
 ال�سّيد علي الأمني لـ »اللواء«: تدّخل حزب اهلل يف �سوريا 

يوؤ�ّس�س لعداوات ومرّبراتها غري مقنعة ومرفو�سة
ُمفتي صور السابق العالمة السيد علي األم��ن، رمز كبير من رم��وز االع��ت��دال، ال��ذي يسعى 
بالدعوة والعمل إلى تأكيد نهج االعتدال بن املسلمن بصورة عامة، وبن رجال الدين بصورة 
خاصة، فهو يحارب العصبيات املذهبية والطائفية بالعقل واحلّجة وبالنص القرآني وبالسّنة النبوية 
وبنهج آل البيت، وي��رى باالعتدال وااللتزام بجوهر الشريعة اإلسالمية الطريق السليم لوحدة 

املسلمن، كما يرى أّن العصبيات املذهبية والتحّزب هي الطريق إلى الفتنة واخلراب والدمار.
»اللواء« التقت سماحة العالمة السيد علي األمن وسط أجواء التوّتر والقلق السائد بعد مشاركة 
اللبنانين في احلدث األمني السوري، وحاورته حول العديد من العناوين املُقِلقة، فقال: »فوجئنا 
مبوافقة قوى 14 آذار على متديد والية مجلس النّواب، فالتمديد لن يحل أي مشكلة، ال أمنيًا وال 

سياسيًا وال اقتصاديًا، وانعكاساته سلبية على ُسمعة لبنان«.
وأضاف: »رغم الوضع األمني الصعب في باكستان والصومال ُأجريت االنتخابات في هاتن 

ر، وكان ملصلحة املَُمّدد لهم«. الدولتن، وتأجيلها في لبنان غير ُمبرَّ
ورأى أّن »الدولة تقوم عبر االحتكام إلى مؤّسساتها، وليس عبر إنشاء كل فريق دول��ة على 
حسابه، وربط الوضع في لبنان باألزمة السورية مرفوض وغير مقبول، واملطلوب أال نذهب إلى هذا 

اخليار، فلماذا لم يرتبط الوضع في األردن والعراق بها؟«.
وق��ال: »ما أعلنه السيد حسن نصرالله من دعوته للذهاب إلى التقاتل في سوريا مرفوض، 
واملطلوب أال نذهب كلبنانين ملساندة النظام أو غيره«، معتبرًا أّن »إعالن »حزب الله« عن مشاركته 

في القتال في سوريا أطاح بسياسة النأي بالنفس«.

س لعداوات لن  ل »حزب الله« عسكريًا في سوريا قضية خطيرة ومرفوضة تؤسِّ ورأى أنَّ »تدخُّ
تنتهي بقرون، وما قيل من مبّررات غير مقنع ألحد«.

وشّدد على أّن »حماية اللبنانين واملقامات الدينية في سوريا من مسؤولية الدولة السورية وليس 
»حزب الله« وغيره«.

وأضاف: »نداء السيدة زينب يقول: ال يجوز سفك الدماء حتت شعار الدفاع عن مقامي، وهو 
نداء أبيها اإلمام علي بن أبي طالب »ألسّلمن ما سلمت أمور املسلمن«، و»ما يقوم به »حزب الله« 

يؤّثر سلبًا على العالقات بن املسلمن السّنة والشيعة، ويغّذي العصبيات املذهبية«.
وأعلن عن أّن »االقتتال بن املسلمن حرام، وال يوجد استهداف من الشيعة للُسّنة وال من الُسّنة 

للشيعة، واخلالفات سياسية وال عالقة للطوائف بها«.
وأك��د أّن »ح��زب الله خسر في القصير صدقيته أم��ام العرب واملسلمن، والشعب السوري 

مظلوم، وحقوقه في اإلصالح مشروعة«.
ودعا »املرجعيات في النجف واألزهر إلى عقد مؤمتر لتحرمي االقتتال بن املسلمن في سوريا 

وإلبطال احلجج الدينية لالقتتال«.
احلوار مع رجل االعتدال السيد علي األمن، الذي ال يترك مناسبة إال ويستغلها لتسليط الضوء 
على األخطار واالستهدافات التي ُتهّدد وحدة املسلمن، كان متشّعبًا ومهّمًا، وجاءت وقائعه على 

الشكل التالي:
حوار: حسن شلحة

القاعدة الدينية والعقلية تقول: الفرار من الفتنة خري من الوقوع فيها
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فوجئنا مبوافقة 14 اآذار على التمديد ملجل�س 

النواب وهي تنادي بدولة املوؤ�ّس�سات

التمديد غير املبرر
} من مصلحة من إنهيار الدولة؟

مفاجئًا  التمديد  خ��ي��ار  ك��ان   -
ل��ل��ج��م��ي��ع وخ���ص���وص���ًا أن���ن���ا كنا 
نسمع طيلة الشهور املاضية بأن 
هناك سعيًا حثيثًا من أجل إيجاد 
أساسه  على  يتم  انتخابي  قانون 
االن��ت��خ��اب وخ��اص��ة م��ن ف��ري��ق 14 
للتمديد،  ال  يقولون  وك��ان��وا  آذار، 
الذين  م��ن  احلقيقة  ف��ي  وفوجئنا 
يريدون أن تنطلق دولة املؤسسات 
والقانون في حياة املجتمع بأنهم 
ق��د اخ��ت��اروا التمديد م��ن دون أن 
إلقناع  كافية  مبررات  هناك  تكون 
املجتمع اللبناني، لذلك ال يزال هذا 

األمر محل استغراب.
ون��ح��ن ال ن��رى أن��ه ف��ي التمديد 
م��ص��ل��ح��ة، ف��ه��و ل���ن ي��ح��ل مشكلة 
قائمة ال على املستوى األمني وال 
وإمنا  االق��ت��ص��ادي  املستوى  على 
فهو سيعطي سمعة  العكس  على 
ول��ن يساهم في  البلد،  ع��ن  سيئة 
إيجاد احللول، وميكن أن املصلحة 
الذي  للفريق  ه��ي  تكون  أن  ميكن 
مدد لنفسه فهو يبقى نائبًا من دون 
أن يكلف نفسه عناء التواصل مع 
إليها  والذهاب  الشعبية  القواعد 
فلذلك  مطالبها،  إل��ى  واالستجابة 
ي��ق��ول ه��و م��ا زال ن��ائ��ب��ًا م��ن دون 
العودة الى الناس، ولذلك هو محل 
اس��ت��غ��راب، فالشعب ه��و األصيل 
قد  والشعب  الوكيل  هو  والنائب 
أع��ط��اه م���دة م��ح��ددة فكيف ميكن 
أن يأخذ الوكيل مدة لم يعطها له 

