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إني لم أخرج أَِشراً وال بَِطراً، وال

ظالم��اً وال مفس��داً، إنم��ا خرج��ت 
لطلب اإلصالح في أمة جّدي، 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

ذكرى عا�سوراء بين الممار�سة والأهداف

عا�صور�ء في تاريخنا �لإ�صالم���ي محّطة �أليمة فاقت في ف�صولها 

�لماأ�صاوي���ة وم�صمونها �لإجر�مي كّل �لتوّقعات حيث ظهرت فيها 

�لج���ر�أة �لبالغة عل���ى �صفك �لدماء �لتي ح���رّم �هلل �صفكها بن�ّص 

�لقر�آن �لكريم و�ل�صّنة �لنبوّية �ل�صريفة م�صدري �لعقيدة و�ل�صريعة 

للرّ�صال���ة �ّلتي �آمن بها �لم�صلمون وق���د و�صلت تلك �لجر�أة على 

�لمحارم �إلى رموز دينّية كبرى لها مكانتها وقد�صّيتها في نفو�ص 

�لموؤمني���ن جميع���ًا �ّلذين �آمن���و� باهلل ور�صول���ه فاأ�صابت �لإمام 

�لح�صين �بن بن���ت ر�صول �هلل و�أهل بيت���ه و�أ�صحابه و�لم�صلمون 

يومئٍذ كان قد و�صلهم �صماعًا ورو�يًة قول ر�صول �هلل عليه �ل�صالة 

و�ل�صالم )�لح�صن و�لح�صين �صيد� �صباب �أهل �لجنة( . 

ولذلك كان���ت فاجعة كربالء فجيعة عظمى عل���ى كل �لم�صلمين 

�أ�صابتهم ف���ي �ل�ّصميم . وقد كان من �أ�صب���اب �إقامة هذه �لذكرى 

�صنوّي���ًا �لإظهار لم���دى فظاعة ه���ذه �لجريم���ة و�ل�صتنكار لها 

و�لّتنديد بها حّتى ل تتك���رّر �لماأ�صاة في حياة �لم�صلمين وحقنًا 

لدمائهم  لأن دماء �لإمام �لح�صين �إذ� ذهبت بدون تنديد و��صتنكار 

متو��صلي���ن فال تبقى من قيمة لحرمة �صفك �لّدماء بين �لم�صلمين 

و�نتهاك �صائر �لحرمات و�لمحرّمات �لأخرى. 

ولك���ّن بع�صه���م حاولو� في تل���ك �لحقبة �لمظلمة م���ن �لّتاريخ 

�ن ي�صتغلّ���و� مقت���ل �لإمام �لح�صي���ن في م�صاريعه���م �ل�صيا�صّية 

وطموحاتهم �ل�ّصلطوّية وكان���و� يجمعون �لّنا�ص تحت �صعار ) يا 

لثار�ت �لح�صين( لأّن ق�صّية �لإمام �لح�صين يتعاطف معها �لّنا�ص 

لمظلومّيته وموقعه �لّدينّي عند �لم�صلمين.

وقد �أدرك �لإمام �ل�ّصادق مخاطر هذ� �ل�ّصعار على �إ�صعال نار �لفتن 

و�لحروب في �لمجتم���ع �لإ�صالمي فو�جه هذه �لحالة �لتي كانت 

تخفي ور�ءها �لكثير من حّب �ل�صلطة و�لّنفوذ وقال لهم �إن �لإمام 

�لح�صي���ن لي�ص ثاأر�ً لأ�صخا�ص ول لقبيلة ول لع�صيرة �إّنه ثار �هلل، 

فال�صهيد عندما يقتل في �صبيل �هلل فاإن �هلل تعالى هو �ّلذي يتوّلى 

�أخ���ذ ثاأره من �لظالمين من خ���الل �أحكامه وقو�نينه �لتي ي�صقط 

بها عرو�ص �لّطغاة و�لجباب���رة، فالإمام �لح�صين لي�ص ثاأر�ً لبني 

ها�ص���م ولي�ص ثاأر�ً لطائفة ومذهب و�لذي���ن �رتكبو� هذه �لجريمة 

�لنك���ر�ء �أ�صبحو� في محكمة �هلل فالإمام �لح�صين قد م�صى �صهيد�ً 

و�ل�صهي���د ثار �هلل و�هلل خير �لحاكمين. ولذلك كان �لإمام �ل�صادق 

يخاطب �لإمام �لح�صين عليه �ل�صالم عند زيارة �صريحه بقوله له: 

) �ل�ّصالم عليك يا ثار �هلل و�بن ثاره(.

وت�صتم���رّ عا�ص���ور�ء مدر�ص���ة نتعلم منه���ا �لدرو�ص ف���ي �ل�صبر 

و�لت�صحية و�لف���د�ء ورف�ص �لقهر و �لّظلم ومثاًل لكلمة �لحّق في 

وجه �لف�صاد في �لبالد و�ل�صطه���اد للعباد و�صاهد�ً �صارخًا على 

تع�ّصف �لحّكام �لّطغ���اة �ّلذين يو�جهون كلمة �لإ�صالح بال�ّصيوف 

وقطع �لرّوؤو�ص.

وتبقى �لأ�صباب و �لّظروف �ّلتي �أحاطت بالإمام �لح�صين ودفعته 

للخروج مع �لإّطالع عل���ى �لّنتائج خا�ّصة بالإمام �لح�صين فهي 

كما يق���ال في علم �لفق���ه »ق�صّية في و�قع���ة« وتكليف خا�صٌّ 

بالإمام �لح�صين.

وهذ� ما فهم���ه �أئمة �أهل �لبيت بعد ��صت�صهاد �لإمام �لح�صين فلم 

توؤ�ص����ص حركته عندهم لقاعدة عاّمة ف���ي �لخروج على �لحاكم 

ولذل���ك لم تتكرّر �أح���د�ث كربالء في حياة �لأئمة م���ع �أّن �أ�صباب 

�لظل���م و�لقهر لم تتغّير في كثير من مر�ح���ل حياتهم �إن لم تكن 

�أ�صّد ظلمًا وف�صاد�ً.

ولم تكن كرب���الء بفجائعها فعاًل من �أفع���ال �لإمام �لح�صين ول 

�صنيعة من �صنائعه لنقتدي به في �صنعها باأنف�صنا ومجتمعاتنا 

و�إّنما كانت �صنيعة �صوء من �لحاكم �لجائر.

وعلينا نحن �أن ننظر �إل���ى �أهد�ف �لإمام �لح�صين ون�صعها ن�صب 

�أعينن���ا فن�صعى لتحقيق �لإ�صالح في �أّمتنا ومجتمعنا كما �صعى 

�لإمام �لح�صي���ن لتحقيق �لإ�صالح في �أّمة جّده بالأمر بالمعروف 

و�لّنهي عن �لمنكر وبذلك نقتدي بما روي عن �لإمام علي )ع(:

)�نظرو� �أهل بيت نبيك���م فالزمو� �صمتهم و�ّتبعو� �أثرهم فاإّنهم لم 

يخرجوكم م���ن هدى ولن يعيدوكم في ردًى. فاإن نه�صو� فانه�صو� 

و�إن لب���دو� فالب���دو� ول تتقّدموه���م فت�صلّ���و� ول تتاأخرو� عنهم 

فتهلكو�(.

و�إّن �لكثي���ر من �لممار�ص���ات �لتي تجري ف���ي منا�صبة عا�صور�ء 

�أ�صبح���ت على مرور �لزّمن من �لع���اد�ت و �لّتقاليد �لتي ل دليل 

عليه���ا في �أ�صل �ل�ّصرع ولم يق���م بممار�صتها �أئمة �أهل �لبيت في 

حياتهم.ويروي �أ�صح���اب �ل�صيرة �لح�صينية في مجال�صهم و�صّية 

�لإمام �لح�صين لأخته �ل�صيدة زينب وفيها �لّنهي عن خد�ص �لوجه 

و�ص���ّق �لجيب وغير ذلك من مظاهر �لجزع عند �لم�صاب �ّلتي ورد 

�لّنهي عنها في �ل�صريعة.

