
مواقف واأحداث

السيف ينتهي، القوة تنتهي،

يبقى الفكر، يبقى القلم،

يبقى ذلك احلّب بني الناس.

]  العالّمة السيد علي األمني [

تعميُم احُلكِم على الشعوب والطوائف من 

خالل أفراد ومجموعات، نظريٌة َنَهْت عنها األديان 

وخّطأتها جتارُب اإلنسان.

]  العالّمة السيد علي األمني [

”لتعارفوا ” نشرة شهرية تصدر عن مؤّسسة العالّمة السّيد علي األمني للتعارف و احلوار  - إصدار: عدد  شهر  آب - سنة 2014 م

الإمـام عـلـي

والحرب الإ�ستباقية !
�س- يق���ول حزب �هلل �إنه ذهب �إلى �س���وريا للقتال دفعًا 

للخطر �لقادم، و�لإمام علي عليه �ل�س���ام يقول)ما غزي 

قوم في عقر د�رهم �إّل ذُلّو�(؟

�لج����و�ب- قول �لإمام علي عليه �ل�س����ام )ما غزي قوم في 

عق����ر د�رهم �إّل ذُلّو�( كان لمو�جهة �لذين خرجو� بال�س����اح 

على حكومته �ل�سرعية، وقد قاله لجماعته في �لأنبار �لذين 

لم يتحركو� لمو�جهة تلك �لجماعات �لخارجة على �لنظام 

�ل�سرعي ولذلك قال موؤنبًا لهم على عدم قيامهم بالمو�جهة 

�لمطلوب����ة )... فتو�كلت����م وتخاذلت����م حتى �س����ّنت عليكم 

�لغار�ت... وكنت قلت لكم �غزوهم قبل �أن يغزوكم، فما غزي 

قوم في عقر د�رهم �إّل ذُلّو�..( وهذ� لم يكن ت�س����ريعًا لحرب 

��ستباقية قبل �لخروج �لم�سلّح بذريعة �لخطر �لقادم!.

و�لمب���د�أ �لقر�آني �لعام في �لحرب ق���ول �هلل تعالى)وقاتلو� في 

�سبيل �هلل �لذين يقاتلونكم ول تعتدو� �إن �هلل ل يحب �لمعتدين(. 

-وما يمك���ن �ن يجنبنا كل هذه �لفتن هو �ن نتر�جع عن 

�لتدخل في �سوريا و�ن تب�س���ط �لدولة �للبنانية �سلطتها 

على كامل �لر��س���ي �للبنانية وتمنع دخول �لم�س���لحين 

�لى �سوريا.

�نا �فهم قيام حزب �هلل بالدف���اع عن لبنان حين يتعر�س 

�لبلد لهجوم مع �لعلم �ن مهمة �لدفاع عن لبنان هي مهمة 

�لجي�س �للبناني و�لقوى �لمنية ولي�ست مهمة حزب �هلل .

-نحن ل���م نر �ن هن���اك هجوم���ا على لبن���ان من قبل 

�لمتقاتلين في �سوريا، لذلك ما هي عاقة لبنان و�لدفاع 

عنه بدخول �لحزب للم�س���اركة في �لقتال على �لأر��سي 

�ل�س���ورية؟ لبنان لم يتعر�س للخطر كي يذهب حزب �هلل 

�لى �س���وريا لرفع �لخطر عن لبنان ، �إن تبرير�ت حزب �هلل 

�لدخول �لى �س���وريا بالخطر �لقادم  لم يقنع �حد�ً، هناك 

خطر �إ�سر�ئيلي على لبنان قائم فلماذ� لم يذهب �إلى قتال 

�إ�سر�ئيل بذريعة �لخطر على لبنان ؟. مع �أن �لخطر �لقائم 

من �إ�سر�ئيل �أ�سّد من �لخطر �لمزعوم �لقادم من �سوريا !

)�لعاّمة �ل�سيد علي �لأمين(، 2013/11/27

 نعم، الإن�سحاب من �سوريا
يحمي لبنان

ق���ال �لعامة �ل�س���يد علي �لأمين تعليق���ًا على خطاب 

�لأمي���ن �لعام لحزب �هلل �لأخير ح���ول دفع �لخطر عن 

لبنان :

نعم، يا �سماحة �لأخ �ل�سيد ح�سن ن�سر�هلل، �إن �ن�سحاب 

حزب �هلل من �س���وريا يدفع �لخطر عن لبنان مع وقوف 

�ل�سعب �للبناني ور�ء جي�سه.

 وكان �س���ماحته قد قال في حو�ر �سابق لمجلة �لأفكار 

�أجر�ه �ل�سحافي علي �لح�س���يني في 12 ني�سان �لعام 

�لحالي �أن على »حزب �هلل« �لإ�ستماع لمنتقديه، ونحن 

جاهزون للحو�ر معه و�س���ئل يومها: هل �أنتم م�ستعدون 

للقي���ام بمبادر�ت باتجاه حزب �هلل وغيره للتقريب في 

وجهات �لنظر؟ 

�أجاب �سماحته: بكل تاأكيد نحن م�ستعدون للقيام باأية 

مبادرة باتجاه �لحو�ر مع �لحزب وغيره في �أ�سباب هذه 

�لأزمة، لأننا من �لمقتنعين باأن حزب �هلل يمكن �أن يلعب 

دور�ً �يجابيًا وموؤثر�ً في و�سع حد لت�ساعد �لحتقانات 

�لمذهبية ومخاطرها، و�لمطلوب منه �أي�س���ًا �أن ي�ستمع 

لل���ر�أي �لناقد له، لأن �س���احب هذ� �ل���ر�أي قد يكون من 

�لذين ل يريدون له �لت���ورط و�لبتعاد عن دوره �لبّناء 

في ق�سايا �لوحدة �لإ�س���امية و�لوطنية، وهذ� بخاف 

�لذين ي�س���كتون عن نقده �أو �لذي���ن يكيلون له �لمديح 

مم���ن يري���دون له �لمزيد م���ن �لتورط في �ل�س���ر�عات 

�لد�خلية و�لخارجية �لتي تبعده عنها.

2014/8/15

العاّلمة ال�سيد علي الأمين
حول اأحداث عر�سال

قال �لعامة �ل�س���يد علي �لأمين في ت�س���ريح له حول ما 

يجري من �أحد�ث في منطقة عر�سال : ندعو �لدولة �للبنانية 

لتخاذ �لقر�ر�ت �ل�س���ريعة �لتي تق�س���ي بب�س���ط �سلطتها 

�لوحيدة على �أر��س���يها في كل �لمناطق دون ��ستثناء و�أن 

تعمل على �لإم�س���اك بالحدود لمنع �ل�س���اح و�لم�سلّحين 

�أفر�د�ً وجماعات و�أحز�بًا م���ن �لدخول و�لخروج من لبنان 

و�إليه، وبذلك نبعد لبنان عن موؤ�مر�ت �لفتنة �لتي ت�ستهدف 

�لمنطقة و�س���عوبها. ونتقّدم من �لجي����س �للبناني و�لقوى 

بالأمنية وكل �ل�سعب �للبناني بالعز�ء با�ست�سهاد مجموعة 

من �لجنود و�ل�س���باط، ونعلن عن �ل�س���جب و�لإ�س���تنكار 

لاإعتد�ء �لآثم على �لأر��سي �للبنانية و�لموؤ�س�سات �لأمنية.

�لنهار - 2014/8/3

العالمة ال�سيد علي الأمين:

الدعوة الجديدة للتمديد 
ت�سيء اإلى لبنان !