األصيل.
} بتقديرك ه��ل ك��ان م��ن املمكن 
إج���راء االن��ت��خ��اب��ات، فالبعض قال 

هناك صعوبات؟
- ه����ذا ال���ك���الم ال ت��ص��دق��ه ألن 
االنتخابات هي مظهر من مظاهر 
الدميقراطية ومن مظاهر الصحة 
للنظام السياسي وذلك وجدنا أن 
بالصومال  حصلت  االن��ت��خ��اب��ات 
ف��ي باكستان رغ��م الوضع  وحتى 
األمني الشديد هناك في تلك البلدان 
االنتخابية  العملية  فإن  ذلك  ومع 
ح��ص��ل��ت، ل��ذل��ك ال ت��وج��د مبررات 
بأن هناك وضعًا أمنيًا مينع إجراء 

االنتخابات في موعدها.
} لكن ه��ن��اك اش��ت��ب��اك��ات أمنية 

كبيرة في طرابلس؟
- أعتقد أنه إذا حزمت احلكومة 
أم��ره��ا م��ن املمكن أن حت��دد يومًا 
وجت���ري فيها االن��ت��خ��اب��ات، وإذا 
ب��ق��ي ال���وض���ع ف��ي��ه��ا م��ت��ف��ج��رًا من 
فيها  االن��ت��خ��اب��ات  تأجيل  املمكن 
إل��ى فترة أخ��رى، ولكن في جميع 
األحوال ال يوجد مبرر لتأجيل هذه 
العملية االنتخابية، والذين أّجلوا 
االنتخابات هم القيادات والوضع 
عند  وليس  عندهم  وغيره  األمني 

غيرهم.
} كيف ستقوم الدولة؟

- الدولة تقوم باحتكام اجلميع 
الى دستورها وقانونها ال أن يشكل 
ك��ل فريق دول��ة على حسابه وأنه 
مكتسباته،  على  يحافظ  أن  يريد 
لذلك املطلوب من اجلميع االحتكام 

الى الدولة.
ربط لبنان

باألزمة السورية
} ما رأيك مبقولة املسار اللبناني 
بأنه ارتبط باملسار األمني السوري؟

- ه��ذا منطق م��ن ي��ري��د تأجيل 
االستحقاقات في لبنان حتت شعار 
السورية  ب��األزم��ة  مرتبطة  بأنها 
وه�����ذا أم����ر ف���ي اع���ت���ق���ادي ينفع 
أولئك الذين يتدخلون في الساحة 
ال��س��وري��ة وي��ش��ارك��ون ف��ي القتال 
الدائر على األراضي السورية وهذا 
ينشغلوا  ال  ل��ك��ي  مصلحتهم  م��ن 
بأمور أخرى لذا يهددون األوضاع 
ل���ب���ن���ان وي���رب���ط���ون الوضع  ف����ي 
هنا ب��س��وري��ا م��ن أج��ل تأجيل كل 
االستحقاقات ريثما تنتهي األزمة 
في سوريا وهذا أمر مرفوض، ألن 
يكون  ال  اللبنانيني  ب��أن  املطلوب 
لهم أي تدخل في الشأن السوري 
وأن يرتبطون في بلدهم، فلماذا ال 
يرتبط الوضع في األردن بالوضع 
السوري؟ فلماذا فقط لبنان يودون 
ربطه بالوضع السوري، فهذا أمر 

غير مقبول
} م����ا  ت���داع���ي���ات ت��دخ��ل حزب 
الله وغيره في األزمة السورية على 

لبنان؟
- ال ش��ك ب��أن ه��ذا التدخل كما 
ق��ل��ن��ا ن��ح��ن م�����رارًا ب���أن ت��دخ��ل أي 
اجلاري  القتال  ف��ي  لبناني  فريق 
على األراض���ي ال��س��وري��ة سيكون 
الوضع  على  خطيرة  تداعيات  له 
كل  ع��ن��دئ��ٍذ  سينقل  ألن��ه  اللبناني 
هذه األحداث من الداخل السوري 

الى الداخل اللبناني ألنه لن يكتفي 
اللبنانيون الذين يذهبون للتقاتل 
ف���ي ال���داخ���ل ال���س���وري ك��م��ا طلب 
األم���ني ال��ع��ام حل���زب ال��ل��ه السّيد 
حسن نصر الله فهذا غير مقبول، 
ف��امل��ط��ل��وب ه��و أن ال ن��ذه��ب، فمن 
يريد أن ال يستجر الفتنة إلى لبنان 
القتال  إل��ى  ي��ذه��ب  ال  أن  هوعليه 
على األراض��ي السورية س��واًء مع 
النظام أو مع الفريق اآلخر ونحن 
بهذه الطريقة ننأى بأنفسنا جديًا 
عن األزم��ة السورية عندئٍذ جنّنب 
األحداث  تلك  م��ن  امل��خ��اط��ر  لبنان 

اجلارية هناك.
السيدة زينب
ترفض التقاتل

} برأيك، هل ما زال من املمكن 
ات��ب��اع س��ي��اس��ة ال��ن��أي بالنفس في 

لبنان؟
- سياسة النأي بالنفس حتتاج  
الى دولة تفرض سلطتها وهيبتها 
وقوانينها فليست هي مجرد شعار 
م��ن امل���اض���ي، ي��ب��دو أن احلكومة 
لم  ولكن  كشعار  رفعته  اللبنانية 
يطّبق هذا الشعار ألن هناك فريقا 
كبيرا من داخل احلكومة اللبنانية 
أعلن أنه سيشارك في القتال الدائر 
على األراضي السورية من دون أن 

