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 tدور السعودية جتاه لبنان يتّسم باحلكمة واالتزان واملواقف اإلنسانية النبيلة

العالمة األمني لـ « :حزب الله» يستدرج الفنت إلى لبنان
ونصرالله ليس مرجعية دينية

لم يتكمن «حزب الله »

صفاء قره محمد  -بيروت

من إقناع الطائفة

قال عالمة املذهب اجلعفري في لبنان علي األمني أن «سوريا ليست ساحة جهاد لنا وال لغيرنا ومن يسقط
في القتال من «حزب الله» وغيره على األراضي السورية هو يسقط في املوقع اخلطأ يعني أنه ال يحل له
القتال على االراضي السورية» ،الف ًتا الى ان حسن نصرالله «ليس مرجعية دينية تعطي براءة الذمة ظاه ًرا
ملن يذهب الى القتال على األراضي السورية ،هو مرجعية حزبية ،ومن يذهب الى سوريا يذهب وفق ارادة
حزبية وال يذهب وفق رؤية دينية صادرة عن املرجعية الدينية» .وأكد في حوار خاص لـ»اليوم» ان «تدخل «حزب
الله» في القتال على االراضي السورية يستدرج الفنت الى لبنان ويعمم منطق الصراع املذهبي والطائفي على
املنطقة» ،معل ًنا ان «كلفة مشاركة «حزب الله» في احلرب الدائرة في سوريا يجب ان يتحملها احلزب ومن يؤيده
في هذه احلرب من حلفائه» .وأشار الى ان «الشعب السوري سيحمل «حزب الله» أوزار
الصراع كله ولن ينسى مشاركة احلزب فيها» ،مجد ًدا دعوته «بانسحاب حزب الله
وغيره من القتال على األراضي السورية» .وشدد العالمة االمني على ان «سياسة
الثنائي الشيعي «حزب الله» وحركة «امل» اضرت بالطائفة الشيعية داخل
لبنان في عالقاتها مع سائر الطوائف اللبنانية واضرت بالطائفة الشيعية
موضحا ان «احلماية احلقيقية للطائفة الشيعية
في محيطها العربي»،
ً
وغيرها من الطوائف اللبنانية هو مشروع الدولة اللبنانية التي تبسط
سلطتها على كامل أراضيها» .هنا نص احلوار:
«حزب الله» وحلفاؤه يريدون
دولة تخدم وال حتكم
 هل اقترب «ح��زب الله» من
إع��ان مشروع االف��ت��راق عن
الدولة اللبنانية؟
 «ح����زب ال���ل���ه» وح��ل��ف��اؤهب���ع���ي���دون ك���ل ال��ب��ع��د عن
مشروع الدولة ،وهم يريدون
دول��ة يتحكمون مبفاصلها
وشاكلتها وي��ري��دون��ه��ا ان
تقوم باخلدمات من دون ان
يكون لها أي دور في تسيير
أم����ور ال��ب��اد ف��ي السياسة
ال��داخ��ل��ي��ة واخل��ارج��ي��ة،ه��م
يريدون دولة تخدم وال حتكم،
وهذا أمر درجت عليه سياسة
«حزب الله» وحلفائه من حركة
«ام���ل» وغيرها منذ سنوات
عديدة وليست باالمر اجلديد،
وهم من خال الهيمنة أوصلوا
الدولة إلى التعطيل والشلل.
 أي تداعيات أو أثمان قد
يدفعها شيعة ل��ب��ن��ان في
الداخل واخل��ارج ،بعدما قرر
«حزب الله» خطف قرارهم؟
 نرفض ان يتحمل الشيعةأعباء وأوزار سياسة الثنائي
من «حزب الله» وحركة «امل»،
ال��واج��ه��ة ال��س��ي��اس��ي��ة لهذه
الطائفة ه��ي ال��ت��ي تتحمل
املسؤولية وح��ده��ا عما آلت
إليه األم��ور وليست الطائفة
التي تخضع لهيمنة الساح!
واذا كانت الدولة عاجزة عن
بسط سلطتها ،فكيف يطلب
من الطائفة الشيعية ان تخرج
ع��ن ه��ذه الهيمنة؟ ال��دول��ة
اللبنانية بكل أجهزتها لم
تستطع أن تخرج عن هيمنة
ال��س��اح .وهيمنة الثنائي
«حزب الله» وحركة «امل» حيث
ال حتتضن الدولة الرأي اآلخر
داخل الطائفة الشيعية ،كما
لم يجد الرأي اآلخر حاض ًنا ال
من الدولة اللبنانية أو العرب
أو غيرهم.
وكأنه يراد تظهير الطائفة
الشيعية على انها ذات رأي
واح��د مؤيد لسياسة الثنائي
الشيعي(أمل وحزب الله) مع
ان الطائفة الشيعية ليست
كذلك ،كما اثبتت االنتخابات
النيابية املتعددة التي جرت
ف��ي ال��س��ن��وات امل��اض��ي��ة رغ��م
هيمنة الساح ،فإن الثنائي
املهيمن ك��ان يأخذ االكثرية
دون نسبة اخلمسني باملائة.
ون��ح��ن قلنا م����را ًرا إن ه��ذه
ال��س��ي��اس��ة ال��ت��ي اع��ت��م��ده��ا
الثنائي الشيعي خال السنوات
امل��اض��ي��ة اض����رت بالطائفة
الشيعية داخ���ل ل��ب��ن��ان في
عاقاتها مع سائر الطوائف
اللبنانية واض��رت بالطائفة
الشيعية في محيطها العربي.
إن أعباء وأوزار هذه السياسة
يتحملها «ح��زب الله» وحركة
«ام����ل» ،فهما ال��ل��ذان جعا

