
ليس من الموضوعية في شيء أن ننسب الفعل 

 المستنكر الذي يقوم به فرد أو أفراد أو حزب،

 إلى طائفة أو شعب أو مذهب أو إلى دين ،  

 فإن الوزر ال يتحّمله إالّ فاعله

كيف يمكن أن نبني وطناً واحداً إذا كّنا نقّسم 

 طالّبنا صغاراً ثّم نطلب منهم الوحدة كباراً!!!

 ]العالّمة السيد علي األمين   [

م 4102سنة   -إصدار: عدد  شهر  آذار -نشرة شهرية تصدر عن مؤّسسة العالّمة السّيد علي األمين للتعارف و الحوار  ” لتعارفوا ” 

العالّمة السيد علي األمين لـ السياسة الكويتية : 

إنسحاب حزب هللا من سورية يخفف من 

اإلحتقانات الطائفية في المنطقة، ويجّنبه المزيد 

 من الخسران!

المطلوب من والة األمر التحرك لمنع اشتعال -

الفتنة بين المسلمين بالعمل على دعم قوى 

 اإلعتدال 

مطالبة المجتمع الدولي بوقف إلزامي إلطالق  -

 النار في سورية

  -صبحي الدبيسي -بيروت

رأى العالمةة السةيةد عةلةي األمةيةن أن 

التفجيرات اإلرهابية التي حصةلةت فةي 

مةةنةةاطةةق لةةبةةنةةانةةيةةة هةةي مةةن ارتةةدادات األحةةدا  السةةوريةةة 

وامتداداتها بسبب مشاركة أطراف لبنانية فيها، مشةيةراً إلةى 

أن مواجهتها تكون من خالل وقوف جميع اللبةنةانةيةيةن وراء 

 قيام الدولة وبسط سلطتها على كل األراضي اللبنانية.

اعتبر أن رفة  ”،  السياسة“ األمين، وفي حوار أجرته معه 

الةدعةوات النسةحةابةه مةن سةوريةة، مةرد  إلةى ”  حزب هللا“ 

قةد “ ارتباطه بالتحالف القائم بةيةن إيةران وسةوريةة، وقةال: 

تنسى المعارضة السورية والشعب السوري مآسي النظام إذا 

ستبةقةى ”  حزب هللا“ وقعت المصالحة بينهما، ولكن مشاركة 

 في الذاكرة.

وشدد على أن التركيز على معركة القلمون قد يكون مرتبطةاً 

بالدفاع عن دمشق، لكن ليس له عالقة بالدفةاع عةن الةقةرى 

الشيعية في بعلبك الهرمل، والدفاع عن المنةاطةق الةلةبةنةانةيةة 

عةن ”  حزب هللا“ من مسؤولية الدولة، مشيراً إلى أن تراجع 

شروطه لتشكيل الحكومة، نابع من بحثه عن شريك يستفةيةد 

من مغانمه ويحمله تداعيات األحدا  في سوريةة وانةتةقةالةهةا 

إلى لبنان. ولةفةت إلةى أنةه مةن الصةعةب عةزل االسةتةحةقةاق 

الرئاسي عما يجري في سورية، داعياً األطراف اللبنانية إلى 

الخروج من هذا الصراع، والتةوافةق عةلةى مةرشةس لةرئةاسةة 

 الجمهورية، وإال فنحن ذاهبون إلى الفراغ.

العالمة األمين وصف اتفاق الةدول السةت مةع إيةران، بة نةه 

بداية لعودة إيران إلى الحظيرة الدولية، وأنةه مةا كةان لةيةتةم 

لوال موافقة الخامنئي، مطالباً إيران بإقامةة أفضةل الةعةالقةات 

مع الدول العربية، والفتاً إلى أن قرار اعتزال مقتدى الصةدر 

العمل السياسي يكشف عن وجود خةالف كةبةيةر مةع رئةيةس 

الحكومة العراقية نوري المالكي وعن فشل الةتةيةار الصةدري 

في تحقيق وعود  لجمهور ، مطالباً المجتمع الدولي بالعةمةل 

على وقف إطالق نار إلةزامةي فةي سةوريةة، ألن إطةالةة أمةد 

 النزاع سيزيد من تعقيدات الحلول.

 وهذا نص الحوار:

ما هي قراءتكم لموجة التفجيرات األخيةرة الةتةي تضةرب    -

 في العمق اللبناني؟

نحن نرى أن التفجيةرات الةتةي حصةلةت فةي مةنةاطةق ·        

لبنانية متةعةددة هةي مةن ارتةدادات األحةدا  الةجةاريةة عةلةى 

األراضي السورية وامتداداتها بسبب مشاركة أطراف لبنانية 

 فيها.

من الواضس أن المناطق الشيعية في الضاحية الةجةنةوبةيةة  - 

وبعلبك والهرمل أصبحت هةدفةاً ألعةمةال إرهةابةيةة رداً عةلةى 

 تدخل "حزب هللا" في سورية ، ما هو الحل بنظركم؟

إن مواجهة هذ  التفجيرات اإلرهابية الةمةدانةة يةكةون ·        

من خالل وقوف اللبنانيين جميعاً وراء قيام الدولة اللبةنةانةيةة 

بواجبات بسط سلطتها الوحيدة على كل األراضي الةلةبةنةانةيةة 

وضبط الحدود مع سورية ومنع دخول السالح والمةسةلةحةيةن 

منها وإليها وبذلك تتحقق سياسة الن ي بالنفس التي أعةلةنةت 

 عنها الحكومة اللبنانية.

لماذا يرف  "حزب هللا" كل الدعوات لسحب مقاتليه مةن  - 

 سورية؟ وهل أصبس جزءاً من لعبة إقليمية ودولية؟ 

إن رف  "حزب هللا" لدعوات انسحابه مةن سةوريةة ·       

يرجع فيما نرى إلى ارتباطه بةالةتةحةالةف الةقةائةم بةيةن إيةران 

وسورية ، ومةا كةان حةزب هللا لةيةتةدخةل فةي الةقةتةال عةلةى 

 األراضي السورية بمعزل عن هذا التحالف.

هل يسعى "حزب هللا" النةتةزاع اعةتةراف دولةي بةحةجةمةه  -

العسكري من خالل مساندته للنظام السوري وهةل تةخةشةون 

 أن تتم التسوية على حسابه؟

ال نعتقد أن حزب هللا يسعى النةتةزاع اعةتةراف دولةي ·        

بحجمه من خالل تدخله العسكري إلى جانب النظام السةوري 

ألن تدخله هناك جعله يخسر الكثير من التة يةيةد الشةعةبةي لةه 

داخل سةوريةة وخةارجةهةا ، وال قةيةمةة ألي اعةتةراف دولةي 

بحجمه العسكري من خالل  استمرار مشةاركةتةه فةي الةقةتةال 

هناك الذي ال يحصد منه سوى المزيد من الخسائر وإذا تمت 

التسوية بين النظام والةمةعةارضةة فسةيةكةون حةزب هللا أكةبةر 

الخاسرين ألن الشعب السوري قد ينسى مآسيةه مةع الةنةظةام 

مل حزب هللا تلك المآسي والخسائةر وسةوف  ولكنه سوف يحَّ

يبقى ذلك في ذاكرة الشةعةب السةوري وهةذ  هةي الةخةسةارة 

 الكبرى لحزب هللا.

لماذا التركيز على معركة القلمون وهل يسةتةطةيةع الةنةظةام  - 

السوري و"حزب هللا" دفع األخةطةار عةن الةقةرى والةبةلةدات 

 الهرمل؟ –الشيعية في بعلبك 

قد يكون التركيز على معركة القلمون مرتبطاً بالدفةاع ·        

عن دمشق وبتواجد الكثير من المجموعات المسلحة في تلك 

المناطق الخارجة عن سيطرة النظام ، وال نةرى لةهةا عةالقةة 

-بةةالةةدفةةاع عةةن الةةقةةرى والةةبةةلةةدات الشةةيةةعةةيةةة فةةي بةةعةةلةةبةةك

الهرمل .ونحن نرى أن الدفاع عن منطقة بةعةلةبةك والةهةرمةل 

وسائر المناطق اللبنانةيةة هةو مسةؤولةيةة الةدولةة الةلةبةنةانةيةة 

 وحدها.