تقول احلكومة اللبنانية له شيئًا.
} لكن كان هناك مبررات أعلنت 

لهذه املشاركة؟
- أواًل ه���ذه امل���ب���ررات حل���زب ال 
يعيش ضمن قوانني الدولة وقوانني 
دول��ي��ة، ع��ن��دئ��ٍذ ه��و يعطي لنفسه 
املبرر للتدخل في أي مكان، ونحن 
م��رارًا كنا نسمعهم يقولون بأنهم 
وبأنهم  اللبنانية  الدولة  من  ج��زء 
مع النظام اللبناني فكيف هم مع 
النظام ولم يرجعوا إلى النظام في 
هذه املسألة اخلطيرة التي تدخلنا 
ف��ي م��خ��اط��ر ك��ب��رى ف��ي املستقبل 
وتؤسس لعداوات في املنطقة من  
املمكن أن ال تنتهي إال بعقود إلى 
األمام، فمن هنا فإن هذا األمر غير 
مقبول، ثم أن هذه الشعارات، أي 
ش��ع��ارات ال��دف��اع عن اللبنانيني ال 
تبرر اخلروج من منظومة القوانني 
لدولتك، أضف الى ذلك فإذا أردنا 
أن نحاكم هذه األمور على مستوى 
أن  املعلوم  فمن  الدولية  القوانني 
القرى  ف��ي  امل��وج��ودي��ن  اللبنانيني 
ال��س��وري��ة وامل��ق��ام��ات الدينية هي 
من مسؤولية  النظام السوري فهو 
املسؤول عن حمايتها وليس حزب 
الله وال حتى الدولة اللبنانية، وأنا 
قلت بأن اللبنانيني في حال عجزت 
في  عن حمايتهم  السورية  الدولة 
تلك القرى فاألجدى لهم أن يخرجوا 
م��ن��ه��ا ف��ي األص����ل ل��م ي��ب��ق��وا فمنذ 
شهور عديدة خرجوا من تلك القرى  
الطبيعية،  غير  األوض���اع  نتيجة 
فاألجدى لهم أن يخرجوا من هذه 
القرى ريثما تضع احلرب اوزارها 
ثم يعودوا من بعد ذلك، ألن القاعدة 
الدينية والعقلية تقول: الفرار من 
الفتنة خير من ال��وق��وع فيها، أما 
دعوى املقامات الدينية فال شك أن 
مقام السيدة زينب أصبح له قرون 
وبال شك إن لم يكن موضعًا للشك 

تسفك في غير موضعها، فهذه يجب 
أن تسفك من أج��ل حترير األقصى 
من  أو غيرها  القصير  ف��ي  ول��ي��س 

املدن والقرى السورية.

مؤمتر ملرجعيات
النجف واألزهر

} إسرائيل ستتدخل باألحداث 
السورية؟

- ال إسرائيل وال حتي العالم 
فأصبحت  س��ي��ت��دخ��ل  ال���غ���رب���ي 
س���وري���ا أرض�����ًا ُي��س��ت��درج اليها 
مقاتلون من أبناء األمة الواحدة 
وهنا  ب��ع��ض��ًا،  بعضهم  ي��ق��ت��ل��ون 
الدينية  املرجعيات  على  عجبي 
العربية واالسالمية فأبناؤنا من 
مختلف االراضي العربية يقتلون 
ف���ي س���وري���ا ف��ل��م��اذا ل���م يجتمع 
م��ن أج��ل إصدار  العلماء  ه���ؤالء 
فتوى لتحرمي الذهاب إلى سوريا 
فموقف  والتقاتل،  القتال  بداعي 
ه����ذه امل���رج���ع���ي���ات ي��ب��ط��ل حجة 
ه���ؤالء ال��ذي��ن ي��ذه��ب��ون للتقاتل، 
الدينية  للمراجع  ن��دائ��ي  وأك���رر 
في العراق واألزهر لعقد اجتماع 
أو مؤمتر، فهذا السكوت سنسأل 

عنه وهل نحن راضون؟
ف��ه��ذا احل����ال ال ي��ص��ح، وهذا 
امل��ؤمت��ر ف��ي ح��ال عقده وشاركت 
ف���ي���ه ه�����ذه امل���رج���ع���ي���ات يحدث 
ص��دم��ة ل���ه���ؤالء ال���ذي���ن يذهبون 
إل���ى س��وري��ا ب��ح��ج��ة ال���دف���اع عن 
ال��دي��ن وامل��ق��دس��ات، فموقف هذه 
ه���ذه احلجج  امل��رج��ع��ي��ات يبطل 

الدينية.
إعالن الطوارئ
وإغالق املعابر

إبعاد  ميكن  كيف  بتقديرك   {
لبنان عن األحداث السورية؟

- إبعاد لبنان يكون بأن تعلن 
بأنها  واق��ع��ًا  اللبنانية  احلكومة 
هي تنأى بنفسها، وتطبق عمليًا 
وألن تعلن ح��ال��ة ال��ط��وارئ على 
السورية   - ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة  احل����دود 
ومت��ن��ع ع��ن��دئ��ذ دخ���ول املسلحني 
وخروجهم من هذه احل��دود التي 
والسالح  امل��ق��ات��ل��ون  منها  يعبر 
وتغلق ه��ذه امل��ع��اب��ر، واذا كانت 
فلتعلن  عاجزة  للبنانية  ا  الدولة 
الدولي  باملجتمع  وتستعني  ذل��ك 
ملنع انتشار هذه الظاهرة املدمرة.