ال��ط��ائ��ف��ة ف���ي ه���ذا امل��س��ار
اخل��اط��ي وامل��ض��ر ،ل���ذا يجب
حتميلهما هذا االم��ر وليست
الطائفة الشيعية برمتها،
الن الطائفة الشيعية هي
لبنانية بامتياز تريد مشروع
الدولة واحلفاظ على انتمائها
العربي ومحيطها وترفض
ان يرهنها هذا الثنائي الى
سياسة خ��ارج��ي��ة واالرت��ب��اط
بإيران وغيرها.
الثنائي الشيعي ال يسمحان
بتظهير الرأي اآلخر داخل
الطائفة
 كم تشكل نسبة الرأي اآلخر
في الطائفة الشيعية؟
النسبة تقديرية نحن ال نقولان��ه��ا م��ائ��ة ب��امل��ائ��ة وال ننكر
حضور هذا الثنائي وهيمنته
على ق��رار الطائفة الشيعية
بل على قرار الدولة اللبنانية
النه ميتلك ساح اضافة الى
امتاك خدمات ال��دول��ة وكل
املقومات التي جتعله حاض ًرا
ب��ق��وة وفاعلية ف��ي وق��ت ال
ميتلك فيه ال���رأي اآلخ��ر أي
م��ق��وم��ات ح��ت��ى التظهير
االعامي يحتكره الثنائي وال
يسمح بتظهير ال��رأي اآلخر
داخ��ل الطائفة الشيعية اال
بحدود ضيقة .وميكن القول
ان الرأي اآلخر داخل الطائفة
الشيعية قد يشكل نسبة الثلث
أو أك��ث��ر ،لكن بكل االح��وال
ال��رأي اآلخر لم يجد احلاضنة
التي حتتضنه ال داخل ًيا أو
خارج ًيا من أجل أن يعبر عن
رأيه نتيجة الى افتقاره الى
الدولة التي حتميه ونتيجة
الفتقاره للمساعدة من الدولة
اللبنانية.
 إل��ى أي ح��دّ ت��رى أن ال��والء
الشيعي ل�»حزب الله» جدي،
وهل جنح احلزب في تخويفهم
من املكونات اللبنانية األخرى
ما حولهم الى رهينة سياسته؟
 -ال يوجد خوف لدى الطائفة

