مقابلة

مكتبتي وأغراضي في أيدي قوى األمر الواقع

العالمة األمين :دور المقاومة على الحدود
وال حزب يختزل الطائفة
الخطر على اللبنانيين من زعاماتهم
لم يكن يوما حزينا كما يبدو اليوم! يتكلم
عن الدولة« ،دولتنا المسكينة» ،بألم ،آمال بأن
يأتي يوم «تصادر فيه أدوات االشتعال بدل أن
تكتفي بدور اإلطفائي».
بعمامته السوداء وحضوره المهيب ،يسرح
مفتي صور وجبل عامل العالمة السيد علي
األمين ،المخلوع من مقره وموقعه بأمر من
قوى األمر الواقع ،في تفاصيل البلد الحزينة.
يُك ِثر من أدوات التمني ،لكنه ال يلبث ان يعود
الى الواقع ،فطموحه الى دولة« ،دولة حقيقية
ال تستجدي دورها» ،يشبه تمني المستحيل!
الصراع المذهبي المستشري يقلقه،
وأحداث السابع من أيار تكاد ال تغيب عن
باله .أما عيناه ،فتفشيان ما يتردد في اعالنه.
ومقولة كتبها تروي الكثير :لو عاش العصفور
حسرة الحرية المفقودة لما صدرت منه في
اليوم تغريدة.
هو يُغ ّرد خارج سرب حزب اهلل وامل،
لكن حراكه لم ينتج فرقا كبيرا ألن «الدولة
ومن ضمنها  14آذار لم تحتضن االعتدال
الشيعي» .أما الخوف ،خوفه ،فليس «من
تطرف من يريدون إضعاف الدولة ،إنما من
فراق من يريدون بناءها»!
والية الفقيه فقدت «من جاذبيتها» شيعيا،
وحزب اهلل «فقد ثقة اللبنانيين به» وماذا عن
الحرب؟ أيسمع السيد علي األمين قرقعتها؟
يجيب وال يجيب« :أتمنى ال»!
حوار مع العالمة الشيعي السيد علي األمين
في الجوار السني في قريطم:
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نوال نصر
الى متى سيبقى احتالل مكاتبكم ومقركم في صور؟

هذهالمسألةفييدالقضاءاللبناني.منذالسابعمنايار عام  2008اخذوا المكاتب وحولوها مقرًا حزب ًيا!
المق ّر هو موقع ديني والمفتي قبلي مدفون في المكان
نفسه .وحتى اآلن اجهزة الدولة ومؤسساتها لم تبت
هذه الدعوى .وما زالت مكتبتي وأغراضي في أيدي
قوى األمر الواقع .وهناك دعوى امام مجلس شورى
الدولة في الموقف الذي اتخذه المجلس الشيعي وقرار
العزل ،وحتى اآلن لم تبت أجهزة الدولة هذه القضايا.
ثمة رضوخ إذا ألوامر قوى االمر الواقع؟

-لألسف نعم

تابعنا جميعنا في الفترة األخيرة الخطاب السياسي
والمذهبي المتشنج .ما هو تقييمك له؟

كان خطابا تصعيديا وأدخل البالد حاال ً من التوترمن دون أن تكون هناك أسباب موجبة لذلك سوى أن
قرارات اتخذت ولحقها خطاب ناري أوجد هذه الحال
من التشنج والتحدي لمؤسسات الدولة .لكن نعتقد
بأن لم يكن هناك ما يوجب مثل هذا التوتر الفائض.
كان امرا ملفتا ان تحصل مثل هذه األمور وتتزايد،
مع أن البالد يكفيها ما فيها .مؤسف ان يُضاف الطابع
المذهبي إلى اختالفاتنا .هذه االختالفات ال عالقة
لها بالشأن المذهبي .المذاهب االسالمية عاشت مع
بعضا قرونا وعصورا عدة ،وشكل العيش
بعضها
ً
بينالمذاهباالسالميةوبينالمسلمينوالمسيحيين
نسيجا وطنيا واحدا بين الجميع ،والبعض حاول ان
يذر على هذه األحداث ذرا مذهبيا ويعطيها هذا الطابع،
علما بأنها ليست كذلك .ما حصل في برج ابي حيدر
او في بعض المؤتمرات الصحافية ور ّد الدولة وغير
ذلك ال عالقة له بالحاالت المذهبية والطائفية .هذه
األمور تظهر كلها نتيجة ضعف الدولة .فلو كانت
الدولةقويةلقامتبدورهافيبسطسلطتهاوسيادتها

