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حوار الدولي

مرجع شيعي لبناني ولد ي بلدة قاوية العاملية 
ي جنوب لبنان سنة 1952، من علماء لبنان وعضو 

ي مجلس حكماء امسلمن.
درس على يد عدد من مراجع الدين ي النجف 
ي العراق ي سبعينيات القرن اماضي، وتخرج عامًا 

مدّرسًا مادتي الفقه وأصوله.
ي  دينّية  معاهد  ي  العليا  امرحلة  طللاب  دّرس 
الللعللراق ولللبللنللان وإيللللران وسللوريللا، وتللخللرج على يديه 

العديد منهم.
الشرع اإسامي ي مدينة بيروت،  تللرأس معهد 
ومعهد الصدر للدراسات ااسامية ي مدينة صور

شغل منصب اإفتاء ي صور وجبل عامل

¿  ااقتتال السني ل الشيعي 
يصب ي مصلحة َمللن؟، وهل 
تعتقد أن هنالك من حل ما، 

إعادة التقارب بينهما؟

إن ااقللتللتللال اجلللاري    ¿ ¿
اللللعلللربللليلللة  الللللللللللدول  بللللعللللض  ي 
للليللس اقلللتلللتلللاًا ملللذهلللبلللّيلللًا بن 
انتمى  وإن  والللشلليللعللة؛  الللسللّنللة 
امللللتللللقللللاتلللللللللون إلللللللللى مللللذاهللللب 
إسلللللامللللليلللللة ملللخلللتلللللللفلللة، وهللللو 
اأمللللة  أعللللللللداء  إا  يللللخللللدم  ا 
الللللعللللاملللللللللن علللللللللى إضلللعلللافلللهلللا 
واللللطلللاملللعلللن بلللثلللرواتلللهلللا، وقللد 
اللللسلللبلللب  أن  ملللللللللللللرارًا  ذكللللللرنللللللا 
الطائفية  ظهور  ي  الرئيسي 
يعود  مجتمعاتنا  ي  العنيفة 
إلللللى الللللصللللراع علللللى الللسلللللطللة 
وأحللللللزاب  دول  بللللن  واللللنلللفلللوذ 

تابعة لها. 
وقد يحاول بعضهم إعطاء 
العناوين الطائفية وامذهبية 
للللللصللراع احلللاصلللل ي بعض 
الللللللللللدول الللللعللللربلللليللللة للليللحللصللل 
علللللى ااصلللطلللفلللاف الللطللائللفللي 
اللللسللليلللاسلللي  مللللشللللروعلللله  وراء 

وطموحاته لتحقيقه.
 وقلللللللللد علللللللللاش امللللسلللللللللمللللون 
الللسللنللة والللشلليللعللة إخللللوانللللا ي 
قرونًا  وأوطانهم  مجتمعاتهم 
علللللديلللللدة وسلللليللللبللللقللللون كلللذللللك 
اأرض  اه  يللللللللرث  أن  إلللللللللى 
وملللللن عللللليللهللا، وكللللانللللت جللمللع 
أوطانهم  ي  والشيعة  الللسللّنللة 
امشتركة  الوطنية  قضاياهم 
الّدفاع  ي  امركزّية  والقضايا 
عن اأمللة ودورهللا الريادي ي 
الللعللالللم. امللطلللللوب مللن اللللدول 
العمل  والللعللربلليللة  اإسللاملليللة 
علللللللى إعلللللللللادة احلللللللللوار بلليللنللهللا 
وإطللللللللاق خلللطلللاب ااعللللتللللدال 
واحللللتللللضللللان أصللللحللللابلللله، فلللإن 
ذلللللك ملللا يللسللاهللم ي إعللللادة 
عللمللللليللة الللتللقللارب بلللن الللسللّنللة 
والللشلليللعللة، ويللقللطللع الللطللريللق 
علللللى امللسللتللفلليللديللن ملللن إثللللارة 
أبناء  بللن  والللصللراعللات  الفن 

اأمة الواحدة.