وقد تر�ّصخت هذه �لعاد�ت عبر قرون عديدة من منطلقات عاطفّية 

و�لعلماء ب�ص���كل عام لم يت�صّدو� �إلى تهذيبها وتعليم �لّنا�ص بما 

ينبغ���ي �أن يقومو� به في مثل ه���ذه �لمنا�صبات مّما �أوحى �إليهم 

باأنها م���ن �لأمور �لم�صتح�صنة �صرعًا بل يظّن �لبع�ص �أّنها و�صلت 

�إل���ى درجة �لو�جبات �ل�ّصرعّية مع �أن �لكثير من �لعلماء ومر�جع 

�لّدين ل يمار�صون تل���ك �لأعمال ول يحّبذونها بل يذهب بع�صهم 

�إلى تحريم بع�صها كاإدماء �لرّوؤو����ص و�لأج�صاد وقد ذكر �لعالمة 

�لمجته���د �ل�صيخ محمد جو�د مغنّي���ة: )�إّن �لع���اد�ت و �لتقاليد 

�لمتبع���ة عند �لعو�م ل ي�صّح �أن تكون م�صدر�ً للعقيدة لأن �لكثير 

منه���ا ل يقرّه �لّدين �لذي ينتم���ون �إليه حتى ولو �أّيدها و�صاندها 

�صيوخ يت�صمون ب�صمة �لّدين. ومنها ما يفعله بع�ص عو�م �ل�صيعة 

ف���ي لبنان و �لعر�ق و�إير�ن من لب�ص �لأكف���ان و�صرب �لروؤو�ص و 

�لجب���اه بال�صيوف في �ليوم �لعا�صر م���ن محرم. فاإن هذه �لعادة 

�لم�صين���ة بدعة ف���ي �لدين و �لمذهب وقد �أحدثه���ا لأنف�صهم �أهل 

�لجهال���ة دون �أن ياأذن بها �إم���ام �أو عالم كبير كما هو �ل�صاأن في 

كّل دي���ن ومذه���ب حيث توجد به عاد�ت ل تقره���ا �لعقيدة �لتي 

ينت�صب���ون �إليها وي�صكت عنها من ي�صك���ت خوف �لإهانة و�ل�صرر 

ول���م يجروؤ على مجابهتها ومحاربتها �أحد في �أيامنا �إل قليل من 

�لعلماء وفي طليعتهم �لمرح���وم �ل�صيد مح�صن �لأمين �لذي �ألف 

ر�صالة خا�ّصة في تحريم هذه �لع���ادة وبدعتها و�أ�صمى �لر�صالة 

»�لتنزيه لأعمال �ل�صبيه«( . �إنتهى كالم �ل�صيخ مغنية رحمه �هلل.

ولذلك نرى �صرورة �إعادة �لّنظر في تنظيم هذه �لمجال�ص وتقديم 

قر�ءته���ا بالو�صائل �لتي تن�صجم مع �أهد�ف هذه �لّذكرى وغاياتها 

لت�صب���ح مدر�صة حقيقّية نتعلّ���م منها مو�جه���ة �لّظلم و�لف�صاد 

باأدو�ت �لع�صر وجعل �لإ�ص���الح �لّد�خلي بكلمة �لأمر بالمعروف 

و�لّنهي عن �لمنكر هو �له���دف �ّلذي تريده �ل�ّصريعة في �لمجتمع 

وهو يقوم على �لّتعاون و�لتاآزر بين �أبنائه. 

فنح���ن عندما نتناف�ص عل���ى م�صلحة �ل�صع���ب و�لوطن ون�صعى 

لتر�صيخ �لأخّوة بين �لمو�طنين نكون بذلك من �لآمرين بالمعروف 

و�لّناهين عن �لمنكر.

وعندم���ا نحافظ على �نتظ���ام �لأمور ونحتكم �إل���ى �لموؤ�ص�صات 

�لّناظمة لالأمر نكون بذلك من �ل�ّصائرين على خطى �لإمام �لح�صين 

و�لمنتفعين بذكر�ه. 

وعندم���ا نطالب بتح�صي���ن �أج���ور �لعاملين وتحقي���ق �لعد�لة 

�لجتماعّي���ة و�لم�صاو�ة بي���ن �لحاكم و �لمحك���وم في �ل�صمان 

�ل�صّح���ي و�لتعليم نكون م���ن �لمقتدين بنهج �لإم���ام �لح�صين، 

وعندم���ا ل ن�صيء �إلى �لآخرين في عاد�تنا وتقاليدنا، نكون بذلك 

كلّه من �لعاملين بالمبادئ �لتي �نطلق من �أجلها �لإمام �لح�صين 

وبذلك نكون من �لعاملين بما قاله �لإمام محمد �لباقر عن �صيعته: 

)�صيعتن���ا �ِصْلٌم لمن خالطو� وبركٌة على من جاورو� و�إذ� ر�صو� لم 

ي�صرفو� و�إذ� غ�صبو� لم َيظِلمو�( .

جعلن���ا �هلل و�إياكم من �ّلذين ي�صتمعون �لق���ول فيتبعون �أح�صنه 

و�ل�ص���الم على �لإمام �لح�صين يوم ولد ويوم ��صت�صهد ويوم يبعث 

حّيًا و�آخر دعو�نا �أن �لحمد هلل رّب �لعالمين.        

�لوطن �لكويتية



• والي��ة �لفقيه لي�شت معتقدً� ديني��ًا �أو مذهبيًا لل�شيعة ولكنها 	

نظرية �شيا�شية فى �ل�شلطة و�لحكم.

• �ل�شيا�ش��ة �لتى �عتمدها ح��زب �هلل وحركة �أمل عّطلت بناء 	

�لدولة د�خليًا.

• �رتباط حزب �هلل بالم�شاريع �لخارجية �ألحق �ل�شرر بلبنان 	

وبالطائفة �ل�شيعية.

• نرف�ض �أن تكون عالقات �إير�ن مع لبنان من خالل حزب �هلل.	

• دع��م �إي��ر�ن لبقاء �شالح ح��زب �هلل خارج �لدولة ي��وؤدى �إلى 	

�الحتر�ب �لد�خلى.

• وجود �أي �شالح خارج �لدولة �للبنانية هو خطر على �لدولة 	

وي�شت��درج �إل��ى �ل�شاحة �شالح��ًا غيره، وهذ� ين��ذر بالحروب 

�لد�خلي��ة وتفكي��ك �لدول��ة و�لوط��ن وهذ� ما يع��ود بال�شرر 

على حزب �هلل وغيره وكل �للبنانيين

• �لمظاه��ر�ت توؤ�ش�ض لمرحلة جديدة فى لبنان �لو�حد وطنًا 	

و�شعبًا ودولة.

• �لتح��ّرك �ل�شعب��ي �لحا�ش��ل ف��ي بي��روت ه��ذه �الأي��ام يحمل 	

�ل�شم��ات �لوطني��ة �لعاب��رة للطو�ئف و�لمذ�ه��ب و�الأحز�ب 

�لموجودة في �ل�شلطة و�لنظام

• �ختلفت مع �لثنائى �ل�شيعى فطردنا من جنوب لبنان.	

• نرف���ض �ش��ب �ل�شحاب��ة و�أمه��ات �لموؤمني��ن الأنه �ش��د تعاليم 	

�الإ�شالم.

• رف�شن��ا وما زلنا م�شاركة حزب �هلل ف��ى �لقتال على �الأر��شى 	

�ل�شوري��ة وغيره��ا.. وندع��وه لالن�شح��اب وتطبي��ق قو�ني��ن 

�لدولة �للبنانية.

• �ش��كل �لموق��ف �لم�شه��ور عن �الإم��ام �ل�شي��خ محم��ود �شلتوت 	

خط��وة ذ�ت �أهمي��ة كب��رى ف��ى �لتقري��ب بي��ن �أبن��اء �الأم��ة 

�لو�حدة من �ل�شنة و�ل�شيعة.