وال نريد ذلك على طريقة 1701 
فهو لم يطبق ولم يؤثر شيئًا في 
اجل��ن��وب، فالقرار 1701 ك��ان من 
أجل متكني الدولة بسط سلطتها 
ف��ي اجل��ن��وب، ف��ال��دول��ة ل��م تتمكن  
لغاية اآلن من بسط سلطتها في 
بخطوة  نطالب  فنحن  اجل��ن��وب، 
أخرى أهم وأفضل تساعد الدولة 

على بسط سلطتها.
} إلى ماذا تؤدي مقولة ان كل 

مذهب يذهب للدفاع عن وضعه؟
- إل��ى ازدي���اد االح��ت��ق��ان والى 
ت���ق���ري���ب ال�����وص�����ول إل�����ى حالة 
الصراع ال��ذي يهدد البلد بأكمله 
ف��ي االن��ف��ج��ار وم���ن ه��ن��ا عجبنا 
ف��ي س��ك��وت ال��دول��ة ع��ن مثل هذه  

الدعوات اخلطيرة.
الشيعة  ان  ص��ح��ي��ح  ه����ل   {

والسنة مهددين؟
- ال يوجد أي تهديد ألي طرف 
من قبل أي طرف آخر، فال الشيعة 
يهددون السنة وال السنة يهددون 
ال��ش��ي��ع��ة، وإمن����ا ه��ن��اك أح����زاب 
تستنفر  أن  وج��م��ع��ي��ات حت����اول 
ال��ع��ص��ب امل��ذه��ب��ي ول��ت��داف��ع عن 
مكاسبها وموقعها، فكل هذا من 
ب��اب ش��د العصب امل��ذه��ب��ي ملزيد 
م��ن حت��ص��ني م��واق��ع ن��ف��وذ لهذه 
األحزاب و اجلماعات، فنحن سنة 
لقرون طويلة  معًا  وشيعة عشنا 
من غير هذه العصبيات املنبوذة.

املسلم  للمواطن  تقول  م��اذا   {
العادي؟

- ان احلديث املشهور عن اإلمام 
علي: »كنت للفتنة كإبن اللبون ال 
ظهر يركب وال ضرع فيحلب« أي 
أن��ه ليس املطلوب أن نكون نحن 
وق��ودًا لهذا الصراع الذي يجري 
في سوريا وال نكون وق��ودًا لهذا 
لبنان.  ف��ي  التصعيد واالح��ت��ق��ان 
املطلوب أن نكون نحن ج��زءًا من 
الذين يسعون إلطفاء هذه الفتنة 
واالح��ت��ق��ان��ات، وان ال نستجيب 
لكل هذه الدعوات الغرائزية وهي 
ب��ع��ي��دة ك��ل ال��ب��ع��د ع��ن ق��ي��م الدين 
ثقافتنا  واالس���الم ومبادئه وع��ن 
االبتعاد  تقتضي  التي  الوطنية 
ع��ن ك��ل م��ا ي��س��يء إل���ى وحدتنا  

ووطننا.

أو االع��ت��راض وإمن���ا ه��و موضع 
لالحترام والتقدير من كل الطوائف 
الدينية املوجودة في سوريا، وهذا 
ام��ر كنا نشهده ون��ح��ن نعتقد أن 
ال��س��ي��دة زي��ن��ب ه��ي م��درس��ة لتلك 
القيم واملبادئ التي تعكس جوهر 
الشريعة التي تقول بأنه ال يجوز 
أن تسفك الدماء حتت شعار الدفاع 
عن السيدة زينب وإن نداء السيدة 
الدماء  تسفكوا  »ال  ي��ق��ول:  زي��ن��ب 
حت��ت ش��ع��ار ال��دف��اع ع��ن مقامي«، 
ف��ن��داؤه��ا ن���داء أبيها اإلم���ام علي 
الذي قال »ألسلمن ما سلمت أمور 

املسلمني«، فهذا ما نفهمه نحن من 
نتقاتل  أن  وليس  زي��ن��ب،  السيدة 
ونسفك  زينب  السيدة  مقام  على 
دم��اء بعضنا البعض حتت شعار 
ال���دف���اع ع��ن ال��س��ي��دة زي��ن��ب، فأنا 
اعتقد أن مثل هذه الشعارات هي 
لتوظيفها في املشروع السياسي، 
واملوقف السياسي وليست ملسألة 
دي��ن��ي��ة ح��ق��ي��ق��ي��ة، وب��ك��ل األح����وال 
فهذا ام��ر يجب إع��ادة النظر فيه، 
مقتل احلسني:  بعد  قالوا  فاألئمة 
لقد انتهت القضية هنا وال يوجد 
ث���ارات وال دف��اع��ات وال أي شيء، 
للحفاظ على  دائ��م��ًا سعيهم  فكان 
األمة االسالمية، وان ال تتخذ هذه 
املقامات أو هذه الشخصيات كأداة 
ف��ه��ؤالء من  املسلمني،  ب��ني  للفرقة 

اسباب وحدتنا ال فرقتنا.
السّنة والشيعة

وسياسة »حزب الله«
} كيف ت��رى ان��ع��ك��اس��ات هذه 
األزم���ة على ال��ع��الق��ات ب��ن السّنة 

والشيعة؟
- ال ش��ك ب��أن ه��ذه الشعارات 
الدفاع  يريدون  ت��ارة  ُترفع،  التي 
عن  وت��ارة  الدينية،  املقامات  عن 
في  املوجودين  اللبنانيني  بعض 
سوريا، فهذه الشعارات تغذي هذه 
والعصبيات  الطائفية  املشاعر 
امل��ذه��ب��ي��ة، وبطبيعة احل���ال هي 
التي  ال��ع��الق��ة  ه��ذه  ستؤثر على 
م��ض��ى عليها ق����رون، ف��ي م��ا بني 
ال��س��ّن��ة وال��ش��ي��ع��ة ف��ي اوطانهم، 
ح��ي��ث ع��اش��وا اخ���وان���ًا وبينهم 
نسيج من العالقات وروابط دينية 
شك  ال  مشترك،  وعيش  وعائلية 
ب��أن »ح��زب الله« بهذه السياسة 
مثل  على  سيؤثر  اعتمدها  التي 
هذه العالقات التي مضت عليها 
ق���رون ب��ني م��ك��ون��ات مجتمعاتنا 
م��ن ال��س��ن��ة وال��ش��ي��ع��ة ومختلف 