حللد  أي  إلللللللى  بلللللرأيلللللك،   ¿  
الللللللدائللللللر ي سلللوريلللا  الللللقللللتللللال 
الللذي تلعب  واليمن  والللعللراق 
إيلللران رأس حللربللة فيه يؤجج 

القتال السني ل الشيعي؟
¿ ¿ ا شك أن دخول أحزاب 
طللائللفلليللة إللللى سللاحللة الللقللتللال 
اللللللدائلللللر ي سللللوريللللا والللللعللللراق 
واليمن هو من العوامل التي 
صلللبلللغلللت الللللللصللللللراع بلللللاأللللللوان 
الشعارات  امذهبية من خال 
تلللللك اأحللللزاب،  الللتللي ترفعها 
فهناك أحزاب طائفية موالية 
اللللقلللتلللال  إيللللللللللران دخلللللللللت ي 
ورفعت شعارات مذهبية واهية 
وامراقد  الشيعة  عن  كالدفاع 
الللديللنلليللة، وهلللذا مللا اسللتللدرج 
البعض من سوريا  امقابل  ي 
وخللللارجللللهللللا للللللللقلللتلللال ضلللدهلللا، 
وبلللذللللك أسللقللطللت الللعللنللاويللن 

السيد علي اأمن ان »ااقتتال اجاري ي بعض الدول 
العربية ليس اقتتاًا مذهبّيًا بن السّنة والشيعة، وهو 

ا يخدم إا أعداء اأمة«، مشددًا على ان »امطلوب 
من الدول اإسامية والعربية إعادة احوار بينها ما 
يساهم ي إعادة عملية التقارب بن السّنة والشيعة«.

وقال ي حديثه مع »اليوم«: لقد ذكرنا مرارًا أن تدخل 
حزب اه ي سوريا يقوده إلى امجهول. مشيرا إلى 

ان احوار بن اأديان الذي يقوم به اأزهر الشريف 
ومركز املك عبداه للحوار بن اأديان والثقافات ي 

ڤيينا وغيرها يساهم ي التخفيف من حّدة ظاهرة 
اإساموفبيا.. فإلى نص احوار:

أكد

حوار- صفاء قرة محمد ـ بيروت

المرجع الشيعي اللبناني علي اأمين لـ ^ :

حزب اه ي سوريا يقوده إى اجهولتدخل
واية الفقيه نظام سياسي وليس معتقدا دينيّا وعلماؤنا يرفضوها

على نظام طهران العمل على إعادة بناء الثقة مع امملكة
اأحزاب الطائفية اإيرانية تسعى للوصول إى السلطة بالشعارات امذهبية

امسلمون السنة 
والشيعة عاشوا 

إخوانا ي 
جتمعاهم 

وأوطاهم قرونً 
عديدة وسيبقون

مطالبة حزب اه بالتحول الكامل 
بعيدا عن امتاك الساح

أكد علي اأمللن، على أن امطلوب من ميليشيا »حللزب اه« التحول 
بالكامل إلى حزب يتعاطى العمل السياسي بعيدًا عن امتاك الساح.
وطلللاللللب اأمللللن احلللللزب، بللللأن يللتللخلللللى علللن قللوتلله الللعللسللكللريللة وربلللط 
السلم واحللرب  الللقللرار وحللدهللا ي  اللبنانية صاحبة  بللالللدولللة  سللاحلله 
وقضايا اأمللن والللدفللاع، كما هو شأن كل الللدول ي العالم، مشيرا إلى 
أنه لن يستطيع ااستمرار ي جاوزه للدولة اللبنانية بإبقاء ساحه 
خارج سلطتها رغمًا عنها ورغمًا عن إرادة معظم اللبنانين، أن ذلك 
الدولة، ما يؤدي  سيستدرج أحزابًا أخللرى حمل الساح خللارج سلطة 

إلى حروب داخلية وانهيار الدولة والنظام. 