�لتمديد �لذي جرى �لعام �لما�سي لمجل�س �لنو�ب �لقائم 

حالّيا كان خطاأ، و�لدعوة �ليوم �إلى تمديد جديد ت�س����يء 

�إلى �س����ورة لبنان في �لأمن و�لإقت�ساد وت�سرب ما تبّقى 

من �س����رعية �س����كلّية للنظام في نظر �ل�س����عب �للبناني 

و�لعالم! وقد جرت �لإنتخابات قبل �سهر �أو �أكثر في ليبيا 

وفي �أفغان�س����تان ! فهل �لو�سع �لأمني فيهما �أح�سن من 

�لو�سع في لبنان؟

وكان �س����ماحة �ل�س����يد قد قال في وقت �سابق من �لعام 

�لما�س����ي حول �لتمديد في حو�ٍر م����ع جريدة �للو�ء هذ� 

ن�سه:

التمديد غير المبّرر !

�لح����و�ر مع رجل �لعتد�ل �ل�س����يد عل����ي �لأمين، �لذي ل 

يترك منا�سبة �إل وي�ستغلها لت�سليط �ل�سوء على �لأخطار 

و�ل�ستهد�فات �لتي ُتهّدد وحدة �لم�سلمين، كان مت�سّعبًا 

ومهّمًا، وجاءت وقائعه على �ل�سكل �لتالي:

�س- ِمن م�سلحة َمن �إنهيار �لدولة؟

ج- كان خيار �لتمديد للمجل�س �لنيابي مفاجئًا للجميع 

وخ�سو�س����ًا �أننا كنا ن�س����مع طيلة �ل�سهور �لما�سية باأن 

هناك �س����عيًا حثيثًا من �أجل �إيجاد قانون �نتخابي يتم 

على �أ�سا�سه �لنتخاب وخا�سة من فريق 14 �آذ�ر، وكانو� 

يقول����ون ل للتمدي����د، وفوجئنا في �لحقيق����ة من �لذين 

يريدون �أن تنطلق دولة �لموؤ�س�س����ات و�لقانون في حياة 

�لمجتم����ع باأنهم قد �ختارو� �لتمدي����د من دون �أن تكون 

هناك مبرر�ت كافي����ة لإقناع �لمجتمع �للبناني، لذلك ل 

يز�ل هذ� �لأمر محل ��ستغر�ب.

ونح����ن ل نرى �أن����ه في �لتمديد م�س����لحة، فهو لن يحل 

م�سكلة قائمة ل على �لم�ستوى �لأمني ول على �لم�ستوى 

�لقت�س����ادي و�إنما على �لعك�س فهو �س����يعطي �س����معة 

�س����يئة عن �لبلد، ولن ي�ساهم في �إيجاد �لحلول، ويمكن 

�أن تكون �لم�س����لحة هي للفريق �لذي مدد لنف�س����ه فهو 

يبقى نائبًا من دون �أن يكلف نف�س����ه عناء �لتو��سل مع 

�لقو�عد �ل�س����عبية و�لذهاب للتو��سل معها و�ل�ستجابة 

�إلى مطالبها، فلذلك يق����ول للنا�س �أنا ما زلت نائبًا من 

دون �لعودة �لى �لنا�س، ولذلك كان هذ� محل ��س����تغر�ب، 

فال�س����عب هو �لأ�س����يل و�لنائب هو �لوكيل و�ل�سعب قد 

�أعط����اه مدة محددة فكيف يمكن �أن ياأخذ �لوكيل مدة لم 

يعطها له �لأ�سيل.

�س- بتقدي����رك هل كان من �لممكن �إج����ر�ء �لنتخابات، 

فالبع�س قال هناك �سعوبات؟

ج- ه����ذ� �لأم����ر ل ن����كاد ن�س����دقه لأن �لنتخابات هي 

مظهر م����ن مظاه����ر �لديمقر�طية ومن مظاهر �ل�س����حة 

للنظام �ل�سيا�س����ي ولذلك وجدنا �أن �لنتخابات ح�سلت 

بال�سومال وحتى في باك�ستان في �فغان�ستان في طور� 

بور� وقندهار و�لعر�ق موؤخر�ً رغم �لو�سع �لأمني �ل�سديد 

هن����اك في تلك �لبلد�ن ومع ذلك فاإن �لعملية �لنتخابية 

ح�سلت وفي �سوريا قبل �أ�سهر، لذلك ل توجد مبرر�ت باأن 

هناك و�سعًا �أمنيًا يمنع �إجر�ء �لنتخابات في موعدها.

�س- لكن هناك ��ستباكات �أمنية كبيرة في طر�بل�س؟

ج- �أعتقد �أن����ه �إذ� حزمت �لحكومة �أمرها من �لممكن �أن 

تحدد يومًا وتجري فيها �لنتخابات، و�إذ� بقي �لو�س����ع 

في منطقة متفجر�ً م����ن �لممكن تاأجيل �لنتخابات فيها 

�إلى فترة �أخ����رى، ولكن في جميع �لأحو�ل ل يوجد مبرر 

لتاأجيل هذه �لعملية �لنتخابية.

حو�ر: د. ح�سن �سلحة

جريدة �للو�ء-2013/6/10



المكانة الدينية لأزواج الر�سول 
عليه ال�سالة وال�سالم*

العالمة المجتهد ال�سيد علي الأمين

لقد �أ�س�����س �لقر�آن �لكريم - وهو �لم�س����در �لأول لل�س����ريعة  

لقيام �أح�سن �لعاقات بين �أفر�د �لمجتمع �لإ�سامي بع�سهم 

مع �لبع�س �لآخر ومع غيرهم من �لجماعات و�ل�سعوب تقوم 

على مبادئ �لعدل و�لم�س����او�ة و�لإحت����ر�م ومكارم �لأخاق 

�لتي كانت هي �لهدف �لذي �س����عى �لأنبي����اء لتحقيقه عبر 

�لّتاريخ �لب�س����ري وقد ج����اء خاتم �لأنبي����اء محمد بن عبد 

�هلل عليه �ل�س����اة و�ل�س����ام لإتمامها كما ورد في �لحديث 

�لم�سهور )�إنما بعثت لأتمم مكارم �لأخاق(.

وقد كان م����ن جملة �لتعاليم لأفر�د �لجماعة �لم�س����لمة ما 

يت�س����ّمن نظرتهم �إلى قيادتهم وكيفية �لعاقة معها و�لتي 

تمثلت بالنبي عليه �ل�س����اة و�ل�سام وقد �لتزم �لم�سلمون 

تلك �لتعاليم في �س����لوكياتهم و�آمنو� بها و�س����ارت لهم من 

�لمعتقد�ت �لتي �نطوت عليها قلوبهم. وقد ك�سف لنا �لقر�آن 

�لكريم عن جو�نب مهّمة من تلك �لعاقات �لتي كانت �سائدة 

فيما بينهم كما جاء في قوله تعالى متحّدثًا عن �أو�س����اف 

تلك �ل�ّسفوة �لتي �آمنت به كما جاء في قوله تعالى: {محمد 

ر�سول �هلل و�لذين معه �أ�سد�ء على �لكفار رحماء بينهم تر�هم 

رّكعًا �سّجد�ً يبتغون ف�سًا من �هلل ور�سو�نًا..} )�لفتح: 29(.

و�س����فة �لّتر�حم هذه تحكي لنا عن عمق �لعاقة �لإيمانية 

بينه����م �لتي تنعك�س �س����ورها في �لأق����و�ل و�لأفعال محّبة 

وتعاونًا وتعاطفًا و�حتر�مًا وغير ذلك من �س����ور �ل�ّس����فات 

�لتي تندرج في مكارم �لأخاق �ّلتي تاأ�س�ست دعوتهم عليها.