الطوائف اللبنانية.
} هل هناك استهداف شيعي 

ألهل السّنة؟
- ال شك بأنه ال يوجد استهداف 
م��ن ال��س��ن��ة ل��ل��ش��ي��ع��ة، وال يوجد 
اس��ت��ه��داف م���ن ال��ش��ي��ع��ة للسنة 
باملعنى املذهبي والطائفي، وقلنا 
أن السنة والشيعة هم أمة واحدة 
بنص ال��ق��رآن ال��ك��رمي، ان��ه��م أمة 
واحدة وانهم اخوان في دين الله 
لكن هذا الصراع الذي حصل في 
سوريا وقبله في العراق وإن كان 
عنوانه سياسي لكن ال ميكن غلق 
الصراع على األب��واب السياسية 
النوافذ  ع��ل��ى  يفتح  أن  دون  م��ن 

الطائفية األخ��رى، وأنا قلت لعله 
فيما مضى انه فلنفترض اختلفنا 
سياسيًا لكن االقتتال في ما بيننا 
حرام، إن كان سياسيًا أو طائفيًا، 
العناوين  بكل  وال��ق��ت��ال  وال��ق��ت��ل 
واملسميات هو ام��ر ال يصح بني 
املسلمني وبني اهل الوطن الواحد 
وب���ني ش��رك��اء ال��ع��ي��ش املشترك، 
فلذلك هذا امر ال يصح، ولكن ال شك 
بأن مثل هذه الصراعات هي تولد 
ه��ذه امل��ن��اخ��ات ل��أم��ور الطائفية 
واملذهبية، فما يجري من احداث 
في سوريا وفي طرابلس سيؤدي 

ال���ى م��ث��ل ه���ذه ال��ل��غ��ة واألق�����وال 
التي يحاول البعض أن يستثير 
بها ع��واط��ف جماعته ول��ك��ن في 
سياسية،  مشاريع  ه��ي  احلقيقة 
وال ع��الق��ة للشيعة وال��س��ّن��ة بها 

كطوائف.
} هل تخشى من فتنة سنية - 

شيعية؟
- ال شك انه كلما ازداد االغراق 
في وحول القتال السوري اعتقد 
أن الوضع سيزداد س��وءًا، ونحن 
نخاف بالتأكيد خصوصًا في ظل 
الدولة املستقيلة من كل واجباتها 
وك��أن��ه ال يعنيها م��ا ي��ج��ري على 
ح��دوده��ا أو ف��ي داخ��ل��ه��ا، فلذلك 
ت����زداد م��خ��اوف��ن��ا م��ن خ���الل هذه 
الدعوات التي نسمع بها من هنا 
فطبيعة  املخاوف  فتزداد  وهناك 
احل��ال ف��إن امل��خ��اوف ت���زداد ألننا 
ان��ه هناك  ل��و  إل��ى رادع،  نحتاج 
ي���ردع فعندئذ  ال���دول���ة  م��ن  رادع 
من املمكن أن نقول بأن مخاوفنا 
تتناقص ولكن ما يشير اليوم هو 
أن املخاوف تزداد ألنه كلما ارتفع 
منسوب التدخل وهذه الدماء التي 
سيزداد  ال��ع��داء  فمنسوب  ُتسفك 
وسينتشر أكثر واملخاوف ستزداد 
كثيرون  عندئذ  وسيتحرك  أكثر 
ومذهبية  طائفية  عناوين  حت��ت 
من أجل تفجير األوض��اع وهناك 

مستثمرون لهذه السلبيات.
اخلاسر في القصير

»حزب الله«
} برأيك م��اذا كسبت املقاومة 

من القصير؟
- أن���ا أع��ت��ق��د ان امل��ق��اوم��ة لم 
تربح شيئًا ولم تكسب شيئًا من 
خسارة  ازدادت  وامن���ا  القصير 
ع���ل���ى خ����س����ارة، ألن���ه���ا خسرت 
فقط  ليس  املصداقية،  الكثير من 
في لبنان، بل في االع��الم العربي 
واالس��الم��ي، فاملطلوب ه��و على 
األقل فإنه اذا لم يكن قادرًا على أن 
يقف مع هذا الشعب املظلوم فعلى 
األق��ل أن يقف على احلياد ونحن 
نعلم بأن حقوق الشعب السوري 
م��ن ح��ق��وق مشروعة ف��ي احلرية 
واإلص����الح،  ف���إذا ل��م ي��ن��اص��ره فال 
ي��ق��ف م���ع ال��ن��ظ��ام ال�����ذي استقدم 
القمع  م��ن أج��ل  العنف  أدوات  ك��ل 
والقهر فهذا أمر غير مقبول، فلذلك 
في  اخلاسر  الله  فحزب  باعتقادي 
معركة القصير، فهو لم يكسب شيئًا 
وان زادت آالم أهلنا السوريني عبر 
هذه األعمال، فكل هذه الدماء التي 
سالت هي عزيزة علينا سواء دماء 
ونراها  ال��س��وري��ني  أم  اللبنانيني 
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�سقوفًا ل ت�ستطيعون احلفاظ عليها

أعلن نائب االمني العام ل� »حزب الله« الشيخ نعيم 
قاسم خالل حفل تأبيني في منطقة االوزاع��ي اننا« 
نحمل م��ش��روع املقاومة م��ن أج��ل ثالثة أم���ور: أوال: 
لتحرير األرض من االحتالل، ثانيا: لتحقيق االستقالل 
الذاتي بعيدا عن الوصاية األجنبية لنتخذ قراراتنا 
في بلدنا كما نريد، ثالثا: لتوفير قدرة احلماية كي ال 

يفكر االعداء بالسيطرة علينا«.
وسخر من »الذين يراهنون على حالة التململ عند 
أهالي الشهداء واجلرحى واملجاهدين،  واصفًا مثل 

هذا الكالم بالسخيف«.
وق��ال:ف��م��ا ال��ذي يجمع األميركي ال��ذي يسير في 
دن��ي��اه وه��و غ���ارق ف��ي ش��ه��وات��ه وم��ل��ذات��ه م��ع جبهة 
ال��ن��ص��رة ال��ت��ي ت��دخ��ل ف��ي احل��ائ��ط م��ن دون معرفة 
يقاتلون بسبب  الذين  املأجورين  اولئك  النتائج مع 

الرواتب املرتفعة «.
واعتبر أن »م��ا يجري ف��ي س��وري��ا ليس منفصال 
عما يخطط للبنان واملنطقة، وهو جزء ال يتجزأ من 
مشروع الشرق األوسط اجلديد الذي أعلنته أميركا 

