ا باندماج �سالح حزب اهلل وانتظامه في الدولة ،و�إن
�إيران بدعمها لبق���اء �سالح حزب اهلل خارج الدولة اللبنانية
يلح���ق �أكبر ال�ضرر بقي���ام الدولة و�سلطته���ا ،و�سوف ي�ؤدي
با�ستمراره �إلى الإحتراب الداخلي و�ضرب ال�صيغة اللبنانية.
المظاهرات �ضد الطائفية ورموزها
مجل��ة األهرام :تت�صاعد حدة التظاهرات اللبنانية يوما بعد
يوم في �ساحتي ريا�ض ال�صلح وال�شهداء و�سط بيروت بعيدا
ع���ن الطائفية ال�ضيق���ة  ،ف�إلي �أي مدي يمك���ن للمتظاهرين
تحقيق مطالبهم التي �إرتفع �سقفها من حل م�شكلة النفايات
�إل���ي �ضرورة محا�سب���ة الفا�سدين وتغيير النظ���ام الطائفي
المعمول به في لبنان؟
العالمة األمين� :إن التح ّرك ال�شعبي الحا�صل في بيروت هذه
ّ
الأي���ام يحمل ال�سمات الوطنية العاب���رة للطوائف والمذاهب
والأح���زاب الموجودة ف���ي ال�سلطة والنظ���ام ،وهو يعبر عن
درجة كبي���رة من الوعي عند اللبنانيي���ن الذين فقدوا الثقة
بالنظام الطائفي ورموزه ،وهو بداية جريئة ت�ؤ�س�س لمرحلة
جديدة في لبنان الواحد وطن ًا و�شعب ًا ودولة.
مجل��ة األهرام :يردد المتظاه���رون في �ساحة ريا�ض ال�صلح
القول ب�أن الطوائف التبني دولة فهل �أ�صابوا؟
العالمة األمين :الطوائف مع ًا هي التي بنت لبنان ،وهي التي
ّ
تبن���ي لبنان الي���وم والغد ،ولم تكن م�شكل���ة لبنان في تعدد
الطوائ���ف ،و�إنم���ا الم�شكلة في المحا�ص�ص���ات الطائف ّية التي
�أ�صبح���ت جزءاً من النظام ال�سيا�سي ،وهي التي قتلت الكفاءة
وجعل���ت من الإنتماء الطائفي والوالء للزعيم الطائفي �أ�سا�س ًا
في الإختيار .والمتظاهرون ال يري���دون الخروج من طوائفهم،
و�إنما يريدون الخروج من المنطق الطائفي �إلى منطق المواطنة
الذي يت�ساوى فيه جميع اللبنانيين في الحقوق والواجبات.
مجل��ة األهرام :ه���ل تعتقدون �أن �إتف���اق الطائف الذي �أنهي
الح���رب الأهلية ف���ي لبنان ل���ه دور في �إ�ستم���رار التحزب
والطائفية حتي الآن في النظام ال�سيا�سي اللبناني؟

العالم��ة األمين :الم�شكلة لم تك���ن في اتفاق الطائف ،و�إنما
ّ
في عدم تطبيق���ه ،فقد �أنهى اتفاق الطائ���ف الحرب المريرة
والعبثي���ة ،و�أعطانا �أم ًال بلبنان الوط���ن الذي يعتمد نظامه
ال�سيا�س���ي عل���ى دولة الإن�س���ان العابرة لح���دود الطوائف
والمذاه���ب ،والقائمة على المواطني���ة ،والناظرة بعدالة �إلى
الكفاءة.
وقد �شكل اتفاق الطائف محط���ة مه ّمة على الم�ستوى النظري
ولك���ن تع ّث ُر تطبيقه في المراحل ال�سابقة� ،سمح
لقيام الدولة
ْ
ال�ستمرار هيمن���ة الزعامات الطائفي���ة و�أحزابها و�أدى منطق
المحا�ص�صة في ال�سلطة �إلى ا�صطفافات مذهبية ووكاالت �شبه
ح�صرية في بع�ض الطوائف ،وح�صرية كاملة في بع�ضها الآخر،
كما هو جا ٍر اليوم في الطائفة ال�شيعية التي ا�ستحوذ الثنائي
ال�شيعي («ح���زب اهلل» و«�أمل») عليه���ا بمباركة من القوى
ال�سيا�سية والطائفية الأخرى ،وهذا ما جعل الهيمنة تمتد �إلى
�سائر مفا�صل الدولة الت���ي عجزت عن ب�سط �سلطتها ،وتغلّب
بذلك منط���ق الطائفة الطائفي على منط���ق دولة الم�ؤ�س�سات
والقان���ون التي تهت���م بالوطن والمواطن الإن�س���ان بعيداً عن
اال�ستقواء بالتع�صب الطائفي واالنتماء ال�سيا�سي والمناطقي.