وتطبيق القانون ومعاقبة المعتدي مهما كان وأيا كان.
عشنا فترات طويلة من االستقرار في البلد منذ عهود
الستيناتولمنكننسمعبمثلهذاالمنسوبالمذهبي
والطائفي ،فقد كانت توجد دولة .حين تكون هناك دولة
وتطبق القانون تطيب كل األمور .وما نسمعه اليوم من
حاالتطائفيةومذهبيةتطفوعلىالسطحأحيانااعتقد
بأن منشأه هو ضعف الدولة اللبنانية.

كل الطوائف تبحث عن الدولة وتريدها ،اقله في
خطاباتها .أليست المشكلة في ان كل فريق يريد دولة
على قياسه ووفق غاياته ومصالحه؟

الدولة ،اي دولة ،يفترض أن تكون مرجعيةللجميع .الدولة يُ َ
حتكم الى مؤسساتها .الدولة ال
تستجدي دورها وال تقول لألفرقاء دعوني أمارس
دوري .هي تأخذ دورها وتشق دربها .مشكلة
الدولة أنها تستجدي دورها وتطلبه من اآلخرين ،مع
العلم بأن دورها هو فرضه على اآلخرين ال أن تقول
أرجوكم اعطوني دوري .ال يمكن أن نبني دولة وفق
هذا المنطق.
صحيح ،لكن الدولة تقدم ربما تنازالت لحزب اهلل
لضرورات المرحلة التي تستدعي وجود مقاومة؟

معروف أن دور المقاومة هو خارج أنشطة الدولةاللبنانية .دور المقاومة يفترض أن يكون ،إذا كان ال بد
منه ،على الحدود ،أما ان يكون في بيروت وشوارع
بيروت فهذا ال ينفع المقاومة وال المواطن وال الدولة.
هذا يض ّر بالجميع .الدولة التي تبسط سلطتها هي،
التيتشكلحمايةللجميع،ألنهذهالممارساتتشكل
خطرا على كل األفرقاء على الساحة.
أحداث كثيرة جرت في اآلونة األخيرة بدلت من مفهوم
المقاومة .هل قادر الحزب على ان يستعيد هيبته بعد كل
ما حدث؟

هذا حزب اهلل مسؤول عنه .عليه هو وحده انيسعىالىإعادةالثقةالىعنوانالمقاومةوممارساتها.
استفاد حزب اهلل كثيرا من دعم الشعب اللبناني وثقته
العدد1293
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بسالح المقاومة الى العام  ،2000واستفاد بعد حرب
تموز من التعاطف اللبناني لما جرى بعد ذلك .وساهم
كل اللبنانيين في تحمل آثار تلك الحرب وفي بلسمة
الجراح واآلالم التي حصلت .وتحملت الدولة اللبنانية
كل األعباء ،وكل ذلك كان باعتبار ان هناك نوعا من
الثقة .لكن هذا الدور بدأ باالنكفاء حتى أصبح موضع
تشكيكوخوفمناللبنانييننتيجةماجرىفيالسابع
من أيار  2008واألحداث التي تلت ذلك في عائشة بكار
وفي برج ابي حيدر .من هنا نقول ان المقاومة فقدت
ثقة المواطنين ومهمة حزب اهلل ان يعيد هذه الثقة
بسالحه ومقاومته الى اللبنانيين ،لكن االعمال التي
تجري في بعض األزقة وفي بعض الحارات تسيء الى
دور هذا السالح وتزرع مزيدا من عدم الثقة في النفوس
من هذا السالح.
ما الذي يمنع تكرار  7ايار جدي ًدا؟ أليست األرض
بتفاعالتها مهيأة ألحداث شبيهة؟

ال يوجد مانع ،وحتى حين حصلت أحداث  7أيارلم يكن هناك اطراف كثر يريدون ان يتصارعوا ،بل
كان هناك طرف سياسي تمثله الدولة وطرف آخر يريد
فرض وجهة نظره من خالل الشارع والسالح ،وهذا ما
جرى .ال توجد ضمانات .ضمانتنا الحقيقية هي الدولة
التي تبسط سلطتها ،ال الدولة التي تترك الحبل على
الغارب وتنتظر حدوث مشاكل.
لكن انتم الشيعة متهمون بعرقلة قيام هذه الدولة؟