ما هي أسباب تراجع حدة الخطاب السةيةاسةي لةدى"حةزب  - 

-8( وقبل بحكةومةة )9-9-6هللا" ولماذا تراجع عن حكومة)

 (؟8-8

لقد جرب حزب هللا وحلفاؤ  حكومة اللون الواحد فةي ·        

عهد حكومة ميقاتي السابقة وقد فشلت تةلةك الةحةكةومةة فةي 

ملفات األمن والسياسة واإلقتصاد وقد تفةاقةمةت فةي عةهةدهةا 

األزمةةةةةةةةات 

المعيشية ، 

وبةةةةةةةةةةةةدأت 

األصةةةةةوات 

تةةةةةرتةةةةةفةةةةةع 

وتةةحةةمةةلةةهةةم 

المسؤولية 

عن الفشةل 

الةةةحةةةاصةةةل 

وهذا ما ال 

يةةةةةةةريةةةةةةةد  

حزب هللا ، 

ألن حةةزب 

هللا اعةةتةةاد 

فةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةي 

الحكةومةات 

آذار  02السابقة على وجود شريك له في الحكم من فةريةق 

له المسؤولية عةن األزمةات الةقةائةمةة  ي خذ منه المغانم ويحمِّ

كما كان يحصل في الحكومات السابقة، ولذلك تةراجةع حةزب 

هللا عن شروطه السابقة في تشكيل الحكومة الحالةيةة ، وقةد 

ةلةه تةداعةيةات  يكون من األسباب أيضاً بحثه عن شريةك يةحةم 

ةى ال يةكةون هةو  األحدا  السورية وانتقالهةا إلةى لةبةنةان حةتك

الوحيد الذي يتحملها ، وهو بذلك قد يكون بصدد البح  عةن 

 باب للخروج من األزمة السورية.

بعد تشكيل الةحةكةومةة ،هةل يةمةكةن مةقةاربةة االسةتةحةقةاق  - 

 الرئاسي باألطر الدستورية،أم أن األمور ذاهبة إلى الفراغ؟

مةن الصةعةب جةداً عةزل اإلسةتةحةقةاق الةرئةاسةي عةن ·       

الصراع الدائر علةى األراضةي السةوريةة ، ولةذلةك سةيةكةون 

اإلستحقاق مرتبطاً بمةدى اتةفةاق األطةراف الةلةبةنةانةيةة عةلةى 

الخروج من دائرة الصراع السوري والتوافةق عةلةى مةرشةس 

لرئاسة الجمهورية، وإذا لم يحصل ذلك فنةحةن ذاهةبةون إلةى 

 الفراغ الذي يزيد األمور تعقيداً ويفتس البالد على المجهول!

 بعد تقارب إيران مع الغرب،أي دور إليران في المنطقة؟  -

نرى في اإلتةفةاق بةيةن الةدول السةت  وإيةران بةدايةة ·         

لعودة إيران إلى الحظيرة الدولية،وهذا سوف ينعكس إيجةابةاً 

على العالقات العربية اإليرانية واإلتفاق المذكور يشةيةر إلةى 

بداية تغيير في السياسة اإليرانية الةتةي كةانةت مةعةتةمةدة فةي 

عالقاتها مع المجتمع الدولي وسوف ينعكس ذلك إيجاباً على 

دورها في المنطقة وعلى عالقاتها مع جةيةرانةهةا مةن الةدول 

 العربية.

ما  الفرق بين إيران  حسن روحاني وإيران أحمدي نةجةاد  -

 ومن يحدد عالقة إيران بالخارج؟

إن اإلتفاق المذكور بين الدول الغربية وإيران ما كةان  ·        

ليحصل لوال موافقة رأس النظام المتمثةل بةالةمةرشةد األعةلةى 

السيد الخامنئي ، ومن يصنع السياسة الخارجةيةة فةي إيةران 

ويحدد عالقاتها بالخارج ليس هةو رئةيةس الةجةمةهةوريةة وال 

الفريق العامل معه بسبب طبيعة النظام الذي يرسم سيةاسةتةه 

 الولي الفقيه والدوائر التابعة له.
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 تتمة مقابلة السياسة الكويتية  

اإليرانةي إلةى انةحةسةار، أم  -الصراع العربي - 

 إلى مزيد من التوتر؟

ثمة مؤشرات إيجابية من خالل اإلتةفةاق ·        

الةةذي حصةةل بةةيةةن إيةةران والةةدول الةةغةةربةةيةةة، 

والمطلوب أن تبادر إيةران مةن خةالل مةوقةعةهةا 

الكبير والمؤثر في المنطةقةة إلةى إقةامةة أفضةل 

العالقات مع الدول العربية التي ينبغي أن تةقةوم 

على مبادىء األخوة وحسن الجةوار واإلحةتةرام 

المتبادل وبذلك نبعد عن منةطةقةتةنةا اإلحةتةقةانةات 

الطائفية والقومية التي ال يستفيةد مةنةهةا سةوى 

أعداء أمتنا من الّساعين إلى إضعافها وتةفةكةيةك 

 صفوفها.

الشةيةعةيةة قةابةالً -هل أصبس فتيةل الةفةتةنةة السةنةيةة -

 لالشتعال، أم أن األمور مسيطر عليها؟

المطلوب من والة األمر في الةدول الةعةربةيةة ·        

واإلسالمية القيام بكلِّ ما يلزم لمنع الفتنة وإبةعةادهةا 

عن المسلمين، وهم يمتلكون كل األسباب لةتةظةهةيةر 

ف والتقليل مةن  خطاب اإلعتدال وإبعاد خطاب التطرُّ

لبية على الرأي العام.  آثار  السَّ

ما رأيةكةم بةاعةتةزال السةيةد مةقةتةدى الصةدر عةن  -

 التعاطي في السياسة احتجاجاً على موقف المالكي؟

قرار اعتزال السيد مقةتةدى الصةدر لةلةعةمةل ·         

السةةيةةاسةةي يةةكةةشةةف عةةن وجةةود خةةالف كةةبةةيةةر مةةع 

بسةبةب فشةل  -فةيةمةا نةرى-المالكي، وهو نةاشةيء 

التيار الصدري في تحقيق وعود  لةجةمةهةور   مةن 

خالل مشاركته في العملية السياسيةة مةنةذ بةدايةتةهةا 

في العراق وصوالً إلى حكومة المالكي الحالية التةي 

يشارك فيها التيار الصدري بوزارات عديدة ، وهةو 

يمتلك كتلة برلمانية كبيةرة فةي الةمةجةلةس الةنةيةابةي 

كانت قد منحت أصواتها لحكومة المالكي الةحةالةيةة، 

وك ن زعيم التيار الصدري بقةرار  اإلعةتةزال يةريةد 

تحميل الفشل المتراكم في إدارة السةلةطةة الةعةراقةيةة 

للملّفات المعيشية واألمنية والسيةاسةيةة إلةى فةريةق 

المالكي وحد  مع أنه كان شريكاً له في الحةكةومةات 

 السابقة أيضاً.