الإبعاد عن الجنوب

مجل��ة األهرام :هناك تباين في وجه���ات النظر بينكم وبين
حزب اهلل بخ�صو�ص خطف الأجانب وحرب يوليو تموز ،2006
فم���ا هي الأ�ضرار التي لحقت ب�سماحتكم جراء �إنتقاد مواقف
حزب اهلل عالنية؟
العالمة األمين :لقد اختلفت مع الثنائي ال�شيعي «حزب اهلل
ّ
وحرك���ة �أمل» قبل حرب تموز يوليو 2006ب�سبب �سيا�ستهما
الداخلي���ة التي غذت الإنق�سام���ات الطائفي���ة و�أ�ساءت �إلى
العي����ش الم�شترك ،وعطلت قيام الدول���ة ،وب�سبب ارتباطهما
بال�سيا�سة الإيراني���ة ،ون�صحتهما في ال�سرّ قبل العلن ،وكان
الجواب بالإق�ص���اء والإبعاد لنا من الجن���وب بقوة ال�سالح
غي���ر ال�شرعي في �أحداث بي���روت � ٧أيار  ٢٠٠٨التي ح�صلت
بم�شارك���ة من حزب اهلل وحركة �أمل ،وقد �سيطر م�سلحون من
حرك���ة �أمل عل���ى دار الإفتاء الجعفري ف���ي مدينة �صور في
جن���وب لبنان حيث كانت مكاتبنا ،ول���م تتمكن الدولة التي
يهيمن���ون على مفا�صلها ويمنعونها م���ن ب�سط �سلطتها من
�إرجاعنا �إل���ى الجنوب وال من �إرجاع �ش���يء من م�ستنداتنا
ومكتبتنا حتى اليوم!

�سالح حزب اهلل

مجل��ة األهرام :هل تعتق���دون �أن �إحتفاظ حزب اهلل ب�سالحه
دون بقية الطوائف في لبن���ان كان ل�صالح لبنان �أم ل�صالح
الحزب؟
العالم��ة األمي��ن� :إن وجود �أي �سالح خارج الدولة اللبنانية
ّ
ه���و خطر على الدولة وي�ستدرج �إل���ى ال�ساحة �سالح ًا غيره،
وهذا ينذر بالح���روب الداخلية وتفكيك الدولة والوطن ،وهذا
م���ا يعود بال�ضرر على ح���زب اهلل وغي���ره وكل اللبنانيين،
ولذل���ك ف�إن المطل���وب �أن ينتظم كل �سالح ف���ي الدولة ،و�أن
ينخرط الجميع في العمل ال�سيا�سي تحت قوانين الدولة.
مجل��ة األهرام :انتقدتم حرب تموز  2006واعتبر �أن الطائفة
ال�شيعي���ة لم تعط الأح���زاب وكالة في اج���راء �أي حرب من
الحروب وال يج���وز جعل الجنوب اللبنان���ي �ساحة للحرب
المفتوح���ة ،ولكن ح���زب اهلل مخول بح�سب �إتف���اق الطائف
لالحتف���اظ ب�سالحه من �أج���ل تحرير ماتبق���ي من الجنوب
اللبناني؟

العالم��ة األمي��ن� :إتفاق الطائف ن����ص على �سحب �سالح كل
ّ
الأحزاب والميلي�شيات ،وع���دم تطبيق الطائف �أعطى الفر�صة
الحتف���اظ حزب اهلل ب�سالحه تحت ذريع���ة مقاومة الإحتالل
الإ�سرائيل���ي ،وقد تم تحرير الجن���وب وان�سحاب �إ�سرائيل في
�سن���ة 2000وتوقف عمل المقاوم���ة ،ولكن حزب اهلل ب�سالحه
انكف����أ �إلى الداخل في �أحداث ال�سابع م���ن �أيار 2008ومزارع
�شبعا المختلف عليها بين لبنان و�سورية هي خا�ضعة لقرار
مجل�س الأم���ن  1701الذي يمنع من ال�سالح جنوب الليطاني
والذي وافق عليه حزب اهلل ،وهو لم يقاتل منذ ذلك الحين من
�أج���ل تحريرها ،بل هو ي�شارك اليوم في القتال على الأرا�ضي
ال�سوري���ة خالف��� ًا لإرادة الدول���ة اللبنانية ومعظ���م ال�شعب
اللبناني.
مجل��ة األه��رام :قلتم �إن وقوف ح���زب اهلل �إلى جانب النظام
ال�س���وري في �سيا�سة القمع واالعتماد على الحلول الع�سكرية
والأمنية في مواجهة حراك ال�شعب ال�سوري المطالب بالإ�صالح
�سيا�س ٌة �ستك���ون لها انعكا�سات �سلبية على الداخل اللبناني
وعلى عالقات اللبنانيين بع�ضهم بالبع�ض ،فهل ت�ؤيدون نزع
�س�ل�اح حزب اهلل بعدما خرج من لبنان للم�شاركة في الحرب
داخل �سوريا؟
العالمة األمين :نحن �أعلنا عن ر�أينا ب�ضرورة �أال يبقى �سالح
ّ
خارج �سلطة الدول���ة اللبنانية ،وطالبنا حزب اهلل منذ �إنجاز
التحري���ر �سن���ة  2000وبعدها باندماج �سالح���ه في الدولة
اللبناني���ة التي تمتل���ك وحدها �سلطة ال�س�ل�اح وقرار ال�سلم
والح���رب على �أرا�ضيها ومنها ،ورف�ضنا وال زلنا م�شاركته في
القت���ال على الأرا�ضي ال�سورية وغيره���ا ،وندعوه للإن�سحاب
وتطبيق قوانين الدولة اللبنانية.