في عدوان إسرائيل على لبنان عام 2006 «.
القلوب  آك��ل��ي  اخ��ت��ار  املستقبل  »ح���زب  أن  ورأى 
واألح����ش����اء ون��اب��ش��ي ق��ب��ور ال��ص��احل��ني وقاطعي 
الرؤوس من أجل أن يدعمهم ويكون معهم ويدافع عن 

مساراتهم «.
} ورأى وزي���ر ال��دول��ة ل��ش��ؤون التنمية اإلداري���ة 
محمد فنيش »أن احلكومة بانتظار نتيجة الطعن أمام 
املجلس الدستوري، وبعد ذل��ك فإما أن يكون هناك 
انتخابات قريبة أو أن اإلنتخابات ستبقى كما أقرها 
املجلس النيابي بقانون متديد واليته«، مضيفا »أن 
البعض بدأ يرفع سقوفا عالية وال يريد أن يتعلم من 
جتربته، ونحن نقول لهؤالء بكل وض��وح ال ترفعوا 
سقوفا ال متلكون قدرة احلفاظ عليها، ألن هذا البلد ال 
يحكم إال باملشاركة والتوافق والتوازن، وأن أي كالم 

غير ذلك سيدخل البلد في أزمة مفتوحة «.
ف��ي حسينية بلدة  ودع���ا خ���الل إح��ت��ف��ال تأبيني 
صريفا، الفريق اآلخر ل�»عدم وضع أي شروط أو طرح 
أي حديث عن ع��دم القبول مبشاركة ه��ذا الفريق أو 
ذاك في احلكومة، فأنتم لستم في موقع يسمح لكم 
أن مُتلوا هذه الشروط، فتواضعوا وتعالوا لنبحث 

أمورنا بواقعية «.
} وقال وزير الزراعة في حكومة تصريف االعمال 
حسني احلاج حسن خالل احتفال تابيني في بعلبك: 
» اننا مبواجهة هؤالء التكفيريني نقضي على الفتنة 
التي يريدون التأسيس لها فأين كانت تلك االصوات 
التي كانت تنصح في متوز، وقد وقفوا ضد املقاومة 
وه��ؤالء هم أنفسهم الذين يوجهون النصائح اليوم 
ألم يكونوا في متوز مع راي��س وفي غزة مع حسني 

مبارك«. 
} وش��دد رئيس كتلة »ال��وف��اء للمقاومة« النائب 

»إننا نواجه ع��دوًا إسرائيليًا فتح  محمد رع��د على 
علينا محورا عدوانيا من خلف ظهورنا عبر املسلحني 
األراضي  داخ���ل  إل��ى  استقدمهم  ال��ذي��ن  التكفيريني 
السورية، وأن املسألة ليست مسألة دفاع عن نظام أو 
جتاوز جغرافيا بل هي حفظ وجود املقاومة والدفاع 

عن مشروعها واجنازاتها في لبنان«.
ورد رع��د خ��الل احتفال تأبيني ف��ي كفركال، على 
البلد  الله« بتخريب  التصريحات التي تتهم »ح��زب 
وتوريطه باألزمة السورية بالقول: »إن هؤالء هم من 
ورطوا لبنان خالل السنتني املاضيتني حيث أخرجوا 
اجليش اللبناني من منطقة الشمال من أجل حتويلها 
الدولة فيما كانوا يرفعون  إلى منطقة خارجة على 

شعار العبور إلى الدولة «.
} ودع���ا النائب حسن فضل ال��ل��ه خ��الل إحتفال 
إل��ى »تشكيل حكومة  ب��ل��دة م��ج��دل زون  تأبيني ف��ي 
جامعة قادرة على مواجهة حتديات املرحلة، وأن الذين 
يريدون فرض شروط حول طبيعة مشاركتنا يتعبون 
أنفسهم«، معتبرا »أنه ال تركيبة البلد وال التوازنات 
وال امل��وازي��ن تسمح لهؤالء بفرض شروطهم، ألنهم 

ليسوا في موقع يستطيعون أن يفرضوها «. 
} وأعلن النائب علي فياض خالل إحتفال تأبيني 
اآلن  نحن  »اننا  النبطية   - الشقيف  يحمر  بلدة  في 
ندافع عن إستقرار الوطن وسيادته وحماية مكوناته 
ووحدته ومتاسكه في وجه التكفيريني وفي وجه كل 
الوطن عدم اإلستقرار  الذين يتربصون بهذا  أولئك 

واملس بوحدته وتنوعه «.
} وح��م��ل ال��ن��ائ��ب ن���وار الساحلي ب��� »ع��ن��ف على 
منتقدي املقاومة«، ووصف احد رؤساء الكتل النيابية 

انه »رمز من رموز اإلفساد والفساد والعار«. 
وقال في احتفال في ذكرى اسبوع احمد احلسيني 
في الهرمل: »العار ملن يسمح لنفسه بنعت اآلخرين 
بصفة الزمته، والعار هو بكاء التماسيح بدل اإلفتخار 
بنصر اعترف به العدو، وباختالق األكاذيب واإلفتراء 

على املقاومة«.
} وش���دد رئ��ي��س امل��ج��ل��س ال��ت��ن��ف��ي��ذي ف��ي »حزب 
الله« السيد هاشم صفي الدين خالل احتفال تأبيني 
في بلدة بليدا، أن »اجليش بجهوده التي يقوم بها 
األهلي  البلد والسلم  املناطق يحافظ على  مبختلف 
فيه ويحمي املواطنني جميعا على مختلف انتماءاتهم 
من العقول البائسة واألهداف الفارغة والسالح الذي 

يدفع به بعض املال من اخلارج لتخريب لبنان «.
} واعتبر نائب رئيس املجلس التنفيذي في »حزب 
الله« الشيخ نبيل ق��اووق، خالل احتفال تأبيني  في 
حسينية ميس اجلبل أن »قوى 14 آذار ومنذ البداية 
اخ��ت��ارت أن تكون ج��زءا م��ن ال��ع��دوان على سوريا، 
والذين تآمروا على املقاومة خالل عدوان متوز 2006 
يتآمرون  اليوم  هم  إسرائيل  انتصار  على  وراهنوا 

على املقاومة مجددا«.