حاوره فى بيروت - عبد�للطيف 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 
العاملي��ة س��نة 1952 م، م��ّدرس لم��ادة أص��ول الفق��ه وبحث 
الخارج وداعية تعايش بين الطوائف اللبنانية ومقّربا بين أتباع 
الّديانات، 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: �صماح���ة �لعالمة �ل�صيد عل���ي �لأمين يغرد 
خارج �صرب �لمفهوم �ل�صيعي لولية �لفقيه في �إير�ن ، بالرغم 

من �أن ولء �ل�صيعة في �لدول �لعربية لولية �لفقيه، لماذ�؟

العاّلم��ة األمي��ن: لي����ص �صحيح���ًا �أن ولء �ل�صيعة �لعرب 
ه���و لنظام ولية �لفقيه في �إي���ر�ن، فال�صيعة ك�صركائهم في 

�أوطانه���م ولوؤه���م للدولة و�لوطن و�لنظ���ام �ل�صيا�صي �لذي 

�خت���اروه معًا ف���ي بالدهم، ولعل �ل�صبب ف���ي هذ� �لنطباع 

عن �ل�صيعة هو ب�صبب �رتب���اط �لأحز�ب �ل�صيا�صية �ل�صيعية 

بال�صيا�صة �لإير�نية، ولكن ل ي�صح �ختز�ل �ل�صيعة بحزب �أو 

�أحز�ب، فالطو�ئف و�ل�صع���وب ل تختزلها �لأحز�ب لأنها �أكبر 

منه���ا، وكمثال على ذلك فاإن حزب �لإخو�ن �لم�صلمين هو من 

�أكبر �لأحز�ب في م�صر �إن لم يكن �لأكبر في �لعالم �لإ�صالمي 

ولكنه لم يختزل �لم�صلمين في م�صر وغيرها. 

وولية �لفقيه لي�صت معتقد�ً دينّيًا �أو مذهبّيًا لل�صيعة، ولذلك 

لم يقل بها �لكثير من علمائهم في �لما�صي و�لحا�صر. 

�إن ولي���ة �لفقيه هي نظرية �صيا�صية في �ل�صلطة و�لحكم، وقد 

عار�صها ويعار�صها �لكثير من �ل�صيعة د�خل �إير�ن وخارجها، 

وهي لي�صت ولية عابرة لل�صعوب و�لأوطان، وهي مثل غيرها 

م���ن �لنظريات �ل�صيا�صية �لتي يخت�ص تطبيقها بال�صعب �لذي 

يختارها عل���ى �أر�صه، و�ل�صيعة خارج �إي���ر�ن لي�صو� جزًء من 

عملية �ختيار �لولي �لفقيه في �إير�ن فال تكون له ولية عليهم. 

الرتباط بم�ساريع خارجية
�إنتقدت���م حزب �هلل  مجل��ة األه��رام: 
وحرك���ة �أمل ف���ي روؤيتهم���ا للطائفة 

�ل�صيعية في لبنان وعملهما لم�صلحة 

�لطائف���ة ، �إلي �أي مدي ي�صر توجههما 

بلبنان �لوطن و�لدولة؟

العاّلم��ة األمي��ن: �ن خي���ار �لطائفة 
�ل�صيعي���ة في لبنان ه���و خيار �صائر 

�لطو�ئف �للبناني���ة �لأخرى يقوم في 

�لم�صترك  و�لعي����ص  �لو�ح���دة  �لدولة 

ورف�ص �لإرتباطات �لخارجّية �لم�صرّة 

بالم�صلحة �لوطنية، وهذ� م���ا �أعلنت عنه �لطائفة �ل�صيعية 

م���ع غيرها من �لطو�ئ���ف منذ قيام لبن���ان، و�ل�صيا�صة �لتي 

�عتمده���ا حزب �هلل وحرك���ة �أمل عّطل بن���اء �لدولة د�خليًا، 

و�رتباطهما بالم�صاريع �لخارجية �ألحق �ل�صرر بلبنان عمومًا 

وبم�صالح �أبناء �لطائفة �ل�صيعي���ة ورو�بطها �لتاريخية مع 

�لعال���م �لعربي، ولذلك فاإن �لمطل���وب من حزب �هلل وحركة 

�أم���ل �لعودة �إلى �لخيار �لم�صترك بين كل �لطو�ئف �للبنانية، 

وهو خي���ار �لعي�ص �لم�صترك و�لإنخر�ط في دولة �لموؤ�ص�صات 

�لقان���ون �لتي ت�صكل مرجعية وحيدة في �لأمن و�لدفاع وكل 

�ل�صوؤون �لتي تتولها �لدول على �أر��صيها بعيد�ً عن �لإرتباط 

ب�صيا�صة �إير�ن وغيرها من �لدول. 

ونحن ق���د عّبرنا عن ر�أين���ا ب�صرورة �للتز�م به���ذ� �لخيار 

�لوطن���ي �لمتمّثل بم�صروع �لدولة �لو�حدة و�لعي�ص �لم�صترك 

وقيام �أح�صن �لعالقات مع �لّدول �لعربّية. 

عالقة اإيران وحزب اهلل
مجل��ة األه��رام: ل يخفي علي �أحد �لدور �لإير�ني �لفاعل في 
لبن���ان ودعم �إير�ن لحزب �هلل م���ال و�صالحا باإعتر�ف �ل�صيد 

ح�صن ن�صر�هلل في خطاباته، فكيف ترون مخاطر ومز�يا �لدور 

�لإير�ني في لبنان؟

العاّلمة األمين: نحن رف�صنا ونرف�ص �أن تكون عالقات �إير�ن 
مع لبنان م���ن خالل حزب �هلل وغي���ره، و�لمطلوب �أن تكون 

عالق���ة �إير�ن مع لبنان من خالل �لدولة �للبنانية وقو�نينها، 

وطالبن���ا باندماج �صالح حزب �هلل و�نتظامه في �لدولة، و�إن 

�إير�ن بدعمها لبق���اء �صالح حزب �هلل خارج �لدولة �للبنانية 

يلح���ق �أكبر �ل�صرر بقي���ام �لدولة و�صلطته���ا، و�صوف يوؤدي 

با�صتمر�ره �إلى �لإحتر�ب �لد�خلي و�صرب �ل�صيغة �للبنانية. 

�لمظاهر�ت �صد �لطائفية ورموزها

مجل��ة األهرام: تت�صاعد حدة �لتظاهر�ت �للبنانية يوما بعد 
يوم في �صاحتي ريا�ص �ل�صلح و�ل�صهد�ء و�صط بيروت بعيد� 

ع���ن �لطائفية �ل�صيق���ة ، فاإلي �أي مدي يمك���ن للمتظاهرين 

تحقيق مطالبهم �لتي �إرتفع �صقفها من حل م�صكلة �لنفايات 

�إل���ي �صرورة محا�صب���ة �لفا�صدين وتغيير �لنظ���ام �لطائفي 

�لمعمول به في لبنان؟

العاّلمة األمين: �إن �لتحرّك �ل�صعبي �لحا�صل في بيروت هذه 
�لأي���ام يحمل �ل�صمات �لوطنية �لعاب���رة للطو�ئف و�لمذ�هب 

و�لأح���ز�ب �لموجودة ف���ي �ل�صلطة و�لنظ���ام، وهو يعبر عن 

درجة كبي���رة من �لوعي عند �للبنانيي���ن �لذين فقدو� �لثقة 

بالنظام �لطائفي ورموزه، وهو بد�ية جريئة توؤ�ص�ص لمرحلة 

جديدة في لبنان �لو�حد وطنًا و�صعبًا ودولة.

مجل��ة األهرام: يردد �لمتظاه���رون في �صاحة ريا�ص �ل�صلح 
�لقول باأن �لطو�ئف لتبني دولة فهل �أ�صابو�؟

العاّلمة األمين: �لطو�ئف معًا هي �لتي بنت لبنان، وهي �لتي 
تبن���ي لبنان �لي���وم و�لغد، ولم تكن م�صكل���ة لبنان في تعدد 

�لطو�ئ���ف، و�إنم���ا �لم�صكلة في �لمحا�ص�ص���ات �لطائفّية �لتي 

�أ�صبح���ت جزء�ً من �لنظام �ل�صيا�صي، وهي �لتي قتلت �لكفاءة 

وجعل���ت من �لإنتماء �لطائفي و�لولء للزعيم �لطائفي �أ�صا�صًا 

في �لإختيار. و�لمتظاهرون ل يري���دون �لخروج من طو�ئفهم، 

و�إنما يريدون �لخروج من �لمنطق �لطائفي �إلى منطق �لمو�طنة 

�لذي يت�صاوى فيه جميع �للبنانيين في �لحقوق و�لو�جبات. 