ليس الشيعة من يفعل هذا بل بعض األحزابالموجودة داخل الطائفة الشيعية .ال يوجد اي حزب
يختزل الطائفة التي ينتمي عناصره اليها ،لذلك نقول
حزباهللوحركةاملتنظيمانشيعيانكبيرانلكنهما
ال يمثالن كل الشيعة .العائق من قيام الدولة هو وجود
السالح غير المنضبط أما لو انضبطت مسألة السالح
مع الدولة في أي شكل من األشكال كان سيزول هذا
العائق .ما أريد ان أقوله أن المشكلة ليس فقط في ان
هذا الطرف يريد ان يُبقي على الوطن ساحة نفوذ ،وانما
ان الدولة يفترض أن تقوم بدورها .فلنفترض أن هذا
الطرف ال يريد أن يمتثل للدولة .هي يجب ان تطبق
أحكامها وقوانينها.
كيف تطلب هذا من الدولة وانت تعرف جيدا أن السيف
مسلط عليها وعلى كل من يعارض هوى حزب اهلل؟ أليست
الدولة بين شاقوفين؟

هي ال تقوم بأبسط األمور! فبغض النظر عنمسألةطريقةحلهامشكلةالسالح،هيالتحلأبسط
القضايا .اإلشكاالت التي تحصل مثال في بعض األزقة
واألحياء ماذا تفعل للجمها .ماذا عن حقوق الناس؟ أنا
ابن الجنوب ومن هذه الطائفة وناضلت وكافحت من
أجل الدولة ومشروعها وها أنا اآلن في نظر العالم
خارج عن الدولة .انا الذي دافعت عنها ظهرت وكأنني
خارج عن القانون ،ومن أخرجني بدا كأنه مع الدولة
والقانون! هذه مشكلة الدولة .هي ليست شيئا معلقا
ليسلهجسمعلىاألرض.فكيفيمكنانتبنينفسها
وتدافع عن حالها وهي تتخلى حتى عمن يتمسكون
بها؟ في كثير من األحيان تكون الدولة مع قوى األمر
الواقع! وبالتالي إذا لم يكن المواطن منتميا الى حزب
ويتمنى مشروع الدولة والقانون ،فليس من يحميه؟
ال يوجد له معين! نحن لن تحمينا أحزابنا ومذاهبنا
وطوائفنا .ال تحمينا إال الدولة الواحدة ألننا حين نصنع
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من طوائفنا دويالت سنتصارع ،وعندما نصنع من
أحزابنا دويالت سيقع االختالف .مررنا بهذه التجربة،
ومن هو الحزب الذي حمى طائفته أو منطقته؟ الخروج
من االزمة لن يكون إال بعودة الدولة ،دولة المؤسسات
والقانون ودولة المرجعية التي يحتكم اليها الجميع.
ليس احتكاما اختياريا .ليس عندما يشاؤون يقولون
نحن مع الدولة .الدولة يُفترض ان تبسط سلطانها.
هم يخيرون الدولة بين هذا او الفتنة وبين ذاك او
الفتنة ،واآلن بين المحكمة او الحكومة؟

سنة ونصف عطلوا وسط بيروت .سنة ونصفالمجلس النيابي مغلق! اين مؤسسات الدولة التي
يُفترض ان تحمي النظام؟ سنة ونصف السرايا
محاصرة .من المسؤول؟
ماذا كان يمكن أن تفعله الدولة؟ تقبعهم بالقوة؟ كانوا
نفذوا  7أيار حينها؟

كانت هناك خيارات كثيرة امام الدولة .سنةونصف ونحن نقول لهم هذه المحطة في وسط بيروت
ستشكلمنطلقا ًللفتنةوستعمللالحتقان.المجلس

هل انت خائف على البلد من اندالع شيء كبير

نأمل بأن تكون هناك بقية من عقل وحكمة يرجعاليها الجميع من أجل تجنيب البلد األسوأ .نتمنى أال
نصل الى تلك األمور ،لكن القضايا لألسف ال تتحقق
باألمل وحده .ال بد من العمل .ال بد من ان تقوم
الدولة بما عليها.
كيف كان يفترض ان تتصرف الدولة تجاه كل ما
يحدث؟

