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 فضل اهللا: إذا خسرنا لبنان فالكل سيخسر وسيسقط على رؤوس الجميع 
التي يعيشون فيها ان لم يستطع 
اللبنانيني ان يصنعوا منوذجا في 

بلدهم.

  استفسارات الحضور

  وفي رد علــــى توافر احلوزات 
العلمية في الكويت اوضح ان هناك 
عددا من احلوزات وان كانت تضم 
عددا من املراجع املختلفة غير انه 
اكد ان املذهب الشــــيعي فتح باب 
التنوع للمجتهدين مبينا ان التنوع 
املرجعي يعتبــــر قيمة وال يوجد 
خالف بني املراجع وامنا اخلالف بني 
كل ملتزم مبرجعيته ما يثير بعض 
احلساســــيات التي يجب االبتعاد 
عنهــــا. وفي جانب آخر عن عالقة 
لبنان مبصر اوضح فضل اهللا ان 
مصر تعتبر قلــــب العروبة ومن 
الضروري فتح آفاق التحاور معها 
ومع جميع دول العالم االسالمي مع 
اهمية اعتبار اننا كلنا على قاعدة 

واحدة ويجمعنا جميعا االسالم.
  وردا على تساؤل حول جواز 
البقاء على تقليد والده ســــماحة 
الشيخ محمد حسني فضل اهللا رحمه 
اهللا وتسليم احلقوق الشرعية بعد 
وفاته ملرجعيــــه افاد بأن املراجع 
االحياء يجيزون البقاء على تقليد 
امليت ان كان يعتقد االنسان انه اعلم 
او كما يراه البعض ان ذلك واجب او 
جائز ومن يجمع بني املرجعني فعليه 
ان يحتاط في ذلك، اما بخصوص 
احلقوق الشرعية فهناك اطار يحكم 
هذه العملية وميكن الرجوع كل الى 
مرجعه في ذلك كما رأى سماحته 
رحمه اهللا انه يجوز اعطاء احلقوق 
الشرعية ملن اجيز لهم بدفع احلقوق 
الشرعية له او ضمن نظام صرفه 
للحقوق الشــــرعية والذي ميكن 

االستمرار فيه. 

 عادل الشنان
  قال سماحة السيد علي فضل اهللا جنل املغفور له سماحة املرجع الشيعي 
السيد محمد فضل اهللا ان والده كان يعيش فكرا وقلبا هللا سبحانه وتعالى 
ــؤولية اإلميان ان يشعر بغيابه  ــلم يعيش مس ومن الطبيعي ان لكل مس
ــتطيع سده احد أو حتى مجموعة افراد وذلك  والفراغ الذي تركه وال يس
ــؤولية التي كان السيد محمد فضل اهللا يتوالها وهي بحجم  حلجم املس
ــان وإمنا في كل بقعة في العالم مثل  ــؤولية احلياة ليس فقط في لبن مس
ما قام به في أفغانستان وباكستان وافريقيا والعراق مما يتطلب تضافر 

اجلهود ألن املسؤولية باتت على اجلميع.
ــاء امس  ــينية دار الزهراء مس   وأضاف فضل اهللا خالل زيارته حلس
ــد فضل اهللا كان يؤمن باملواقع املفتوحة ال املغلقة  األول ان املرجع محم
ــاحات التي ميكن التواصل معها  وكان حريصا على ان يكون في كل الس
ــوان الذي يوصل صوت  ــالم املنفتح والواعي هو العن ــه بأن االس إلميان
ــلمني عكس االنغالق الذي ال يستطيع حل مشاكل احلياة  االسالم واملس
ــالم وخط اهل البيت وانه بعد وفاته  مؤكدا انه لم يقدم تنازالت عن االس

وصل صوته ملواقع لم يكن من املتوقع الوصول إليها. 