وح�س����بما نر�ه في �لجتماع �لب�س����ري ف����اإّن �لنا�س عندما 

يوؤمن����ون بقيادة م����ن �لقي����اد�ت �ّلتي يمح�س����ونها حّبهم 

وموّدتهم و�إخا�سهم فاإّنهم ينظرون �إلى بيته و�أ�سرته بعين 

�لّتقدير و�لّتكريم لأجل قربهم وعاقتهم و�رتباطهم بالقيادة 

�ّلت����ي �أحّبوها فكيف �إذ� كانت تلك �لقيادة متمثلة بر�س����ول 

�هلل عليه �ل�س����اة و�ل�س����ام �لذي كان حري�سًا عليهم روؤوفًا 

بهم كما و�س����فه �هلل تعالى {لقد جاءكم ر�سول من �أنف�سكم 

عزيز عليه ما عنّتم حري�س عليكم بالموؤمنين روؤوف رحيم} 

)�لتوبة: 128(.

و�ل�س����ريعة �لإ�س����امية لم تترك تحديد ن����وع تلك �لعاقة 

للفطرة �لجتماعية بالن�س����بة �إلى �لنب����ّي و�أهل بيته عليه 

وعليهم جميعًا �سام �هلل ور�سو�نه  بل تدّخلت لتجعل ذلك 

�ل�ّس����عور �لعام حكمًا من �أحكامها وت�سريعًا من ت�سريعاتها 

في تنظيم تلك �لعاقة و بها يتّم �لك�سف عن �لمكانة �لدينية 

�ّلتي ي�س����تحّقها �لمقرّبون من �لّنبي من �ّلذين �آمنو� بدعوته 

و�أ�س����بحو� جزء�ً من حياته �ل�سريفة، و�سارو� �سركاَء له في 

حلوها ومرّها وم�ساعبها ومتاعبها خ�سو�سًا �أزو�جه �لّاتي 

�ختاره����ّن و�خترنه ليكّن في بيت �لّنب����ّوة �لموؤتمنات على 

مب����ادئ دعوته و�لم�س����اعد�ت له في تحّم����ل �لّتبعات وهذ� 

يتطلّب من �لّنبي عليه �أف�سل �ل�ساة و �ل�سام �أن يختارهّن 

�لنموذج و�ل�ّس����ورة �لتي تعك�س �لحياة �لفا�س����لة في بيت 

�لّدعوة ومركزها ولذلك فهّن ل�س����ن كبقّية �لّن�ساء في تحّمل 

�لم�سوؤولية �لر�سالّية �ّتجاه �لرّ�سالة �لتي تنطلق من بيوتهّن 

وقد خاطبهّن �لقر�آن �لكريم بقول �هلل تعالى {يا ن�ساء �لّنبّي 

ل�ستّن كاأحد من �لن�ساء ...}.

وبالفع����ل ف����اإن �أزو�ج �لّنبّي عليه �ل�س����اة و �ل�س����ام كما 

ك����ّن �لجدير�ت باختياره لهّن فقد كّن �لأمينات �ل�ّس����ادقات 

و�لحري�س����ات على تحّمل هذه �لم�سوؤولّية �لكبيرة في بيت 

�لّنبّوة وكّن بم�س����تو�ها رغم متطلّباتها �لكثيرة و�سو�بطها 

�لم�سّددة وقد ك�سف لنا ذلك �لقر�آن نف�سه عن تلك �لمو��سفات 

و�ل�س����تحقاقات حيث ل يعطي �هلل �سبحانه �أحد�ً �أو�سمة با 

عمل ول موؤّهات و�إّنما يعطيها جز�ًء وفاقًا .

اأولى بالموؤمنين من اأنف�سهم

وم����ن هذ� �لمنطلق فاإّننا ينبغ����ي �أن ننظر �إلى قوله تعالى 

{�لّنبّي �أول����ى بالموؤمنين من �أنف�س����هم و�أزو�جه �أّمهاتهم} 

)�لأحز�ب(. - لي�س من باب �لّنظر �إلى حكٍم �إن�سائي ت�سريعي 

بل ينبغي فهمه و�لنظر �إليه على �أنه حكم يت�س����ّمن �لإخبار 

ع����ن �لجز�ء على عم����ل قمن به وعلى م�س����وؤولية تحّملنها 

بجد�رة وكفاءة ويعك�س لنا �لحقيقة �ّلتي كانت عليها �أزو�ج 

�لّنبي عليه �ساة �هلل و�سامه وعليهّن �لرحمة و�لرّ�سو�ن.

فكما �أن قوله تعالى {�لّنبي �أولى بالموؤمنين من �أنف�س����هم} 

حكم يت�س����ّمن �لإخب����ار عن روح �لأب����ّوة للموؤمني����ن لأّنه 

�لحري�����س عليهم و�لعزي����ز عليه عنتهم فهو ي�س����تحّق من 

�لموؤمنين بر�سالته �أن يتعاطو� معه وينظرو� �إليه نظرة �لأب 

�لرّوؤوف باأبنائه �لعطوف عليهم �ّلذي يتوّخى لهم �لم�سلحة 

في دينهم ودنياهم فكذلك هي �لحال بالن�س����بة �إلى �أزو�جه 

كِلّ �أزو�جه فاإّنهّن بالمنظ����ور �لقر�آني ذ�ته �أمهاتهم �للّو�تي 

يجب عليهم �أن يدركو� لزوم �س����كرهّن و�حتر�مهّن وتقديرهّن 

جز�ء�ً لدورهّن في بناء �لأ�سرة �لكبيرة، �أ�سرة �لأّمة �لجديدة 

و�حت�س����انهّن له����ا من خ����ال موؤ�زرتهّن ل�س����احب �لّدعوة 

وم�ساركتهّن له في تبعاتها، فقد ذهبت �لأّم بثاثة �أرباع �لبرّ 

كما ورد في �لحديث عن ر�س����ول �هلل عليه �ل�س����اة و�ل�سام 

عندما �ساأله بع�س����هم قائًا: من �أبُرّ يا ر�سول �هلل فقال: �أّمك 

�أّمك �أّمك ثم �أباك.

ولأّن �أزو�ج �لّنب����ي كّن في مو�س����ع �لقدوة و�لمثال لن�س����اء 

�لموؤمني����ن ولهّن دور موؤثر ف����ي �لدعوة فقد حاولت �أن تمتّد 

�إليهّن �أل�س����نة �ل�سوء كي ينالو� من �سمعة �لّدعوة و�ساحبها 

ويحّدو� من تاأثيرها بت�س����ويه �س����ورة من هم �أولى �لّنا�س 

بتطبيق تعاليمها فما كان من �لوحي �إلّ �أن تدّخل ليك�س����ف 

زيف تلك �لإّدعاء�ت على �لّطاهر�ت و�لرّمز �لمقّد�س للموؤمنات 

و�س����ّمى ذلك بالإف����ك وهو �لكذب �لمبي����ن و�لبهتان �لعظيم 

فقال �س����بحانه وتعالى: {لول �إذ �س����معتموه ظّن �لموؤمنون 

و�لموؤمنات باأنف�س����هم خير�ً وقالو� هذ� �إف����ٌك مبين} )�لنور: 

12(. {ولول �إذ �س����معتموه قلتم ما يكون لنا �أن نتكلّم بهذ� 

�س����بحانك هذ� بهتان عظيم} )�لنور: 16(. و�أعقب ذلك بقوله 

تعالى: {... �إن �ّلذين يحبون �أن ت�س����يع �لفاح�س����ة في �ّلذين 

�آمن����و� لهم عذ�ب �أليم في �لدنيا و�لآخرة و�هلل يعلم و�أنتم ل 

تعلمون} )�لنور: 19(، وهل بعد هذ� �لكام �لمت�سّمن للوعيد 

و�لّتهديد من حّجة ودليل على �إ�س����ر�ر بع�س����هم على �لإفك 

و�لق����ول بما ل يعلمون؟! وهل حقًا ه����م بعد ذلك بكام �هلل 

يوؤمنون؟!. �أم �أّنهم ينخرطون في �س����فوف �أولئك �ّلذين �أر�دو� 

�لّطعن في �لرّ�سالة من خال �لّطعن برموزها؟!.