العالمة األمني يتحدث الى الزميلة صفاء مره محمد

الشيعية من سائر الطوائف
اللبنانية ،اال انه بسبب امتاك
الثنائي الشيعي(حزب الله
وحركة أمل) الوسائل االعامية
وال���س���اح وخ���دم���ات ال��دول��ة
ومناصبها مما يجعلهما هما
احلالة الظاهرة او الوحيدة.
وهنا تتحمل الدولة اللبنانية
وق��وى  14آذار املسؤولية في
ه���ذا ال��ش��أن الن��ه��م اع��ط��وا
ه��ذا الثنائي وكالة حصرية
عن الطائفة الشيعية في كل
امل��راح��ل وت��ق��اس��م��وا معهم
السلطة وارادوا ان يبنوا
الدولة مع من اسقطها لذلك
س��ق��ط ش��ع��ار «ال��ع��ب��ور ال��ى
الدولة» ال��ذي رفعته  14آذار
ألن��ه��ا ل��م تتعامل ف��ي بناء
الدولة اال مع من اسقطها أي
قوى الساح ،من هنا املظهر
اخل��ارج��ي ب��دا وك���أن املمثل
الوحيد للطائفة الشيعية هو
هذا الثنائي الذي يرفض ان
يكون هناك أي حضور داخل
الدولة او خارجها لغير فريقه
ورأيه.
الطائفة الشيعية تعلم ان
مصيرها ف��ي لبنان مرتبط
ب��ال��ع��ي��ش امل��ش��ت��رك وال���ذي
يحميها هي الدولة املركزية
القوية التي تبسط سلطتها
على كامل االراض��ي اللبنانية،
والطائفة الشيعية تدرك كما
ادرك غيرها من الطوائف انه
في لبنان ال حتمينا طوائفنا
او مذاهبنا أو أحزابنا النه
طيلة العقود املاضية رأينا
كيف كانت الصراعات داخل
الطوائف وب��ني االح���زاب ،إن
ال��ذي يشكل حماية حقيقية
للطائفة الشيعية وغيرها من
الطوائف اللبنانية هو مشروع
الدولة اللبنانية التي تبسط
سلطتها على كامل اراضيها،
ول��ذل��ك اذا عدنا ال��ى ال��وراء
وتذكرنا احلرب اللبنانية حني
حاولوا ان يزرعوا اخلوف بني
الطوائف اللبنانية طيلة ال�15

عا ًما ولكن مبجرد ان انتهت
احلرب االهلية باتفاق الطائف
وجدنا كيف تاقى اللبنانيون
وكيف تواصلوا مع بعضهم
البعض في مختلف املناطق،
ولذلك نحن نقول إن «حزب
الله» وحلفاءه لم ينجحوا ولن
ينجحوا ان يجعلوا حواجز
خ���وف ب��ني ال��ل��ب��ن��ان��ي��ني الن
ل��دي��ه��م جت��ارب��ه��م السابقة
ول��دي��ه��م اإلمي����ان ب��ال��وط��ن
والدولة والعيش املشترك.
الطائفة الشيعية رفعت
صوتها رافضة تدخل «حزب
الله» في سوريا
 برأيك ،أي كلفة ستترتب
على شيعة لبنان عامة إذا
ما انتهت احل��رب في سوريا
لصالح املعارضة؟
الكلفة اآلن يحملها لبنانكله وليست الطائفة الشيعية،
وم��ن املؤكد ان تدخل «حزب
الله» في القتال على االراضي
السورية يستدرج الفنت الى
لبنان ويعمم منطق الصراع
امل��ذه��ب��ي وال��ط��ائ��ف��ي على
املنطقة؛ الن الصبغة التي
دخل فيها «حزب الله» نتيجة
هذا الوضع اجلاري في سوريا
اعطته صبغة احلالة الطائفية
واملذهبية وهذا يعمم الصراع
الطائفي ويصعد االحتقان
املذهبي في لبنان وخارجه.
والكلفة بطبيعة احلال يجب
ان يتحملها «ح����زب ال��ل��ه»
وم��ن يؤيده في ه��ذه احلرب
من حلفائه ،بينما الطائفة
الشيعية رفعت صوتها عبر
اش���خ���اص ع��دي��دي��ن راف��ض��ة
التدخل ،ونحن كنا من اوائل
االص��وات التي رفعت صوتها
منذ ان��دالع ال��ث��ورة السورية
ورفضنا ان يكون هناك أي
تدخل من «ح��زب الله» وغيره
على االراضي السورية ،ونحن
نرى با شك أن هذا التدخل
ال���ذي ي��ق��وم ب��ه احل���زب على