علي اأمن:

ماين اإيرانين 
خرجوا قبل سنوات 
ي العاصمة طهران 
وغيرها فيما سمي 

بـ»احركة اخضراء« 
التي م قمعها 

بالقّوة؛ وكان فيها 
العلماء وغيرهم من 

الرافضن لواية 
الفقيه بامعنى 

السياسي، وكانت 
معارضتهم لها 

سلمية وسياسية 
بوصفها نظامًا 
سياسيًا وليس 

بوصفها معتقدًا 
دينّيًا

اللللطلللائلللفللليلللة واملللذهلللبللليلللة علللللى 
العداوة  نللار  واشتعلت  القتال 
بللن امللذاهللب والللطللوائللف، مع 
أن اللللصلللراع اللللدائلللر يللرجللع ي 
أسلللبلللابللله وأهللللدافلللله إلللللى سعي 
تلللللللللك اأحلللللللللللزاب بلللاللللوسلللائلللل 
غلليللر امللشللروعللة للللللوصللول إلللى 
الدول  نفوذ  وتوسيع  السلطة 
اللللداعلللملللة للللهلللا، مللسللتللغلللللن ي 
سبيل ذلك الشعارات الدينية 

وامذهبية.

¿ بلللعلللد سلللللت سلللللنلللللوات مللن 
ي  اه«  »حللللللللللزب  انلللللللخلللللللراط 
سوريا وبعد العدد الكبير من 
الللضللحللايللا، بلللرأيلللك ي ملليللزان 
الربح واخسارة، ماذا خسر أو 

ربح احزب ي السياسة؟
لللقللد ذكلللرنلللا ملللللللرارًا أن   ¿ ¿
تللدخللل »حلللزب اه« ي سللوريللا 
يللللقللللوده إللللللى امللللجللللهللللول. وهلللو 
بالقتال على أرضها يقدم على 
اانتحار، وهو ا ينحر نفسه 
فللقللط، بلللل يللعللرض غلليللره من 
والوطن  اللبنانين  امواطنن 
إلى أفدح اأخطار باستمراره 

اللللتلللدخلللل ي سللللوريللللا. لللذلللك 
قلنا ي أكثر من مناسبة بأنه 
يللجللب عللللليلله اانلللسلللحلللاب من 
بعد  خصوصًا  هناك،  القتال 
الللذي جعل  الللروسللي  التدخل 
الكبار  لتدخل  سوريا مسرحًا 
وغيرها، فلم يعد لل»حزب اه« 
تأثير ي مجريات احرب  أي 
هلللنلللاك، وهللللو للللن يللحللصللد من 
امزيد  سللوى  تدخله  اسللتللمللرار 
ملللللن اخللللسللللائللللر ي صلللفلللوفللله، 
واملللللزيلللللد مللللن سللللللوء الللسللمللعللة 
الللللللداخللللللل  والللللللعللللللزلللللللة ي  لللللللله 
العربي  العامن  وي  اللبناني 

واإسامي. 

¿ من قصدت حينما قلت 
إن »هلللنلللاك أحللللزابللللا اسللتللغلللللت 
إلى  للوصول  كوسيلة  يللن  الللِدّ
اللللسلللللللطلللة ثلللللم قللللامللللت بللنللشللر 
اخللللطللللاب اللللطلللائلللفلللي للللزيلللادة 

أتباعها«؟
مللن  الللكللثلليللر  قلللصلللدت   ¿ ¿  
التي نشأت  الدينية  اأحللزاب 
حللت شللعللارات هللادفللة للدعوة 
بللعلليللدًا عللن صللراعللات  الدينية 