ــكر الى جميع احلاضرين في اللقاء  ــيد علي فضل اهللا بالش  تقدم الس
ــاعر التي عبروا عنها عند وفاة سماحة السيد محمد حسني  على كل املش
فضل اهللا، من األوفياء الذين حرصوا على ان يردوا اجلميل للسيد الذي 
افنى حياته من اجل ان يكون لبنان بلدا عزيزا حرا وقويا امام التحديات 
ــعر ابناؤه بأنهم ينتمون الى وطن ال الى طائفة ومذهب، الفتا الى ان  ليش
السيد فضل اهللا كان حريصا ان يكون صمام امان من كل الفنت التي اريد 
للبنان ان يعيش بدائرتها سواء السياسية او املذهبية او الطائفية او حتى 
ــعر اهله فيه بأنهم يتكاملون  ــائرية والعائلية وكان يريد لبنانا يش العش
ــيد كان  ــقاط وحدتهم، الفتا الى ان الس ــه وال يخضعون ملن يريد اس في

ــون لبنان قويا امام  ــون عامال من اجل ان يك ــا ايضا على ان يك حريص
العدو الصهيوني الذي ال يريد خيرا ألي من اللبنانيني سواء املسيحيون 
ــعي هذا العدو للتالعب بالواقع الطائفي لذلك  ــلمون بالرغم من س او املس
ــع القوة في لبنان وان يؤكد على  ــيد حريصا على ان يبني مواق كان الس
ــات وهكذا كان حيث قدم  ــون بلدا قويا قادرا على مواجهة التحدي ان يك
اللبنانيون جميعا امنوذجا من خالل وحدتهم في مواجهة العدو الصهيوني 
ــتطاعوا ان يسقطوا عنفوانه وان يسقطوا كل املواقع التي ارادت ان  فاس
ــون لبنان مكانا لصناعة املؤامرات او من اراد ان يكون لبنان دورا في  يك

املنطقة وليس بلدا حقيقيا. 

اال حــــني يريــــدون ذلــــك مطالبا 
اللبنانيني يــــأن يلتقوا بعيدا عن 
كل احلساسيات وان يدرسوا كل 
القضايا ألنه اذا «خسرنا هذا البلد 
فالكل سيخسر ولن يكون لبنان بعد 
موئال ابدا ألي لبناني فنربح توترا 
ونخسر بلدا» الفتا الى ان الفرصة 
مازالت مؤاتية لتدارك األمر باحلوار 
وبالتالي يجب استغاللها. وشدد 
على انه «في لبنان دائما نخشى من 
حدوث فتنة وان يكون لبنان ساحة 
لتسويقها حيث كان الراحل السيد 
فضل اهللا يقول ان «لبنان هو الرئة 
التي تتنفس مشاكل املنطقة» معربا 
عن ثقته باللبنانيني الذين جربوا 
كل الفنت ووجدوا أنها لم تؤد اال الى 
املشاكل واكتشفوا الحقا أنها لم تكن 
حلسابهم وامنا لتسوق ملشاريع 

ترسم على مستوى املنطقة وهذا ما 
حصل خالل احلرب األهلية.

  كويت األخوة والمحبة

  وفي حني اعرب عن ســــعادته 
بلقاء اجلالية اللبنانية الذي يحمل 
بعدا ال يقل اهمية اذ انه يحدث على 
ارض الكويت التي ال تبتعد مبعناها 
وحركيتها عن لبنان حيث متثل 
للجميع وطنا آخر تضج مبعنى 
األخــــوة واحملبــــة، رأى ان اللقاء 
يحمل شــــيئا من املرارة والسيما 
في ظل التخوف والقلق من الظروف 
الصعبة التي مير بها لبنان حاليا 
مما يبعث على الضيق والشعور 
باخلطر على املقيمني فيه وعلى من 
يعيشون في اخلارج ممن يأملون 

العودة للعيش بأمان واستقرار.