االراض����ي ال��س��وري��ة سيبقي
رواس���ب ال��ع��داوات للطائفة
الشيعية في سوريا واملنطقة،
فا شك أن الطائفة الشيعية
خصوصا ستتحمل مثل هذه
ً
الرواسب من العداوات ،ولذلك
ً
أيضا انه اذا حصل
نحن قلنا
غ���دً ا ات��ف��اق ج��ن��ي��ف 2ومت��ت
املصاحلة بني النظام السوري
واملعارضة عندئذ قد ينسى
الشعب ال��س��وري ما حصل له
مع النظام ولكن سوف يبقى
يحمل «ح��زب الله» أوزار هذا
الصراع كله ،ولذلك فإننا جندد
دعوتنا بانسحاب ح��زب الله
وغيره من القتال على األراضي
السورية.
 عندها كيف ستكون ردة
الفعل؟
س��ي��ك��ون ه��ن��اك ص��ع��وب��ةتواصل بني الطائفة الشيعية
وبني السوريني النهم سوف
ي��ح��م��ل��ون��ه��م ت��ب��ع��ات ه��ذه
احل���رب ،وق��د ينسى الشعب
السوري غدً ا مآسيه مع النظام
لكنه سيبقى متذك ًرا مشاركة
«ح����زب ال���ل���ه» ف���ي ال��ق��ت��ال،
وبطبيعة احل���ال سيتحمل
«ح��زب الله» وم��ن يحالفه في
مشاركته في القتال واالطراف
االخرى التي تشارك.
ولذلك قلنا يجب على لبنان
ان ي��ط��ب��ق س��ي��اس��ة ال��ن��أي
بالنفس ليس عبر امل��واع��ظ
السياسية التي يطلقها بعض
السياسيني ،وامن��ا من خال
ً
دخوال
ضبط احلدود اللبنانية
�روج��ا ملنع دخ��ول الساح
وخ� ً
وامل��س��ل��ح��ني وخ��روج��ه��م من
سوريا وإليها.
لم يتكمن «حزب الله»من
إقناع الطائفة وغيرها
مببررات دخوله في سوريا
 هل استطاع «حزب الله» ان
يقنع شيعة لبنان وحلفائه
بصوابية خياراته العسكرية
سواء في لبنان أم في سوريا؟

الشيعية وغيرها

مببررات دخوله في
القتال الى جانب

النظام السوري ،وقد
رأينا تبدل الشعارات
التي رفعها ،فتارة
يرفع شعار «حماية
املقامات الدينية»