الللسلللللطللة، ثلللم انللتللقلللللت تلك 
اأحزاب من الدعوة السلمية 
إلى استخدام العنف والساح 
للللللللسللليلللطلللرة والللللللوصللللللول إللللى 
السلطة باسم الدين، كما هو 
احللاصللل مللن »حلللزب اه« ي 
لبنان وغيرها من اجماعات 
والعراق  سوريا  واأحلللزاب ي 
وغيرها  والللصللومللال  واللليللمللن 
من البلدان التي حملت فيها 
تلللللك اأحللللزاب الللسللاح حت 
شعارات دينية، ولذلك طلبت 
ملللن دولللتللنللا إعلللللادة الللنللظللر ي 
قلللللوانلللللن تلللشلللكللليلللل اأحللللللللزاب 
علللللللللللللى أسلللللللللللس ديللللللنلللللليللللللة أن 
تللوظلليللف اللللشلللعلللارات الللديللنلليللة 
ي السياسة يللؤدي إلللى وقللوع 
الللللللضللللللرر بلللللاللللللديلللللن وتلللشلللويللله 
إلى  الللداعلليللة  النقّية  صللورتلله 
الللسلللللم والللتللسللامللح، مللا ينتج 
عللنللهللا أيللضللًا إضللعللاف الللدولللة 
وتلللقلللسللليلللم املللللواطلللللنلللللن علللللى 
أن حملها  ديللنللي، كما  أسلللاس 
الشعارات امذهبية يساهم ي 
زرع الفرقة بن أتباع امذاهب، 
السياسية  اأحللللزاب  دور  فللإن 
يللجللب أن يلللقلللوم علللللى أسلللاس 
اللللبلللراملللج ااصلللاحللليلللة الللتللي 
والشعب  امجتمع  يحتاجها 
مللللن خللللللال تلللطلللويلللر الللللدولللللة 
وامللللؤسللللسللللات مللللع احلللافلللظلللة 
على وحدته الوطنية وعيشه 

امشترك.

»وايلللللللللللة  نللللللظللللللريللللللة  مللللللللا   ¿
الفقيه«، وهللل هي من ضمن 
أم هالة  الللشلليللعللة،  مللعللتللقللدات 

دينية لغايات سياسية؟
¿ ¿ نظرية »وايللة الفقيه« 
هي مسألة فقهية بحث عنها 
مللعللظللم الللفللقللهللاء، وملللا يللدل 
مللن مسائل  ليست  أنللهللا  على 
الللللعللللقلللليللللدة عللللنللللدهللللم ذهللللللاب 
كلللثللليلللريلللن مللنللهللم إللللللى نللفلليللهللا 
وإنللكللارهللا مللنللذ وقللللوع البحث 
الللفللقللهللي فلليللهللا؛ وصللللللوًا إلللى 
زماننا، خصوصًا فيما يتعلق 
منها بالواية السياسية على 
اللللنلللاس ونلللظلللام احلللكلللم، وقللد 

طللرحللت علللللى هلللذا الللنللحللو ي 
بللعللد وصللللول اخميني  إيللللران 
إلللللللى اللللسلللللللطلللة فللليلللهلللا، وكلللللان 
ملللن أهلللدافلللهلللا إسلللبلللاغ الللصللفللة 
احكم  مللسللألللة  على  الدينية 
حللصللر الللسلللللطللة الللسلليللاسلليللة 
بللالللفللقلليلله ومللنللع امللعللارضللة له 
باسم الللديللن، ومللع ذلللك فقد 
خللرج ماين اإيللرانلليللن قبل 
سللنللوات ي الللعللاصللمللة طللهللران 
باحركة  سمي  فيما  وغيرها 
اخلللللضلللللراء اللللتلللي م قللمللعللهللا 
العلماء  فلليللهللا  وكللللان  بللالللقللّوة؛ 
وغيرهم من الرافضن لواية 
الللفللقلليلله بللامللعللنللى الللسلليللاسللي، 
وكانت معارضتهم لها سلمية 
وسلليللاسلليللة بللوصللفللهللا نللظللامللًا 

سلللليللللاسلللليللللًا وللللليللللس بللوصللفللهللا 
معتقدًا دينّيًا.

إذا حللدث وأصللبللح هناك   ¿
تواجد أجنبي ي امنطقة، هل 
سيقلل هلللذا مللن نللفللوذ إيلللران 

وهيمنتها؟
 ¿ ¿ لدفع أخطار أي تواجد 
أجنبي ا بد من العمل على 
إعلللللللللادة اللللثلللقلللة بلللللن اللللنلللظلللام 
وإذا  امنطقة،  ودول  اإيللرانللي 
كان النظام ي إيران كما يعلن 
أنلله ضللد الللوجللود اأجنبي ي 
على  الللعللمللل  فعليه  امللنللطللقللة، 
إعللادة الثقة بينه وبن الدول 
العربية ي امنطقة، خصوصًا 
مع امملكة العربية السعودية 