"،كةيةف يةمةكةن حةل األزمةة 4بعد فشل "جنيف   - 

 السورية برأيكم ؟

لقد ظهر من األحدا  الجارية على األراضي ·        

السورية منذ ثال  سنوات أن الةحةلةول الةعةسةكةريةة 

بعيدة المنال وهي في كل األحوال تزيد مةن مةعةانةاة 

الشعةب السةوري ومةآسةيةه  وتةعةرِّ  الةبةالد إلةى 

ةه إلةى  أخطار الّتمزق والتَّقسيم ، ولذلك يجب التةوجه

الحلول السياسية وهو ما يجب أن يقتنع به الةنةظةام 

والمعارضة، وإنَّ إطةالةة أمةد الةنةزاع سةيةزيةد مةن 

تعقيدات الحلول ، وإذا لم يقتنع الةطةرفةان بضةرورة 

الوصول إلى الحلِّ الذي يوقف شالَّل الةدمةاء ، فةإنك 

على المجتمع الدولي أن يعمل عةلةى وقةف إلةزامةي 

إلطالق النار بإشراف األمم الٌمتحدة يمهد النتخابات 

حرة يعبر فيها الشعب السوري عن رأيه فةي قةيةادة 

الةبةالد بةعةةد اإلفةراج عةةن كةلِّ الةةمةعةتةقةةلةيةن وعةةودة 

 النازحين.

العالّمة السّيد علي األمين 

  kataeb.orgلـ

ال صحة لوجود فتوى دينية 

تبّرر قتال حزب هللا في سوريا 

والدوافع سياسية ناشئة عن 

تحالف النظامين اإليراني 

 والسوري

 

  موقع حزب الكتائب اللبنانية -صونيا رزق 

رأى العالّمة السّيد علي االمين ب ن وجود 

قواعد عسكرية خارجة عن سلطة الدولةة 

اللبنانية تجعل من قضية الةحةرب والسةلةم 

خارج قرار الدولة اللبةنةانةيةة، وهةذا مةمةا 

يبقي لبنان ساحة مفتةوحةة لصةراعةات ال 

يريدها، ويزيد من احتماالت قيام إسرائيل 

بشةّن الةحةةرب والةعةدوان عةلةى األراضةةي 

الةةةلةةةبةةةنةةةانةةةيةةةة، داعةةةيةةةاً فةةةي حةةةديةةة  

الةةى الةةعةةمةةل إلنةةهةةاء  kataeb.orgل

الةحةةوار حةةول اإلسةةتةراتةةيةجةةيةة الةدفةةاعةيةةة 

بالوصول إلى صةيةغةة تةجةعةل مةن سةالح 

المقاومة مرتبطاً بالجيش اللةبةنةانةي الةذي 

 تقع عليه مسؤولية الدفاع عن الوطن .

ورداً عةةلةةى سةةؤال حةةول مةةوقةةفةةه مةةن  

العمليات االنتحارية الةتةي تةطةال مةنةاطةق 

شيعية تابعة سياسةيةاً وامةنةيةاً لةحةزب هللا 

والتي بدأت تطال منذ مدة حواجز الجيةش 

اللبناني، ولماذا إستهداف الجيش تحةديةداً 

من قبل هؤالء، قال العالّمة االمين :" لقد 

أبدينا في دروسنا الفقهية وجةهةة الةنةظةر 

الةةديةةنةةيةةة فةةي الةةعةةمةةلةةيةةات اإلنةةتةةحةةاريةةة 

واإلرهابية، وقلنا ب نةهةا تةعةدُّ فةي الشةرع 

مةةن كةةبةةائةةر اإلثةةم والةةعةةدوان، والةةعةةمةةلةةيةةة 

اإلنتحارية تنطوي على جةريةمةة وحشةيةة 

مزدوجة تجمع بةيةن قةتةل الةنةفةس وقةتةل 

األبرياء وهةي مةن أفةظةع الةجةرائةم الةتةي 

يرتكبها اإلنسان ضّد نفسه وغير ، وقلةنةا 

إن األعمال اإلنتحارية ال ترتبةط بةديةن أو 

بطائفة أو منطقة، وهي مستنكرة ومدانةة 

أيةةنةةمةةا وقةةعةةت، ومةةهةةمةةا تةةكةةن األسةةبةةاب 

المزعومة فال يوجد من مبرر شرعةي أو 

إنساني لقتل األبرياء. وليس باستطاعتةنةا 

ونحن نرى مجريات األحدا  أن ننكر ب ن 

تدخل حزب هللا في القتال عةلةى األراضةي 

السةةوريةةة، بةةمةةعةةزل عةةن إرادة الةةدولةةة 

الةةلةةبةةنةةانةةيةةة وعةةن إرادة مةةعةةظةةم الشةةعةةب 

اللبناني، هو ما ساهةم فةي إدخةال لةبةنةان 

الشعب والدولة في دائرة انتقةال الصةراع 

إلةيةه، بةمةا فةي ذلةك أسةالةيةب الةعةمةلةيةةات 

اإلنتحارية الةمةسةتةخةدمةة عةلةى األراضةي 

السورية بةيةن الةجةمةاعةات الةمةتةصةارعةة 

 هناك.

وحول قدرة حزب هللا  في إقناع الةطةائةفةة 

الشيعية بمبّررات تدخله في سوريا تةحةت 

شعار الدفاع عن المقامات الدينةيةة وأمةن 

لبنان، رأى انه ال توجد قناعة لدى عموم 

الطائفة الشيعية بالمبررات الدينية لتّدخةل 

حزب هللا في سوريا، ألن حزب هللا لةيةس 

مرجعية دينية، ولم يصدر عن المرجةعةيةة 

الدينية للشيعة في الةعةراق وإيةران حةكةم 

شرعي بوجوب القتال في سةوريةا دفةاعةاً 

عن المةقةامةات الةديةنةيةة، فةإن الةمةقةامةات 

الدينيةة لةلةشةيةعةة فةي الةعةراق هةي أكةثةر 

قداسة عند الشيعة، ولم تصةدر عةن تةلةك 

المرجعيات الدينية فتاوى بوجوب الةدفةاع 

عنها في زمن النظام العةراقةي واإلحةتةالل 

األميركةي ولةم يةذهةب حةزب هللا لةلةدفةاع 

عنها ! ولةذلةك فةإن قةتةال حةزب هللا فةي 

سوريا منطلق من دوافع سياسية نةاشةئةة 

عن تحالف النةظةام اإليةرانةي مةع الةنةظةام 

السةةةوري، وقةةةد أعةةةلةةةن أخةةةيةةةراً وزيةةةر 

الخارجية اإليراني ب ن حزب هللا ذهب من 

تلقاء نفسه للقتال في سةوريةا، فةمةن أيةن 

جاءت الةفةتةوى الةديةنةيةة ؟!.وهةذا يةعةنةي 

فقدان الغطاء الديني من المرجعية الدينية 

العليا والمؤسسة الةديةنةيةة الةرسةمةيةة فةي 

لبنان، والتي ال تةعةتةبةر مةرجةعةيةة ديةنةيةة 

للطائفة الشيعية بالمعنى الفقهي، وكةذلةك 

بع  الجمعيات الدينية لةم يصةدر عةنةهةا 

ت ييد لةلةقةتةال داخةل سةوريةا خةارج إطةار 

الت ييد السياسي لحزب هللا. وأمةا الةدفةاع 

عن أمن لةبةنةان فةهةو مسةؤولةيةة الةدولةة 

اللبنانية، وال يةحةصةل بةذهةاب حةزب هللا 

للقتال هناك ولم يحصل كما دّلةت شةواهةد 

األحدا ، وإنما يحصل الدفاع عةن لةبةنةان 

بانضمامه إلى الجيش اللةبةنةانةي لةيةصةبةس 

أكثر قدرة على اإلمساك بالحدود اللبنانيةة  

لمنع دخول السالح والمسلحين من لبنةان 

إلةةى سةةوريةةا وبةةالةةعةةكةةس، وكةةل الشةةعةةب 

اللبناني يقف مع جيشةه فةي الةدفةاع عةن 

 لبنان .