� 14آذار و� 8آذار

مجل��ة األهرام :تتالق���ى ر�ؤيتكم للدول���ة المدنية بعيدا عن
الطائفية مع ر�ؤية فري���ق � 14آذار وهذا الأمر يح�سبه ال�شيعة
ف���ي لبنان �ضدكم  ،فما هي مبرراتكم للتخلي عن ر�ؤية حزب
اهلل وحركة �أمل تجاه الطائفة ال�شيعية؟
العالمة األمي��ن :م�شروع الدولة المدنية هو مما كنت �أطالب
ّ
به منذ عقود من ثمانين���ات القرن الما�ضي وعندما كنت في
الجنوب اللبناني قبل والدة � 14آذار في العام  ،2005وعندما
�أعلن ه���ذا الفريق انتماءه لم�شروع الدول���ة التقينا معه في
المطالب���ة بهذا الم�ش���روع ،الذي �آمنت ب���ه الطائفة ال�شيعية
من���ذ ت�أ�سي�س لبنان ،و�صو ًال �إلى الإم���ام مو�سى ال�صدر ،الذي
ر�س���خ هذه الر�ؤي���ة لم�شروع الدولة ل���دى الطائفة ال�شيعية،
ولكن جاءت الواجهة ال�سيا�سية الحالية لتخالف هذا التوجه
الع���ام لدى الطائفة ال�شيعية ،ونح���ن لم نخالف هذا التوجه
العام للطائفة نحو الدولة ،بل خالفنا توجه الثنائي الحزبي
«�أمل» و«حزب اهلل» الذي انتزع با�سمها وكالة ح�صرية بقوة
ال�سالح ،وو�ضعها في المرك���ب المخالف لتوجهات �شركائها
ف���ي الوطن من الطوائف الأخرى ،حول م�ش���روع بناء الدولة،
وحول عالقتها بمحيطها العربي.
و�شائعة الإنتماء �إلى�14آذار يقوم بها الثنائي الحزبي «حزب
اهلل وحركة �أم���ل» لت�شويه ال�صورة ل���دى قواعدهم الحزبية
ومنعه���ا م���ن الإ�ستماع لل���ر�أي الآخر في ظ���ل الإ�صطفافات
الطائفية والحزبية وقد قلت ف���ي منا�سبات عديدة :ب�أنني ال
�أوافق على كل �سيا�س���ات � 14آذار ،وال �أخالف كل �سيا�سات 8
�آذار.

المحا�ص�صة الطائفية

مجل��ة األهرام :ح���زب اهلل وحركة �أمل يمث�ل�ان ال�شيعة في
لبنان �سيا�سيا وبالرغم من ذلك هما حليفان في فريق � 8آذار
المناه����ض لفريق �14آذار الذي ي�ضم ال�سنة  ،من وجهة نظركم
�إل���ي �أي مدي ي�ض���ر ذلك بالتقارب بين ال�سن���ة وال�شيعة في
منطقة ملغومة بالحرب المذهبية؟
العالم��ة األمين� :إن التباع���د ال�سيا�سي في لبنان بين ال�سنّة
ّ
وال�شيعة تولّد من منط���ق المحا�ص�صة الطائفية الذي فر�ضه
الثنائ���ي ال�شيع���ي حزب اهلل وحرك���ة �أمل عل���ى الكثير من
م�ؤ�س�سات الدولة ،ور�ض���ي به الفريق الآخر في � 14آذار ،وهذا
ما �أ ّدى �إلى الإ�صطفافات الطائفية والمذهبية التي ت�ؤثر على
الرواب���ط الوطن ّية والدين ّية الموجودة بي���ن الطوائف ،ولذلك
ف�إن���ي �أرى �أن الم�شكل���ة ن�ش�أت م���ن الأداء ال�سيا�سي ومنطق
الإ�ستقواء على الدولة ،ي�ضاف �إل���ى ذلك الإرتباط ب�سيا�سات
خارجية و�صراعات المنطقة التي �ألب�ست العناوين المذهبية.
مجل��ة األهرام :هل تعتق���دون �أن التباعد ال�سني ال�شيعي له
دور فيما يحدث في �سوريا والعراق  ،وما دور �إيران في ذلك؟