وسائر دول اخليج من خال 
الللسللعللي اجللللدي إطلللفلللاء نللار 
الللللنللللزاعللللات اللللطلللائلللفللليلللة الللتللي 
أشللعلللللهللا ي اللليللمللن واللللعلللراق 
بللاحللوار القائم على  وسللوريللا 
ااحلللللتلللللرام امللللتللللبللللادل وحللسللن 
سياسة  عن  واابتعاد  اجللوار 
التدخل ي الشؤون الداخلية 
للللللللللدول اجلللللللللللوار وامللللنللللطللللقللللة، 
وبللذلللك تسحب ذريللعللة وجللود 

اأجنبي ي امنطقة.

¿ ظهرت ي اآونة اأخيرة 
ظللاهللرة اإسللامللوفللوبلليللا، ما 

أسبابها؟
ظللللاهللللرة  أن  أعللللتللللقللللد   ¿  ¿

بذورها  كانت  اإساموفبيا 

ملللللوجلللللودة قلللبلللل أحللللللللداث 11
سبتمبر، وقد كان هناك من 
بللن اإسللام  يللروج للمعاداة 
واللللللللغلللللللرب، وجلللللللللللاءت قللبلللللهللا 
بالطبع بعض اأحللداث من 
اغللتلليللاات وخللطللف وأعللمللال 
تفجير انتحارية؛ التي مثل 
بعض مللن إفللللرازات احللروب 
الللللتللللي حللللدثللللت ي امللنللطللقللة 
بللللن اللللللعلللللراق وإيلللللللللران وبلللن
الللللعللللرب وإسللللرائلللليللللل نللتلليللجللة 
ااحللللللللتللللللللال اإسلللللرائللللليلللللللللللي 
إضللافللة للحرب  لللفلللللسللطللن، 
اأفللللغللللانلللليللللة، وقلللللد اسللتللغلللللت 
تلللللللك اأحللللللللداث للللللتللخللويللف 
مللن اإسلللللام، لللتللأتللي بعدها 
لتعزيز  سبتمبر   11 أحلللداث 
تلللللك امللخللاوف حللتللى وصلت 
إلللللللللى درجللللللللللة اللللللظلللللاهلللللرة ي 
أيللامللنللا مللن خلللال تللصللّرفللات 
بللاسللم اإسلللام قللامللت وتقوم 
بلللهلللا »داعللللللللش« وغللليلللرهلللا مللن 
التي  اإرهللابللّيللة  التنظيمات 
للللإسلللام ا فعا  تللنللتللمللي  ا 

وا قوا.

بللإمللكللان  مللللدى  الللللى أي   ¿
امؤسسات وامراكز اإسامية 
تخفيف  ي  دورا  تلللللعللب  ان 
وطلللللللأة اإسللللامللللوفللللوبلللليللللا ي 
الللغللرب، وهللل هللي قلللادرة على 
الللصللورة  تظهير  الللنللجللاح ي 
احلللقللليلللقللليلللة لللللللإسللللللام مللن 

ضمن حوار اأديان؟
¿ ¿ ا شك أن احللوار بن 
اأديان الذي يقوم به اأزهر 
الللشللريللف ومللجلللللس حللكللمللاء 
امللللسلللللللللمللللن ومللللللركللللللز املللللللك 
اأديللان  بن  للحوار  عبداه 
»ڤللليللليلللنلللا«  ي  واللللللثلللللقلللللافلللللات 
وغللللليلللللرهلللللا مللللللن امللللؤسللللسللللات 
واملللللللرجلللللللعللللللليلللللللات الللللديللللنلللليللللة 
يلللسلللاهلللم إللللللى حللللد واسللللللع ي 
ظاهرة  حلللّدة  مللن  التخفيف 
اإساموفبيا، ولكن التأثير 
اأقللللللللللوى يللللكللللون ملللللن خللللال 
اإسامي  امللؤمللر  دول  قيام 
هذه  مثل  واحللتللضللان  بتبني 
اللللللقللاءات وتللشللجلليللع خطاب 
ااعتدال الذي يبطل حجج 

التطرف واإرهاب.

علي اأمن يتحدث للمحررة )اليوم(

السيد علي اأمن


