
إنكفاء سالح المقاومة إلى الداخل اللبناني 

 والسوري خروج عن مشروعها الوطني 

بيييرو   -الصحافي هيكتور دروبي  -األنباء الكويتية    

 11/2/5/11في 

ـ كيف تقرأون الخطاب األخير ألمييين عياح بحي"ب  ب 

 السيد حسن نصر   ؟

لقد كان الخطاب األخير لألمين العاح لح"ب   السيد  -  

نصر  إعالناً عن المضي قدماً فيي اننيخيراط بياأل"مية 

السورية والدفاع عن النظاح السوري دون األخي  بينيظير 

انعتبار إرتدادا  التدخل على الساحة اللبنانية ومخاليفياً 

ب لك صراحة سياسة شعار سياسة النأي بالينيفيل الي ي 

 رفعته الحكومة اللبنانية التي يشارك فيها ح"ب  . 

ـ ما ا يعني لكح إعالن السّيد حسين نصير  عين دعيح  

المقاومة الشعبية في الجوالن وما هي قراءتكح للتوقيي  

 بال ا  ؟

نييحيين نييرع فييي إعييالن السيييييد نصيير  عيين دعييح  -  

-المقاومة الشعبية في الجوالن واليتيي ليح تيحيصيل بيعيد

إعطاء صفة المقاومة للنظاح السوري وأن المختلف مي  

النظاح هو مختلف م  الميقياوميةع وعيليى كيل حيال في ن 

صفة المقاومية ال تيمينيح صياحيبيهيا حيع قيمي  الشيعيب 

وتجاو" مطالبه المشروعةع كما ال تعطي صفة المقاومة 

في لبنان لصاحبها حع الهيمنة واستعميال السيالح ضيد 

 الرأي اآلخر 

ـ هل من وجود مبيرر حيقيييقيي ليليتيدخيل عسيكيرييا فيي  

الحرب السورية تح  عنوان بأعمال جهاديةب وحميايية 

 اللبنانيين الشيعة ومقاح السيدة "ينب ؟

نحن ال نرع مبّرراً مقبوالً لتدخل حي"ب   ويييير   -  

في الصراع الدائر على األراضي السوريةع ألن حيميايية 

المقاما  الدينية وحماية اللبنانيين في القيرع السيوريية 

هي مسؤولية النظاح السوري وحد ع وليييل مسيؤولييية 

ح"ب   وال مسؤولية الدولة اللبنانيةع وإ ا كان النظياح 

السوري عاج"اً عن حمايتهح فاألجدع لهح أن ييخيرجيوا 

كما خرج ماليين السوريين حتى تض  الحرب أو"ارهياع 

ألن القاعدة العقلية والدينية تقيول االيفيرار مين اليفيتينية 

خير من الوقوع فيها( وقد روي عن انماح عيليي قيوليه

ا كن في الفتنة كابن اللّبونع ال ظهر فيركبع وال ضيرع  

فيحلب.( أي ال تكن من األدوا  التي تستخدح فيي إ كياء 

 نار الفتنة واستمرارها.

وأماّ حديث الدفاع عن مقاح السييدة "يينيب فيهيو حيدييث 

مرفوض ألن ما نعلمه من تعظيح الشريعة لحرمة الدماء 

وكرامة اننسان ع وما نعلمه من سيييرة السيييدة "يينيب 

وسيرة آبائها وأجدادها ع كلُّ  لك يدلّنا على أنها تيرفيض 

الدخول في الفتنة وسفك الدماء تح  عنوان الدفاع عين 

 مقامها.

ـ وما رأيكح برد بعض القوع السلفية على تدخل حي"ب  

   في سورياع بالدعوة الى الجهاد في القصير ؟

نحن نرفيض دعيوا  اليفيعيل ورّدا  اليفيعيلع ألن  ليك -

سيؤدي إلى الم"يد من انحتقانا  الطائفية واليمي هيبييية 

ويجعل من لبنيان سياحية ميهيّييأة النيتيقيال الصيراع مين 

سوريا إلى لبنانع وألن سورييا ليييسي  سياحية جيهياد ع 

وألن ساحة جهادنا هي في المحافظة على وطننا ليبينيان 

وبناء دوليتينيا وتيرسيييا عيييشينيا اليميشيتيرك ووحيدتينيا 

 الوطنية.

