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شـن العالمة اللبناني السـيد عيل األمني، 
هجومـاً عنيفاً عـىل حزب اللـه واتهمه بأنه 
يقـود لبنـان يف طريـق الهاويـة، منتقـداً 
د عىل أن ما  تدخله يف الحرب السورية. وشدَّ
تشهده لبنان حالياً من أعمال عنف متزايدة 
سـببها األول هـو قتال الحـزب املذهبي إىل 
جانـب النظـام السـوري، وأن خروجه هو 
أوىل الخطوات إلنهـاء االحتقان الطائفي يف 
لبنـان، خصوصا واملنطقـة عموماً. وطالب 
األمني الدولـة اللبنانية باحتضان املعارضة 
الشـيعية لكرس احتكار حـزب الله وحركة 
أمل للتمثيل الشـيعي يف لبنـان. كما طالب 
بدمج مقاتيل حـزب الله يف الجيش اللبناني 
"نسبة النتفاء األهداف الداعية للمقاومة" - 

حسب تعبريه -، وإىل تفاصيل الحوار:

سقوط مصطلح المقاومة
الثقافية  بعـد انفجـار املستشـارية 
اإليرانيـة عـىل تخـوم ضاحيـة بريوت 
الثامـن مـن  الجنوبيـة تمسـك وزراء 
آذار بـإدراج ثالثيـة الجيـش والشـعب 
واملقاومة يف البيـان الوزاري، كيف ترى 
هذا األمر مع تصاعـد وترية التفجريات 
يف لبنـان وبدء معركة يربود بمشـاركة 

حزب الله؟
ال تناسـب هذه الصيغة املرحلة الحالية. 
ويجب عىل فريـق الثامن مـن آذار التنازل 
عن هذا األمر لتسيري أمور السلطة التنفيذية 
بهـدوء. كما أن هذه الثالثية التي كانت أحد 
أسـباب الخالف يف املـايض لم تقدم شـيئاً 
للبنـان واللبنانيني! لذلك يمكـن للفرقاء يف 
الحكومـة االتفـاق عىل صيغـة معينة لحل 
الخالفـات القائمة، تعتمـد مرجعية الدولة 
يف مواجهـة االحتـالل واإلرهـاب بالعمـل 
عـىل بسـط سـلطتها الوحيـدة عـىل كامل 
األرايض اللبنانية، وهذا عنوان يمكن للقوى 
السياسـية االلتقاء حوله.. فمفهوم املقاومة 
سـقط فعلياً بعد حرب عـام ٢٠٠٠ وطرد 
االحتالل اإلرسائييل مـن جنوب لبنان. ومنذ 
ذلـك التاريـخ، لم يكـن هناك عمـل مقاوم 
حسـب تعريف املقاومة املتعارف عليه، ألن 
املقاومة عمل يومي جهادي متواصل لطرد 
املحتـل. ال تقتـرص عىل عمليات سـنوية أو 
شهرية. إنها ليست جيشـا احتياطيا. لذلك 
مـن املغالطـة القول بـأن املقاومـة تحمي 
الوطـن! ولقـد طـرد املحتـل مـن أرايض 
الجنوب باستثناء مزارع شبعا، التي دخلت 

مسألة تحريرها تحت غطاء األمم املتحدة.
 

االنتحار السياسي
هذا ما أشـار إليه حسـن نـرص الله 
عودتهـم  متمنيـا  األخـري  خطابـه  يف 
إىل بيوتهـم. هـل هـذا الـكالم دقيق أم 

لالستهالك اإلعالمي؟
ليس من الصعـب تحقيق هـذه األمنية. 
ويسـتطيع نرص الله تقرير هذا األمر بدمج 
مقاومـة حـزب اللـه يف الجيـش اللبناني. 
وكالمـه يحتـاج إىل تطبيق إلنهـاء الخالف 
حـول هـذا األمر، الـذي سـيكون لحصوله 
انعـكاس إيجابـي عـىل الجيـش اللبناني، 
ألنـه سـيصبح أقـوى بانضمـام املقاومـة 
إىل صفوفـه، مـا سـيخوله رد االعتـداءات 

اإلرسائيلية املتوقعة.
حـذرت من انتقال املشـهد السـوري 
إىل لبنـان. يف الوقـت الـذي يحشـد فيه 
حـزب اللـه عنـارصه للسـيطرة عـىل 
مدينة "يربود". فمـا هي تداعيات هذه 