  ولفت الــــى ان ذلك يرتب على 
ابناء اجلاليــــات اللبنانية في كل 
مكان مسؤوليتني، األولى ان يكونوا 
ضيوفا طيبني والثانية تقدمي مناذج 
ناجحة ملــــن يعيش فــــي الوطن 
لتثبت ان االنسان يخرج من رحم 
املعاناة منتصرا يبني مســــتقبال 
واعدا ويتوحد مع كل ابناء وطنه 

وينفتح على اآلخرين.
  وقال «اننا نخشى من ان رحى 
املشاكل اوشكت ان تعود للدوران 
وطاحونة الفتنة قد جرى االستعداد 
إلعادة حتريكها مجددا كما نخشى 
من ان املساومات قد بدأت في اكثر 
من مكان كي يصــــار الى اخذ كل 
فريق نصيبه على حساب اللبنانيني 
الذين يراد دائما ان يكونوا احلطب 
ألكثر من لعبة دولية في املنطقة 

وألكثر من حركة اقليمية تتلمس 
حتقيق اهدافها من خالل استهدافها 
هذا البلد الصغير بحجمه والكبير 
مبدى تأثيراته. وأعرب عن ثقته 
بأن الكثيرين في لبنان ممن كوتهم 
نيران احلرب سواء الداخلية او مع 
العدو باتوا على معرفة مبا تسببه 
احلرب من مآس وويالت ولذلك لن 
يكونوا مطية ملن يلوح لهم بالسير 
في خط احلرب سواء كانت ترفع 
فيها الالفتات املذهبية او العناوين 
السياســــية ولفت الى ان اساليب 
صناعة الفتنة باتت مكشوفة ولم 
اللبنانيني للدخول في  تعد تثير 
صراعات مدمرة حلساب هذا املوقع 
او ذاك مشيرا الى ان الكثيرين ممن 
احترفوا احلرب مــــن هذا احملور 
الدولي او ذاك احملور االقليمي باتوا 

على يقني ان النيران اللبنانية اذا 
اندلعت في هذه الظروف فستحرق 
الكثير من املواقع خارج هذا البلد 
الصغير مؤكدا ان لعبة احلرب باتت 
متثل لعبة ساقطة وبات من الصعب 
ان تسير عجلة احلرب كما كانت 

في السابق.

  دعوة إلى الحوار

  ودعا الذين قد يتقاتلون باسم 
الدين والطائفة واملذهب الى التفاهم 
واللقاء عــــن طريق احلوار البناء 
والصادق وأال يتحول احلوار الى 
حــــوار غرائز وتوتــــر وانفعاالت 
مطالبــــا الواعني بأال ينكفئوا امام 
من يثير اجواء االنفعال والتوتر 
قائال «يأيها املتخاصمون تعالوا الى 
ساحة الكلمة السواء واستمعوا الى 

نداءات اهلكم املقيمني واملغتربني 
ألن الهيكل اذا سقط فسيسقط على 
رؤوس اجلميع وعندها ستسقط 
الطائفة ويسقط املذهب ومتوت كل 
املواقع ويغرق الوطن في املتاهات 
والضياع». وقال: يجب األخذ بعني 
ابناء الوطن وخصوصا  االعتبار 
مــــن املغتربني الذيــــن ينتظرون 
انباء ســــارة عن وطنهم يحلمون 
بالعــــودة ليجدوا وطنــــا يحترم 
وجودهم وهم يعيشــــون في بالد 
االغتراب بكرامة ويريدون العودة 
للعيش في بلدهم بكرامة الفتا الى 
انه على كل املسؤولني ان يفكروا 
في حفظ كرامات من يعيش داخل 
الوطن والعائد اليه مؤكدا ان هذه 
املسؤولية كبيرة، وحث اللبنانيني 
على ان يكونوا منوذجا في البالد 

 دارين العلي
  أكد السيد علي حسني فضل اهللا 
خشيته من ان يكون ما يهيأ له في 
لبنان حاليا هو السعي لصناعة 
فتنــــة يراد من خاللها ان تســــود 
الفتنة بني السنة والشيعة باسم 
ان هناك فريقا من الشــــيعة قتل 
زعيم السنة، مشيرا الى ان هناك 
من يعمل في لبنان على خلق فتنة 
ايضا من اجل تهيئة اجواء ملشاريع 
ترســــم على مستوى املنطقة ألن 
الدخان اللبنانــــي يثار عادة لكي 
يخفي أمورا ويلهي عن امور حتصل 