العالم��ة األمي��ن :العك�س ه���و ال�صحيح� ،إن م���ا يجري من احتكار الوالية الدينية والمذهبية به.
ّ
�صراعات في المنطق���ة وخ�صو�ص ًا في �سوريا والعراق هو من وف�ص���ل الدي���ن عن الدولة به���ذا المعنى ه���و ر�أي ذهب �إليه
العوام���ل التي �أوجدت التباعد بي���ن ال�سنّة وال�شيعة في هذه كثي���ر من العلماء والمفكري���ن الم�سلمين ،ومنهم من قال ب�أن
المرحلة ،لأن ف���ي المت�صارعين والم�ستفيدين من ال�صراع من الدول���ة هي في الأ�ص���ل م�ؤ�س�سة مدني���ة اقت�ضاها الإجتماع
�أ�سقط���وا عليه العناوين المذهبي���ة للح�صول على المزيد من الب�شري النتظام �أمورهم ،وهي �سابقة في وجودها على الدين
الأتباع والأن�صار ف���ي معاركهم الهادفة في الأ�سا�س لل�سلطة والمذهب ،وللدولة تكون الوالية الناظمة لأمر المجتمع.
والنفوذ ،وال �شك �أن تدخل �إي���ران ووقوفها �إلى جانب النظام
�أموال الخم�س
ال�سوري ع�سكري ًا ي�ساعد على انت�شار هذه العناوين المذهبية
التي تباعد بين ال�سنّ���ة وال�شيعة ،وقد عا�ش ال�سنّة وال�شيعة مجلة األهرام :قلت���م �إن الطائفة ال�شيعية �أغنى الطوائف في
مع ًا قرون ًا عديدة في المنطقة ،ولم تمنعهم الخالفات الفقهية العال���م ،و�أموالها تذهب بذهاب المرجع الديني دون �أن ي�س�أل
م���ن �إقامة الروابط العائلية فيما بينهم والعي�ش مع ًا والعمل �أح���د  ،ف�أين تذهب �أموال الخم�س الت���ي يدفعها ال�شيعي من
على بناء الأوطان لأنه لم يكن من �صراع بينهم على ال�سلطة ماله؟
والحكم .والذي حدث �أخيراً �أن هناك دو ًال في المنطقة و�أحزاب ًا
العالم��ة األمين :قلت هذا الكالم في مقام الدعوة �إلى تنظيم
ّ
تريد النف���وذ والو�صول �إلى ال�سلط���ة �أو المزيد منها حاولت المرجعي���ة الدينية عند ال�شيعة وتحويلها من مرجع ّية الفرد
توظيف الخالف���ات المذهبية ف���ي م�شاريعه���ا وطموحاتها �إلى مرجعي���ة الم�ؤ�س�سة التي ت�ستمر بع���د غياب فرد وقيام
ال�سيا�سية.
�آخ���ر مكانه ،وقد فر�ضت الأح���داث الم�ستج ّدة في المنطقة �أن
ت�سل���ط الأ�ضواء على المرجعية الدخول ف���ي عالم ال�سيا�سة
المذاهب لي�ست �أديانا
المبا�شرة ،و�أخرجتها عن دوره���ا التقليدي في رعاية ال�ش�أن
مجلة األهرام :من وجهة نظركم الفقهية والدينية كيف يمكن الديني والإهتمام الالزم به.
التقريب بين ال�سنة وال�شيعة في المنطقة بعد عقود من دعوة والمطلوب م���ن المرجعية ال�شيعية في العراق �أن تعيد النظر
ال�شي���خ محمود �شلت���وت �شيخ الجامع الأزه���ر في التقريب في و�ض���ع �إ�سمها في واجه���ة الأح���داث وا�ستغالله من قبل
بي���ن المذاهب ،وتدري�س المذهب الجعف���ري بالأزهر ال�شريف بع�ض الجهات والأحزاب في �إذكاء ال�صراعات تحت العناوين
و�إمكانية التعبد به لأهل ال�سنة؟
الطائفي���ة والمذهبي���ة ،و�أن تكون في مو�ض���ع الأبوة لجميع
ال�شيخ
إمام
ل
ا
عن
الم�شهور
الموقف
العالمة األمين :لقد �شكل
الم�سلمين ،فهي لي�ست مرجعي���ة تح�صرها خ�صو�صية القطر
ّ
في
كبرى
ة
ي
أهم
�
ذات
خط���وة
اهلل-
رحمه
محم���ود �شلتوت -
ّ
ال���ذي تتواجد فيه ،وه���ي لي�ست لل�شيعة وحده���م ،ولي�ست
التقري���ب بين �أبناء الأمة الواحدة م���ن ال�سنّة وال�شيعة ،وهذا للعراقيين وحدهم ،انها التي تتفاعل مع كل ق�ضايا الم�سلمين