وعن مدى إستةمةراريةة الةمةوقةف الةداعةم 

للسّيد حسن نصرهللا من قبل جمهور  بعد 

كل الم سي التي طةالةتةه كةبةيةئةة حةاضةنةة 

للحزب على الةرغةم مةن مةوجةة الةنةزوح 

الكثيفة من مناطةق الضةاحةيةة الةجةنةوبةيةة 

نحةو الةبةقةاع والةجةنةوب، اشةار الةعةالّمةة 

االمين الى إنخفا  مستوى الةتة يةيةد مةن 

جمهور حةزب هللا لةه، وهةنةاك تسةاؤالت 

عديدة بدأت تظهر إلى العلن من جمهور  

فةةي مةةجةةالسةةهةةم حةةول أخةةطةةار وأضةةرار 

الةةخةةطةةوة الةةتةةي أقةةدم عةةلةةيةةهةةا حةةزب هللا 

بةالةمةشةاركةة فةي الةقةتةال عةلةى األراضةي 

 السورية.

وفي اطةار تةخةوفةه مةن إشةتةعةال الةفةتةنةة 

الشيعية في لبنان وكيف السبيل  –الّسنية 

لةاللةةتةةفةةاف حةةول مشةروع الةةدولةةة ومةةنةةع 

انتقال المشهد السوري الينةا، اكةد وجةود 

رف  معلن للفتنة من مخةتةلةف األطةراف 

اللبنانية الفاعلة، ولكن تةبةقةى الةمةخةاوف 

قائمة من انجرار لبنةان رغةمةاً عةنةه إلةى 

منزلقات الصراع األهلي المةسةلةس بسةبةب 

التصاعد القادم من األحةدا  فةي سةوريةا 

للوتيرة المذهبية والطائفية في المنةطةقةة، 

وهنا ت تي مسؤولية الدولة اللبنةانةيةة فةي 

لزوم الحفاظ على الوطن والشعب بةإبةعةاد 

لبنان عن انتقال الةمةشةهةد السةوري إلةيةه 

مةةن خةةالل بسةةط سةةلةةطةةتةةهةةا عةةلةةى كةةامةةل 

أراضيها والعمل على إخراج الةلةبةنةانةيةيةن 

 أحزاباً وأفراداً من المشهد السوري .

وعن رأيه بالةحةكةومةة الةجةديةدة والةنةقةاط 

الخالفية في بيانها الةوزاري، مةن اعةالن 

بعبدا ومةبةدأ الةحةيةاد الةى رفة  ثةالثةيةة 

"الجيش والشعب والةمةقةومةة" مةن قةبةل 

آذار، خةتةم الةعةالّمةة االمةيةن:"  02فريق 

المتوقع من هذ  الحكومة أن تسبغ شةيةئةاً 

من الهدوء على المستوى الةداخةلةي بةيةن 

األطةراف السةةيةاسةةيةة، وال يةةتةوقةةع مةةنةهةةا 

معالجة المشاكل األسةاسةيةة الةتةي يةعةانةي 

منها الشعب اللبناني على مستةوى األمةن 

واإلقةةتةةصةةاد وفةةرص الةةعةةمةةل الةةتةةي تةةزداد 

تراجعاً، وهي تسير على خطى الحكومات 

السابقة في منطق المحةاصةصةة وإعةطةاء 

الةةوكةةاالت الةةحةةصةةريةةة عةةن الةةطةةوائةةف 

لألحزاب المهيمنة، ونحن نرى أن البةيةان 

الوزاري ال ينبغي أن يقف عقبة في وجةه 

المةضةي فةي اسةتةكةمةال مةا بةعةد تشةكةيةل 

الحكومة، ويمكةن الةخةروج مةن الةخةالف 

القائم باعتمةاد صةيةغةة تةعةتةمةد مةرجةعةيةة 

الدولة في مةواجةهةة اإلحةتةالل ومةكةافةحةة 

اإلرهةةاب مةةن خةةالل الةةعةةمةةل عةةلةةى بسةةط 

سةةلةةطةةتةةهةةا الةةوحةةيةةدة عةةلةةى كةةل األراضةةي 

الةةلةةبةةنةةانةةيةةة، ومةةن الةةطةةبةةيةةعةةي أن يةةكةةون 

الةةمةةشةةتةةركةةون فةةي سةةلةةطةةة الةةدولةةة مةةن 

 المؤمنين بمرجعّيتها.

 

األمين بح  وسفيرة كندا أوضاع 

 لبنان والمنطقة

 جريدة اللواء اللبنانية

استقبل العالمة المرجع السيةد عةلةي األمةيةن 

في مكتبه في بيروت أمس، سفيرة كةنةدا فةي 

لبنان هيالري تشايلةدز آدمةز، وتةم الةحةدية  

حةةول األوضةةاع فةةي لةةبةةنةةان والةةمةةنةةطةةقةةة، 

وضرورة قيام المجتمع الدولةي بةالةمةسةاعةدة 

على وضةع حةد لةمةعةانةاة الشةعةب السةوري 

والعمل عةلةى إنةهةاء الةحةرب الةدائةرة عةلةى 

 األراضي السورية.

 المنتدى

 ALAmine.net 

 الموقع اإللكتروني

 AL-Amine.org 

 جوال وواتس آب

+961 70 97 28 41 



العالّمة السيد علي األمين في الذكرى الثالثة للثورة السورية لقناة 

"الجزيرة" الفضائية: دعوة إلنهاء الصراع المسلس ودعوة 

المرجعيات الدينية للعمل على تخفيف اإلحتقانات المذهبية والطائفية 

 وإلغاء الصفة الدينية عن القتال

في تصريس لقناة الجزيرة قال العالمةة السةيةد عةلةي األمةيةن فةي 

الذكرى الثالثة للثورة السورية: إن طغيان الةعةنةاويةن الةطةائةفةيةة 

والمذهبية على األحدا  كان من أسبابه قيام بةعة  الةتةجةمةعةات 

العلمائية بإصدار فتاوى الجهاد والدعوة لنصرة الشعب السةوري 

بالسالح والمسلحين ،وتدخل حزب هللا الناتج عن تحالف النظامين اإليةرانةي والسةوري 

ورفعه لشعار الدفاع عن المقامات الدينية والقرى الشيعية في القصير، أضف إلةى ذلةك 

عمليات الخطف ألسباب طائفية ومذهةبةيةة، كةل ذلةك أّدى إلةى صةبةغ الصةراع بةالةلةون 

الطائفي والمذهبي، ومن أهم تلك األسباب التي هّي ت لوالدة هذا المناخ الخطير إعةتةمةاد 

النظام على الخيار العسكري من أول األمر واستمرار  عليه وانجرار الثورة إلةى حةمةل 

السالح مما غّيب المطالب المشروعة للشعب السوري ومنطق اإلصالح وجةعةل مةنةطةق 

الغلبة هو السائد، وهو منطق يدفع األطراف المتصارعة لإلستقواء بالعصةب الةمةذهةبةي 

واإلصطفاف الطائفي. والمطلوب إلطفاء نار هذا الصراع المدمر للجميع والذي لن تنجو 

منه مجتمعات وشعوب المنطقة العمل على إنهاء هذا الصراع الةمةسةلّةس ولةزوم اقةتةنةاع 

النظام والمعارضة ب ن السالح لن ينتج سوى المزيد من الدمار لسةوريةة والةمةزيةد مةن 

األحزان واآلالم والتشريد للشعب السوري. وللخروج من اإلحتقانات الطائفية والمذهبية 

يجب اجتماع المرجعيات الدينية الفاعلة والةمةعةتةمةدة فةي مصةر والةعةراق والسةعةوديةة 

وإيران وسائر الدول العربية واإلسالمية وإصدار فتاوى تحريةم ذهةاب الةمةقةاتةلةيةن إلةى 

سورية، فإن فتاوى التحريم هذ  تبطل الحجج الدينية والمذهةبةيةة لةلةقةتةال بةاسةم الةديةن 

والمذهب، وتساهم في إزالة اإلحتقان الطائفي والمذهبةي مةن الةنةفةوس، وتةعةمةل عةلةى 

 إخراج كل المقاتلين الموجودين على األراضي السورية.