املعركـة؟ هـل سـتقودنا إىل املجهـول 
األمني والسيايس؟

يأخذنـا تدخـل حزب الله يف سـورية إىل 
املجهـول. وهو يقدم عـىل االنتحار، وينحر 
نفسه وغريه ووطنه باسـتمراره التدخل يف 
سـورية. لذلك يجب أن ينسحب عاجالً من 
القتـال هنـاك، حيث لم يحصـد من تدخله 
سـوى املزيد من سـوء السـمعة يف الداخل 
واإلسـالمي،  العربـي  والعاملـني  اللبنانـي 
واملزيد من الخسـائر التـي تنعكس عىل كل 

لبنان بانتقال األحداث السورية إىل أرضنا!
تشـري بعض التحليالت السياسية إىل 
أن حـزب اللـه يسـعى ألن تكـون له يد 
عسـكرية يف سـورية بعد سيطرته عىل 
القصـري ويـربود للوقـوف يف وجـه من 
يريد نزع سالحه يف الداخل اللبناني. هل 

توافق عىل هذا التحليل؟
ال يسـتطيع حزب الله حماية نفسه بعد 
نجاحه يف حماية نظام األسد. يف تلك اللحظة 
سـيفقد حزب اللـه مصداقيته، وستسـقط 
الشـعارات التـي رفعها، وسـيرتاجع حجم 
التأييـد له يف سـورية وخارجهـا، وعىل كل 
حـال نحن ال نـرى أن حـزب الله يسـعى 
بتدخلـه يف سـورية لحماية نفسـه أو بلده 
ألنه لم يكن هناك خطر عليه، بل الذي دفعه 
للتدخل يف سـورية هو العالقة االسرتاتيجية 

القائمة بني إيران والنظام السوري.

رفض المذهبية
إذا نظرنـا إىل العمليـات االنتحاريـة 
يف لبنان فسـنجدها موقعـة من جبهة 
النـرصة أو كتائب عبدالله عـزام: فهل 
نحـن يف مرحلـة التقاتـل اإلسـالمي – 
اإلسـالمي؟ وما انعكاسـات هـذا األمر 

عىل لبنان؟
التقاتل اإلسـالمي – اإلسـالمي حاصل، 
ألن سـورية أصبحت أرضاً يسـتدرج إليها 
املتصارعون املسـلمون مـن مختلف أنحاء 
العالم. ولألسـف أصبح حزب الله جزءاً من 
هذا الرصاع. وهنـاك تخوف من امتداد هذا 
الـرصاع إىل األرايض اللبنانيـة مـع الفرقاء 
اآلخريـن. عىل صعيد آخـر، نحن ال نتقاطع 
مع األحـزاب السـلفية يف موقفها من حزب 
الله. نحن نرفض تدخله يف سورية ونطالبه 
باالنسـحاب العاجـل والفـوري مـن هناك 
لوضـع حد ملثل هذه الرصاعـات والنزاعات 
التـي تنتقل إىل السـاحة اللبنانيـة. نحن ال 
نتفـق مع منطلقات الخالف بني السـلفيني 
أو  املذهبيـة  أو  الطائفيـة  اللـه  وحـزب 
العقائدية ألنها تزيد من عوامل التقسـيم يف 

األمة الواحدة.
لكن تدعي هـذه الجماعات بأن قتال 
حزب الله يف سورية سبب اشتعال فتيل 

األزمة بني الطرفني؟
حـزب اللـه ال يمثـل املذهـب الشـيعي 
والطائفـة الشـيعية يف لبنـان أو العاملـني 
العربي واإلسـالمي. بل يمثل نفسه وأتباعه 
ليسـت  الشـيعية  والطائفـة  وأنصـاره. 
مسؤولة عن ما يقوم به يف سورية وغريها 

ألنه ليس مرجعية دينية!
لكن لألسـف ال تعرتض الطائفة 

الشيعية عىل ما يقوم به؟
عدم االعـرتاض ال يعني املوافقة 
عـىل مـا يقـوم بـه، فـإن الدولة 
لـم  إمكاناتهـا  بـكل  اللبنانيـة 
مـا  عـىل  االعـرتاض  تسـتطع 
يفعلـه، يف الوقت الـذي يتوجب 
الحـدود ومنـع  عليهـا حمايـة 

دخـول السـالح واملسـلحني من 

وإىل أراضيهـا. لألسـف الدولـة اللبنانيـة 
والسياسية  والعسكرية  األمنية  بمؤسساتها 
عاجزة عـن القيام بدور االعـرتاض واملنع! 
وبالتايل كيف يمكن للطائفة الشـيعية التي 
ليست لها سلطة فعل ذلك؟! الدولة اللبنانية 
غـري راضية عن ما يقوم به حزب الله، الذي 
ذهـب رغما عـن إرادتها إىل سـورية، وهي 
التـي أعلنت نأيهـا عن الـرصاع الدائر عىل 
األرايض السـورية! ومـن هنـا نقـول يجب 
انتقاد حـزب اللـه بمالحظة سـلوكه دون 
النظر إىل انتمائه الديني، ألنه حزب سيايس 

وليس مرجعية دينية.