ـ السيييد نصير  أعيلين أن الينيظياح السيوري سيييسيليح 

المقاومة سالحا نوعيا ييكيسير اليتيوا"ن اليعيسيكيري مي  

العدو انسرائيلي فكيف تترجمون ه ا التحدي المسيتيجيد 

 على ساحة المقاومة ؟

يصّب ه ا انعالن في إعطاء المبررا  لجمهور ح"ب  -

  في وقوف الح"ب إلى جانب النظاح السوريع وعيليى 

تيييييقيييييديييييير 

حصييييوليييييه 

فييي ن  ليييك 

يييييعييييتييييبيييير 

إعالناً عين 

بقاء لبينيان 

سييييييياحييييييية 

حيييييييييييييييرب 

خييييطيييييييييرة 

يييييهيييييا  تشييييينُّ

إسيييرائيييييييل 

على لبينيان 

وسوريا وتكون لها تداعياتها الخطييرة عيليى اليمينيطيقية 

 كلها. 

ـ هل برأيكح أن المقاومة انسالمية ما "ال  مقاومية أح  

أنها تحول  بفعل سييياسية بحي"ب  ب اليى ميييليييشيييا 

إقليمية كما يصفها تيار بالمستقبلب وأن الفتنة الشيعية 

 ـ السنية حدث  بالفعل ؟

المقاومة الوطنية الشيعيبييية هيي اليتيي تسيعيى بشيكيل  -

متواصل لتحرير أرض وطنها من انحتالل األجنبيع وقد 

حصل تحرير معظح ما كيان ميحيتيالًّ مين جينيوب ليبينيان 

وتحول  المقاومة بفعل رفضها انضماح إلى  ///5عاح

الجيش اللبناني إلى جيش مستقل ال عالقية ليه بياليدولية 

اللبنانيةع وقد استعميل سيالح اليميقياومية بيعيد  ليك فيي 

الداخل اللبناني ضد الدولة اللبنانية وضيد اليرأي اآلخير 

واليوح يسيتيعيميل فيي اليداخيل السيوريع  2//5في أيار

وسياسة اننكفاء بالسالح إلى داخل ليبينيان وخيارجيه ال 

عالقة له بمهمة اليميقياومية اليوطينييية وانسيتيقيواء بيه 

لفرض الرأي وتحقيع النفو  هيو ميا سياهيح فيي إييقياظ 

المشاعر الطائفية والم هبية وأوجد الخشية فيي نيفيول 

 اللبنانيين من حدوث الفتن بينهح.

ـ هل ب عتقادكح أن ح"ب   يريد فعال إنتخابيا  نيييابييية 

في ليبينيان وتشيكيييل حيكيومية أح انيه فيي صيدد إجيراء 

مناورا  نيقاع اليبيالد فيي اليفيرا  اليى حييين إنيقيشياع 

 الرؤية في الداخل السوري ؟

ال نعتقد أن ح"ب   ال يريد اننتخابا  النيابية وتشكييل 

الحيكيومية اليليبينيانييية ع ألن حي"ب   ال ييتيضيّرر مين 

اننتخابا  ربحاً أو خسارًة ع ألن الحكح في لبنان لح ييعيد 

تابعاً لمنطع األكثرية واألقلية ع بل هو تاب  لألقوع على 

األرض من خالل قوة السالح ال ي يعطيه اليقيدرة عيليى 

التعطيل ع وقد أصبح ه ا العرف بقوة القانون بسبب أن 

الفريع اآلخر سك  عن  ليك ودخيل مي  حي"ب   فيي 

منطع المحاصصة في الحكح وإعطائه الوكالة الحصريية 

عن الطائفة الشيعية ع وك لك هي اليحيال بيالينيسيبية إليى 

الحكومة ف ن ح"ب   وحلفاء  سيحصلون على الغنائيح 

وال يتحملون المسؤولية ألن رئيل الحكومة ليييل مين 

فريقهح السياسي كما كان في الحكومة السابقيةع ولي ليك 

 فلن يمانعوا في تشكيل حكومة تخدمهح وال تحكمهح . 

