العالهة السيد علي األهيي لـ«األهرام
العربى»:
دعن إيراى لسوريا ليس تحالفا ً طائفيا ً
الوصدر :هجلة األهرام العربى الوصريّة

من النادر أن تجد رجل دٌن شٌعٌا ٌقف ضد السٌاسة الخارجٌة
اإلٌرانٌة وبالذات تلك السٌاسات الرامٌة إلى تصدٌر نموذج والٌة
الفقٌه .ولكن العالمة السٌد على األمٌن هو رجل موضوعى متزن
وٌزن األمور بنزاهة تصل به إلى تسمٌة األشٌاء بمسم ٌاتها حتى عندما
ٌتعلق األمر بمستقبل «حزب هللا» اللبنانى الذى تثور من حوله
عالمات استفهام بشؤن مستقبله فى ظل عالم ٌتغٌر وٌتحول بسرعة
شدٌدة.
سؤلنا العالمة السٌد على األمٌن:
 معلوم عن سماحتكم موقفكم المتمٌز ضمن رجال الدٌن الشٌعً فًالوطن العربً فنجدها أقرب للمزاج السنً  -إذا جاز التعبٌر -
وخصوصا لجهة الموقف من السٌدة عائشة والموقف من إٌران هل لنا
أن نقف على أسباب هذا الموقف الذي ٌمكن اعتباره نادرا فً أوساط
المراجع الشٌعٌه؟
رفضً لإلساءة ألم المإمنٌن السٌدة عائشة رضً هللا عنها هو موقف
نابع من فهمً للنصوص الدٌنٌة فً الكتاب والسنة التً ّ
عظمت من
شؤن أزواج النبً وجعلت منهن أم ّهات للمإمنٌن وهن داخالت فً أهل
البٌت الذٌن أذهب هللا عنهم الرجس وطهرهم تطهٌرا كما جاء فً
القران الكرٌم وعندما كنا ندرس فً حوزات النجف األشرف الدٌنٌة لم
نسمع من مراجع الدٌن الذٌن ٌعت ُد بآرائهم ما ٌسًء إلى طهر وعفاف
أمهات المإمنٌن فاإلساءة إلٌهن مخالفة للقرآن والسنة النبوٌة مضافا ً
إلى أنها تسًٌء إلى وحدة األمة اإلسالمٌة التً أعتبرها من مقاصد
الشرٌعة التً ٌجب السعً إلٌها والمحافظة علٌها.
وأما الموقف من النظام اإلٌرانً فهو نابع من رفض السٌاسة
الخارج ٌة إلٌران التً سعت وتسعى إلى فرض سٌاستها المنطلقة من
والٌة الفقٌه خارج حدودها وقامت على دعم أحزا ٍ
ب وتنظٌمات
وطوائف بشكل مباشر بمعزل عن دولها ونحن فً لبنان أردنا أن تكون
عالقة إٌران بالشٌعة من خالل الدولة اللبنانٌة ولٌس من خالل حزب
هللا وغٌره من األحزاب والجمعٌات.
من وجهة نظر سماحتكم لماذا الموقف اإلٌرانً والشٌعً الداعملنظام بشار األسد وهل مرجعه طائفً أم ماذا؟
دعم النظام اإلٌرانً ومعه األحزاب الشٌعٌة التابعة له فً لبنان للنظام
السوري منطلق من المصالح المتبادلة بٌن الفرٌقٌن ولٌس من خالل
التالقً الطائفً بٌنهما فإن إٌران تقف إلى جانب الفرٌق الذي ٌإمن
لها حضوراً ونفوذاً فً المنطقة ولذلك هً وقفت فً الماضً مع حزب
هللا فً القتال الداخلً بٌنه وبٌن حركة أمل الشٌعٌة ووقفت مع أرمٌنٌا
ضد آذربٌجان إنها سٌاسة المصالح ولٌست سٌاسة الطوائف
والمذاهب.
كٌف ترى مستقبل حزب هللا إذا ما سقط نظام بشار ؟مستقبل حزب هللا فً لبنان سوف ٌتؤثر حتما ً بحصول التغٌٌر فً النظام
السوري الحالً المتحالف معه عبر إٌران ألنه بذلك سٌفقد الدعم
المباشر لسٌاسته على الساحة اللبنانٌة.