وأخرى رفع شعار

«حماية الشيعة في

القرى السورية» التي

يسكنون فيها ،اال ان
ذلك لم يلق تأييدً ا

حقيق ًيا لدى الطائفة
الشيعية

ل��م يتكمن «ح��زب الله»منإق���ن���اع ال��ط��ائ��ف��ة الشيعية
وغيرها مببررات دخوله في
ال��ق��ت��ال ال���ى ج��ان��ب النظام
ال��س��وري ،وق��د رأي��ن��ا تبدل
الشعارات التي رفعها فتارة
يرفع شعار «حماية املقامات
الدينية» واخ���رى رف��ع شعار
«حماية الشيعة ف��ي القرى
ال��س��وري��ة» ال��ت��ي يسكنون
ف��ي��ه��ا ،اال ان ذل���ك ل��م يلق
تأييدً ا حقيق ًيا لدى الطائفة
الشيعية ،وإن كان اتباعه ال
يناقشونه في وجهة نظره،
ولكن ال��ذي نعرفه من خال
تواصلنا م��ع عينات كثيرة
م��ن داخ���ل الطائفة جن��د ان
هناك تساؤالت كثيرة لديهم
ح��ول م��ب��ررات ه��ذا التدخل،
وكما قلنا م��را ًرا ال نرى مبر ًرا
شرع ًيا وال وطن ًيا وال إنسان ًيا
في التدخل للقتال الى جانب
النظام السوري من قبل حزب
ال��ل��ه وغ��ي��ره��ا .ألن��ن��ا نعتبر
أن س��اح��ة ج��ه��ادن��ا تكمن
باحملفاظة على وطننا وفي
بناء دولتنا وف��ي احملافظة
على العيش املشترك والوحدة
ال��وط��ن��ي��ة ،ه���ذه ه��ي ساحة
جهادنا ،وليست سوريا ساحة
جهاد ل�«حزب الله» ولغيره،
نحن يجب ان يكون دورنا اذا
امكن ان نساعد االشقاء في
سوريا على وقف سفك الدماء
وحتقيق االصاحات فهذا ما
ميكن ان ندعو اليه ونسعى
اليه.
من يسقط في سوريا هو قتيل
 كون سماحتك مفت ًيا ،فماذا
تفتي قتال «ح��زب الله» في
سوريا حال أم حرام؟
ال��ت��دخ��ل ف��ي ال��ق��ت��ال علىاالراض��ي السورية هو تدخل
غير م��ش��روع ،وليست سوريا
ساحة جهاد لنا وال لغيرنا،
ليست س��اح��ة ج��ه��اد ليقتل
املسلمون بعضهم البعض
اآلخ����ر ،اجل��ه��اد ي��ك��ون في
مواجهة االعداء الذين يغزون
الباد وليست في ساحة القتال
ب��ني األه��ل واألش��ق��اء ،لذلك
قلنا بأن من يسقط في القتال
م��ن «ح��زب ال��ل��ه» وغ��ي��ره على
األراض��ي السورية هو يسقط
في املوقع اخلطأ وال يسقط
في املوقع السليم والصحيح،
وه��ذا يعني أن��ه ال يحل له
القتال على االراضي السورية،
ومن يسقط هناك فهو قتيل،
وأم��ا الشهادة ف��إن الله هو
الذي يحددها ويعلم بها.
 ماذا عن التكليف الشرعي،
وه���ل م��وق��ع االم���ن ال��ع��ام
ل���»ح��زب ال��ل��ه» ح��س نصرالله
يخوله أن يكلف شرع ًيا؟
ه���و ل��ي��س مرجعية دينيةتعطي ب���راءة ال��ذم��ة ظاه ًرا
مل��ن ي��ذه��ب ال��ى القتال على