الدولة ليست اطفائيا .دور الدولة ان تمنعاالشتعال .ان تصادر ادوات االشتعال ال ان تُبقيها
حتى تشتعل وتأتي إلطفائها .قد تخرج األمور
من يدها وتعجز عن اإلطفاء! دور الدولة مزدوج:
ان تطفئ النار وان تصادر مواد االشتعال قبل
اندالعها.
كيف قرأت كالم نواب حزب اهلل بأن المعادلة تغيرت
اليوم ولم يعد مسموحا التسلط على الدولة؟

في اعتقادي ان التسلط على الدولة ،دولتناالمسكينة ،هو دائم ومستمر .عندنا دولة منذ العام

المذاهب اإلسالمية عاشت مع بعضها بعضً ا قروناًوعصورًا عدة،وشكلالعيشبينالمذاهباإلسالميةوبينالمسلمينوالمسيحيين
وطنيا واح ًدا بين الجميع
ً
نسيجا ً
مشكلة الدولة أنها تستجدي دورها وتطلبه من اآلخرين-ال تُبنى الدولة على قاعدة :رجاء اعطوني دوري

بعدسة ناجي مسعود

النيابي معطل .السرايا محاصرة .وسط بيروت مغلق.
ماذا تعمل األجهزة؟ تنتظر ان تطبخ الفتن؟

أال ترى ان الدولة تحاول ان تؤخر المواجهة مع حزب
اهلل لكنها لألسف تقع في مشكلة تلو مشكلة وتتنازل في
كل مرة أكثر فأكثر؟

حصلت اشكاالت في برج ابي حيدر بماذا؟بااللعابالنارية؟باالسلحة!فليتقضلالجيشاللبناني
ويأخذ األسلحة او ال عالقة له بهذا! من له عالقة اذا؟
الدولة يجب ان تقوم بدورها .ال تُبنى دولة على قاعدة:
رجا ًء اعطوني دوري .في كل بالد العالم حين تحصل
امور مخلة بالنظام تعيد الدول عبر مؤسساتها فرض
النظام.
تتكلم بألم شديد ،بحزن ،هل هي قساوة المرحلة
جعلتك هكذا؟

ال شك في ان المرء يتألم من األحداث التي تجريويتخوف من مصيرها.

2005متسلطعليها،تستقويعليهااألطراف،لذلك
وصلنا الى ما وصلنا اليه .ومزيد من الضعف في
مؤسسات الدولة حصل بعد  2005وبعد .2008
كان لدينا األمل في  2005وقبلها بوجود رجال
مثل الشهيد رفيق الحريري يريدون بناء الدولة.
وبقي لدينا امل بأن يستمر هذا في اشخاص أتوا
بعده ،وهذا ما حصل فعال .لكن ما حصل في السابع
من أيار قضى على هذه الدولة .سقطت الدولة التي
طمحنا اليها ،وما نراه إفرازات ذلك.

هل ما زلت تؤمن بوجود ثورة األرز التي كنت أحد
أركانها؟

ال شك في ان العناوين العامة العريضة موجودة،وهي التي جمعت الناس واألحزاب والتيارات .لم
يجمعهمحزبواحدانماالوالءلهذاالوطن.وسنبقى
نناضل من أجل هذه الخطوط العريضة ،وإن كان من
كانوا قيمين على هذه الثورة قد افترقوا.
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مقابلة
أنتم مثلتم في وقت من األوقات حراكا شيعيا خارجا
عن االصطفاف القائم بين ثنائية الحزب والحركة ،لكن
فجأة عدتم وتراجعتم ولم تأخذوا الحيثية التي كان
يُفترض ان تحصلوا عليها .مسؤولية من؟