موقف سياسي
كيف ذلك وحزب الله يستخدم مفردة 
االنتخابـات  يف  الرشعـي"  "التكليـف 
والدعوة للقتال يف سورية؟ أي يستخدم 
الديـن السـتقطاب جمهـوره العريض 

وتنفيذ أجندته السياسية؟!
يلتزم أنصار حزب الله وأتباعه فقط بما 
يقال لهم من تعليمات حزبية يسـبغ عليها 
عنوان الرشعية الدينية، والطائفة الشـيعية 
ال ترجـع إليـه يف فتاواها الدينيـة ألنه ليس 
مرجعيـة دينية لها، وال يعطيها براءة الذمة 
رشعـاً يف الذهـاب إىل القتـال عـىل األرايض 
السـورية، هو مرجعية حزبيـة، فهذا الذي 
يذهب وفقاً لرأي نرص الله يذهب وفق إرادة 
حزبيـة وال يذهب وفق رؤيـة دينية صادرة 

عن املرجعية الدينية.
 لذلك قلنـا إن املرجعية الدينية للشـيعة 
يجـب أن يصـدر عنهـا رأي دينـي يمنـع 
األرايض  عـىل  للتقاتـل  املسـلمني  ذهـاب 
السـورية.  الرؤية الحزبية عنـد حزب الله 
تقـول إن مواقفهـم السياسـية ناشـئة من 
املواقـف الدينية، لكن هـذه املواقف الدينية 
ال يحددهـا الحزب، بـل تحددها املرجعية 

يف  موجـودة  وهـي  العليـا،  الدينيـة 
النجـف يف العراق، ولم يصدر عنها 

وال عـن غريهـا مـن املؤسسـات 
الدينيـة يف لبنـان وإيران فتوى 
دينيـة برشعيـة القتـال عـىل 
وحتـى  السـورية،  األرايض 
الذيـن يرجعـون إىل خامنئي 
يف إيران يقولون إنه لم تصدر 
منه فتوى دينية باملشـاركة يف 

القتال، وإنما هو موقف سيايس 
مـن النظام اإليرانـي يف الوقوف 

إىل جانب النظام السـوري انطالقاً 
من التحالف السيايس بينهما. 

الشـيعية  الطائفـة  البعـض  يتهـم 
املؤيدة لحزب اللـه يف لبنان بتأييد والية 
الفقيه يف إيران، فإىل أي حد يضعها هذا 

األمر يف أزمة مع اآلخر؟
تؤمن الطائفة الشيعية مثل باقي الطوائف 
اللبنانية بانتمائها الوطني إىل لبنان والعيش 
املشـرتك والوحـدة الوطنية. وهـي ال ترتبط 
بوالية الفقيـه وال بالنظام السـيايس املنبثق 
عنها، لكن ينطبق عىل الطائفة الشيعية املثال 
التـايل: يخطف أحدهم طائرة فيتكلم باسـم 
املخطوفـني، مدعيـاً بأن ما يقولـه يعرب عن 
رأيهـم! هذا ما يفعله حـزب الله مع الطائفة 
الشـيعية! ورغم وجود السالح واملال، حصل 
الحزب عـىل ما دون النصـف يف االنتخابات 
النيابيـة األخرية، أي يمثـل حزب الله أكثرية 

سياسية ضمن األقلية!
رغـم التحالف مـع الفريق الشـيعي 

"حركة أمل"؟!
إنه تحالف مصالح. فحركة أمل تسـعى 
للحفاظ عـىل مواقعها ومصالحهـا فتوافق 
عـىل سياسـة الحـزب دون أن تعارضـه. 
لكـن ال يمكن اختزال طائفـة كاملة بحزب 
سـيايس، فمهما بلغ حجم حزب الله الناتج 
عـن تحالفه مـع حركـة أمل واملؤسسـات 
الدينية مضافاً إليه قوته العسـكرية فهذا ال 

يعني أنه يمثل الطائفة الشيعية يف لبنان!