نرفض الدعوا  المتبادلة للجهاد عيليى أرض  -

 سورية. 

صفة المقاومة ال تبيح لصاحبها الحع في قم  -

 الرأي اآلخر وحرمان الشعب من حقوقه

إنييكييفيياء سييالح الييمييقيياوميية إلييى داخييل لييبيينييان -

 وخارجه خروج عن مشروع المقاومة الوطنية

رفض الدعوا  المتبادلة لليجيهياد عيليى أرض -

 سورية

الخطاب األخير للسيد نصر  إعالن استيميرار -

 المشاركة في القتال على األراضي السورية

 الدفاع عن المقاما  الدينية حجة باطلة-

إستقداح السالح من سورية إعالن لبقاء لبينيان -

 ساحة للحرب المفتوحة على المنطقة.

ال نرع مبّرراً مقبوالً لتدخل ح"ب   ويييير   -

في الصراع الدائر على األراضي السوريةع ألن 

حماية المقاما  الدينية وحماية اللبنيانييييين فيي 

القرع السورية هي مسؤولية الينيظياح السيوري 

وحد ع وليل مسؤولية ح"ب   وال مسؤولييية 

 الدولة اللبنانية.

القاعدة العقلية والديينييية تيقيول االيفيرار مين  -

الفتنة خير من اليوقيوع فيييهيا( وقيد روي عين 

انماح علي قولها كن في الفتنة كابن اللّبونع ال 

ظهر فيركبع وال ضرع  فيحلب.( أي ال تكن من 

األدوا  التي تسيتيخيدح فيي إ كياء نيار اليفيتينية 

 واستمرارها.
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 في حوار م ” الّرسالة انسالمّية ” 

 

 حول لبنان وسوريا وأحداث المنطقة 

كيف تنظرون الى ميا ييجيري فيي سيورييا اليييوح مين  -

احداث اليييمية وسيقيوط آالف الشيهيداء مين السيوريييين 

 اآلمنين؟

إن ما جرع و يجري في سوريا من أحداث أليييمية قيد  -

فطر قلوبنا وآلمنا وال ي"ال وقد حصل  لك بسبب يييياب 

االستجابة الحقيقية للمطالب الشيعيبييية اليميشيروعية فيي 

انصالح و الحريا  وبسبب اعتماد النظاح على اليحيليول 

العسكرية واألمنّية وه ا ما أدع إلى تفاقيح األميور اليتيي 

قد تصل بسوريا إلى ما ال تحمد عقبا  وه ا ما ال نتميّنيى 

 حصوله لسوريا وأهلها .

هل انتح م  من يقول بان الحرب الدائرة في سوريا هي -

بين النظاح ومجموعة من التكفريينعوباليتياليي ال وجيود 

 لثورة حقيقية؟

ال يمكن إنكار وجود بعض المجموعا  التكفيرية التيي  -

دخل  على خط اليحيراك ليليشيعيب السيوري الي ي خيرج 

مطالباً بحقوقه الميشيروعية فيي اليحيريية 

والعدالة وانصالح في النظاح السياسي ع 

ووجود مثل ه   المجموعا  اليميتيطيرفية 

الغريبة عين اليطيبيييعية اليعيامية ليليشيعيب 

السوري المعروف بانعتدال والوسيطييية 

ال يلغي صفة الثورة الشعبية عن الشعيب 

السوري ع وال يعفي النظاح من انستجابة لمطالب شعبيه 

 المشروعة بعيداً عن لغة العنف والسالح . 

اعترف ح"ب   علنا بمشاركته في القتال اليى جيانيب -

 بشار االسد.ما تعليقكح على  لك؟

لقد عّبرنا مراراً عديدة عن رفضنا لمشاركة حي"ب    -

ويير  في القتال الدائر على األراضي السيورييةع وقيلينيا 

بأن  لك ال يخدح حع الشعب السوري في تقرير مصييير  

بل ي"يد من معاناته وأح"انهع ومن اليميعيليوح أن تيدخيل 

ح"ب   ناشئ من ارتباطه بالسييياسية انييرانييية اليتيي 

 أعلن أصحابها عن وقوفهح إلى جانب النظاح السوري .