عمل ال�سحابة

وقد عمل �ل�ّسحابة ر�سو�ن �هلل عليهم بهذه �لمبادئ �لقر�آنية 

�لت����ي ب����رّ�أت �س����احة �لأزو�ج �لطاهر�ت و��س����تجابو� لند�ء 

رّبهم و�آمنو� به و�أدرك����و� �أّن �لّطيبات للطّيبين و�أّن �لطّيبين 

للطّيبات وهل بعد طيب ر�س����ول �هلل وطه����ره وطيب �أزو�جه 

وطهرهّن من طهر وطي����ب؟! كما قال �هلل تعالى: {و�لطّيبات 

للطّيبين و�لّطيبون للّطيبات �أولئك مبرّ�أون مّما يقولون لهم 

مغفرة ورزق كريم} )�لنور 26(. وعند �لحديث عن �أهل بيت 

�لنبّوة �أّكد على هذه �لّطهارة �ل�س����املة لهّن بقوله تعالى: {

�إنما يري����د �هلل ليذهب عنكم �لرّج�س �أه����ل �لبيت ويطّهركم 

تطهير�} )�لأحز�ب(.

وقد بقي �ل�ّسحابة ر�س����و�ن �هلل عليهم على هذه �ل�سّنة من 

تعظيم �أّمهات �لموؤمنين و�إجالهّن في كّل �لظروف و�لأحو�ل 

مدركين �أّن م����ا قاله �هلل تعالى عنه����ّن ل يتغّير ول يتبّدل 

�إلتز�مًا ب�س����رع �هلل ووفاء�ً ل�ساحب �لرّ�س����الة عليه �ل�ساة 

و�ل�س����ام ولذل����ك نر�هم حت����ى عندما ع�س����فت �لفتنة في 

�لمجتمع �لإ�س����امي في ع�س����ر خافة �لإمام علي في حرب 

�لجمل لم يتجرّ�أ حّتى �ّلذين �ختلفو� في �لرّ�أي �أن ينالو� من 

تلك �لمكانة �لدينية لأّمهات �لموؤمنين ر�س����ي �هلل عنهّن فها 

هو عّمار بن يا�سر ر�س����ي �هلل عنه يقول للم�سلمين في تلك 

�لمرحلة �لم�سحونة بال�ّس����ر�عات و�ّلتي تخرج فيها �لأمور 

عن عقالها: )�إّن عائ�س����ة قد �س����ارت �إلى �لب�سرة وو�هلل �إّنها 

لزوجة نبّيكم في �لّدنيا و�لآخ����رة ولكّن �هلل تبارك وتعالى 

�بتاك����م ليعلم �إّياه تطيعون �أم هي(. وه����ا هو �لإمام علي 

عليه �ل�سام بعد �أن و�س����عت حرب �لجمل �أوز�رها يرجعها 

�إلى �لمدينة مع مظاهر �لّتبجي����ل و�لحتر�م قاطعًا �لّطريق 

عل����ى �ّلذي����ن �أر�دو� �لّنيل من �أّم �لموؤمنين ر�س����ي �هلل عنها 

ر�ف�سين ما قام به �لإمام علي من معاملة ح�سنة لها فاأنهى 

�لخاف بكلمتين )ولها بعُد حرمتها �لأولى و�لح�س����اب على 

�هلل(.

 ن�ستنكر الأقوال المغر�سة

ومن هذ� �لمنطلق �لّديني فاإّننا نجّدد �ل�س����جب و�ل�س����تنكار 

لكّل �لأقو�ل �لمغر�س����ة و�لّدعو�ت �لباطلة �لمخالفة لكتاب 

�هلل و�سنة ر�سوله و�س����يرة �أ�سحابه و�أهل بيته �ّلتي يطلقها 

بع�����س �أدعي����اء �لعلم في �لتعرّ�����س ب�س����وء لأّم �لموؤمنين 

�ل�س����يدة عائ�سة ر�سي �هلل عنها ول�سائر �لرموز �لدينية عند 

�لم�س����لمين. وقد نهانا �هلل تعالى عن �سّب �لذين يدعون من 

دون �هلل في محكم كتابه �لكريم حيث قال }ول ت�سّبو� �ّلذين 

يدعون من دون �هلل في�س����بو� �هلل عدو�ً بغير علم{ )�لأنعام(. 

فكيف يتجرّ�أ هوؤلء على �لموؤمنين و�لموؤمنات �ّلذين هاجرو� 

و�أوذو� وتحّملو� جليل �لم�س����اعب في �سبيل �هلل و�ّلذين قال 

عنهم �هلل تعال����ى: }فاّلذين هاج����رو� و�أخرجو� من ديارهم 

و�أوذو� في �س����بيلي وقاتلو� وقتلو� لأكّفرّن عنهم �س����يئاتهم 

ولأدخلّنهم جّناٍت تجري من تحتها �لأنهار ثو�بًا من عند �هلل 

و�هلل عنده ح�سن �لّثو�ب{ )�آل عمر�ن(.

و�ّلذين ي�س����ملهم ق����ول �لإمام زين �لعابدين في �ل�س����حيفة 

�ل�س����جادية : )�للهّم و�أ�س����حاب محّمد خا�ّسة �ّلذين �أح�سنو� 

�ل�س����حابة و�ّلذين �أبلو� �لباء �لح�س����ن في ن�سره وكانفوه 

و�أ�سرعو� �إلى وفادته و�سابقو� �إلى دعوته و��ستجابو� له حيث 

�أ�سمعهم حّجة ر�س����الته وفارقو� �لأزو�ج و�لأولد في �إظهار 

كلمته، وقاتلو� �لآباء و�لأبناء في تثبيت نبّوته و�نت�سرو� به 

ومن كانو� منطوين على محّبته يرجون تجارة لن تبور في 

موّدته، و�ّلذين هجرتهم �لع�سائر �إذ تعلّقو� بعروته، و�نتفت 

منهم �لقر�بات �إذ �س����كنو� في ظّل قر�بته، فا تن�س لهم �للهّم 

ما تركو� لك وفيك و�أر�سهم من ر�سو�نك وبما حا�سو� �لخلق 

علي����ك وكانو� مع ر�س����ولك دعاة لك �إليك، و��س����كرهم على 

هجرهم فيك ديار قومهم وخروجهم من �س����عة �لمعا�س �إلى 

�سيقه ومن كّثرت في �إعز�ز دينك من مظلومهم ...(.

وقال �هلل تعالى: {و�ّلذين يوؤذون �لموؤمنين و�لموؤمنات بغير 

ما �كت�سبو� فقد �حتملو� بهتانًا و�إثمًا مبينا} )�لأحز�ب(.