م���ا يعبر عن انفتاح الأزهر ال�شري���ف وريادته للفكر الجامع في العالم  ،فتعمل على تعزيز وحدتهم وتمتين الروابط فيما
ووعيه المتق ّدم لمخاطر الإنق�سام والفرقة ،وهذا النهج هو ما بينهم .ونريد منه���ا المزيد من الإهتمام بالحوزة الدينية في
ي�سير عليه الأزهر ال�شريف اليوم ب�إمامة الدكتور ال�شيخ �أحمد النج���ف الأ�شرف و�سائر الحوزات الدينية في العالم من خالل
الطيب الذي يعمل بجد على ن�شر ثقافة الإعتدال والحوار.
تحدي���ث المناهج و�إعادة النظر في ط���رق التدري�س وو�سائله
عملية
ونح���ن نرى �أن الح���وار المطلوب والذي ي�ساه���م في
مم���ا ي�ساعد عل���ى مزيد من الوعي والإنفت���اح بين المذاهب
ً
التقري���ب بين المذاهب يج���ب �أن ينطلق مج��� ّددا من الأزهر والأم���م وال�شعوب  ،وقد يكون لل�سيا�س���ة �أهلها ولكن ال�ش�أن
ال�شريف لما له من مكانة علمية ودينية لدى عموم الم�سلمين .الديني ال يوجد له �أهل �سوى المرجعية التي قامت على ن�شر
ولي�س المطل���وب من الحوار �أن ي�صبح الم�سلمون على مذهب العلوم والمعارف الدينية.
واح���د ،و�إنما المطلوب �أن ننطلق من الم�شتركات التي تجمع ،والمطل���وب في عملية الإنتقال والتغيي���ر هذه الإعتماد على
وما �أكثرها ،و�أن يفهم الم�سلمون �أن تعدد المذاهب ال يخرجهم
أ�س����س تنظيمية وقانونية م�ستفادة م���ن ال�شرع ومن تجارب
� ٍ
لكل الإجته���ادات الم�شروعة
ع���ن الدين الواحد ال���ذي يت�سع ِ ّ
الأمم وال�شع���وب وعلوم الإدارة والتنظي���م �إبتدا ًء من و�صول
المنطلقة م���ن الكتاب وال�سنة و�إن اختل���ف العلماء في فهم
المرج���ع الى �سدة المرجعية واختي���اره لها من خالل تنظيم
الن�صو�ص وو�سائل اثباتها ،لأن الن�صو�ص الدينية في معظمها
ال�سل���ك الديني وت�شكيل لجنة دينية عليا لتوحيد بيت المال
لي�ست م���ن باب الأرق���ام التي ال تختل���ف نتائجها ،بل هي
و�ضب���ط الأو�ضاع المالي���ة وتر�شيد الإنفاق عل���ى الم�شاريع
ن�صو�ص تختل���ف درجات الو�ضوح فيها ،وقد يختلف العلماء
و�أهل ا ٌلإخت�صا�ص في دالالتها �أحيان ًا وفي ثبوتها �سنداً �أحيان ًا النافع���ة بالتخطيط لها ،والخ���روج من ع�شوائي���ة الإنفاق
�أخ���رى ،وقد يتعار�ض بع�ضها مع البع�ض الآخر ،ولذلك تتعدد ومنطق التمييز ف���ي العطاء بين القري���ب والبعيد والموالي
�آراء الفقه���اء ومذاهب المجتهدين ،وما يجب قوله �أن المذاهب والمعار�ض ،و�إخراج طالب العلم والعلماء من دائرة الإعتماد
لي�س���ت �أديان ًا متقابلة و�إنما هي نتيج��� ُة �آراءٍ بذل �أ�صحابها على ال�صدقات والتبعية للأحزاب.
م�شكوري���ن جهدهم من اجل الو�صول �إليه���ا ،ف�إن �أ�صابوا فهم والمطلوب �إع���ادة النظر في مالية المرجع في حياته وو�ضع
عليها م�أجورون ،و�إن �أخط����أوا فهم فيها معذورون .وتن�ضوي �أ�س�س لتنظيمها و�ضمان انتقالها الى المرجع الجديد حتى ال
تل���ك الآراء رغم اختالفها تحت دي���ن واحد وهو الإ�سالم الذي يبتدىء من درج���ة ال�صفر كما هي الحال ال�سائدة عندنا منذ
يجمعها ،فهي اجتهادات تبقى في �إطار الإ�سالم وتحت لوائه ،قرون عديدة دون ال�س�ؤال عن مالي���ة المرجعية ال�سابقة �أين
والمه���م �أن نُبعد عن �أتب���اع المذاهب �صف���ات التع�صب لها ذهبت؟ وكيف �أنفقت؟
والإنغالق عليها ،ودعوى امتالكهم للحقيقة ال�شرعية.