مجل��ة األهرام: ه���ل تعتقدون �أن �إتف���اق �لطائف �لذي �أنهي 
�لح���رب �لأهلية ف���ي لبنان ل���ه دور في �إ�صتم���ر�ر �لتحزب 

و�لطائفية حتي �لآن في �لنظام �ل�صيا�صي �للبناني؟

العاّلم��ة األمين: �لم�صكلة لم تك���ن في �تفاق �لطائف، و�إنما 
في عدم تطبيق���ه، فقد �أنهى �تفاق �لطائ���ف �لحرب �لمريرة 

و�لعبثي���ة، و�أعطانا �أماًل بلبنان �لوط���ن �لذي يعتمد نظامه 

�ل�صيا�ص���ي عل���ى دولة �لإن�ص���ان �لعابرة لح���دود �لطو�ئف 

و�لمذ�ه���ب، و�لقائمة على �لمو�طني���ة، و�لناظرة بعد�لة �إلى 

�لكفاءة. 

وقد �صكل �تفاق �لطائف محط���ة مهّمة على �لم�صتوى �لنظري 

لقيام �لدولة ولك���ْن تعّثُر تطبيقه في �لمر�حل �ل�صابقة، �صمح 

ل�صتمر�ر هيمن���ة �لزعامات �لطائفي���ة و�أحز�بها و�أدى منطق 

�لمحا�ص�صة في �ل�صلطة �إلى ��صطفافات مذهبية ووكالت �صبه 

ح�صرية في بع�ص �لطو�ئف، وح�صرية كاملة في بع�صها �لآخر، 

كما هو جاٍر �ليوم في �لطائفة �ل�صيعية �لتي ��صتحوذ �لثنائي 

�ل�صيعي )»ح���زب �هلل« و»�أمل«( عليه���ا بمباركة من �لقوى 

�ل�صيا�صية و�لطائفية �لأخرى، وهذ� ما جعل �لهيمنة تمتد �إلى 

�صائر مفا�صل �لدولة �لت���ي عجزت عن ب�صط �صلطتها، وتغلّب 

بذلك منط���ق �لطائفة �لطائفي على منط���ق دولة �لموؤ�ص�صات 

و�لقان���ون �لتي تهت���م بالوطن و�لمو�طن �لإن�ص���ان بعيد�ً عن 

�ل�صتقو�ء بالتع�صب �لطائفي و�لنتماء �ل�صيا�صي و�لمناطقي. 

الإبعاد عن الجنوب
مجل��ة األهرام: هناك تباين في وجه���ات �لنظر بينكم وبين 
حزب �هلل بخ�صو�ص خطف �لأجانب وحرب يوليو تموز 2006، 

فم���ا هي �لأ�صر�ر �لتي لحقت ب�صماحتكم جر�ء �إنتقاد مو�قف 

حزب �هلل عالنية؟

العاّلمة األمين: لقد �ختلفت مع �لثنائي �ل�صيعي »حزب �هلل 
وحرك���ة �أمل« قبل حرب تموز يوليو2006 ب�صبب �صيا�صتهما 

�لد�خلي���ة �لتي غذت �لإنق�صام���ات �لطائفي���ة و�أ�صاءت �إلى 

�لعي����ص �لم�صترك، وعطلت قيام �لدول���ة، وب�صبب �رتباطهما 

بال�صيا�صة �لإير�ني���ة، ون�صحتهما في �ل�صرّ قبل �لعلن، وكان 

�لجو�ب بالإق�ص���اء و�لإبعاد لنا من �لجن���وب بقوة �ل�صالح 

غي���ر �ل�صرعي في �أحد�ث بي���روت ٧ �أيار 200٨ �لتي ح�صلت 

بم�صارك���ة من حزب �هلل وحركة �أمل، وقد �صيطر م�صلحون من 

حرك���ة �أمل عل���ى د�ر �لإفتاء �لجعفري ف���ي مدينة �صور في 

جن���وب لبنان حيث كانت مكاتبنا، ول���م تتمكن �لدولة �لتي 

يهيمن���ون على مفا�صلها ويمنعونها م���ن ب�صط �صلطتها من 

�إرجاعنا �إل���ى �لجنوب ول من �إرجاع �ص���يء من م�صتند�تنا 

ومكتبتنا حتى �ليوم!

�سالح حزب اهلل
مجل��ة األهرام: هل تعتق���دون �أن �إحتفاظ حزب �هلل ب�صالحه 
دون بقية �لطو�ئف في لبن���ان كان ل�صالح لبنان �أم ل�صالح 

�لحزب؟

العاّلم��ة األمي��ن: �إن وجود �أي �صالح خارج �لدولة �للبنانية 
ه���و خطر على �لدولة وي�صتدرج �إل���ى �ل�صاحة �صالحًا غيره، 

وهذ� ينذر بالح���روب �لد�خلية وتفكيك �لدولة و�لوطن، وهذ� 

م���ا يعود بال�صرر على ح���زب �هلل وغي���ره وكل �للبنانيين، 

ولذل���ك فاإن �لمطل���وب �أن ينتظم كل �صالح ف���ي �لدولة، و�أن 

ينخرط �لجميع في �لعمل �ل�صيا�صي تحت قو�نين �لدولة. 

مجل��ة األهرام: �نتقدتم حرب تموز 2006 و�عتبر �أن �لطائفة 
�ل�صيعي���ة لم تعط �لأح���ز�ب وكالة في �ج���ر�ء �أي حرب من 

�لحروب ول يج���وز جعل �لجنوب �للبنان���ي �صاحة للحرب 

�لمفتوح���ة، ولكن ح���زب �هلل مخول بح�صب �إتف���اق �لطائف 

لالحتف���اظ ب�صالحه من �أج���ل تحرير ماتبق���ي من �لجنوب 

�للبناني؟

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

ولية الفقيه نظرية �سيا�سية ولي�ست دينية – نرف�ض �سب ال�سحابة واأمهات الموؤمنين



العاّلم��ة األمي��ن: �إتفاق �لطائف ن����ص على �صحب �صالح كل 
�لأحز�ب و�لميلي�صيات، وع���دم تطبيق �لطائف �أعطى �لفر�صة 

لحتف���اظ حزب �هلل ب�صالحه تحت ذريع���ة مقاومة �لإحتالل 

�لإ�صر�ئيل���ي، وقد تم تحرير �لجن���وب و�ن�صحاب �إ�صر�ئيل في 

�صن���ة2000 وتوقف عمل �لمقاوم���ة، ولكن حزب �هلل ب�صالحه 

�نكف���اأ �إلى �لد�خل في �أحد�ث �ل�صابع م���ن �أيار200٨ ومز�رع 

�صبعا �لمختلف عليها بين لبنان و�صورية هي خا�صعة لقر�ر 

مجل�ص �لأم���ن 1٧01 �لذي يمنع من �ل�صالح جنوب �لليطاني 

و�لذي و�فق عليه حزب �هلل، وهو لم يقاتل منذ ذلك �لحين من 

�أج���ل تحريرها، بل هو ي�صارك �ليوم في �لقتال على �لأر��صي 

�ل�صوري���ة خالف���ًا لإر�دة �لدول���ة �للبنانية ومعظ���م �ل�صعب 

�للبناني. 

مجل��ة األه��رام: قلتم �إن وقوف ح���زب �هلل �إلى جانب �لنظام 
�ل�ص���وري في �صيا�صة �لقمع و�لعتماد على �لحلول �لع�صكرية 

و�لأمنية في مو�جهة حر�ك �ل�صعب �ل�صوري �لمطالب بالإ�صالح 

�صيا�صٌة �صتك���ون لها �نعكا�صات �صلبية على �لد�خل �للبناني 

وعلى عالقات �للبنانيين بع�صهم بالبع�ص، فهل توؤيدون نزع 

�ص���الح حزب �هلل بعدما خرج من لبنان للم�صاركة في �لحرب 

د�خل �صوريا؟

العاّلمة األمين: نحن �أعلنا عن ر�أينا ب�صرورة �أل يبقى �صالح 
خارج �صلطة �لدول���ة �للبنانية، وطالبنا حزب �هلل منذ �إنجاز 

�لتحري���ر �صن���ة 2000 وبعدها باندماج �صالح���ه في �لدولة 

�للبناني���ة �لتي تمتل���ك وحدها �صلطة �ل�ص���الح وقر�ر �ل�صلم 

و�لح���رب على �أر��صيها ومنها، ورف�صنا ول زلنا م�صاركته في 

�لقت���ال على �لأر��صي �ل�صورية وغيره���ا، وندعوه لالإن�صحاب 

وتطبيق قو�نين �لدولة �للبنانية. 