هذ� هو �لمنهج �لذي ن�ستفيده من �سيرة �ل�سحابة و�أئمة �أهل 

�لبيت في تعظيم وتكريم �أّمهات �لموؤمنين ر�سو�ن �هلل عليهم 

�أجمعي����ن جعلنا �هلل م����ن �لتابعين لهم باإح�س����ان �إلى يوم 

�لّدي����ن وهو ما نر�ه �لمو�فق لمبادئ �لقر�آن �لكريم و�ل�س����ّنة 

�لنبوّية �ل�سريفة و�هلل من ور�ء �لق�سد و�آخر دعو�نا �أن �لحمد 

هلل رّب �لعالمين.

* �لكلم���ة �لمر�س���لة من قبل �س���ماحته �إلى موؤتمر - �ل�س���ابقون 
�لأولون ومكانتهم لدى �لم�س���لمين- �لمنعقد ف���ي �لكويت بتاريخ 
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موؤتمر حوار الح�سارات والثقافات

ن�ص اإعالن البحرين
الذي تاله في اآخر يوم من الموؤتمر معالي ال�سفير 

ال�سيخ خليفة بن حمد اآل خليفة، رئي�ص اللجنة العليا 

المنظمة لموؤتمر حوار الح�سارات: 

• �أن �لإن�س����انية هي �لأ�سل �لم�س����ترك �لذي يجمع �لب�سر 	

جميًع����ا عل����ى �خت����اف �ألو�نه����م و�أعر�قه����م ولغاتهم 

وتوجهاتهم �لفكرية و�لثقافية و�لدينية و�لروحية. 

• �لحو�ر هو �لقاعدة و�لأد�ة و�لر�فعة �لتي تحمل م�سوؤولية 	

تر�س����يخ وحدة �لإن�س����انية في �إطار تنوعها و�ختافها 

وتعدده����ا؛ تحقيًقا لل�س����لم و�لأمن و�لعد�ل����ة و�لتنمية 

و�لم�ساو�ة و�لحرية و�لديمقر�طية. 

• �لت�سجيع بجميع �لو�س����ائل �لمتاحة على ثقافة �لحو�ر 	

و�لمعرفة �لمتبادلة هو من �س����ميم �لتحالف �لح�ساري 

�لمن�سود. 

• �إن جميع �أ�سكال خطابات �لكر�هية هي ممار�سات منافية 	

لحقوق �لإن�سان، تتعار�س مع �لمدنية وتجافي �لح�سارة، 

فهي ت�س����در عن عاق����ة بالآخر يحوله����ا �لجهل به �إلى 

كر�هي����ة، وهي ل توؤدي �إل �إلى �لإق�س����اء و�لتمييز، و�إلى 

�لت�س����جيع على �لتع�س����ب و�لتطرف و�لإرهاب، و�لدعوة 

�إلى �لنغاق بدل �لحو�ر، و�إلى �لعنف بدل �ل�سام، و�إلى 

�لتباغ�س بدل �لتعاون و�لتحالف. 

• �إن �ل�ستغال �ل�سيا�سي لاأديان و�لح�سار�ت بالت�سجيع 	

على تكري�س �لعقليات �لفئوية و�لعنيفة وغير �لمت�سامحة 

هو مدخل للت�سوي�س على �لحو�ر �لح�ساري لكل مجهود�ت 

�لت�سامن �لح�س����اري تحت ر�ية �لقيم �لم�ستركة، وطريق 

للتدخل ف����ي �ل�س����وؤون �لد�خلية للمجتمع����ات و�لدول 

ذ�ت �ل�س����يادة، وتعطيل للتنمية، وغل����ق لأبو�ب �لتطور 

�ل�سيا�سي �لطبيعي للمجتمعات بتكري�س منطق �لت�سلب 

و�لمغالبة و�أ�سكال �لمحا�س�سات �ل�سيا�سية، بدل منطق 

�لت�سامح و�لتعاون و�لولء �لم�سترك للوطن. 

• يدع����و �لموؤتم����ر �إل����ى �أن تعم����ل �ل�سيا�س����ات �لثقافية 	

و�لتعليمية و�لإعامية بكافة �س����يغها �لم�س����روعة على 

�أن تذك����ي في مجال �لمعتقد روح �لعتد�ل و�لو�س����طية، 

و�إ�ساعة ثقافة �لعي�س �لم�سترك في نطاق �حتر�م �سامة 

�لأوطان، و�لعمل على تعزيز عاقة �لإن�سان بالإن�سان في 

�إطار �لتكريم �لإلهي للب�سر جميًعا. 

• �إن حق����وق �لإن�س����ان لما كان����ت هي �لإط����ار �لقانوني 	

و�لأخاقي للعاقات بين �لأمم و�ل�س����عوب ل يمكنها �أن 

تكت�سب نجاعتها وفاعليتها �إل في حدود معايير موحدة 

في �لتطبيق �لعملي بين �لح�سار�ت كافة. 

• �عتباًر� لهذه �لأهد�ف �ل�سامية، و�سماًنا لتحقيقها، يدعو 	

�لموؤتمر �إلى �أن تعمل �ل�سيا�س����ات �لوطنية و�لمحلية في 

كل �أنح����اء �لعالم، ومن خال بر�م����ج �لتربية و�لثقافة 

و�لمقاربات �لإنمائية �لتي ترتكز على حقوق �لإن�س����ان 

في �س����وء �لحتر�م �لمتبادل بين �لأمم و�ل�سعوب، ومن 

�لتنموية  �لت�س����ريعية، و�ل�سيا�س����ات  �لمنظومات  خال 

عامة، على �لتاوؤم مع غايات �لحو�ر �لح�س����اري خدمًة 

لاإن�سانية، وخا�سة مبادئ قيمة �لإن�سان وكر�مته مهما 

كان لون����ه �أو عرقه �أو لغته �أو معتقده �أو جن�س����ه، ومع 

�سرورة �حتر�م �لأديان ومنع ت�سويهها �أو �ل�ستهانة بها 

�أو �زدر�ئه����ا، ومع مبد�أ حرية �لف����رد في معتقده وكفالة 

ممار�س����ة �سعائره طبًقا للحريات �لمدنية، وكذلك مبادئ 

�لتعارف �لإن�س����اني، وقبول �لآخر، و�لعي�س �لم�س����ترك، 

و�لحتر�م �لمتبادل، و�لم�س����او�ة في نطاق روح �لمو�طنة 

و�سيادة �لقو�نين. 

• كما يوؤكد �لموؤتمر �أهمية م�س����اندة جهود �لأمم �لمتحدة 	

ومختلف �لمنظم����ات �لإقليمية من �أج����ل تكري�س قيمة 

�لحو�ر �لح�س����اري خدمًة لاإن�س����انية، و�س����بيًا ل بديل 

عنه للعي�س �لم�س����ترك ف����ي عالمنا. وه����و يحث �لدول 

ومنظمات �لمجتمع �لمدني �لعاملة في مجالت �لتنمية، 

بمفهومها �ل�س����امل، على �ل�س����تعانة في عملها بالعقد 

�لدول����ي للتقارب بين �لثقافات )2013 – 2022(، وخطة 

�لعم����ل �لمتعلقة به و�لتي ت����م �إعد�دها في �إطار منظمة 

�لأمم �لمتح����دة للتربية و�لعلم و�لثقافة، وكذلك �لخطط 

و�لبر�مج ذ�ت �ل�س����لة �لتي تم �إقر�رها في �إطار �لمنتدى 

�لدولي لتحالف �لح�س����ار�ت، و�لمنظمات �لإقليمية ذ�ت 

�ل�سلة. 