ف�صل الدين عن الدولة

مجل��ة األهرام :دعوتم �إلى �إلغاء التعليم الديني من المدار�س
الأكاديمي���ة وا�ستبدال���ه بكتاب يعزز القي���م و�أخالق الأنبياء
ويع���زز ال���والء للوطن فهل تدع���ون بذلك لف�ص���ل الدين عن
ال�سيا�س���ة مما يعني �أن يكون ال���والء للأوطان ولي�س للولي
الفقيه والمذهب؟.
العالمة األمي��ن :الدولة يجب �أن تقوم على �أ�سا�س الم�ساواة
ّ
بي���ن المواطنين في الحق���وق والواجبات ،وه���ذه المهمة ال
يخالفه���ا الدين ،وق���د جاء في بع����ض الن�صو����ص الدينية
(النا����س �سوا�سي���ة ك�أ�سنان الم�ش���ط) ولذلك يج���ب اعتماد
تر�سخ نظرة
الكتاب ال���ذي يخدم هذه المه ّمة وين�ش���ر ثقاف ًة ّ
موحدة للمواطنين نحو الوطن والدولة وحقوقهم المت�ساوية،
ّ
خ�صو�ص ًا في المجتمع���ات ذات الطابع المتع ّدد في المذاهب
والأديان ،و�أما الخ�صو�صي���ات الدينية والمذهبية فت�ؤخذ من
المعاهد الدينية.
وبذل���ك نبعد عن المجتم���ع �شبح الإنق�سام���ات ذات الطابع
الدين���ي ،فالمدر�سة يج���ب �أن تكون م�صن���ع ال�شعب الواحد،
ونبعد عنه تع ّدد الوالءات وتو ّزعها بين الدولة وبين من يريد

�سب ال�صحابة و�أمهات الم�ؤمنين

مجلة األه��رام� :شكلتم مع �سماحة الراحل المغفور له ال�سيد
محم���د ح�سي���ن ف�ضل اهلل ر�أي���ا معتدال و�سمحا ف���ي الو�سط
ال�شيعي الق���ى ترحيبا كبيرا من الم�سلمين كافة ولكن اليزال
البع�ض ي�سب بع����ض �صحابة وزوجات الر�سول عليه ال�صالة
وال�سالم  ،فماذا تقول له�ؤالء وما مدى م�شروعية ذلك ؟.
ال�سب وعدم الإحت���رام للرموز
العالم��ة األمي��ن� :إن منط���ق
ّ
ّ
الدينية هو منطق مرفو�ض ومخالف لآداب الإ�سالم وتعاليمه،
وق���د �أ�صدرت كتاب ًا قبل �سنوات با�سم (زبدة التفكير في رف�ض
ال�س���ب والتكفير) و�أظهرت فيه ف�س���اد ما يقوم به البع�ض من
ّ
�إ�ساءات لتلك الرموز التي تتجاوز في رمز ّيتها حدود المذاهب
والطوائ���ف ،فال�س ّيدة عائ�شة ر�ضي اهلل عنها هي �أم الم�ؤمنين
بن�ص القر�آن الكريم ،وقد جاء في الحديث �أن (الم�سلم من َ�س ِل َم
النا����س من يده ول�سانه ) فكي���ف يجوز التطاول بال�سب على
�أئمة الم�سلمي���ن والخلفاء الرا�شدين ر�ضي اهلل عنهم �أجمعين
وغيرهم م���ن الرموز الدينية لكل المذاه���ب والأديان .وتبقى
الم�س�ؤولية على العلم���اء والمرجعيات الدينية في ن�شر هذه
التعاليم بين النا�س لع���زل ومحا�صرة تلك الفئة ال�شاذة من
الم�سيئين في كل الطوائف.

الملك عبداهلل الثاني يلتقي وفد «مجل�س حكماء الم�سلمين»
«مجل�س حكماء الم�سلمين» يدين االعتداءات ال�صهيونية �ضد الم�سجد الأق�صى

�أكد الملك عبداهلل الثاني خالل لقائه وفد مجل�س حكماء الم�سلمين �أن «التحديات التي تواجه
ال�ش���رق الأو�سط هي تحديات دولية ت�ستوج���ب العمل لمواجهتها» ،الفت ًا �إلى «�ضرورة توحيد
الجه���ود لبناء ا�ستراتيجية دولية �ضد الإرهاب والتط���رف ،وحماية الدين الإ�سالمي ،ومواجهة
ظاهرة الكراهية المت�صاعدة �ضد الم�سلمين».
وتط���رق اللقاء �إلى �سبل تعزي���ز دور المجل�س ،وهو هيئة دولية م�ستقل���ة ،ت�أ�س�س عام 2014
بهدف تعزيز ال�سلم في المجتمعات الم�سلمة وتجنيبها عوامل ال�صراع واالنق�سام ،في التعامل
مع ق�ضايا المنطقة والتحديات التي تواجهها ،خ�صو�ص ًا في الت�صدي للإرهاب والتطرف ،وبناء
المجتمعات على �أ�س�س فكرية �صحيح���ة مبنية على �إ�سالم المحبة وال�سالم ،ومواجهة الأفكار
الإرهابية وعنا�صر التطرف والتكفير.