يبرر ح"ب    قيتياليه فيي سيورييا بيانيه ييدافي  عين  -

 المقاما  الدينيةع هل توافقون على ه ا الكالح؟

نحن ال نرع مبّرراً مقبوالً لتدخل ح"ب   ويير  فيي  -

الصراع اليدائير عيليى األراضيي السيورييةع ألن حيميايية 

المقاما  الدينية وحماية اللبنانيين في اليقيرع السيوريية 

هي مسؤولية النظاح السوري وحد ع وليييل مسيؤولييية 

ح"ب   وال مسؤولية الدولة اللبنانيةع وإ ا كان النيظياح 

السوري عاج"اً عن حمايتهح فاألجدع لهح أن ييخيرجيوا 

كما خرج ماليين السوريين حتى تض  الحرب أو"ارهياع 

ألن القاعدة العقلية والدينية تقولاالفرار من الفتنة خيير 

من الوقوع فيها( وقد روي عن انماح عيليي قيوليها كين 

في الفتنة كابين اليلّيبيونع ال ظيهير فيييركيبع وال ضيرع  

فيحلب.( أي ال تكن من األدوا  التي تستخدح فيي إ كياء 

 نار الفتنة واستمرارها.

وأماّ حديث الدفاع عن مقاح السييدة "يينيب فيهيو حيدييث 

مرفوض ألن ما نعلمه من تعظيح الشريعة لحرمة الدماء 

وكرامة اننسان ع وما نعلمه مين سيييرة السيييدة "يينيب 

وسيرة آبائها وأجدادها ع كلُّ  لك يدلّنا على أنها تيرفيض 

الدخول في الفتنة وسفك الدماء تح  عنوان الدفاع عين 

مقامهاع وهي تقول لنا كما قال أبوها علي بن أبي طاليب 

األسلَِّمنَّ ما َسلَِمْ  أمور المسلميين ( وكيميا قيال جيدهيا 

رسول   عليه الصالة والسالح اال ترجعوا بعدي كيّفياراً 

 يضرب بعضكح رقاب بعض (.

اال تعتقدون بان مشاركة ح"ب   في القتال الدائر فيي -

سوريا الى جانب بشار االسد سيؤدي اليى انيدالع فيتينية 

 م هبية؟

ال شيّك بيأن دخيول حي"ب   فيي الصيراع السيوري  -

سوف يساعد على تصعيد انحتقانا  الطائفية والم هبية 

في المنطقة ونخشى من صن  ه ا التدخل للمناخ السّيء 

 ال ي يستفيد منه أعداء األمة نيقاع الفتن الم هبية .

كيف تنظرون الى اعالن االمين العاح لح"ب   دعيميه -

لتحرير الجيوالن اليميحيتيل فيي حييين ان مي"ارع شيبيعيا 

 اللبنانية ال ت"ال تح  االحتالل االسرائيلي ؟

نحن نرع في إعالن السيد نصر  عن دعح المقياومية  -

ميحياولية -واليتيي ليح تيحيصيل بيعيد -الشعبية في الجوالن

نعطاء صفة المقاومة للنظاح السوري وأن المختلف م  

النظاح هو مختلف م  الميقياوميةع وعيليى كيل حيال في ن 

صفة المقاومية ال تيمينيح صياحيبيهيا حيع قيمي  الشيعيب 

وتجاو" مطالبه المشروعةع كما ال تعطي صفة المقاومة 

في لبنان لصاحبها حع الهيمنة على الدولة ومؤسساتهيا 

واستعمال السالح ضد الرأي اآلخرع ه ا مي  أن مي"ارع 

شبعا التي رف  حي"ب   شيعيار 

قيد  ///5تحيرييرهيا بيعيد عياح 

ياب  عن أدبيا  المقياومية بيعيد 

انييكييفيياء السييالح إلييى الييداخييل 

 اللبناني وخارجه !