• يتطلع �لم�س����اركون في �لموؤتمر �إل����ى �أن ياأخذ �لمجتمع 	

�لدولي ومنظمات �لأمم �لمتحدة و�لموؤ�س�س����ات �لدولية 

و�لإقليمية، وموؤ�س�س����ات �لمجتمع �لمدني ذ�ت �ل�س����لة، 

�لتو�س����يات �س����الفة �لذكر بعين �لعتب����ار لتفعيل مبد�أ 

�لح�سار�ت في خدمة �لإن�سانية. 

2014/5/7

روى عبد �هلل بن م�س����عود وغيره عن ر�س����ول �هلل �سلّى �هلل 

عليه و�آله �لأطهار �أنه قال لأ�سحابه ر�سي �هلل عنهم :

)�س����تكون بعدي �أثرة و�أمور تنكرونها! قالو�: يا ر�سول �هلل، 

كيف تاأمر من �أدرك مّنا ذلك؟

قال : ُتوؤَدون �لحّق �لذي عليكم، وت�س����األون �هلل �لحّق �لذي 

لكم(.

و�لذي يظهر من هذ� �لحدي����ث وغيره كما جاء في رو�يات 

�أخ����رى، منها: »�إنكم �س����ترون بعدي �أثرة، فا�س����برو� حتى 

تلقوني على �لحو�س« �أن �لر�س����ول عليه �ل�ساة و�ل�سام 

كان يعلم باندلع �سر�عات د�خلّية في �لأّمة ب�سبب منطق 

�لإ�س����تئثار في �ل�س����لطة ومو�ردها، وهو منطق موجود في 

�لطبع �لب�س����ري، فقد يرى بع�س����هم �أنه �لأح����ق من غيره 

و�لأول����ى، وهو لي�س كذلك، فيبعد غيره ممن هو �أولى منه، 

وقد يقرب �لبعيد، ويبعد �لقريب، وقد يمنع �لم�س����تحق من 

حّقه، وهذه من �لأمور �لم�ستنكرة.

وهذ� �لمنطق ل �س����ّك باأنه يوؤدي �إلى ولدة �لخاف و�لنز�ع 

بين �لأف����ر�د و�لجماعات في مختل����ف �لميادين، كما نر�ه 

في �ل�س����ر�عات د�خل �لدول و�لأح����ز�ب ومختلف �لإد�ر�ت 

و�لموؤ�س�س����ات، وهذ� ما يعود بالأخطار و�أفدح �لأ�سر�ر على 

�لمجتمع في �لإ�ستقر�ر و�لإ�ستمر�ر، وقد كانت و�سّية ر�سول 

�هلل لأّمته في مو�جهة هذ� �لمنكر �لكبير و�لذي ينذر ب�س����رٍّ 

م�ستطير بالإ�س����طبار و�لإبتعاد عن و�س����ائل �نتز�ع �لحق 

بالقّوة لما فيه من �لمفا�س����د �لكبي����رة �لتي تطيح بالحق 

�ل�سائع وتعر�س �سامة �لمجتمع �إلى �لخطر، و�أو�سى باأد�ء 

ما على �لف����رد و�لجماعة من حقوق ترتبط بالحفاظ على 

�لنظام �لعام.

ول تتنافى هذه �لو�س����ّية مع ما دّل على �لأمر بالمعروف 

و�لنه����ي عن �لمنك����ر وما دّل على �أن »من �أف�س����ل �لجهاد 

كلمة حق �أمام �س����لطان جائر« فاإن و�سّية �لنبّي بال�سبر 

�إّنما ه����ي لجتناب �إدخال عن�س����ر �لقّوة عل����ى �لمطالبة 

بالحقوق ولي�س����ت لع����دم �إظهارها ول لع����دم �لإعان عن 

�لأخطاء �لم�س����تنكرة، فاإن �لأم����ور �لمنكرة �لتي جاءت في 

�لو�س����ية تبقى مندرجة تحت �أدلة �لأمر بالمعروف و�لنهي 

ع����ن �لمنكر كقول����ه تعالى )ولتكن منكم �أّم����ة يدعون �إلى 

�لخي����ر وياأمرون بالمعروف وينهون عن �لمنكر و�أولئك هم 

�لمفلحون(.

وعلى هذ� �لنهج �لنبوي �سار �أئمة �أهل �لبيت عليهم �ل�سام 

وغيرهم �لكثير من �أئمة �لعلم و�لدين من �ل�س����لف �ل�سالح 

في ع�س����ور عديدة، وقد عّبر �لإمام علي عليه �ل�س����ام عن 

هذ� �لنهج بقوله لبني ها�س����م وغيرهم عندما ظهرت بو�در 

و� �أمو�ج �لفتن ب�سفن �لنجاة،  �ل�س����ر�ع على �لخافة )�س����قُّ

وعرّجو� عن طرق �لمنافرة، و�س����عو� تيج����ان �لمفاخرة...( 

وبقوله )لأ�سلَِّمنَّ ما �سلمت �أمور �لم�سلمين..(

وقد �بتعدو� عن �ل�سر�ع على �ل�سلطة و�أعطو� �لبعد �لروحي 

و�لثقافي لاإ�سام وحافظو� على تعاليمه وت�سريعاته،وفي 

�ل�س����حيفة �ل�س����جادية لاإمام زين �لعابدين ما يوؤكد على 

هذه �لم�س����يرة و�لمدر�س����ة �لتي حفظت وح����دة �لّمة من 

�لنق�س����امات �لمذهبّية �لحادة وقلّلت من �آثارها �ل�سلبّية 

و��ستمرّ �لأئمة على هذ� �لنهج من بعده يحملون لو�ء �لعلم 

و�لمعرفة بعيد� عن �س����ر�عات �ل�س����لطة و�لتنازع عليها، 

فهل كان �لأئمة يري����دون من دعاء كميل ودعاء �أبي حمزة 

�لثمالي وغيرهما من �لأدعية و�لمو�قف �سر�عًا على وز�رة 

هنا و�سلطة ونفوذ هناك؟!

لقد قّدمو� �لنماذج �لرفيعة و�ل�س����الحة لاإقتد�ء بو�س����ّية 

ر�س����ول �هلل في �أمرهم بالمعروف و�إنكاره����م للمنكر، وفي 

�أد�ئهم للحق �لذي عليهم وطلبهم لحقهم من �هلل �س����بحانه 

وتعالى.

)�لعامة �ل�سيد علي �لأمين(

 كيف نواجه المُدّ الداع�سي

اإلى لبنان ؟

�س-  بعد هذه �لهّب����ة �لعر�قية �لمفاجئة، كل �لحتمالت 

بالن�س����بة للبنان �أ�س����حت و�ردة، خ�سو�س����ًا مع �لتقارير 

�لأمنية غير �لمطمئنة، فهل �سي�سل �لمد �لد�ع�سي للبنان، 

وهده �لمرة علنًا وب�سكل و��سح و�سريح؟

ج- لق����د قلنا م����ر�ر�ً باأن م����ا يبعد عّنا د�ع�����س وغيرها 

يكون بالرج����وع �إلى �لدولة �للبناني����ة و�لإلتز�م باأحكام 

موؤ�س�ساتها، وقيام �لدولة �للبنانية بب�سط �سلطتها �لكاملة 

على كل �لأر��س����ي �للبنانية، وتمنع م����ن خال حدودها 

عبور �لم�س����لّحين و�ل�س����اح من �لد�خل و�لخارج. وبذلك 

نبعد لبنان عن ��س����تدر�ج �لأحد�ث �إلى �أر�س����ه. و�إن �إعان 

حزب �هلل عن مقاتلته لهذه �لتنظيمات خارج لبنان هو ما 

يجعل �أر�س لبنان �ساحة مر�ّسحة لنتقال �ل�سر�ع �إليها.