العالمة السيد علي األمين لموقع لبنان 

الجديد : انخراط حزب هللا أخيراً في 

القتال على األراضي السورية زاد من 

اإلحتقانات المذهبية ومن ارتداداتها على 

  الطائفة الشيعية

 حوار كاظم عكر —موقع لينان الجديد

لقد باتت الساحة الشيعية أمام منعطف أمني وسياسي خطير 
بعد تسارع االحدا  في المنطقة وال سيما مع تزايد التهديدات 
والهجمات االرهابية في اكثر من منطقة في وطننا لبنان ، و 
ربما بات الهدف واضحا " اإلنتقام من الشيعة " وأمام هذا 
الواقع فقد بات رفع الصوت مسؤولية كبيرة تتحملها أوال 

  . واخيرا مرجعياتنا الشيعية جميعها دون استثناء

وعليه توجهنا في موقع لبنان الجديد الى المرجع الشيعي 
اللبناني سماحة السيد علي األمين ، المرجع الشيعي الجريء 
أو االكثر جرأة على تناول المواضيع السياسية التي تعتر  
الساحة الشيعية على أمتداد لبنان والوطن العربي 
واالسالمي ،وقد كان الصوت الراف  لخروج الشيعة عن 
رسالة أئمتهم الداعية إلى الوحدة ورف  الفتنة بجميع 

 . أشكالها وأنواعها

السيد األمين كان من األوئل الذين رفضوا االقتتال الطائفي 
والمذهبي ومن األوائل الذين وقفوا وبكل جرأة ضد توريط 
الشيعة في قضايا خاسرة وهو الذي وقف بكل قوة ضد تورط 

 . بع  الشيعة في األزمة السورية
أكد سماحته على ضرورة أن يجتمع أهل االعتدال من مختلف 
الطوائف والمثقفين ورجال الدين والسياسيين ليكون خطابهم 

 . أكثر ت ثيرا وفاعلية في الراي العام
واكد سماحته على أهمية الحوار االسالمي االسالمي في هذ  
المرحلة على مستوى الدول العربية واالسالمية في المنطقة 
مشير إلى ان هذا الحوار هو الذي يساهم في تخفيف االحتقان 

 . بين دول وشعوب المنطقة

 
ما هي برأيكم السبل اآليلة للخروج من نفق الفتنة المذهبية 
التي يعانيها مجتمعنا االسالمي اليوم في المنطقة عموما 

 ولبنان خصوصا ؟

نحن نرى أن من السبل التي تخرجنا من هذ  الحالة الطائفية 
التي تهدد االستقرار والوحدة في لبنان خصوصاً والمنطقة 
عموماً أن يجتمع أهل اإلعتدال من مختلف الطوائف من 
المثقفين ورجال الدين والسياسيين إلنشاء إطار يجمعهم 
ليكون خطابهم أكثر ت ثيراً وفاعلية في الرأي العام، وتقع 
المسؤولية الكبرى على والة األمر والحكام في دولنا العربية 
واإلسالمية في تظهير ودعم االعتدال الديني والعمل على 
تنظيم السلك الديني وإقامة معاهد مشتركة للعلوم الدينية 
،واعتماد الوسائل اإلعالمية والقنوات التلفزيونية التي تنشر 
فكر الوسطية واالعتدال في المجتمع ،وبذلك تنتشر ثقافة 

 اإلعتدال التي تضعف حجج الّتطّرف وتبطلها

 

لقد بات الحوار االسالمي _ االسالمي أهمية قصوى في هذ  
المرحلة كيف يمكن تفعيل هذا الحوار في ظل التشنجات 

 القاسية التي تعيشها الساحة االسالمية اليوم ؟

نحن مع الحوار اإلسالمي اإلسالمي على مستوى الدول 
العربية واإلسالمية ألنه هو ما يساهم في تخفيف اإلحتقانات 
بين دول وشعوب المنطقة. وأما على المستوى الداخلي في 
لبنان فنحن مع الحوار الذي يشمل كل المكونات الداخلية، وال 
يصس اسبعاد أي فريق تحت أي عنوان من العناوين السياسية 
أو الدينية ولذلك كنا قد دعونا في السابق فخامة رئيس 
الجمهورية اللبنانية العماد ميشال سليمان أن تكون طاولة 
الحوار الوطني في لبنان جامعة لكل القوى واآلراء من أهل 
الرأي والفكر والدين والسياسة وأن ال تقتصر على القوى 

 السياسية المهيمنة على طوائفها والرافضة للرأي اآلخر فيها.

هل يمكننا ان نعتبر الشيعة مستهدفون في هذ  المرحلة ؟ وما 

 هي األسباب برأيكم؟

ال نعتبر المسلمين الشيعة مستهدفين كمذهب وال كطائفة 
لبنانية ألن الشيعة عاشوا مع غيرهم من الطوائف في لبنان 
والمنطقة قروناً ولم يكن هناك استهداف من طائفة 
ألخرى،ولكن الذي برز أخيراً في المنطقة هو وصول بع  
القوى الدينية إلى الحكم بعناوين دينية وصفات مذهبية، مما 
هّي  لوالدة أحزاب دينية وطائفية وانتقالها من موقع الدعوة 
واإلرشاد إلى الدخول في عالم السلطة والصراع عليها بوسائل 
غير سياسية مما أوجد لهم مشكلة مع شركائهم في الوطن كما 
حصل في لبنان، وهذا ما جعل العناوين الطائفية محاّلً 
وموضعاً لتسليط األضواء واإلستغالل لها من الطامعين بزرع 
اإلنقسامات في مجتمعاتنا وأّمتنا طمعاً بإضعافها وتفكيك عرى 

وال شك ب ن من األسباب التي جعلت من  وحدتها من الداخل.
الشيعة اللبنانيين وغيرهم في واجهة األحدا  في لبنان 
والمنطقة هي السياسة التي اعتمدتها قيادات األحزاب الشيعية 
المحلّية في اإلرتباط بسياسة النظام اإليراني اإلقليمية، 
وانخراط حزب هللا أخيراً في القتال على األراضي السورية زاد 

 من اإلحتقانات المذهبية ومن ارتداداتها على الطائفة الشيعية.

لماذا لم نلحظ أي اهتمام بما يجري من قبل المرجعية الشيعية 

 في العراق وإيران ؟

ال شّك ب ن المرجعية الدينية ارتبطت أخيراً ب وضاع السلطة 
السياسية والحزبّية في أماكن تواجدها وتحولت في كثير من 
األحيان داعمة لها وداعية إليها وفي نفس الوقت هي ال 
تشجع على اإلعتدال وتخلّت عن دورها األساسي في التعليم 

ولذلك ترى معظم المعاهد والحوزات الدينية  والتوجيه.
المنتشرة في إيران والعراق ولبنان وغيرها من البلدان التي 
توجد فيها مؤسسات دينية ومراجع دين للطائفة الشيعية 
أصبحت فاقدة الستقاللية الرأي بسبب الهيمنة عليها من 
األحزاب الدينية المرتبطة بسياسة النظام اإليراني ومؤسساته 
الدينية الرسمية ، ونحن كنا قد استغربنا عدم اهتمام المرجعية 
الشيعية في العراق وإيران بما يجري من أحدا  في سوريا 
والمنطقة وقلنا ب ن المطلوب من المرجعيات الدينية في العراق 
أن تخرج عن صمتها وتصدر الفتاوى بتحريم المشاركة في 
القتال الدائر في سوريا، وهو المطلوب أيضاً من سائر 
المرجعيات الدينية في مصر والمملكة العربية السعودية 
وغيرهما من الدول العربية واإلسالمية ألن اإلعتدال ال يكون 
بالسكوت عن تصاعد حاالت التطرف واإلحتقانات المذهبية 
التي تنذر بوقوع الخطر الكبير والشر المستطير في المنطقة 

 والعالم.