14 اآذار و8 اآذار
مجل��ة األهرام: تتالق���ى روؤيتكم للدول���ة �لمدنية بعيد� عن 
�لطائفية مع روؤية فري���ق 14 �آذ�ر وهذ� �لأمر يح�صبه �ل�صيعة 

ف���ي لبنان �صدكم ، فما هي مبرر�تكم للتخلي عن روؤية حزب 

�هلل وحركة �أمل تجاه �لطائفة �ل�صيعية؟

العاّلمة األمي��ن: م�صروع �لدولة �لمدنية هو مما كنت �أطالب 
به منذ عقود من ثمانين���ات �لقرن �لما�صي وعندما كنت في 

�لجنوب �للبناني قبل ولدة 14 �آذ�ر في �لعام 2005، وعندما 

�أعلن ه���ذ� �لفريق �نتماءه لم�صروع �لدول���ة �لتقينا معه في 

�لمطالب���ة بهذ� �لم�ص���روع، �لذي �آمنت ب���ه �لطائفة �ل�صيعية 

من���ذ تاأ�صي�ص لبنان، و�صوًل �إلى �لإم���ام مو�صى �ل�صدر، �لذي 

ر�ص���خ هذه �لروؤي���ة لم�صروع �لدولة ل���دى �لطائفة �ل�صيعية، 

ولكن جاءت �لو�جهة �ل�صيا�صية �لحالية لتخالف هذ� �لتوجه 

�لع���ام لدى �لطائفة �ل�صيعية، ونح���ن لم نخالف هذ� �لتوجه 

�لعام للطائفة نحو �لدولة، بل خالفنا توجه �لثنائي �لحزبي 

»�أمل« و»حزب �هلل« �لذي �نتزع با�صمها وكالة ح�صرية بقوة 

�ل�صالح، وو�صعها في �لمرك���ب �لمخالف لتوجهات �صركائها 

ف���ي �لوطن من �لطو�ئف �لأخرى، حول م�ص���روع بناء �لدولة، 

وحول عالقتها بمحيطها �لعربي. 

و�صائعة �لإنتماء �إلى14�آذ�ر يقوم بها �لثنائي �لحزبي »حزب 

�هلل وحركة �أم���ل« لت�صويه �ل�صورة ل���دى قو�عدهم �لحزبية 

ومنعه���ا م���ن �لإ�صتماع لل���ر�أي �لآخر في ظ���ل �لإ�صطفافات 

�لطائفية و�لحزبية وقد قلت ف���ي منا�صبات عديدة: باأنني ل 

�أو�فق على كل �صيا�ص���ات 14 �آذ�ر، ول �أخالف كل �صيا�صات ٨ 

�آذ�ر. 

المحا�س�سة الطائفية
مجل��ة األهرام: ح���زب �هلل وحركة �أمل يمث���الن �ل�صيعة في 
لبنان �صيا�صيا وبالرغم من ذلك هما حليفان في فريق ٨ �آذ�ر 

�لمناه����ص لفريق 14�آذ�ر �لذي ي�صم �ل�صنة ، من وجهة نظركم 

�إل���ي �أي مدي ي�ص���ر ذلك بالتقارب بين �ل�صن���ة و�ل�صيعة في 

منطقة ملغومة بالحرب �لمذهبية؟

العاّلم��ة األمين: �إن �لتباع���د �ل�صيا�صي في لبنان بين �ل�صّنة 
و�ل�صيعة توّلد من منط���ق �لمحا�ص�صة �لطائفية �لذي فر�صه 

�لثنائ���ي �ل�صيع���ي حزب �هلل وحرك���ة �أمل عل���ى �لكثير من 

موؤ�ص�صات �لدولة، ور�ص���ي به �لفريق �لآخر في 14 �آذ�ر، وهذ� 

ما �أّدى �إلى �لإ�صطفافات �لطائفية و�لمذهبية �لتي توؤثر على 

�لرو�ب���ط �لوطنّية و�لدينّية �لموجودة بي���ن �لطو�ئف، ولذلك 

فاإن���ي �أرى �أن �لم�صكل���ة ن�صاأت م���ن �لأد�ء �ل�صيا�صي ومنطق 

�لإ�صتقو�ء على �لدولة، ي�صاف �إل���ى ذلك �لإرتباط ب�صيا�صات 

خارجية و�صر�عات �لمنطقة �لتي �ألب�صت �لعناوين �لمذهبية. 

مجل��ة األهرام: هل تعتق���دون �أن �لتباعد �ل�صني �ل�صيعي له 
دور فيما يحدث في �صوريا و�لعر�ق ، وما دور �إير�ن في ذلك؟

العاّلم��ة األمي��ن: �لعك�ص ه���و �ل�صحيح، �إن م���ا يجري من 
�صر�عات في �لمنطق���ة وخ�صو�صًا في �صوريا و�لعر�ق هو من 

�لعو�م���ل �لتي �أوجدت �لتباعد بي���ن �ل�صّنة و�ل�صيعة في هذه 

�لمرحلة، لأن ف���ي �لمت�صارعين و�لم�صتفيدين من �ل�صر�ع من 

�أ�صقط���و� عليه �لعناوين �لمذهبي���ة للح�صول على �لمزيد من 

�لأتباع و�لأن�صار ف���ي معاركهم �لهادفة في �لأ�صا�ص لل�صلطة 

و�لنفوذ، ول �صك �أن تدخل �إي���ر�ن ووقوفها �إلى جانب �لنظام 

�ل�صوري ع�صكريًا ي�صاعد على �نت�صار هذه �لعناوين �لمذهبية 

�لتي تباعد بين �ل�صّن���ة و�ل�صيعة، وقد عا�ص �ل�صّنة و�ل�صيعة 

معًا قرونًا عديدة في �لمنطقة، ولم تمنعهم �لخالفات �لفقهية 

م���ن �إقامة �لرو�بط �لعائلية فيما بينهم و�لعي�ص معًا و�لعمل 

على بناء �لأوطان لأنه لم يكن من �صر�ع بينهم على �ل�صلطة 

و�لحكم. و�لذي حدث �أخير�ً �أن هناك دوًل في �لمنطقة و�أحز�بًا 

تريد �لنف���وذ و�لو�صول �إلى �ل�صلط���ة �أو �لمزيد منها حاولت 

توظيف �لخالف���ات �لمذهبية ف���ي م�صاريعه���ا وطموحاتها 

�ل�صيا�صية. 

المذاهب لي�ست اأديانا
مجلة األهرام: من وجهة نظركم �لفقهية و�لدينية كيف يمكن 
�لتقريب بين �ل�صنة و�ل�صيعة في �لمنطقة بعد عقود من دعوة 

�ل�صي���خ محمود �صلت���وت �صيخ �لجامع �لأزه���ر في �لتقريب 

بي���ن �لمذ�هب، وتدري�ص �لمذهب �لجعف���ري بالأزهر �ل�صريف 

و�إمكانية �لتعبد به لأهل �ل�صنة؟

العاّلمة األمين: لقد �صكل �لموقف �لم�صهور عن �لإمام �ل�صيخ 
محم���ود �صلتوت - رحمه �هلل- خط���وة ذ�ت �أهمّية كبرى في 

�لتقري���ب بين �أبناء �لأمة �لو�حدة م���ن �ل�صّنة و�ل�صيعة، وهذ� 

م���ا يعبر عن �نفتاح �لأزهر �ل�صري���ف وريادته للفكر �لجامع 

ووعيه �لمتقّدم لمخاطر �لإنق�صام و�لفرقة، وهذ� �لنهج هو ما 

ي�صير عليه �لأزهر �ل�صريف �ليوم باإمامة �لدكتور �ل�صيخ �أحمد 

�لطيب �لذي يعمل بجد على ن�صر ثقافة �لإعتد�ل و�لحو�ر. 