إقصاء اآلخر
ملاذا تبدو املعارضة الشيعية ضعيفة 
وهشة وال تتمتع بقاعدة شعبية واسعة 

مثل حزب الله؟
لكنهـا  موجـودة،  الشـيعية  املعارضـة 
غـري ظاهرة ألسـباب عديـدة، أهمهـا عدم 
احتضانها من الدولة اللبنانية والفرقاء الذين 

تقاسـموا السـلطة يف الحكومات املتعاقبة، 
التـي أعطت حـزب الله وحركـة أمل وكالة 
حرصية للطائفة الشـيعية، فانحرصت كل 
خدمـات ومصالـح الطائفة الشـيعية يف يد 
هـذا الثنائي، وعندئٍذ كيف يمكن للمعارض 
الشـيعي الوصول إىل مواطنيه؟ أنا مثالً لم 
أتمكن من الذهـاب إىل الجنوب منذ أحداث 
السـابع من مايو ٢٠٠٨ إىل اليوم. وال يزال 
مكتبـي يف دار اإلفتاء يف مدينة صور محتالً 
من قوى األمر الواقع املسلحة. عىل الرغم من 
وجود الدعاوى القضائيـة. لذلك لن يقرتب 
الشـيعي اللبناني من املعارضة عندما يجد 
أن الدولـة اللبنانيـة تحـرص كل خدماتهـا 
بالثنائـي "حزب الله وأمـل"، وعندما يجد 
الدولـة اللبنانية عاجزة عـن الدفاع عن عيل 
األمني وغـريه من الذين أعلنوا عن املعارضة 

للثنائي لسياسة حزب الله وحركة وأمل.
ما خطورة هذا األمر؟

سـيطرة حـزب اللـه وحركـة أمـل عىل 
الطائفة الشـيعية، ثم امتـداد هيمنتهما إىل 
كل مفاصل الدولة. وقد حذرنا فريق الرابع 
عرش من آذار من إعطـاء حزب الله وحركة 
أمل وكالة حرصية باسـم الشيعة. وهذا ما 
دفعنا لسـؤالهم: كيف تريـدون بناء الدولة 
مع الذين أسقطوها؟ يجب عىل من يريد أن 
يبني الدولة معكم االلتزام بمرشوع الدولة. 
وهذا مـا نادينا به منذ الثمانينات إىل اليوم. 
إال أن الدولـة لم تتمكن مـن حمايتنا عندما 
أعلنـا رأينا أمـام الناس. ولـم تمنع القوى 
املسـلحة من الهجـوم علينـا! باختصار، ال 
تكمن املشـكلة يف املعارضة الشـيعية بل يف 
الدولـة اللبنانيـة، التي لم تحتضـن الرأي 

اآلخر ولم تمنع توجيه السالح إليه.

البحث عن مخرج
قلـت يف ترصيـح صحفـي "إن حزب 
اللـه يشـعر بالتوتـر لذلك يلقـي بتهم 
التطرف عىل اآلخريـن". هل هو بمأزق 

عسكري أم سيايس أم شعبي؟
حزب الله بدأ يبحث عن مخارج لتورطه 
يف سـورية. لذلـك يحـاول أن يـربر تدخله 
بإلقاء تهم التطرف واإلرهاب عىل اآلخرين. 
وهذا ال ينفي واقـع التطرف واإلرهاب لدى 
اآلخرين ممن يقتلـون املدنيني يف العمليات 
االنتحاريـة. هـذه أعمال إرهابيـة، حيث ال 
يربر تدخل حزب الله العسـكري يف سورية 
قتل املدنيـني األبرياء يف أي مكان سـواء يف 
لبنـان أو غـريه. ونحن نرى أن حـزب الله 
بدأ يشعر بحجم خسـارة رصيده يف العالم 
اللبنانيـة، مضافـا إىل  العربـي والسـاحة 
خسـارته لعنارصه وكثري من أفراده. وهذا 
كله سريتد عليه بشكل سلبي. من هنا ندعو 
الحكومة والدولة اللبنانية إىل مسـاعدته يف 

إيجاد مخارج النسحابه.
هـل يسـتطيع أن يخرج حـزب الله 

بقراره الفردي والخاص؟
نعم. يمكن له العـودة كما ذهب. واآلن 
تبحـث إيـران يف هـذه املرحلـة عن 
طريقـة إلخراجه. وكانـت الفتة 
الساسـة  بعـض  ترصيحـات 
بـأن  مؤخـراً  اإليرانيـني 
إىل سورية  الحزب ذهب 
من تلقاء نفسـه دون 
 ، تنا ر ستشـا ا
متنصلـني مـن 