�شيخ الأزهر
م���ن جانبه �شدد �شيخ الأزهر على �أهمية ال���دور الذي تقوم به الم�ؤ�س�سات الدينية في تو�ضيح
ال�صورة الحقيقة للإ�سالم والدفاع عنه� ،إ�ستناداً �إلى اعتداله و�سماحته وو�سطيته .كما �أعرب عن
التقدير الكبير الذي يحظى به الدور المهم للملك عبداهلل الثاني في الدفاع عن الدين الإ�سالمي
في وجه من يحاولون ت�شويه �صورته وارتكاب الإرهاب ب�إ�سمه.
م���ن جهة ثانية دان مجل�س حكماء الم�سلمي���ن الذي انعقد في عمان عا�صمة المملكة الأردنية
الها�شمي ّة ب�شدة عمليات الحفر التي تجري على قدم و�ساق �أ�سفل وفي محيط الم�سجد الأق�صى/
الحرم ال�شريف ،في ظل ت�سويق خرافة الهيكل المزعوم.
و�ص���در عن المجل�س ،عقب اجتم���اع عقده الخمي�س في عمان بح�ض���ور �سمو الأمير غازي بن
محمد ،كبير م�ست�شاري جاللة الملك لل�ش�ؤون الدينية والثقافية والمبعوث ال�شخ�صي لجاللته،
بيان��� ًا ب�ش�أن اعتداء الكيان ال�صهيوني �ضد الم�سج���د الأق�صى/الحرم ال�شريف ومحاولة فر�ض
التق�سيم الزماني والمكاني عليه.
وفيم���ا يلي ن�ص البيان« :ب�سم اهلل ،والحمد هلل وال�صالة وال�سالم على ر�سول اهلل و�آله و�صحبه
وم���ن وااله �إن «مجل�س حكماء الم�سلمي���ن» يتابع بقلق بالغ التط���ورات الأخيرة في مدينة
القد�س والم�سجد الأق�صى/الحرم ال�شري���ف والتي تتمثل في االعتداءات واالنتهاكات ال�صارخة
الت���ي يقوم بها الكيان ال�صهيوني ف���ي باحات الم�سجد الأق�صى/الح���رم ال�شريف ،وبالأخ�ص
الممار�س���ات العدوانية التي يق���وم بها جنود االحتالل منذ  23اغ�سط����س 2015م ،والتي تعد
انتهاك ًا وا�ضح ًا للقيم الإن�سانية والمبادئ الدينية ،وتعد كذلك انتهاك ًا �صريح ًا لمبادئ القانون
الدول���ي وكافة الق���رارات الدولية ف�ض ًال عن كونه���ا تعدي ًا مف�ضوح ًا �ضد حري���ة �أداء ال�شعائر
التعبدية التي وردت في االعالن العالمي لحقوق الإن�سان ال�صادر عن الأمم المتحدة القرار رقم
( )217لع���ام 1948م .ويرى «مجل�س حكماء الم�سلمين» �أن جميع هذه الممار�سات والعمليات
الإجرامي���ة هي جزء من خطة التهويد والتي ب���د�أ التخطيط لها منذ زمن بعيد ،والتي ات�ضحت
معالمها من خالل �إجراءات انتزاع ملكية �أكبر م�ساحة ممكنة من �أرا�ضي ال�سكان الفل�سطينيين
لخلق و�ضع جديد من الجغرافي���ا ال�سيا�سية لمدينة القد�س ،وكذا من خالل بناء الم�ستوطنات
اليهودي���ة ،و�إجالء ال�سكان الأ�صليين لفر�ض واق���ع ديموغرافي جديد ،و�إحداث خلخلة �سكانية
ف���ي القد�س ب�شقيها لتكون الأكثرية فيها للمحتلي���ن اليهود بحماية جي�ش االحتالل .وفي هذا
ال�صدد ي�ستنكر مجل����س حكماء الم�سلمين االعتداءات المتكررة �ض���د الم�سجد الأق�صى/الحرم
ال�شري���ف �أولى القبلتين و�أحد �أقد�س ثالثة �أماكن في الإ�سالم والتي ت�صاعدت حدتها في الأيام
الأخي���رة من خالل اقتحام منظمات يهودي���ة متطرفة للم�سجد الأق�صى وبم�ساعدة وحماية من
قب���ل جي�ش الكي���ان ال�صهيوني الذي �أف�سح ال�ساحات لهم القتح���ام وانتهاك �ساحات الم�سجد
الأق�صى/الحرم ال�شريف و�إغالق الطرق الم�ؤدية للم�سجد وتدني�س حرماته ،وتفريغه في �أوقات
طويلة م���ن الم�سلمين ومنعهم من ممار�سة حقهم الربان���ي والتاريخي في الم�سجد الأق�صى/
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الح���رم ال�شريف الذي هو مكان عبادة خال�ص للم�سلمي���ن وحدهم ال يقبل ال�شراكة �أو التق�سيم
ب����أي �شكل من الأ�شكال .كما يدين مجل�س حكم���اء الم�سلمين ب�شدة عمليات الحفر التي تجري
عل���ى قدم و�ساق �أ�سفل وف���ي محيط الم�سجد الأق�صى/الحرم ال�شري���ف في ظل ت�سويق خرافة
الهيكل المزعوم .ويدعو مجل�س حكماء الم�سلمين الأمة الإ�سالمية والمجتمع الدولي ومنظمات
الأمم المتحدة للعمل على وقف تهويد القد�س ومحاولة طم�س معالمها الإ�سالمية والم�سيحية،
والتهجير الق�س���ري للم�سلمين والم�سيحيين م���ن �سكان القد�س الأ�صليي���ن .وينا�شد المجل�س
الم�سلمي���ن جميعا االهتمام بق�ضية القد�س ال�شريف والعمل على انقاذ الم�سجد الأق�صى/الحرم
ال�شري���ف ووقف التدمي���ر الهمجي الممنهج واالعتداءات ال�صهيوني���ة التي تهدف �إلى هدمه �أو
النيل من �ساحاته وملحقاته .ويطالب مجل�س حكماء الم�سلمين المجتمع الدولي بمنع الكيان
ال�صهيون���ي عن القيام بهذه الممار�سات ال�شاذة و�ضرورة الت���زام هذا الكيان بالقانون الدولي
والقرارات الدولية ال�صادرة في هذا ال�ش�أن».