األراض�������ي ال���س���وري���ة ،هو
مرجعية حزبية ،فهذا الذي
ً
وف��ق��ا ل���رأي السيد
ي��ذه��ب
نصرالله يذهب وف��ق ارادة
حزبية وال يذهب وفق رؤية
دينية ص���ادرة ع��ن املرجعية
الدينية .لذلك قلنا إن املرجعية
الدينية للشيعة في العراق أو
للمسلمني عمو ًما في مصر أو
في غيرها يجب أن يصدر عنها
رأي دي��ن��ي مينع م��ن ذه��اب
املسلمني للتقاتل على االراضي
السورية .الرؤية احلزبية عند
«حزب الله» تقول ان مواقفهم
السياسية ناشئة من املواقف
الدينية ،لكن ه��ذه املواقف
الدينية ال يحددها احل��زب،
بل حتددها املرجعية الدينية
العليا للشيعة ،وهي موجودة
في النجف في ال��ع��راق ،ولم
يصدر عنها وال عن غيرها من
املؤسسات الدينية في لبنان
وإي��ران فتوى دينية بشرعية
القتال على األراضي السورية،
وح��ت��ى ال��ذي��ن ي��رج��ع��ون إلى
السيد اخلامنئي ف��ي إي��ران
يقال لهم ان��ه لم تصدر منه
فتوى دينية باملشاركة في
ال��ق��ت��ال ،وإمن���ا ه��و موقف
سياسي من النظام اإليراني
في الوقوف إلى جانب النظام
السوري انطا ًقا من التحالف
السياسي بينهما.
 يقال ان مشاركة نصرالله
وحزبه هي اماءات إيرانية هو
مرغم عليها ،ما رأيك؟
االض��ط��رار ه��و م��ن اج��ل انيدفع املرء عن نفسه األخطار ال
أن يذهب اليها ،ذهاب «حزب
الله» الى سوريا ال يدفع عنه
اخلطر وإمنا يدخله في بركان
اخلطر ،هو يج ّر اخلطر على
نفسه وشعبه ووطنه ،ولذلك
ال ي��ك��ون ه��ن��اك معنى ملثل
هذا االضطرار ،فإن القاعدة
العقلية والشرعية تقول ان
ال��ف��رار م��ن الفتنة خير من
الوقوع فيها ،واملشاركة في
القتال على األراضي السورية

هي ان لم تكن فتنة قائمة
بالفعل فهي مظنّة الدخول
ف���ي ال��ف��ت��ن��ة ال���ت���ي يجب
اجتنابها ً
عقا وشرعًا.
موقف السعودية يع ّبر عن
االعتراض العملي على تراجع
مجلس األمن عن القيام بدوره
 في الشأن السعودي ،كيف
تقيم رفض السعودية عضوية
ّ
مجلس األمن نظ ًرا الى الشأنن
السوري والفلسطيني؟
هو من املواقف املتم ّيزة التيتع ّبر عن االع��ت��راض العملي
على تراجع مجلس األم��ن عن
القيام ب��ال��دور املطلوب منه
كمؤسسة دولية أنشئت من
أجل احلفاظ على األمن والسلم
الدوليني وح��ق��وق اإلن��س��ان،
وت��ش��ك��ل خ��ط��وة االع��ت��راض
دع��وة مهمة للقائمني على
هذه املؤسسة الدولية إلعادة
النظر في األسس التي قامت
عليها من أجل اتخاذ القرارات
حدا ملعاناة
الازمة التي تضع ّ ً
الكثير من شعوب العالم كما
في فلسطني وسورية وبورما
وإفريقيا وغيرها من املناطق
وال�����دول ال��ت��ي ت��ع��ان��ي من
النزاعات الداخلية واخلارجية
من أجل عالم أكثر أم ًنا وسا ًما.
 للسعودية أي��اد بيضاء في
حماية استقرار لبنان ،كيف
تقيم دورها في هذا االطار؟
ّ
دور اململكة كما رأيناه فيمحطات عديدة يتّ سم باحلكمة
واالت��زان واملواقف اإلنسانية
النبيلة ،وقد كانت لها األيادي
ال��ب��ي��ض��اء ف��ي ال���وق���وف مع
الشعوب العربية واإلسامية
وك��ث��ي��ر م��ن ش��ع��وب ال��ع��ال��م،
ونحن في لبنان لم ننس تلك
امتدت
األيادي البيضاء التي
ّ
من اململكة ملساعدة لبنان في
ح��رب مت��وز وم��ا قبلها وما
بعدها ،ولم تنقطع مساعيها
املشكورة عن مساعدة لبنان
ال��دول��ة والشعب للخروج من
دائرة الصراعات بدون تدخل
في شؤونه الداخلية.