لقد انتشر بشكل الفت مفهوم العمليات االنتحارية ألهداف 
وغايات معروفة ما مدى مشروعية هذ  العمليات من وجهة 

 نظر دينية وأخالقية ؟

نحن قد عّبرنا عن الرأي الديني في دروسنا الفقهية عن  
حرمة العمليات اإلنتحارية واإلرهابية، وهي تعتبر في الشرع 
من كبائر اإلثم والعدوان وهي بالتالي من أسوء الجرائم التي 
يرتكبها اإلنسان ضّد أخيه اإلنسان، وقلنا إن األعمال 
اإلنتحارية ال ترتبط بدين أو بطائفة أو منطقة،ونرى أن مثل 
هذ  العمليات ال تصس نسبتها لغير فاعلها بال نظر إلى لونه 
ومعتقد  وجنسيته، وهي تتولّد عادًة من إرادة سّيء النّية 
وفاسد الطوّية التي تزرعها في نفس صاحبها ثقافة الحقد 
والكراهية العمياء التي تتولّد في أغلب األحيان من اإلنتماء 
إلى تنظيمات وأحزاب تعمل في سبيل تحقيق طموحاتها 
السلطوية ومشاريعها السياسية على تعبئة نفوس عناصرها 
بمشاعر العداوة والبغضاء، وتزّين لهم سفك الدماء وقتل 

 األبرياء تحت عناوين الجهاد والنضال.

لماذا ال يصار إلى إطالق مبادرات سياسية باتجا  حزب هللا 
وغير  من المعنيين بهذا األمر ومحاولة رفع الصوت لوضع 

 حد لهذ  االزمة والحد من تداعياتها ؟

نحن مستعدون للقيام ب ية مبادرة باتجا  الحوار مع حزب هللا 
وغير  في أسباب هذ  األزمة ألننا من المقتنعين ب ن حزب هللا 
يمكن أن يلعب دوراً إيجابياً ومؤثراً في وضع حد لتصاعد 
اإلحتقانات المذهبية ومخاطرها، والمطلوب من حزب هللا أن 
يستمع للرأي الناقد له ألن صاحب هذا الرأي قد يكون من 
الذين ال يريدون له التورط واإلبتعاد عن دور  البّناء في 
قضايا الوحدة اإلسالمية والوطنية، وهذا بخالف الذين 
يسكتون عن نقد  أو الذين يكيلون له المديس ممن يريدون له 
المزيد من التورط في الصراعات الداخلية والخارجية التي 

 تبعد  عنها.

برأيكم ما هي حقيقة الصراع الحالي ؟ سياسي أم مذهبي ؟ 

 وما هو الحل برأيكم ؟

لقد ذكرنا مراراً إن السبب الرئيسي في ظهور الطائفية العنيفة 
في مجتمعاتنا يعود إلى الصراع على السلطة والنفوذ بين 
األحزاب الدينية و الجماعات السياسية في الداخل وبين دول 
اقليمية على مستوى الخارج قد زاد من حّدته غياب العالقات 
الطبيعية بين الدول العربية واإلسالمية في المنطقة خصوصاً 
بعد أحدا  العراق. وقد يحاول بعضهم إعطاء العناوين 
الطائفية والمذهبية للصراع ليحصل على اإلصطفاف الطائفي 

والمسلمون   وراء مشروعه السياسي وطموحاته لتحقيقه.
السنة و الشيعة عاشوا إخوانا في مجتمعاتهم وأوطانهم قروناً 
عديدة وسيبقون كذلك إلى أن ير  هللا األر  ومن عليها وقد 
كانوا ج يختلفون في قضايا تاريخية ودينية تبعاً الختالف 
اإلجتهادات ولم يؤثر ذلك على حياتهم الطبيعية ألنه لم يكن 
هناك صراع على السلطة و الحكم وكانت تجمعهم القضايا 
المركزّية في الّدفاع عن األمة اإلسالمية ودورها الريادي في 
العالم وقضاياهم الوطنية المشتركة. وقد تحّدثنا في األجوبة 

 السابقة عن بع  الوجو  المساعدة على إيجاد الحلول.

 



إستغالل البعد المذهبي سياسيًا 
 وخطره على األّمة

 4102عدد شباط  —مجلة الجزيرة اإللكترونية 

إن عزف بعض المتصدين للشأن العام 

السياسي والديني على أوتار الطائفية هو 

من المحرمات الكبرى ، ألنها تحدث 

الفتنة بين أبناء الوطن الواحد وبين أبناء 

األمة الواحدة، وهم بذلك من حيث يشعرون أو ال يشعرون 

يعملون على تمزيق المجتمعات وتأجيج الصراعات التي 

تدفع األمة بكل مكوّناتها أثمانها من حياتها ودورها وسمعة  

وماذا يبقى لهؤالء من مصالح شخصية لهم وألحزابهم رسالتها، 

ولجماعاتهم إذا أشعلت سياساتهم نار الفتن بين الطوائف 

 والمذاهب واألديان؟. 

ولذلك نرى أنه يجب العمل على محاصرة خطاب التةطةرف الةديةنةي 

والمذهبي من خالل إشاعة وتظهير خةطةاب اإلعةتةدال الةذي يةنةبةذ 

التعصب والتطرف ويعيدنا إلى طريق الةوسةطةيةة الةتةي أرادهةا هللا 

 تعالى لهذ  األمة.

ونحن نرى أن المحّرك الةرئةيةس لةظةهةور الشةحةن الةطةائةفةي فةي  

مجتمعات بلداننا يعود إلى الصةراع عةلةى السةلةطةة والةنةفةوذ بةيةن 

األحزاب الدينية والجةمةاعةات السةيةاسةيةة فةي الةداخةل وبةيةن دول 

اقليميةة عةلةى مسةتةوى الةخةارج وتةوظةيةف الةعةنةاويةن الةطةائةفةيةة 

والةةمةةذهةةبةةيةةة فةةي الةةطةةمةةوحةةات 

السياسية البعيدة عن مصةالةس 

الشعب ومكةونةاتةه الةمةخةتةلةفةة 

للحصةول عةلةى اإلصةطةفةافةات 

الطائفية التي تعزز مطالب تلك 

الجمةاعةات والةزعةامةات الةتةي 

توحي لألتباع ب نها تسعى للحفاظ على حقوق الطائةفةة والةمةذهةب، 

وهي في الحقيقة ال تحافظ إال على مصالحها الخاصةة الةتةي يةدفةع 

 ثمنها الشعب من كل الطوائف.