ما زلنا نحمل التوجه نفسه وندفع المزيد مناألثمان لموقفنا .ولست نادما على ما دفعته وما زلت
من إقصاء وإبعاد وتنكيل وتهجير .هذا واجبي الديني
والوطني أن أدافع عن أهلي وشعبي وبلدي .المشكلة
ليست منا ،لكن القوى الحاكمة في الدولة ومنها 14
آذار الذين كانوا في مقدمة السلطة او الدولة لم نر
منهماحتضانالهذااالعتدالالشيعي،فعندماتتشكل
اي حكومة تحت شعار الوحدة الوطنية يعودون الى
نظام المحاصصة .يعتبرون أن كل زعامة في طائفة
هي مسؤولة عن طائفتها .وما وجدناه ان تلك القوى
لم تحتضن قوى االعتدال ولم تساندها في الشكل
المطلوب .هذا ما حصل .أما نحن ،فما زلنا على
مواقفنا.
هذه احدى اخطاء  14آذار؟

ّ
-لعل الفريق الحاكم من  14آذار مضطر

جاذبية والية الفقيه اذا تضعف شعبيا؟

نعم ،اكيد ،الناس ال تعنيهم التفاصيل وباتواينظرون اليها كمشروع من الخارج بينما هم يريدون
مشاريع منسجمة مع مصلحة وطنهم وعيشهم
المشترك والدولة الواحدة.
لكن حزب اهلل الناطق واقعيا باسم الشيعة في لبنان
يعلن بصراحة :نعم نحن مع والية الفقيه؟

ارتباطه ال يعني ان الشيعة نسخة عنه .هناكاكثرية شيعية في لبنان والوطن العربي ال تؤمن بنظام
ما يسمى والية الفقيه بل بوطنها ودولها وانظمتها
وشعوبها.
ثمة ازدواجية واضحة في المرجعية الشيعية الدينية
بين قم والنجف؟

المرجعية الدينية روحية ،اما مرجعية والية الفقيهفال مرجع ديني لها.
ماذا عن مرجعية المجلس االسالمي الشيعي األعلى؟

مرجعيته حسب االوضاع ،مرة يلتقي مع النجفاذا اتفق مع قم ومرة يختلف معه ويتبع ايران .هو لم

دور المقاومة على الحدود ،أما أن يكون في بيروت وشوارعهافهذا ال ينفع المقاومة وال المواطن وال الدولة
لستناد ًماعلىمادفعتهومازلتمنإقصاءوإبعادوتنكيلوتهجيراالنتخابات البلدية في الجنوب والبقاع كشفت أن هناك حاال ًمن االعتراض داخل الطائفة الشيعية

هل ترى في المحكمة الدولية مشروع فتنة؟

ال احد قادر على ان يلغي المحكمة .ما نسمعهأنها اصبحت خارج القرارات المحلية .واعتقد بأن
التموين لن يكون عقبة .والسؤال االشكالية :لماذا
يطالبحزباهللبالغاءمحكمةوافقعليهااللبنانيون؟
لقد اتفقوا على طاولة الحوار على نقاط سبع وكان من
اساسياتهاالمحكمةالدولية،فماعداممابدا؟سمعنا
ان هناك بعض التسريبات بصدور قرار اتهامي ،فهل
اآللية التي اعتمدت من الطرف الذي قيل ان االتهام
سيوجه إليه يخدمه؟ كان يمكن ان يُنهي حزب اهلل كل
هذا الخالف على القرار الظني بأن يخرج احد مسؤوليه
ويقول إن ما تناقلته وسائل االعالم عن وجود قرار
اتهامي لحزب اهلل نرفضه ألننا ابرياء ولدينا من األدلة
القاطعة والحجج والبراهين التي يمكن ان تدحض كل
االدعاءات .كان في استطاعته ان يسحب بذلك كل
الفتيل.اآلليةالتياعتمدهابهدفالغاءالمحكمةالدولية
القتمزيدامنالشكوكعليه.حيناطالببالغاءمحكمة
دولية سيتساءل المجتمع الدولي عن سبب ذلك .الرأي
العامسيتساءل.اآلليةالصحيحةتقديمالحججالتي
تبطل هذا االتهام.
هل سهل ان يقع حزب اهلل في خطأ كهذا؟

-حزب اهلل ليس معصوما عن الخطأ.