�س- لو لم يدخل حزب �هلل �إلى �س����وريا وقاتل �لتكفيريين 

لكان����و� �حتل����و� بيروت بدقائ����ق، وهناك خط����ر وجودي 

ومو�جهة فر�ستها د�ع�س على �لمجموعات �ل�سيعية، فهل 

ل يز�ل �إنكار هذ� �لخطر منطقيًا؟

ج- �إن دخول حزب �هلل �إلى �سوريا قد �سّعد من �لإحتقانات 

�لطائفية في �لمنطقة، وجعل �ل�س����احة �للبنانية هدفًا من 

�أه����د�ف �لإرهاب، و�ل�س����عب �للبناني ل����م يمنح حزب �هلل 

وكالة في �لدفاع عنه و�لذهاب �إلى �س����وريا، وهو بذهابه 

�إلى �س����وريا قد ��ستدرج �لخطر �إلى لبنان ولم يمنعه، كما 

�سهدت بذلك �لأحد�ث خ�سو�س����ًا �لتفجير �لذي وقع �أخير�ً 

في منطقة ظهر �لبيدر، ونحن نرى �أن �لمكلّف بالدفاع عن 

لبنان و�سعبه هو �لدولة �للبنانية وحدها.

)�لعامة �ل�سيد علي �لأمين(

جريدة �لبيان، طر�بل�س، 2014/7/2

ر�سول اهلل وعالج الفتن والإ�سطرابات الداخلية



العاّلمة ال�سيد علي الأمين

 في رثاٍء لأخيه

العاّلمة ال�سيخ خير اهلل الب�سري 

رحمه اهلل

ٍّ
�أََب��������اَع����ِل�ي ح���ي�����َل 

َّ
����ْل���َت �ل���ر ���اِلَت�َع�جَّ ْدَت����ن����ي َق����ْط����َع �ل���ِو����سَ َوَم������ا َع����وَّ

بَف����ْق�������ٍد َن������ار�ً  �ْلح����س�����ا  ِبَب�اِل�يَفاأَ�ْس�َع�ْل��َت  َي��������ْوَم��ًا  َي�������ِرْد  َل���ْم  ��������ِري��ٍع  ���سَ

َب�ع�ي����ٍد ِم��ْن  �أََت��اِن��ي  ��اعي  �لنَّ  ح���اِلِب�����ِه 
َّ
���ر ْت ����سَ

َ
����ار َوَح����اِل����ي ِم���ْن���ُه �����سَ

�ُق َوُك�����لُّ َق�����ْل��ٍب
َ
��ِت��َع�����اِلَع��َل�����ْي�����َك َب��َك��ى �ْل����ِع����ر �����������َك ف���ي َح��ِن�����ي�����ٍن َو����سْ َح���بَّ

�أَ

�ي َتْم�سِ ف��ي�����َك  ُظ��ُن�����ون��ي  َك���اَن���ْت  ��دِّ �ل���رَِّح���اِلَوَم����ا  َوَم��������ا �أَْخ����َب����ْرَت َع����ْن ���سَ

�����َب�����اِلَوَق����ْد ُك��ْن��������َت �ل��ُم��ِع��ي�����َن َع��َل��ى َزَم��������اٍن ��ُي��������وِف َوِب��ال��نِّ َم��������اِن�����ي ِب��ال�����سُّ
َ
ر

���ْرُت َوْح����دي َب��ي��ن َق��ْوم��ي �����اِلَوَب���ْع�������َدَك ����سِ ��������سَ �َح����ات �ل��نِّ
َ
�أَُع����اِن����ي ِم����ْن ِج����ر

�ِسَه������اٌم َوْق��َع��ًا  َها  �َس����دَّ
�أَ �����اِلَوَك���اَن  ��َن �ْل��ِخ�����سَ َم���ْت���ِن���ي ف��ي��َك ي��ا َح�����سَ

َ
ر

***
َي������اٌت

َ
ِذْكر ِب��َب�����اِل��ي  َط�����اَف�����ْت  �أََع��اَدْت��������������ِن��������ي ِلأَْع���������َو�ٍم َخ�����َو�ِل�����يَوَق�����ْد 

َوَف������اٍء ف��ي  �����������ًا  ��ِويَّ ���سَ ْي��َناَها  �����������اِلَق�سَ �����سَ ِة َو�ل��نِّ ُخ�������وَّ
َع��������ى َع���ْه���َد �لأُ

َ
ر

ِفي���َها ���َاِم  �لإِ����سْ ِر�َس�����اَلَة  ُتَب����اِلَح��َم��ْل�����َت  َوَل���ْم  ُج��وَن  �ل�سُّ َت��ْخ�����َس  َوَل���ْم 

ِجَه���اٍد ع��ْن  َخ�����ْوٌف  ُي�����ْق��ِع�����ْدَك  َو�ْل��ِع�����َي�����������اِلَف��َل�����ْم  ل�َن�ْف�ِس���َك  َه��������مٌّ  ول 

���ْدٍق ِب��سِ َد�ِع��َي��������������ًة  ِف��ي�����َك  ���َز�ِلَف�َق�ْدَن�ا  �����اِء ي��ث��ُب��ُت ف��ي �ل���نِّ ���سَ
َل�����َدى �ْل��َب�����اأْ

َوِودٍّ ���سٍ 
َ

ِب��������اإِْخ��ا ِع��ْس��َن���ا  َم����اِلَم�����َع�����ًا  ِب��ُك�����لِّ  ُت�����َق�����ا���ُس  ل  ُع�����ُق�����وَد�ً 

ْت َع��َل��ى َع��َج�����ٍل َوَك���اَن���ْت
َّ
�ل����زَُّلِلَوَق�������ْد َم�������ر �ْل�����َع��������ْذِب  ِم�����َن  َل�َن���ا  َل�������ذَّ 

�أَ

�َس�اِك�ِن�ي���َه�ا ِم���ْن  َخ�َل��ْت   
ٌ
َد�ر َو�ِل�إَِذ�  ل�����ل�����زَّ َد�ٍر  َغ��ْي��������ُر   

َ
ِه��������ي َف�����َم��������ا 

لأه��ل��ي��ه��ا ����س��ت��������ع��دُّو� لرت�����ح�����������الوق���د ُط��ِب�����ع�����ت ع��ل��ى ���س�����ف�����ٍر وق��ال�����ْت 

�َسِب�ي�ٍل ِم�����ْن  َع�َل�ْي�َه�ا  َل�َن�ا  ��ْب��ِر �ْل��َج��ِم��ي��ِل َع��َل��ى �ْل��َم��اآِلَوَل��ْي��������َس  ��َوى �ل�����سَّ ���سِ

***
ٍّ
َع�ِل��ي �أََب��������ا  َعَلْي��َك  ُح�ْزِن��ي  َياِليَف�����َو�  �للَّ َح�َل�ِك  ف�ي  �ْلُع�ْم�ِر  َرِف�����ي�����َق 

ب�������در�ً �هلل  خي��ُر  ك���اَن  و�لكم��اِلَف�ِفي��ها  بالف��س�ي��لة  م��س�ي�ئ��ًا 

�لليالي ت��ل��ك  َع��َل��ى  �����ِف�����ي  ���سَ
�أَ �ْلَخَي���اِلَوَي��������ا  َم��ْح�����سُ  �ها  َف�َك�اأَنَّ ��ت  َم�سَ

َف�����َدْي�����ُت�����َك َي�����ا َع�����ِزي�����ُز ِب��ُك��لِّ َغ�����اِل��يَوَل����ْو َك���اَن���ْت َح��َي�����اُة �ل��َم�����ْرِء ُت�����ْف�����َدى

��������ي بِّ ��������اٌء رَ �لَمَح���اِلَول�����ِك��نَّ �ل��َم�����َم�����اَت َق�����������سَ ِم���َن  �اِء  �لَق��سَ َوت�ْغ�ِي�ي�ُر 

�ِري�َحًا �سَ ي��ْس�ِق�ي  ْن  �أَ �هلَل  ��اأَْل��ُت  �َق��اِل���سَ �لثِّ �َس�َح�اِئ�ِب��ِه  ِم���ْن  ��َك  ��مُّ َي�����سُ

����ًا َحيَّ ُدْم�������ُت  �إْن  َم���ا  �����اَك  ْن�����سَ
�أَ ��ى ف��ي �ل���رَِّج���اِلَوَل  َف��ِم��ْث�����ُل��َك َل��ْي��������َس ُي��ْن�����سَ
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المجتمع الدولي

والأزمة العراقية الجديدة!
المجتمع الدولي غير م�ستعجل لحل اأزمة العراق!