نواب »امل�ستقبل«: ل حلكومة تنفجر بالداخل

ومذكرة اإحتجاج  لتورط »حزب اهلل« ب�سوريا
لتظهير   آذار   14 ق����وى  ت��س��ت��ع��د 
موقفها من تورط »حزب الله« في سوريا  
وإرتداداته على لبنان مبسودة مذكرة 
يتم االعداد لها ليتم رفعها الى رئيس 
سليمان  ميشال  العماد  اجلمهورية 
واالم��ني العام ل��أمم املتحدة ب��ان كي 
م����ون، وف���ي ه���ذا اإلط�����ار، ق���ال عضو 
»كتلة املستقبل النيابية« النائب جمال 
اجلراح  »ان العنوان االساس للمذكرة 
ه���و ت���دخ���ل ح����زب ال���ل���ه ف���ي سوريا، 
وم��ش��ارك��ت��ه ف���ي ال��ق��ت��ال ال����ى جانب 
النظام السوري والتداعيات اخلطيرة 
العالقة  ل��ب��ن��ان وع��ل��ى مستقبل  ع��ل��ى 
والسوري،  ال��ل��ب��ن��ان��ي  الشعبني  ب��ني 
اض��اف��ة ال��ى جت��اوز احل��زب ك��ل االطر 
السياسية والدستورية والوطنية في 
لبنان، والعالن بعبدا الذي حتدث عن 
ولرئاسة  اساسي  بشكل  لبنان  حياد 
واملجلس  واحل���ك���وم���ة  اجل��م��ه��وري��ة 
النيابي، وما ميكن ان يسبب ذلك من 
تداعيات خطيرة تسمح بنقل املعركة 

الى الداخل اللبناني«.
املستقبل«  »ك��ت��ل��ة  ع��ض��و  ورأى   {
»الهدف  أن  ح��ب��ي��ب  خ��ض��ر  ال��ن��ائ��ب 
األس���اس���ي ل����»ح���زب ال���ل���ه« م���ن جراء 
التي حتصل  جميع اخل��روق األمنية 
على األراضي اللبنانية، التعتيم على 

تورطه في آتون احلرب السورية«.
وخ��������الل امل����ن����ت����دى ال���س���ي���اس���ي 
األس���ب���وع���ي ال����ذي ت��ن��ظ��م��ه منسقية 

سأل:  املستقبل«،  »ت��ي��ار  ف��ي  القيطع 
»مل�����اذا حت��ول��ت م��ن��ط��ق��ة ب��ع��ل محسن 
إل��ى ثكنة عسكرية وق��ام »ح��زب الله« 
ب��ت��م��وي��ن وت����دري����ب وت���ق���دمي الدعم 
املطلوب للحزب العربي الدميوقراطي 
وجعل من منطقة جبل محسن مربعا 
أمنيا«، وق��ال: »إن توزيع احللوى في 
جمهورية  حيث  اجلنوبية  الضاحية 
»ح��زب الله« في بيروت ورف��ع أعالمه 
اح��ت��ف��اال ب��ت��دم��ي��ر ال��ق��ص��ي��ر وتشريد 
أهالي البلدة السورية لم يقل بشاعة 
املشردين  النساء واألطفال  عن منظر 
والهاربني من جحيم احلصار والقتل. 
وع����ن احل���ك���وم���ة أوض�����ح حبيب: 
حكومة  تشكيل  األس��اس��ي  »مطلبنا 
ج���دي���دة، ول��ك��ن م���ن غ��ي��ر ال������وارد أن 
نكون شركاء ملن يعتدي على سوريا 
وي��س��ت��خ��دم ال���س���الح، م��ش��رع��ا مبدأ 

العدوان في سوريا ولبنان.
املستقبل«  »كتلة  وإعتبر عضو   {
ال��ن��ائ��ب ن��ض��ال ط��ع��م��ة أن����ه : »فيما 
ت��ت��ح��دث ب��ع��ض وس���ائ���ل اإلع�����الم عن 
املنطقة، ويدور  لتغيير خارطة  خطط 
همس هنا وهناك في إتباع لبنان لهذا 
احملور أو ذاك، ويذهب خيال البعض 
إلى تقسيمه ال سمح الله، تبقى إرادة 
اللبنانيني وحدها هي الرهان احلقيقي 
في سبيل إع��ادة االعتبار ل��دور لبنان 

الرسالي واحملافظة على وحدته«. 
وختم: »أما في ما يخص احلكومة 

امل��ن��ت��ظ��رة، وف���ي ظ���ل إص�����رار فريق 
احلرب  ف��ي  االن��غ��م��اس  على  لبناني 
السورية، وما يشكل ذلك من استفزاز 
ملنطق  الرافضني  اللبنانيني  ألغلبية 
ال��س��الح م��ن أس��اس��ه ك��م��ادة لالقتتال 
الداخلي سواء في لبنان أو خارجه، 
نرى أن مسلمات في تشكيل احلكومة 
ال ب��د م��ن طرحها، ك��ي ال تتحول إلى 
كتلة بارود متتلك مقومات انفجارها 

من الداخل.
املستقبل«  »كتلة  عضو  واع��ل��ن   {
ال��ن��ائ��ب ع��م��ار ح���وري ان »ح���زب الله 
بالرأي  يقبل  وال  االول  التكفيري  هو 
اآلخ�����ر«، ول��ف��ت ال���ى أن »ح��ج��ة حزب 
ف��ي امل��ش��ارك��ة مبعركة القصير،  ال��ل��ه 
هي حماية لبنانيني في قرى مالصقة 
للبنان«. وس��أل: »مل��اذا ال يذهب إلنقاذ 

وحماية اللبنانيني في نيجيريا؟«.
»تعبير  ان  ورأى في حديث متلفز 
سقوط القصير غير صحيح ما يعني 
اسقطت  معتدية  مجموعة  ه��ن��اك  ان 
منطقة في وجه أعدائها«، وشدد على 
ان »من املعيب عدم إدان��ة تدخل حزب 

الله في حرب القصير«.
وأش��ار ال��ى ان »ح��زب الله ال يقبل 
الرأي اآلخر، ولالسف صار جمهوره ال 
يقبل الرأي اآلخر«، مؤكدًا أن »جمهورنا 
كجمهورهم،  شموليا  جمهورا  ليس 
وُأه���ني جمهورنا وك��رام��ت��ه ورم���وزه 

عشرات املرات من هذا السالح«.