كيف تقرأ زيارة احمدي نجاد المرتقبة الى لبنان؟

ال شك في انها ليست زيارة دعم للبنان انماألفرقاء على الساحة .نحن اردنا من ايران ان تكون
لجميع اللبنانيين ال لفريق او حزب او طائفة .لكن ما
نراه مع األسف عالقات مباشرة بين ايران وحزب اهلل.
اما الدولة اللبنانية ،فال تأثير لها في هذا األمر.
تقول انك تسكن في  10452كيلومتر مربع .كيف هذا
وانت غير قادر على ان تصل الى مقرك في صور؟

ال اعتقد بأن هناك مستحيال في وطن يجمعنا ،لكنهذا ال يُعطى منحة من السماء وانما يحتاج الى عمل.
المشكلة التي اراها ليست في تطرف الذين يريدون
اضعاف الدولة انما في فرقة الذين يريدون بناء
الدولة.
ماذا تقول للشيعة في لبنان؟

الى ان يعود الى منطق المحاصصة .طبعا
المسؤوليةمسؤوليتهم،لكننبقىنتفقمعهم
في الخطوط العريضة ومستمرون في قناعتنا
سواء كان هناك احتضان او لم يكن .حتى اهلنا
في الجنوب والبقاع كشفت االنتخابات البلدية
قبل أشهر أن هناك فعال حاال ً من اتساع حركة
االعتراض داخل المعارضة الشيعية على رغم
عدم رعاية  14آذار أو الدولة اللبنانية لهذا األمر.
الناسمتمسكونبالثوابتالعريضةالمتمثلةفي
مشروع الدولة.
يعني مشروع والية الفقيه يبهت شيعيا أمام
اتساع تأييد مشروع الدولة؟

طبيعي ،حركة االعتراض ظهرت فياالنتخابات ،وقد حاولت قوى االمر الواقع
ان تجري في أكثر من قرية تزكية ،لكن الناس
اعترضوا وطالبوا بوجوب التعبير عن رأيهم.
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يعدمرجعيةمستقلةونحنطموحناانيكونالمجلس
مرجعية روحية في لبنان ال ان يخضع لتلك التجاذبات
اآلتية من الخارج .بعدما دخلت األحزاب الدينية اصبح
هناك رؤية دينية مختلفة وفهم آخر للقضايا ،وتخلى
المجلس عن دوره التعليمي واعطاه كرها او طوعا او
عجزا لغيره من األحزاب الدينية ،واصبح المواطن
يستمع الى آراء األحزاب الدينية ال الى رأي المجلس
االسالمي الشيعي األعلى.

ليس لنا خيار سوى العيش المشترك واالنخراطفي مشروع الدولة كامال .نريد ان يكون مشروع الدولة
الحاكموالحكم.الإذاكانالحكملمصلحتناركنااليه
واذا لم يكن انتفضناعليه .علينا ان نرفض التحركات
التي تدعو الى عزلتنا داخل الوطن الواحد بين طائفة
وأخرى ،وان ننبذ ايضا كل الدعوات الى قيام حركات
تُضعف الدولة اللبنانية ،ألن إضعاف الدولة يدفع ثمنه
جميعاللبنانيين.علىالشيعةوالسنةوالمسيحيينان
يتذكروا دائما أن ال خطر على اللبنانيين من أنفسهم
إنما من زعاماتهم .وصيتي ان نرفض مثل هذه
االصطفافات .ان ننظر الى الشعار والى القول والى
العمل .وكل عمل او شعار يفرق ويجعلنا شيعا وأحزابا
هو باطل.

نعتقد بأن الرؤية الواسعة والحضارية التيكان يتمتع بها االمام موسى الصدر لو ُق ِّدر لها ان
تكون اليوم لكانت تبدلت امور ووجهات نظر كثيرة.
من يصادر اليوم الدور الديني الشيعي هو األحزاب
الدينية ،وهذا خطأ كبير .كان قادرا ان يؤثر كثيرا.

ال نظن بأن للبنان مشروع حرب مع اسرائيل،وهم ،جماعة حزب اهلل ،يقولون أنهم ال يريدون
الحرب .المسألة إذا مرتبطة بالوضع االيراني ،فإذا لم
يتم التوصل الى حلول سلمية للملف النووي ممكن أن
تحصل الحرب.

تستندون دائما الى االمام موسى الصدر ،لكن أال تعتقد
لو ٌق ِّدر له ان يكون بيننا اليوم لكان عدل من خطه الفكري
والسياسي وتأقلم أكثر مع التطورات؟

هل الحرب على االبواب؟

العدد1293

2010/9/27