ونح���ن نرى �أن �لح���و�ر �لمطلوب و�لذي ي�صاه���م في عملية 

�لتقري���ب بين �لمذ�هب يج���ب �أن ينطلق مج���ّدد�ً من �لأزهر 

�ل�صريف لما له من مكانة علمية ودينية لدى عموم �لم�صلمين. 

ولي�ص �لمطل���وب من �لحو�ر �أن ي�صبح �لم�صلمون على مذهب 

و�ح���د، و�إنما �لمطلوب �أن ننطلق من �لم�صتركات �لتي تجمع، 

وما �أكثرها، و�أن يفهم �لم�صلمون �أن تعدد �لمذ�هب ل يخرجهم 

ع���ن �لدين �لو�حد �ل���ذي يت�صع لكِلّ �لإجته���اد�ت �لم�صروعة 

�لمنطلقة م���ن �لكتاب و�ل�صنة و�إن �ختل���ف �لعلماء في فهم 

�لن�صو�ص وو�صائل �ثباتها، لأن �لن�صو�ص �لدينية في معظمها 

لي�صت م���ن باب �لأرق���ام �لتي ل تختل���ف نتائجها، بل هي 

ن�صو�ٌص تختل���ف درجات �لو�صوح فيها، وقد يختلف �لعلماء 

و�أهل �لإخت�صا�ص في دللتها �أحيانًا وفي ثبوتها �صند�ً �أحيانًا 

�أخ���رى، وقد يتعار�ص بع�صها مع �لبع�ص �لآخر، ولذلك تتعدد 

�آر�ء �لفقه���اء ومذ�هب �لمجتهدين، وما يجب قوله �أن �لمذ�هب 

لي�ص���ت �أديانًا متقابلة و�إنما هي نتيج���ُة �آر�ٍء بذل �أ�صحابها 

م�صكوري���ن جهدهم من �جل �لو�صول �إليه���ا، فاإن �أ�صابو� فهم 

عليها ماأجورون، و�إن �أخط���اأو� فهم فيها معذورون. وتن�صوي 

تل���ك �لآر�ء رغم �ختالفها تحت دي���ن و�حد وهو �لإ�صالم �لذي 

يجمعها، فهي �جتهاد�ت تبقى في �إطار �لإ�صالم وتحت لو�ئه، 

و�لمه���م �أن ُنبعد عن �أتب���اع �لمذ�هب �صف���ات �لتع�صب لها 

و�لإنغالق عليها، ودعوى �متالكهم للحقيقة �ل�صرعية. 

ف�سل الدين عن الدولة
مجل��ة األهرام: دعوتم �إلى �إلغاء �لتعليم �لديني من �لمد�ر�ص 
�لأكاديمي���ة و��صتبد�ل���ه بكتاب يعزز �لقي���م و�أخالق �لأنبياء 

ويع���زز �ل���ولء للوطن فهل تدع���ون بذلك لف�ص���ل �لدين عن 

�ل�صيا�ص���ة مما يعني �أن يكون �ل���ولء لالأوطان ولي�ص للولي 

�لفقيه و�لمذهب؟. 

العاّلمة األمي��ن: �لدولة يجب �أن تقوم على �أ�صا�ص �لم�صاو�ة 
بي���ن �لمو�طنين في �لحق���وق و�لو�جبات، وه���ذه �لمهمة ل 

يخالفه���ا �لدين، وق���د جاء في بع����ص �لن�صو����ص �لدينية 

)�لنا����ص �صو��صي���ة كاأ�صنان �لم�ص���ط( ولذلك يج���ب �عتماد 

�لكتاب �ل���ذي يخدم هذه �لمهّمة وين�ص���ر ثقافًة تر�ّصخ نظرة 

موّحدة للمو�طنين نحو �لوطن و�لدولة وحقوقهم �لمت�صاوية، 

خ�صو�صًا في �لمجتمع���ات ذ�ت �لطابع �لمتعّدد في �لمذ�هب 

و�لأديان، و�أما �لخ�صو�صي���ات �لدينية و�لمذهبية فتوؤخذ من 

�لمعاهد �لدينية. 

وبذل���ك نبعد عن �لمجتم���ع �صبح �لإنق�صام���ات ذ�ت �لطابع 

�لدين���ي، فالمدر�صة يج���ب �أن تكون م�صن���ع �ل�صعب �لو�حد، 

ونبعد عنه تعّدد �لولء�ت وتوّزعها بين �لدولة وبين من يريد 

�حتكار �لولية �لدينية و�لمذهبية به. 

وف�ص���ل �لدي���ن عن �لدولة به���ذ� �لمعنى ه���و ر�أي ذهب �إليه 

كثي���ر من �لعلماء و�لمفكري���ن �لم�صلمين، ومنهم من قال باأن 

�لدول���ة هي في �لأ�ص���ل موؤ�ص�صة مدني���ة �قت�صاها �لإجتماع 

�لب�صري لنتظام �أمورهم، وهي �صابقة في وجودها على �لدين 

و�لمذهب، وللدولة تكون �لولية �لناظمة لأمر �لمجتمع. 

اأموال الخم�ض
مجلة األهرام: قلت���م �إن �لطائفة �ل�صيعية �أغنى �لطو�ئف في 
�لعال���م، و�أمو�لها تذهب بذهاب �لمرجع �لديني دون �أن ي�صاأل 

�أح���د ، فاأين تذهب �أمو�ل �لخم�ص �لت���ي يدفعها �ل�صيعي من 

ماله؟

العاّلم��ة األمين: قلت هذ� �لكالم في مقام �لدعوة �إلى تنظيم 
�لمرجعي���ة �لدينية عند �ل�صيعة وتحويلها من مرجعّية �لفرد 

�إلى مرجعي���ة �لموؤ�ص�صة �لتي ت�صتمر بع���د غياب فرد وقيام 

�آخ���ر مكانه، وقد فر�صت �لأح���د�ث �لم�صتجّدة في �لمنطقة �أن 

ت�صل���ط �لأ�صو�ء على �لمرجعية �لدخول ف���ي عالم �ل�صيا�صة 

�لمبا�صرة، و�أخرجتها عن دوره���ا �لتقليدي في رعاية �ل�صاأن 

�لديني و�لإهتمام �لالزم به. 

و�لمطلوب م���ن �لمرجعية �ل�صيعية في �لعر�ق �أن تعيد �لنظر 

في و�ص���ع �إ�صمها في و�جه���ة �لأح���د�ث و��صتغالله من قبل 

بع�ص �لجهات و�لأحز�ب في �إذكاء �ل�صر�عات تحت �لعناوين 

�لطائفي���ة و�لمذهبي���ة، و�أن تكون في مو�ص���ع �لأبوة لجميع 

�لم�صلمين، فهي لي�صت مرجعي���ة تح�صرها خ�صو�صية �لقطر 

�ل���ذي تتو�جد فيه، وه���ي لي�صت لل�صيعة وحده���م، ولي�صت 

للعر�قيين وحدهم، �نها �لتي تتفاعل مع كل ق�صايا �لم�صلمين 

في �لعالم ، فتعمل على تعزيز وحدتهم وتمتين �لرو�بط فيما 

بينهم. ونريد منه���ا �لمزيد من �لإهتمام بالحوزة �لدينية في 

�لنج���ف �لأ�صرف و�صائر �لحوز�ت �لدينية في �لعالم من خالل 

تحدي���ث �لمناهج و�إعادة �لنظر في ط���رق �لتدري�ص وو�صائله 

مم���ا ي�صاعد عل���ى مزيد من �لوعي و�لإنفت���اح بين �لمذ�هب 

و�لأم���م و�ل�صعوب ، وقد يكون لل�صيا�ص���ة �أهلها ولكن �ل�صاأن 

�لديني ل يوجد له �أهل �صوى �لمرجعية �لتي قامت على ن�صر 

�لعلوم و�لمعارف �لدينية. 