وقد قلنا فيما مضى على سبيل المثال عن الةحةالةة الةطةائةفةيةة فةي  

لبنان أن حقوق الشعب اللبناني مما يسمى األكثرية أو األقةلةيةة لةم 

تكن موجودة حتى عندما يشترك المتخاصمون بالحكةم! فة يةن هةي 

حقوق الناس في التعليم والطبابة؟ وأين حقوق الةنةاس فةي األمةن 

 والخدمات؟ وأين حقوق الناس في فرص العمل والوظائف؟

فكلها أصبحت حقوقاً ألشخاص الزعامات واألتباع المختصين مةن  

الصف األول، وليست للطوائف >فلو كانوا على حقوقنا يخةتةلةفةون 

لعادت إلينا حقوقنا عندما يتفقون< ولةكةن نةحةن نةرى أن حةقةوق 

الشعب ضائعة في كلتا الحالتين، في حالة االتةفةاق بةيةن األكةثةريةة 

واألقلية في الحكم وفي حالة االفتراق، وذلك ألن كل فريق يةحةاول 

أن يختةزل حةقةوق طةائةفةتةه أو 

 · جماعته بحزبه أو شخصه

وقد عاشت مجتةمةعةاتةنةا قةرونةاً 

عديدة بعيداً عن هةذا الةمةنةطةق 

الطائفي الظاهر اليوم ولم نةكةن 

نسمع بهذ  االختالفات واآلراء 

الشاذة التي نبشةت مةن بةطةون 

التاريخ ليستغلها أعداء أمتنا في صناعة الفةرقةة والةبةغةضةاء بةيةن 

أبنائها، ولم يكن هناك صراع على السلطة والحةكةم بةيةن األحةزاب 

الدينية وغيرها من أنظمة الحكم والةجةمةاعةات السةيةاسةيةة وكةانةت 

الدعوة هي الغالبة على توجه الحركات الدينية، والةمةسةلةمةون فةي 

أوطانهم مع غيرهم من المواطنين كانت تجمعهم القةضةايةا الةعةامةة 

كالّدفاع عن الوطن اإلسةالمةي ومةكةانةتةه فةي الةعةالةم، وقضةايةاهةم 

 الخاصة الوطنية والحياتّية المشتركة.

وقد يؤدي استمرار توظيف الةعةنةاويةن الةطةائةفةيةة فةي صةراعةات  

النفوذ والمكاسب السياسية إلى تفةكةيةك دولةنةا وأوطةانةنةا وتةدمةيةر 

مجتمعاتنا، والمستفيد من إثارة هذ  الفتن العمياء هم أعداء األّمةة 

الةةةّطةةةامةةةعةةةون بةةةخةةةيةةةراتةةةهةةةا 

والةةخةةائةةفةةون مةةن وحةةدتةةهةةا 

ونهضتها، ولذلك يةجةب أن 

نةةرفةة  خةةطةةاب الةةتةةطةةّرف 

والّتكفير من كلّ الفئات وأن 

نةةدعةةم خةةطةةاب الةةوسةةطةةّيةةة 

واإلعةةتةةةدال الّةةذي يسةةةعةةةى 

لةةنةةجةةةاة األّمةةة بةة سةةرهةةةا، 

وأصةةحةةاب هةةذا الةةخةةطةةاب 

اإلعتدالةي هةم مةن الةفةرقةة 

الّناجية ألّنهةم يسةعةون إلةى 

نجاة األّمة كلّها مةن الةفةتةن 

واإلنةةقةةسةةامةةات ويةةعةةمةةلةةون 

بقوله تعالى ) ولتةكةن مةنةكةم أّمةة يةدعةون إلةى الةخةيةر وية مةرون 

 بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون( .

ومن أعظم الخير ألمتنا ومجتمعاتنا هو السعي لوحدة الكلمة فةيةهةا 

وإبعادها عن منطق الطائفية واإلنقسام ، وانظر إلةى قةولةه تةعةالةى 

حي  عّبر عنهم )أّمة( وأّنهم هم المفلحون ، فهؤالء هةم الةّنةاجةون 

وليس الّذين يحتكرون النجاة ألنةفةسةهةم ومةذاهةبةهةم وجةمةاعةاتةهةم 

والمطلوب لمواجهة هذ  الحةالةة الةطةائةفةيةة الةطةارئةة الةتةي تةهةدد 

والة األمةر  -بةالةدرجةة األولةى  -االستقرار في بلداننا أن يتحةرك 

النةهةم يةمةتةلةكةون إمةكةانةات -والحكام في دولنا العربية واإلسالمية 

بالعمل على ترسيخ قواعد المواطنية التةي تةقةوم عةلةى  -المواجهة

العدل والمساواة بين المواطنيةن، وبةدعةم قةوى االعةتةدال الةديةنةي 

وتنظيم التعليم الديني وإقامة المعاهد الدينية المشتركةة، واعةتةمةاد 

الوسائل اإلعالمية والقنوات التلفزيونية التي تنشر فكر الةوسةطةيةة 

واالعتدال في المجتمع وبةذلةك نةعةّزز ارتةبةاط الةمةواطةن بةالةوطةن 

والدولة ومؤسساتها، وبذلك نبعد مخاطر استغالل التمايز الطائةفةي 

أو المذهبي من قبل السياسةيةيةن فةي الةداخةل والةخةارج لةتةسةويةق 

 الصراع على أنه مس لة حياة أو موت للطائفة أو المذهب. 

وإن من أهم الوسائل الةمةانةعةة 

من اختالط الدينةي بةالسةيةاسةي 

واستثمار مقدسةات الةديةن فةي 

الخالفات السياسية هةو الةعةمةل 

على نشر الوعي الديةنةي الةذي 

يعطي المواطنين الةقةدرة عةلةى 

الةتةةمةيةةيةةز بةةيةةن الشةة ن الةديةةنةةي 

والش ن السياسي، والبيان لةهةم أن الةديةن لةيةس هةادفةاً لةإلمسةاك 

بالسلةطةة والةنةظةام، وأن الةديةن ال تةتةنةافةى أهةدافةه مةع الةعةدالةة 

واالستقرار التي يحققها النظام السياسي الذي ارتضا  الشعةب فةي 

بالد ، ومن الوسائل النافعة في هذا المجال العمل على تنظيم قةيةام 

األحزاب على أسس من البرامج السياسية واالجتماعية والثقةافةيةة 

بعيداً عن احتكار الصفة الدينية التي توحي للقواعد الشعبية وكة ن 

الخالف السياسي بين بع  األحزاب والنظام وغيةر  يةجةري بةيةن 

 أتباع الدين والمخالفين للدين!

فإن الشرعية الدينية للحاكم والدولة ال ت تي من االنتماء لألحزاب  

الدينية، وإنما من خالل مؤسسات الدولة الةتةي ارتضةاهةا الشةعةب 

ومن خالل العمل المتواصل لتحقيق العدالة اإلجةتةمةاعةيةة والةحةيةاة 

اآلمنة للشعب وتطويرها وإرساء قواعد النظام العام الشامل ألمةن 

 البالد ومصالس العباد. 

ونتوجه إلى شةبةابةنةا الةذيةن قةد 

يقعون ضحية لةتةلةك الشةعةارات 

التي تزرع الةفةرقةة بةيةن أبةنةاء 

األمة الواحدة بالقول لهم: أنةتةم 

أمل األوطان، وأمةل األمةة فةي 

بناء مستقبلها وتعزيز مكةانةتةهةا 

والةةوصةةول بةةهةةا إلةةى مةةوقةةعةةهةةا 

 -أيةهةا األمةل الةواعةد-الريادي الالئق بها في العالم، وأنتم تعلمون 

من خالل تاريخنا وقرآننا المجيد أن وحدة الكلمة كانت فةي أسةاس 

 البنيان المرصوص ألمتنا كما قال هللا تعالى :

)وإن هذ  أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعةبةدون( وكةمةا فةي قةولةه 

تعالى: )واذكروا نعمة هللا عليكم إذ كنتم أعداًء ف لّف بةيةن قةلةوبةكةم 

 ف صبحتم بنعمته إخواناً(.