مفتي نيجيريا
وفي ت�صريحات لوكالة االنباء االردنية (بترا) ،عقب االجتماع ،قال �سماحة رئي�س هيئة الإفتاء
والمجل����س الإ�سالمي النيجيري ال�شيخ ال�شريف �إبراهيم �صالح الح�سيني� ،أن �آل البيت هم �أمان
لهذه االمة و�شبهوا ب�سفينة نوح عليه ال�سالم من ركبها نجا ومن تخلى عنها غرق� ،سائال اهلل
تبارك وتعالى ان ير�سخ هذا االعتقاد في نفو�س الم�سلمين.
واك���د �سماحت���ه ان ادوار ال البيت وا�ضحة وكل االمل ان ين�صره���م اهلل بم�شيئته وتنت�صر بهم
ق�ضاي���ا الم�سلمين في فل�سطين وبيت المقد�س وهي لي�ست ق�ضية االمة العربية وحدها ولكنها
ق�ضية الم�سلمين عموما  ،م�شيرا الى ان االردن تحمل الكثير وال يزال يتحمل.
وا�ش���ار ال���ى ان مجل�س حكماء الم�سلمين وغيرها من الهيئ���ات اال�سالمية كم�سلمين �سواء من
ا�ص���ول عربية او غير عربية ن�ؤمن باهلل ور�سوله وبمكانة اه���ل بيت ر�سول اهلل وان اهلل تبارك
وتعالى لن يتخلى عن اهل هذا البيت.

الع ّالمة ال�سيد علي الأمين :يجب ان نرف�ض كل اولئك الذين يحاولون ان
يفرقونا على ا�س�س دينية او مذهبية
وق���ال �سماحة العالمة ال�سيد علي الأمين من لبنان ،ف���ي مقابلة مماثلة ،ان ن�صيحته ل�شباب
االمة هو العودة الى كتاب اهلل والى �سنة ر�سول اهلل التي ت�ؤكد على وحدة هذه االمة من خالل
الع���ودة الى كتاب اهلل و�سنة ر�س���ول اهلل ليتمكن ال�شباب من ابطال حجج اولئك الذين يريدون
تق�سيم المجتمعات على ا�سا�س ديني الن الدين يجمع وال يفرق ويحقن الدماء ويمنع االقتتال
ولي�س هو الذي يجيز الفتن.
ووج���ه �سماحته �إلى �شباب االمة لمواجهة االره���اب والتطرف من خالل العودة الى كتاب اهلل
�سبحان���ه وتعالي الذي يقول ان هذه امتك���م امة واحدة  ،وان الم�ؤمنين اخوان في دين اهلل فال
يج���وز القتال تحت �شعارات دينية ،فالذي يرفع �شعارات دينية من اجل ان يقتل الآخر الم�سلم
وغير الم�سلم او يهجر �شعبا اخر عا�ش معه هذا يعتبر على خالف الدين وخروج ًا عن تعاليمه.
كم���ا توجه �إلى �شباب الم�سلمين بان يبتعدوا عن اولئ���ك الذين ي�ستغلون الدين من اجل زرع
الفرق���ة بين ابناء االمة الواحدة وبين مكون���ات اوطاننا التي ع�شنا فيها قرونا عديدة دون ان
تف���رق بيننا مذاهب او اديان،ولذلك يجب ان نرف�ض كل اولئك الذين يحاولون ان يفرقونا على
ا�س����س دينية او مذهبية ،وان نقول لهم معا ع�شنا في هذا ال�شرق دهرا ولن نر�ضى بغير الحب
دينا ،لذلك ف�إن كل التنظيمات االرهابية التي تحاول ان تفرقنا في اوطاننا على ا�سا�س مذاهب
وادي���ان وت�ستبيح الدماء تحت �شعارات ديني���ة ومهما تعددت ا�سماء تلك المنظمات االرهابية
المتطرف���ة يجب ان نبتعد عنه���ا ونواجهها ،وان نقف مع حكوماتنا ف���ي مواجهة هذا الخطر
الداهم .
الم�صدر  :وكاالت
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