و�لمطل���وب في عملية �لإنتقال و�لتغيي���ر هذه �لإعتماد على 

�أ�ص����صٍ تنظيمية وقانونية م�صتفادة م���ن �ل�صرع ومن تجارب 

�لأمم و�ل�صع���وب وعلوم �لإد�رة و�لتنظي���م �إبتد�ًء من و�صول 

�لمرج���ع �لى �صدة �لمرجعية و�ختي���اره لها من خالل تنظيم 

�ل�صل���ك �لديني وت�صكيل لجنة دينية عليا لتوحيد بيت �لمال 

و�صب���ط �لأو�صاع �لمالي���ة وتر�صيد �لإنفاق عل���ى �لم�صاريع 

�لنافع���ة بالتخطيط لها، و�لخ���روج من ع�صو�ئي���ة �لإنفاق 

ومنطق �لتمييز ف���ي �لعطاء بين �لقري���ب و�لبعيد و�لمو�لي 

و�لمعار�ص، و�إخر�ج طالب �لعلم و�لعلماء من د�ئرة �لإعتماد 

على �ل�صدقات و�لتبعية لالأحز�ب. 

و�لمطلوب �إع���ادة �لنظر في مالية �لمرجع في حياته وو�صع 

�أ�ص�ص لتنظيمها و�صمان �نتقالها �لى �لمرجع �لجديد حتى ل 

يبتدىء من درج���ة �ل�صفر كما هي �لحال �ل�صائدة عندنا منذ 

قرون عديدة دون �ل�صوؤ�ل عن مالي���ة �لمرجعية �ل�صابقة �أين 

ذهبت؟ وكيف �أنفقت؟

�سب ال�سحابة واأمهات الموؤمنين
مجلة األه��رام: �صكلتم مع �صماحة �لر�حل �لمغفور له �ل�صيد 
محم���د ح�صي���ن ف�صل �هلل ر�أي���ا معتدل و�صمحا ف���ي �لو�صط 

�ل�صيعي لق���ى ترحيبا كبير� من �لم�صلمين كافة ولكن ليز�ل 

�لبع�ص ي�صب بع����ص �صحابة وزوجات �لر�صول عليه �ل�صالة 

و�ل�صالم ، فماذ� تقول لهوؤلء وما مدى م�صروعية ذلك ؟. 

العاّلم��ة األمي��ن: �إن منط���ق �ل�صّب وعدم �لإحت���ر�م للرموز 
�لدينية هو منطق مرفو�ص ومخالف لآد�ب �لإ�صالم وتعاليمه، 

وق���د �أ�صدرت كتابًا قبل �صنو�ت با�صم )زبدة �لتفكير في رف�ص 

�ل�ص���ّب و�لتكفير( و�أظهرت فيه ف�ص���اد ما يقوم به �لبع�ص من 

�إ�صاء�ت لتلك �لرموز �لتي تتجاوز في رمزّيتها حدود �لمذ�هب 

و�لطو�ئ���ف، فال�صّيدة عائ�صة ر�صي �هلل عنها هي �أم �لموؤمنين 

بن�ص �لقر�آن �لكريم، وقد جاء في �لحديث �أن )�لم�صلم من �َصِلَم 

�لنا����ص من يده ول�صانه ( فكي���ف يجوز �لتطاول بال�صب على 

�أئمة �لم�صلمي���ن و�لخلفاء �لر��صدين ر�صي �هلل عنهم �أجمعين 

وغيرهم م���ن �لرموز �لدينية لكل �لمذ�ه���ب و�لأديان. وتبقى 

�لم�صوؤولية على �لعلم���اء و�لمرجعيات �لدينية في ن�صر هذه 

�لتعاليم بين �لنا�ص لع���زل ومحا�صرة تلك �لفئة �ل�صاذة من 

�لم�صيئين في كل �لطو�ئف. 



�أكد �لملك عبد�هلل �لثاني خالل لقائه وفد مجل�ص حكماء �لم�صلمين �أن »�لتحديات �لتي تو�جه 

�ل�ص���رق �لأو�صط هي تحديات دولية ت�صتوج���ب �لعمل لمو�جهتها«، لفتًا �إلى »�صرورة توحيد 

�لجه���ود لبناء ��صتر�تيجية دولية �صد �لإرهاب و�لتط���رف، وحماية �لدين �لإ�صالمي، ومو�جهة 

ظاهرة �لكر�هية �لمت�صاعدة �صد �لم�صلمين«.

وتط���رق �للقاء �إلى �صبل تعزي���ز دور �لمجل�ص، وهو هيئة دولية م�صتقل���ة، تاأ�ص�ص عام 2014 

بهدف تعزيز �ل�صلم في �لمجتمعات �لم�صلمة وتجنيبها عو�مل �ل�صر�ع و�لنق�صام، في �لتعامل 

مع ق�صايا �لمنطقة و�لتحديات �لتي تو�جهها، خ�صو�صًا في �لت�صدي لالإرهاب و�لتطرف، وبناء 

�لمجتمعات على �أ�ص�ص فكرية �صحيح���ة مبنية على �إ�صالم �لمحبة و�ل�صالم، ومو�جهة �لأفكار 

�لإرهابية وعنا�صر �لتطرف و�لتكفير.

�سيخ الأزهر
م���ن جانبه �صدد �صيخ �لأزهر على �أهمية �ل���دور �لذي تقوم به �لموؤ�ص�صات �لدينية في تو�صيح 

�ل�صورة �لحقيقة لالإ�صالم و�لدفاع عنه، �إ�صتناد�ً �إلى �عتد�له و�صماحته وو�صطيته. كما �أعرب عن 

�لتقدير �لكبير �لذي يحظى به �لدور �لمهم للملك عبد�هلل �لثاني في �لدفاع عن �لدين �لإ�صالمي 

في وجه من يحاولون ت�صويه �صورته و�رتكاب �لإرهاب باإ�صمه.

م���ن جهة ثانية د�ن مجل�ص حكماء �لم�صلمي���ن �لذي �نعقد في عمان عا�صمة �لمملكة �لأردنية 

�لها�صميّة ب�صدة عمليات �لحفر �لتي تجري على قدم و�صاق �أ�صفل وفي محيط �لم�صجد �لأق�صى/ 

�لحرم �ل�صريف، في ظل ت�صويق خر�فة �لهيكل �لمزعوم.

و�ص���در عن �لمجل�ص، عقب �جتم���اع عقده �لخمي�ص في عمان بح�ص���ور �صمو �لأمير غازي بن 

محمد، كبير م�صت�صاري جاللة �لملك لل�صوؤون �لدينية و�لثقافية و�لمبعوث �ل�صخ�صي لجاللته، 

بيان���ًا ب�صاأن �عتد�ء �لكيان �ل�صهيوني �صد �لم�صج���د �لأق�صى/�لحرم �ل�صريف ومحاولة فر�ص 

�لتق�صيم �لزماني و�لمكاني عليه.

وفيم���ا يلي ن�ص �لبيان: »ب�صم �هلل، و�لحمد هلل و�ل�صالة و�ل�صالم على ر�صول �هلل و�آله و�صحبه 

وم���ن و�له �إن »مجل�ص حكماء �لم�صلمي���ن« يتابع بقلق بالغ �لتط���ور�ت �لأخيرة في مدينة 

�لقد�ص و�لم�صجد �لأق�صى/�لحرم �ل�صري���ف و�لتي تتمثل في �لعتد�ء�ت و�لنتهاكات �ل�صارخة 

�لت���ي يقوم بها �لكيان �ل�صهيوني ف���ي باحات �لم�صجد �لأق�صى/�لح���رم �ل�صريف، وبالأخ�ص 

�لممار�ص���ات �لعدو�نية �لتي يق���وم بها جنود �لحتالل منذ 23 �غ�صط����ص 2015م، و�لتي تعد 

�نتهاكًا و��صحًا للقيم �لإن�صانية و�لمبادئ �لدينية، وتعد كذلك �نتهاكًا �صريحًا لمبادئ �لقانون 

�لدول���ي وكافة �لق���ر�ر�ت �لدولية ف�صاًل عن كونه���ا تعديًا مف�صوحًا �صد حري���ة �أد�ء �ل�صعائر 

�لتعبدية �لتي وردت في �لعالن �لعالمي لحقوق �لإن�صان �ل�صادر عن �لأمم �لمتحدة �لقر�ر رقم 

)21٧( لع���ام 194٨م. ويرى »مجل�ص حكماء �لم�صلمين« �أن جميع هذه �لممار�صات و�لعمليات 