ل ن����رى �أن �لمجتمع �لدولي عل����ى عجلة من �أمره لإنتاج 

حٍلّ �س����لمي في �لع����ر�ق وغيره من �ل����دول �لعربية �لتي 

تعاني �س����ر�عات د�خلي����ة، لأن بع�س �لدو�ئر �ل�س����انعة 

للقر�ر �ل�سيا�سي فيه ترى �أن �ل�سر�ع �لقائم بين �لم�سلمين 

في �لع����ر�ق و�س����وريا ي�س����غل دول �لمنطقة و�س����عوبها 

باأنف�س����هم، وي�ستنزف قدر�تهم وي�س����عفهم، وهذ� ما يريح 

بع�س �لدول �لغربية و�أميركا وحليفتهم �إ�س����ر�ئيل، وهذه 

�ل�سيا�سة �لخاطئة �سوف تزيد من ثقافة �لعد�ء و�لكر�هية 

�لتي لن يقت�سر �س����ررها على منطقة �ل�سرق �لأو�سط، بل 

�ستنت�س����ر في �لكثير من دول �لعالم، لأننا �أ�س����بحنا في 

ع�سر �لتو��س����ل �ل�سريع بين �لأمم و�ل�سعوب. ول �سك باأن 

دخول �لفتاوى على �ساحة �ل�سر�ع �سيزيد من �لإحتقانات 

�لمذهبية وي�ساهم في �إ�س����قاط �لعناوين �لمذهبية عليه، 

وهذ� ما يوؤدي �إلى تعقيد�ت �لحلول �ل�سلمية، ولذلك وّجهنا 

ند�ء�ً للمرجعي����ات �لدينية من كل �لطو�ئف بالإبتعاد عن 

�إ�سد�ر �لفتاوى �لتي ي�ستغلّها �لمت�سارعون في �لإ�ستقو�ء 

بالع�س����ب �لطائفي و�لإ�س����طفافات �لمذهبية، وقلنا باأن 

�لمطلوب من هذه �لمرجعي����ات �لدعوة �إلى موؤتمر وطني 

للم�س����الحة في �لعر�ق يجمع بين كل �لمكونات �لوطنية 

ي�س����بقه �لدعوة �إل����ى وقف �س����فك �لدماء، و�إذ� لم ي�س����ع 

�لعر�قي����ون و�ل����دول �لعربية �إلى هذ� �لحل �ل�س����لمي فلن 

يكون �لمجتمع �لدولي �أكثر حما�سة مّنا �إليه.
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فـما بـالـهـم! ومـا بـالـنـا!
يق����ف �لمرء متعّجبًا �أمام هذ� �لتح�س����يد �لطائفي على 

�لرغم م����ن �أن منطقتنا في تعدّده����ا �لطائفي وتنّوعها 

�لدين����ي و�لقومي تعّد فقيرة من حي����ث �لتعدّد و�لّتنّوع 

بالقيا�س �إلى �أمم كثي����رة ودول عديدة في �لعالم، ففي 

�أمي����ركا وحدها يقال ب����اأن فيها ما يق����ارب �أربعماية 

جماعة ديني����ة وطائفة، وفي �لهند يق����ال باأن فيها ما 

يتج����اوز �لألف من �لطو�ئف و�لقومي����ات تتعاي�س معًا، 

فما بالهم ل يت�س����ارعون، ول يقتل بع�سهم بع�سًا، ول 

يطلبون �لتق�س����يم و�لإنف�سال عن بع�س����هم في �لع�سر 

�لحديث ؟!. فما بالنا نحن �لم�سلمين �ليوم، ونحن نزعم 

باأننا �لورثة لخير �أّمة �أخرجت للنا�س !
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تبادل مقاطع الفيديو
يت�س����اءل �لمرء عن �لهدف من ور�ء ن�سر مقاطع �لفيديو 

�لمتبادلة و�لم�س����تملة على �إ�س����اء�ت وجر�ئم من فريق 

�س����ّد �آخر؟ فهل �لهدف هو ن�س����ر �لوعي بين �لم�سلمين 

و�إظه����ار �لحقيقة للم�س����اهدين؟ �أم �أن �لهدف هو زر�عة 

بذور �لفتن وتاأجيج نار �لعد�وة و�لبغ�س����اء بين �أبناء 

�لأم����ة �لو�حدة؟ وعلى كل حال : فاإن ما ن�س����اهده فيها 

من �أفعال وما نقروؤه ون�سمعه من �أقو�ل �لمت�سارعين ل 

تمثِّل �لطو�ئف و�لمذ�ه����ب في �لآر�ء و�لأفكار، و�إنما هي 

تمثل �أ�سحابها �لفاعلين و�لقائلين، كما قال �هلل تعالى: 

)كل نف�س بما ك�س����بت رهينة(، وه����م وحدهم يتحملون 

�أوز�رها، عمًا بقوله تعالى )ول تزر و�زرة وزر �أخرى(.
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2014/7/8

العالمة الأمين ا�ستقبل وزير العمل والثقافات 

الكندي جاي�سون كيني و�سفيرة كندا في لبنان

�إ�س����تقبل �لي����وم �لعاّمة �ل�س����يد علي �لأمي����ن في مكتبه 

في بي����روت وزير �لتعددي����ة �لثقافية و�لعم����ل و�لتنمية 

�لإجتماعية �لكندي جاي�سون كيني و�سفيرة كند� في لبنان 

هياري �أد�مز وتناول �لبحث حول عاقات �لت�س����امح بين 

�لأديان وحو�ر �لثقافات.

�لوكالة �لوطنية،  2014/7/24

الدور الأميركي في العراق 
وم�سوؤولية العرب والم�سلمين

�س- �لبع�س يرى ما يح�سل مجرد مناورة و�تفاق بين �ير�ن 

و�لوليات �لمتحدة لعودة �لأخيرة قوية �إلى �لعر�ق؟

ج- ل نظ���ّن �أن �أمي���ركا في و�رد �لعودة �إل���ى �لعر�ق بعد 

تجربتها وخ�س���ائرها فيه، ول نعتقد �أنها كانت تريد �أ�سًا 

بناء دولة قوية وم�س���تقرة في �لع���ر�ق، ولماذ� نجعل من 

�س���عوبنا و�أوطاننا �س���احة للمن���اور�ت �لت���ي ندمر فيها 

دولنا ون�س���فك فيها دماءنا باأيدينا؟!  �إن �لم�س���وؤولية تقع 

على عاتق �لدول �لعربية و�لإ�س���امية في و�سع حّد لهذه 

�لمناورة �لدموية �لتي ت�ستهدف �لعر�ق و�لمنطقة برّمتها.
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