تحمـل 
أعبـاء 

دخولـه إىل حلبة الـرصاع السـورية! وهذا 
الـكالم يسـقط فرضيـة ادعاء حـزب الله 
التكليـف الرشعي التي اسـتعملت لتغطية 
قتال عنارصه يف سورية. إذا هذا األمر برمته 
تدخل سـيايس وليس دينيـاً! وعموما يمكن 
لحزب الله إقناع صاحب قرار دخوله الحرب 
السـورية، معتمداً عىل النتائج السلبية التي 

جناها يف لبنان واملنطقة.
ما هـي الحقيقة من وجهـة نظرك: 
هـل يقاتـل الحـزب يف سـورية بقراره 

الخاص؟
ال يمكن للحزب أن يتخذ قراراً بهذا الحجم 
دون موافقـة إيران عىل ذلك والحصول عىل 
تغطيـة منها. لذلـك أعتقد أنـه يفكر جدياً 
يف الخـروج بعد االنعكاسـات السـلبية عىل 
الساحة اللبنانية وتراجع سمعته يف املنطقة 

والعالم العربي.

خطوة تاريخية
ثمنت دعوة خادم الحرمني الرشيفني 
امللك عبدالله بن عبدالعزيز، عند تأسيس 
مركـز للحـوار بني املذاهب اإلسـالمية. 
ما أهمية الحوار اإلسـالمي - اإلسالمي 

اليوم بني مختلف املذاهب؟
خطوة خـادم الحرمـني الرشيفني مهمة 
الطائفـي  االحتقـان  بسـبب  وتاريخيـة، 
واملذهبـي غـري املسـبوق يف عاملنـا العربي 
واإلسـالمي، حيث تقع املسـؤولية بالدرجة 
األوىل عىل والة األمر يف التصدي لهذه املؤامرة 
التي تستهدف تفتيت األمة من داخلها، عرب 
إيجـاد رصاعـات بـني مختلـف مكوناتها. 
لذلك يجب تفعيل الدعـوة إلجراء حوار بني 
املذاهب اليوم قبـل الغد. ومن ناحية أخرى 
أثمن قرار خـادم الحرمني الرشيفني األخري 
بمعاقبة من يذهب للقتال يف سـورية، ألنها 
سـتضعف حـركات التطـرف. وأتمنى أن 
يحتـذي حكام الـدول العربية واإلسـالمية 
بقرار الحكومة السـعودية وتحديداً العراق 
وإيـران ولبنان، حتى يسـدوا الطريق أمام 
التدخالت يف األرايض السـورية. ويبقى من 
املهم بالنسبة لنا يف لبنان أن يعلن حزب الله 
بكل شـجاعة وجرأة انسحابه من القتال يف 
سورية، إليقاف نزف الدماء اللبنانية هناك، 
وإزالـة االحتقانات الطائفيـة واملذهبية من 

لبنان واملنطقة.
بعـد ١٠ أشـهر مـن االنتظـار وصل 
الرئيس تمام سالم، إىل القرص الحكومي 
فهـل ستسـتطيع "حكومـة املصلحـة 

الوطنية" أن تكون كذلك؟
يمكن أن تسـبغ الحكومة الجديدة شيئاً 
مـن األجواء الهادئة عـىل الفرقاء اللبنانيني. 
ويمكـن أن تخفـف مـن حـدة الخالفـات 
السياسـية بني مختلف األطـراف. لكنها لن 
تكـون أفضـل مـن الحكومات السـابقة يف 
إدارة شؤون البلد سواء يف امللفات السياسية 
أو الخارجية أو الداخلية. هي حكومة يمكن 

أن تخدم دون أن تحكم.

كيف ذلك؟
يمكـن لألطراف املوجوديـن يف الحكومة 
االتفاق عىل خدمة املواطنني اللبنانيني، لكنها 
ال تسـتطيع بسط سـيادة الدولة والقانون 
عـىل كامل األرايض اللبنانية. هذا أمر صعب 
املنال يف ظل عدم قدرتها عىل ضبط السالح 
املنترش يف كل األرايض اللبنانية سواء الفردي 
أو املوجود مع التنظيمات املسلحة. لذلك من 
الصعـب عىل هذه الحكومة أن تحكم يف ظل 
انتشـار السالح، وستبقى عاجزة عن فرض 
سلطة القانون عىل كامل األرايض اللبنانية. 

 األمني لƠ            : "حزب الله" انتحر يف سورية 
 رجال أمن ومواطنون يتجمعون عند موقع تفجير سيارة مفخخة وسط بيروت  (الوطن) 

شيعة لبنان يفتخرون بانتمائهم إلى وطنهم وال يعترفون بوالية الفقيه 
وال بالنظام السياسي المنبثق عنها
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