�لإجر�مي���ة هي جزء من خطة �لتهويد و�لتي ب���د�أ �لتخطيط لها منذ زمن بعيد، و�لتي �ت�صحت 

معالمها من خالل �إجر�ء�ت �نتز�ع ملكية �أكبر م�صاحة ممكنة من �أر��صي �ل�صكان �لفل�صطينيين 

لخلق و�صع جديد من �لجغر�في���ا �ل�صيا�صية لمدينة �لقد�ص، وكذ� من خالل بناء �لم�صتوطنات 

�ليهودي���ة، و�إجالء �ل�صكان �لأ�صليين لفر�ص و�ق���ع ديموغر�في جديد، و�إحد�ث خلخلة �صكانية 

ف���ي �لقد�ص ب�صقيها لتكون �لأكثرية فيها للمحتلي���ن �ليهود بحماية جي�ص �لحتالل. وفي هذ� 

�ل�صدد ي�صتنكر مجل����ص حكماء �لم�صلمين �لعتد�ء�ت �لمتكررة �ص���د �لم�صجد �لأق�صى/�لحرم 

�ل�صري���ف �أولى �لقبلتين و�أحد �أقد�ص ثالثة �أماكن في �لإ�صالم و�لتي ت�صاعدت حدتها في �لأيام 

�لأخي���رة من خالل �قتحام منظمات يهودي���ة متطرفة للم�صجد �لأق�صى وبم�صاعدة وحماية من 

قب���ل جي�ص �لكي���ان �ل�صهيوني �لذي �أف�صح �ل�صاحات لهم لقتح���ام و�نتهاك �صاحات �لم�صجد 

�لأق�صى/�لحرم �ل�صريف و�إغالق �لطرق �لموؤدية للم�صجد وتدني�ص حرماته، وتفريغه في �أوقات 

طويلة م���ن �لم�صلمين ومنعهم من ممار�صة حقهم �لربان���ي و�لتاريخي في �لم�صجد �لأق�صى/

�لح���رم �ل�صريف �لذي هو مكان عبادة خال�ص للم�صلمي���ن وحدهم ل يقبل �ل�صر�كة �أو �لتق�صيم 

ب���اأي �صكل من �لأ�صكال. كما يدين مجل�ص حكم���اء �لم�صلمين ب�صدة عمليات �لحفر �لتي تجري 

عل���ى قدم و�صاق �أ�صفل وف���ي محيط �لم�صجد �لأق�صى/�لحرم �ل�صري���ف في ظل ت�صويق خر�فة 

�لهيكل �لمزعوم. ويدعو مجل�ص حكماء �لم�صلمين �لأمة �لإ�صالمية و�لمجتمع �لدولي ومنظمات 

�لأمم �لمتحدة للعمل على وقف تهويد �لقد�ص ومحاولة طم�ص معالمها �لإ�صالمية و�لم�صيحية، 

و�لتهجير �لق�ص���ري للم�صلمين و�لم�صيحيين م���ن �صكان �لقد�ص �لأ�صليي���ن. وينا�صد �لمجل�ص 

�لم�صلمي���ن جميعا �لهتمام بق�صية �لقد�ص �ل�صريف و�لعمل على �نقاذ �لم�صجد �لأق�صى/�لحرم 

�ل�صري���ف ووقف �لتدمي���ر �لهمجي �لممنهج و�لعتد�ء�ت �ل�صهيوني���ة �لتي تهدف �إلى هدمه �أو 

�لنيل من �صاحاته وملحقاته. ويطالب مجل�ص حكماء �لم�صلمين �لمجتمع �لدولي بمنع �لكيان 

�ل�صهيون���ي عن �لقيام بهذه �لممار�صات �ل�صاذة و�صرورة �لت���ز�م هذ� �لكيان بالقانون �لدولي 

و�لقر�ر�ت �لدولية �ل�صادرة في هذ� �ل�صاأن«.

مفتي نيجيريا
وفي ت�صريحات لوكالة �لنباء �لردنية )بتر�(، عقب �لجتماع، قال �صماحة رئي�ص هيئة �لإفتاء 

و�لمجل����ص �لإ�صالمي �لنيجيري �ل�صيخ �ل�صريف �إبر�هيم �صالح �لح�صيني، �أن �آل �لبيت هم �أمان 

لهذه �لمة و�صبهو� ب�صفينة نوح عليه �ل�صالم من ركبها نجا ومن تخلى عنها غرق، �صائال �هلل 

تبارك وتعالى �ن ير�صخ هذ� �لعتقاد في نفو�ص �لم�صلمين.

و�ك���د �صماحت���ه �ن �دو�ر �ل �لبيت و��صحة وكل �لمل �ن ين�صره���م �هلل بم�صيئته وتنت�صر بهم 

ق�صاي���ا �لم�صلمين في فل�صطين وبيت �لمقد�ص وهي لي�صت ق�صية �لمة �لعربية وحدها ولكنها 

ق�صية �لم�صلمين عموما ، م�صير� �لى �ن �لردن تحمل �لكثير ول يز�ل يتحمل.

و��ص���ار �ل���ى �ن مجل�ص حكماء �لم�صلمين وغيرها من �لهيئ���ات �ل�صالمية كم�صلمين �صو�ء من 

��ص���ول عربية �و غير عربية نوؤمن باهلل ور�صوله وبمكانة �ه���ل بيت ر�صول �هلل و�ن �هلل تبارك 

وتعالى لن يتخلى عن �هل هذ� �لبيت.

العاّلمة ال�سيد علي الأمين: يجب ان نرف�ض كل اولئك الذين يحاولون ان 

يفرقونا على ا�س�ض دينية او مذهبية
وق���ال �صماحة �لعالمة �ل�صيد علي �لأمين من لبنان، ف���ي مقابلة مماثلة، �ن ن�صيحته ل�صباب 

�لمة هو �لعودة �لى كتاب �هلل و�لى �صنة ر�صول �هلل �لتي توؤكد على وحدة هذه �لمة من خالل 

�لع���ودة �لى كتاب �هلل و�صنة ر�ص���ول �هلل ليتمكن �ل�صباب من �بطال حجج �ولئك �لذين يريدون 

تق�صيم �لمجتمعات على ��صا�ص ديني لن �لدين يجمع ول يفرق ويحقن �لدماء ويمنع �لقتتال 

ولي�ص هو �لذي يجيز �لفتن.

ووج���ه �صماحته �إلى �صباب �لمة لمو�جهة �لره���اب و�لتطرف من خالل �لعودة �لى كتاب �هلل 

�صبحان���ه وتعالي �لذي يقول �ن هذه �متك���م �مة و�حدة ، و�ن �لموؤمنين �خو�ن في دين �هلل فال 

يج���وز �لقتال تحت �صعار�ت دينية، فالذي يرفع �صعار�ت دينية من �جل �ن يقتل �لآخر �لم�صلم 

وغير �لم�صلم �و يهجر �صعبا �خر عا�ص معه هذ� يعتبر على خالف �لدين وخروجًا عن تعاليمه.

كم���ا توجه �إلى �صباب �لم�صلمين بان يبتعدو� عن �ولئ���ك �لذين ي�صتغلون �لدين من �جل زرع 

�لفرق���ة بين �بناء �لمة �لو�حدة وبين مكون���ات �وطاننا �لتي ع�صنا فيها قرونا عديدة دون �ن 

تف���رق بيننا مذ�هب �و �ديان،ولذلك يجب �ن نرف�ص كل �ولئك �لذين يحاولون �ن يفرقونا على 

��ص����ص دينية �و مذهبية، و�ن نقول لهم معا ع�صنا في هذ� �ل�صرق دهر� ولن نر�صى بغير �لحب 

دينا، لذلك فاإن كل �لتنظيمات �لرهابية �لتي تحاول �ن تفرقنا في �وطاننا على ��صا�ص مذ�هب 

و�دي���ان وت�صتبيح �لدماء تحت �صعار�ت ديني���ة ومهما تعددت ��صماء تلك �لمنظمات �لرهابية 

�لمتطرف���ة يجب �ن نبتعد عنه���ا ونو�جهها، و�ن نقف مع حكوماتنا ف���ي مو�جهة هذ� �لخطر 

�لد�هم .

�لم�صدر : وكالت
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