ولذلك فإن المطلوب منا جميعاً أن نبتعد عةن كةل عةوامةل الةفةرقةة 

واالنقسام، وأن ندرك أن وحدة األمة هةي مةن مةقةاصةد شةريةعةتةنةا 

السمحاء، وبهذا المقصد الشريف يعرف شبابنا بةطةالن كةل دعةوة 

تريد جعلنا طوائف ومذاهب متناحرة تحت شعار الدين، فإن الةديةن 

هو داعية وحدة وليس داعية فرقة وانقسام كما جاء فةي قةول هللا 

 محذراً من الذين فّرقوا دينهم:

ةْيء  (   ةْنةُهةْم ف ةي شك ةًعةا لكْسةتك م  ةيك اُنوا ش  كك ُهْم وك ينك قُوا د  ينك فكرَّ ) إ نَّ الَّذ 

ةبك  ْذهك تك لُوا وك ْفشك ُعوا فكتك ازك نك الك تك ُسولكُه وك رك ك وك
يُعوا هللاَّ أكط  وقوله تعالى: ) وك

.) ينك اب ر  عك الصَّ ك مك
اْصب ُروا إ نَّ هللاَّ يُحُكْم وك   ر 

 
 

 سماحة السيد علي األمين 

 مرجع شيعي لبناني

ظهور الشحن الطائفي في 
مجتمعات بلداننا مردّه إلى 

الصراع على السلطة 
والنفوذ بين األحزاب الدينية 

 والجماعات السياسية

الشرعية الدينية للحاكم 
والدولة ال تأتي من االنتماء 
لألحزاب الدينية، وإنما من 

خالل مؤسسات الدولة التي 
 ارتضاها الشعب 

قد يؤدي استمرار توظيف 
العناوين الطائفية في 

صراعات النفوذ والمكاسب 
السياسية إلى تفكيك دولنا 
 وأوطاننا وتدمير مجتمعاتنا

المطلوب منا جميعًا أن 
نبتعد عن كل عوامل 

الفرقة واالنقسام، وأن 
ندرك أن وحدة األمة هي 

من مقاصد شريعتنا 
 السمحاء

العالّمة السيد علي األمين : والية الفقيه 
ليست من العقائد الدينية واالرتباط السياسي 

بها من خارج الحدود يتنافى مع الوالء 
  للوطن ومؤسساته

 
 تلفزيون المستقبل—من حوار اإلعالمي ربيع شنطف مع سماحته

 
في ظل الجدل الذي أثير مؤخراً في مجلس النواب اللبناني عن والية 
الفقيه ينبغي أن نجيب على سؤالييين ايميا  ايل واليية اليفيقيييه مين 
العقائد الديينييية ث وثيانييياً عين اإلرتيبياط بيواليية اليفيقيييه بياليميعينيى 

 السياسي .

فنقول   إن والية الفقيه اي مسألة من مسائل الفقه و الفكر الديني، 
التي بحث عنها الفقهاء والعلماء في كتيبيهيل اليفيقيهييية وبيحيوثياتيهيل 
الدراسية ، والذي يحدد أن اذه المسألة أنها من مسائل اليعيقيييد  أو 
ليست منها، ال أال اإلختصاص من العلماء العارفين بأسس العقيد  

 والشريعة و بتفصيالتها وليس أال السياسة ال الذين يحددون.

ومن المعروف عند علماء المذاب الشيعي أن والية الفيقيييه ليييسيت 
من المعتقدات الدينية التي يجب اإلعيتيقياد بيهيا،  ن ميا ييدخيل فيي 
المعتقد الديني او ا مر الذي يكون معروفاً عند عمول المسلمين أو 
عند عمول المذاب على ا قل، وواليية اليفيقيييه ليييسيت مين أصيول 
الدين، ال عند عمول المسلمين وال عند خصوص المذايب الشيييعيي، 
وليست من فروع الدين الضرورية عند الفريقين. وما يجب اإلعتقياد 
به إما أن يكون من اصول الدين المتفق عليها بين عمول المسلمين، 
أو أن يكون من المسائل الضرورية في إطار اليميذايب عيليى ا قيل، 
ووالية الفقيه ليست من أصول الدين عند عمول المسلمين وال عينيد 
الشيعة منهل، بل اي من الفروع الفقهية غير الضرورية، واليفيروع 
الضرورية بمصطلح الفقهاء ال يجب اإلعتقاد بها . وميميا يشيهيد أن 
مسألة والية الفقيه ليست من المسائل الضرورية رفي  اليكيثيييريين 
من علماء الطائفة الشيعية لها عبر في عصور سابقة ومنهل علمياء 
معاصرون عاصرنا بعضهل في حوزات النجف واييران وقيد أنيكيروا 

 ثبوت والية الفقيه ولل يؤمنوا بثبوتها، ولل يعتقدوا بصّحتها.

وأما عن السؤال الثاني  فإن والية الفقيه قد انتقلت من دائر  البحث 
الفقهي لتصبح نظاماً سياسياً في إيران. ونحن ال نعار  أن ييخيتيار 
الشعب اإليراني والية الفقيه وفقيها يكون ولّياً ليهيل وحياكيمياً، فيهيذا 
شأن من شؤونه. ولكن ليس لهذه الوالية السياسية امتداد على غير 
بالدال، فهي والية غير عابر  لحدود وا وطان والشعيوب اليتيي ليل 
تكن جزءاً من عملية اإلختيار، وإنما ايي ميرتيبيطية بيالشيعيب اليذي 
اختاراا وقبل بها، فهذا شأنه . واينيام مين ييرفضيهيا داخيل إييران 
أيضاً، وقد جرت مظاارات كثير  ضد نظال والية الفقيه في طيهيران 
قبل سنوات عد ، وكان بع  الذين قيادوا اليتيظياايرات مين عيليمياء 
الدين، فلو كانت من المعيتيقيد الشيييعيي فيكيييف تيظياايروا ضيد ايذه 
المسألةث واذا أيضاً يشهد على أنها ليست معتقداً شييعييياً، وليييسيت 
من المقّدس الذي ال يحجوز اإلعترا  عليه، وإنيميا ايي أصيبيحيت 
نظرية سياسية ومن حق الشعب أن يرف  اذه النظرية السييياسييية 

 أو يقبلها أو يعتر  عليها.

وأما عن عالقة ا حزاب بها، فإذا شياء حيزب ميا خيارر إييران أن 

يرتبط بوالية الفقيه ويعتبراا مرجعية دينية تقرر له ما ينبغي له ان 

يفعله في وطنه ، فيإن ايذا ييتينيافيى ميع اليوالء ليليوطين و ليليدولية 

والشعب والمؤسسات المينيبيثيقية عين إراد  الشيعيب واخيتييياره فيي 

الوطن، ولذلم ال يمكن للحزب المرتبط بوالية الفقيه سياسييياً اليقيول 

بأنه يؤمن بنهائية الوطن اللبينيانيي وبيميؤسيسياتيه مين خيالل واليية 

الفقيه، فإذا افترضنا أن الفقيه اليول موجود وغدا ليل ييكين ميوجيوداً 

فماذا نصنعث فأي حزب لبناني أو غير لبناني شأنه أن يرتبط بيواليية 

الفقيه فقهياً وروحياً ولكن ليس له أن يرتبط بها سياسياً مين خيارر 

الحدود . إن والية الفقيه بلحاظ النظال اإليراني أصبحت اي بيميعينيى 

الفقيه الذي يحكل شعبه وبالده، وقد ييكيون اينيام ميرجيعييية ديينييية 

خارر الحكل وُيرجع إليها في الشؤون اليروحييية، وعيليى تيقيديير أن 

انام حزباً أراد ان يرتبط فقيهييياً وروحيييا بياليوليي اليفيقيييه اليحياكيل 

السياسي لبالده، فنقول له إن ارتباطم بوالية الفقيه على اليميسيتيو  

السياسي اذا يؤدي إلى انفصال وإلى مخالفة لمؤسساتم الدستيوريية 

التي قال عليها العقد اإلجتماعي في وطنم. ايذا اليوطين فيييه شيعيب 

وانبثقت عن الوطن والشعب دولة ذات مؤسسات يينيبيغيي أن ييكيون 

والؤم لهذا الوطن ومرحعيتم لمؤسسات الدولة و الشعب وال يميكين 

ان تاخذ شرعية اإلندمار في وطنم او الطاعة لمؤسساتم من خيالل 

 والية الفقيه بالمعنى السياسي من خارر الوطن.