 ما الحد الفاصل بٌن كون حزب هللا حركة مقاومة وحزبا طائفٌا؟كان هناك حد فاصل لدى حزب هللا بٌن المقاومة ذات األهداف الوطنٌة
وبٌن األحزاب السٌاسٌة ذات البعد الطائفً فً سنوات المقاومة قبل
دخوله السلطة ولكن بعدما أصبح جزءاً من السلطة خصوصا ً بعد إنجاز
التحرٌر سنة  0222وما بعدها بدأت تطغى علٌه الصبغة الطائفٌة فً
سٌاسته الداخلٌة التً تقوم فً لبنان على المحاصصة الطائفٌة.
 وما رإٌة سماحتكم لما ٌتردد عن مشروع الهالل الشٌعً فً حالسقوط نظام بشار األسد؟
ال ٌوجد هالل شٌعً فً المنطقة وهو من الدعاٌات التً تطلق لتخوٌف
المسلمٌن بعضهم من البعض اآلخر وقد ذكرت لك قبل قلٌل أن سٌاسة
إٌران مع غٌ رها تقوم على المصالح المتبادلة ولٌست على أسس
مذهبٌة وطائفٌة ثم إن الشٌعة العرب هم جزء ال ٌتجزأ من شعوبهم
العربٌة ودولهم وٌرفضون االرتباط بالسٌاسة اإلٌرانٌة وال ٌمكن
اختزالهم برأي حزب هللا وحركة أمل.
 كٌف تقٌم سماحتكم موقف الشٌعة فً العراق الداعم لبشار األسدوالرافض لدعوته للقمة المقررة فً بغداد؟
الحكومة العراقٌة فً ظروفها الحالٌة التً ال تحسد علٌها لٌس
باستطاعتها أن تؤخذ المواقف المخالفة للسٌاسة اإلٌرانٌة فً المنطقة
ولذلك فإن الحكومة العراقٌة ال تخفً دعمها للنظام السوري وفً
الوقت نفسه لٌس باستطاعتها دعوة النظام السوري لحضور مإتمر
القمة العربٌة فً بغداد ألن ذلك سٌإدي إلى مقاطعة واسعة لمإتمر
القمة من الدول العربٌة التً اتخذت قرارات بتعلٌق عضوٌة النظام
السوري فً الجامعة العربٌة.
 كٌف ترى سماحتكم ما ٌجري فً البحرٌن لجهة أنها تمرد شٌعً أمثورة شعبٌة؟
نحن قلنا فً بداٌة األحداث فً البحرٌن إن المطالب االجتماعٌة والمزٌد
من الحرٌات السٌاسٌة هً أمور مشروعة تلقى التؤٌٌد من مختلف
مكونات الشعب البحرٌنً ولكن المطالبة بتغٌٌر النظام السٌاسً لٌست
محال لإلجماع الوطنً وهذا سٌإدي إلى االنقسام السٌاسً والطائفً
حوله ولذلك كانت نص ٌحتنا بالدخول بالحوار وعدم القٌام باألعمال التً
تإدي إلى تعطٌل النظام والتً تزٌد من حدة االنقسام بٌن أبناء الوطن
الواحد والمصٌر الواحد.
 ما موقف سماحتكم من دعوات التشٌع وخصوصا فً مصر وغٌرهامن البلدان العربٌة؟
نحن كان لنا موقف من سنوات عدٌدة رفضنا فٌه ما ٌسمى بالدعوات
أمر لم ٌعتمده
المذهبٌة ألنها تحدث الفرقة بٌن أبناء األمة الواحدة وهو ٌ
السلف الصالح من األئمة والعلماء وهذا من إدخال المذاهب فً عالم
السٌاسة ولٌس له عالقة بالدٌن ألن الدٌن اإلسالمً هو النهر العظٌم
الذي ٌجمع بٌن ضفتٌه كل المذاهب التً تشكل مصدراً لثروتنا الفكرٌة
والفقهٌة وكلها تعبر عن آراء واجتهادات فً فهم الشرٌعة السمحاء .