زهرا: بيان اجلي�س اإ�ستغاثة يائ�س

ذهب احلرب ال�سورية و »حزب اهلل« يمُ
اعتبر عضو »كتلة القوات«  النائب انطوان زهرا 
»ان ال بد للجيش من ان يطبق عمليًا ن��داءه الذي 
وجهه ام��س، وال ق��وة عاصية عليه اذا اخ��ذ موقفًا 
حازمًا وهو ق��ادر على منع املظاهر املسّلحة وقمع 
املخلني ب��األم��ن«، موضحًا »ان ن��داء اجليش يشبه 

استغاثة يائس بعد ان وصلت االمور الى هنا«.
ورأى ف��ي ح��دي��ٍث اذاع���ي »ان ه��ن��اك جيشًا غير 
ش��رع��ي بكامل ع��دي��ده وع��ت��اده انتقل ليحارب في 
سوريا وحّول احلرب هناك الى حرب مذهبية وخّون 
كل العرب بادعائه انهم يدعمون مشروعًا اميركيًا 
ووّرط طائفة في لبنان في فتنة على مستوى العالم 
العربي«، ولفت زهرا الى »ان »حزب الله« بعد سقوط 
القصير لن ينسحب ويعود الى لبنان بل سينخرط 
في األزمة اكثر واكثر، عندما دخل احلزب في احلرب 
السورية حّولها الى حرب مذهبية وهو ت��ورط في 

حرب ال ميكن ان يربح فيها«.

وفي الشأن احلكومي، اوضح زهرا »ان قوى 14 
آذار تقطع الطريق امام »حزب الله« بعدم مشاركتها 
ف��ي حكومة ي��ك��ون ف��ي��ه��ا«، م��ش��ي��رًا ال��ى »ان رئيس 
تشكيل  يستطيعان  املكلف  والرئيس  اجلمهورية 
حكومة من غير احلزبيني متارس مهامها«، وقال »ان 
رئيس اجلمهورية يتصرف، خصوصًا في السنتني 
االخيرتني من منطلق حامي الدستور، ونطلب منه 

االستمرار في هذه السياسة«.
وعن الطعن بالتمديد لقانون االنتخاب، اكد زهرا 
هذا  في  الدستوري  املجلس  لقرار  »اننا سنخضع 
الشأن«، معتبرًا »ان اخطر ما ميكن ان يحصل هو 
ان يصطف املجلس مذهبيا في ق��راره، وهذا يعني 
سقوط آخر معاقل املرجعيات الدستورية في لبنان«، 
متابعًا »حزمنا امرنا وهو ال للعودة الى الوراء وال 
الدولة  بناء  ال��ق��وة، ونحن على طريق  ال��ى منطق 

ومستمرون في هذا املشروع«.

اجلوزو :اأ�سطورة »حزب اهلل« اإنتهت

واخليانة العظمى اأ�سقطت الق�سري
الشيخ  لبنان  مفتي جبل  رأى 
محمد علي اجل��وزو ان »اخليانة 
القصير،  أس���ق���ط���ت  ال��ع��ظ��م��ى 
وال��ذي��ن ك��ان��وا ي��وزع��ون احللوى 
ويحتفلون بالنصر كان عليهم ان 
يخجلوا الن العار يكلل جباههم«. 
وق������ال ف����ي ت���ص���ري���ح: »كلهم 
حتالفوا ضد اجليش احلر، حتى 
ال���غ���رب وح��ت��ى ام��ي��رك��ا وع���دوا 
اسرائيل  وأخلفوا وحتالفوا مع 
ض���د امل��ج��اه��دي��ن االح�������رار. اما 
العرب فهم منقسمون -كعادتهم- 
تعمل  دول���ة  وك��ل  أنفسهم،  على 
الربيع  دول  بخاصة  ح��دة،  على 
املعارضة  شغلتها  التي  العربي 
االنتهازية على النهوض بأعباء 

العربية  ال���ك���رام���ة  ع���ن  ال���دف���اع 
والشرف العربي«. 

وأش���ار ال��ى ان »حقيقة ايران 
وحقيقة حزب الله انكشفت عندما 
رف��ع صبية احل���زب »الف��ت��ة« كتب 
عليها »يا حسني« وبرزت بشاعة 
ال��ت��ع��ص��ب ال��ش��ي��ع��ي وان���ح���داره 
وس���ق���وط���ه.احل���س���ني ب�����ريء من 
جرائم اي��ران وح��زب الله النهما 
وقفا يؤيدا حاكما مجنونا وقاتال 
وظ��امل��ا ض��د ش��ع��ب��ه. وه���ذه اكبر 
دينية وانسانية  هزمية اخالقية 

حلزب الله ومن خلفه ايران«. 
واعتبر »ان حزب الله ال ميلك 
ح���ق ال���ت���ص���رف ب���ك���رام���ة لبنان 
لبنان،  ومستقبل  لبنان  وش��رف 

الى  لبنان كله  وال ميلك ان يجر 
معركة طائفية ومذهبية خسيسة، 
وال ميلك ان يجر لبنان الى حرب 
لتعليمات  تنفيذا  ج��دي��دة  اهلية 

ولي الفقيه«. 
واوضح ان »لبنان ليس للبيع، 
وأب���ن���اء ل��ب��ن��ان ل��ي��س�����وا للبيع، 
الله  اليه ح��زب  م��ا جرنا  وكفانا 
م��ن ب��ط��والت زائ��ف��ة ف��ي املاضي 
وبخاصة في العام 2006. حزب 
الله باع لبنان عدة مرات، ويجب 
ان يقف لبنان كله في وج��ه هذه 
وحدهم.  الشيعة  وليس  املهزلة 
ل��ق��د س��ق��ط ح����زب ال��ل��ه اخالقيا 
وانسانيا ودينيا ووطنيا وانتهت 

أسطورته«.
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