على مستوى املنطقة.
  وشــــدد في معرض رده على 
القرار الظني  سؤال حول صدور 
خالل لقائه باجلالية اللبنانية مساء 
الثقافية  امس األول في اجلمعية 
االجتماعيــــة على ان املطلوب من 
اللبنانيــــني ان يكونوا واعني وان 
يدرسوا األمور جيدا مؤكدا «كلنا 
نريد لكي يستقر بلدنا ان يكتشف 
من قام بجرمية قتل الشهيد الرئيس 
رفيق احلريري ولكن البد من ان 
تدرس األمور بعقل السيما بوجود 
عدد من عالمات االســــتفهام على 
مســــتوى كيفية صدور القرارات 
الدولية والظــــروف التي أحاطت 
الدولية مما  بتشــــكيل احملكمــــة 
يستدعي فعال دراسة الوقائع جيدا 
حتى يتمكنوا من وأد الفتنة التي 
اللبنانيني  لو حصلت تبقى على 
مســــؤولية اجللوس للبحث عن 
األســــاليب لتفادي نتائجها كي ال 

تتحول الى مراحل خطرة.
  واكد ثقته باملبادرات التي مازالت 
حتدث في هذا السياق معربا عن 
خشيته ممن يعملون على اجهاض 
هذه املبادرات لكي تستمر املشكلة 
ألنهم يستفيدون منها ولن تنتهي 

 اعتبر أن الكويت ال تختلف بحركيتها ومعناها عن لبنان
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 (كرم ذياب)

 غلوم: بعض من عايشوا النهضة الحسينية
  أخذوا من اإلسالم قشورًا وتخلوا عن المبادئ

  أسامة أبوالسعود
  تواصل احلسينيات ومساجد اإلخوة الشيعة 
في مختلف أرجاء البالد إحياء ليالي عاشـــوراء 
ذكرى استشهاد سبط الرسول الكرمي محمد ژ 

اإلمام احلسني بن علي «عليهما السالم».
  وفي مسجد سيد هاشم بهبهاني أكد إمام املسجد 
وخطيب املنبر احلسيني الشيخ علي حسن غلوم 
انه وباإلضافة إلى ما ميثله يوم عاشوراء احلسني 
من صراع ثوري بني احلق والباطل، ومشـــاهد 
دامية بقيت طوال قرون شاهدة على عمق املأساة 
وفداحة اجلرمية، إال أن في هذه النهضة املباركة 
محطات كثيرة تستوقف الباحث، وتثير قضايا 
عديدة على مســـتوى القيم واملبادئ واألخالق 

والشعارات.
  وأضاف غلوم قائال: «ولو عدنا إلى الوراء قليال فسنجد موقف 
اإلمام علي گ في «صفني» هو ذات املوقف احلسيني في كربالء، 
فحني احتل خصومه شـــاطئ الفرات القريب من ساحة املعركة، 
أرسل علي مالكا األشتر في قوة من ١٢ ألف مقاتل حتى إذا تقهقروا 

وغلب علي على املاء بعث رســـالة مفادها: «إنا 
ال نكافيك بصنعك، هلم إلـــى املاء فنحن وأنتم 

فيه سواء».
  واســـتطرد بالقول: «وعلى ذلك فإن املقابلة 
بني الصورتـــني تقدم صورة حقيقية ومتضادة 
بني املعسكرين، معسكر احلق والقيم اإلسالمية 
املتمثل في معسكر احلسني گ، ومعسكر الباطل 
واألعراف اجلاهلية املتمثل في معسكر األمويني، 
وتلخص صورة الصراع بني اإلنسانية والهمجية. 
ومن هنا يفترض بكل من يعيش حب احلســـني 
وآفاق نهضته أن يجسد القيم اإلنسانية واملبادئ 
اإلسالمية في سلوكه، ألن احلب املجرد عن العمل 
ال ميثل قيمة في ميزان احلق: (قل إن كنتم حتبون 
اهللا فاتبعوني يحببكم اهللا ويغفر لكم ذنوبكم 

واهللا غفور رحيم) آل عمران ٣١.
  وأكد ان مشكلة البعض ممن عايشوا أحداث النهضة احلسينية 
أنهم أخذوا من اإلسالم قشورا جتلببوا بها، ولم يدخل اإلميان في 

أعماقهم، ولذا اصطبغت مواقفهم بالالمبدئية. 

 علي غلوم يشرح النهضة احلسينية