االمين اليعياح ليحي"ب   اعيلين -

بانه سيتلقى من النظاح السوري سالحا كاسيرا ليليتيوا"ن 

م  العدو االسرائيليع السؤال لما ا ال يسيتيخيدح الينيظياح 

السوري ه ا السالح لتحرير الجوالن بدال مين تسيليييميه 

 الى ح"ب  ؟

السؤال صحيحع فلو كان النظاح السوري ييميتيليك ميثيل  -

ه ا السالح فلما ا تأخر في اسيتيعيمياليه طيوال السينيوا  

الماضية ع ولما ا ليح يسياعيد بيه اليميقياومية فيي حيرب 

؟!.والي ي ييبيدو لينيا أن مين ميقياصيد هيي ا 2//5تيميو"

انعالن هو إعطاء اليميبيررا  ليجيميهيور حي"ب   فيي 

وقوف الح"ب إلى جانب النظاح السوري بأنه نظاح داعيح 

للمقاومةع وعلى تقدير حصوله ف ن  ليك ييعيتيبير إعيالنياً 

منه عن بقاء لبنان ساحة الستدراج الحيروب اليخيطيييرة 

التي تشنُّها إسرائيل ولن تقتصر ه   المّرة عيليى ليبينيان 

وحد ع بل نراها ستشمل سوريا أيضاً وييييرهيا وتيكيون 

 لها تداعياتها الخطيرة على المنطقة كلها.

كيف تنظرون الى الدور االيراني في المنطقةع وخياصية -

ما يقدمه من دعح للنظاح السوري ال ي يرتكب اليميجيا"ر 

 بحع ابناء شعبه؟

إن وقوف النظاح انيراني إلى جانيب الينيظياح السيوري  -

ينطلع من التحالف بين الينيظيامييين وهيو ميا تيرع فيييه 

إيران حفاظاً على نفو ها في سورية ولبنان دون النيظير 

إلى المبادئ الدينية واننسانية التي انطلق  منيهيا ثيورة 

الشعب انيرانيي واليتيي تيدعيوهيا ليليوقيوف إليى جيانيب 

 الشعب السوري المظلوح المطالب بحقوقه المشروعة .

هل تعتقدون بان ما يجري اآلن هو صراع اقليمي بييين -

ايران والمملكة العربية السعودية يترجيح عيليى السياحية 

 السورية كما يروج حلفاء النظاح السوري في لبنان؟

إن ثورا  الربي  العربي ما كان  لتحصل لوال األسباب  -

الداخلية التي صنعها الحكاح في بيالدهيح طيييلية سينيوا  

حكمهح التي حكموا فيها باليحيدييد والينيار وليح ييمينيحيوا 

شعوبهح الحّد األدنى مين اليحيقيوع واليحيرييا ع وكيييف 

يكون النظاح السوري قوّياً كما يقول حلفاؤ ع وفي نيفيل 

الوق  يسمح أن تكون أرضه مسرحاً لصراعا  إقليمييية 

 كما ي"عمون ؟ 

هل تخافون من اميتيداد الينيييران السيوريية اليى اليداخيل 

 اللبناني؟

نعحع نحن خائفون من اميتيداد األحيداث السيوريية إليى  -

الداخل اللبناني بسيبيب انيقيسياح اليليبينيانييييين حيول تيليك 

األحداث وتدخل بعض األفرقاء اللبنانيين فييهياع وبسيبيب 

ضعف الدولة اللبنانية وعيدح قييياميهيا بيبيسيط سيليطيتيهيا 

الكاملة على أراضيها وعدح منعها لتلك اليتيدّخيال  اليتيي 

نخشى من انتقالها إلى الساحة اللبينيانييية بييين األفيرقياء 

 اللبنانيين أنفسهح .

اللبنانيون متخوفون من اندالع فتنة م هبية في لبينيان. -

 هل تشاركونهح ه ا الخوف ؟

الخوف من اندالع فتنة م هبية يبقى حياضيراً فيي ظيل  -

تصاعد وتيرة انختالف بين اليليبينيانييييين وارتيفياع حيّدة 

الخطاب الطائفي في المنطقة ع وتي"داد هي   اليميخياوف 

بغياب مرجعية الدولة الليبينيانييية اليتيي تضي  حيّداً ليهي ا 

 انختالف ويير  ضمن األطر القانونية والدستورية.

كيف تنظرون الى دور المملكة العربية السعيوديية فيي  -

 الشأن اللبناني؟

لقد كان دور المملكة العربية السعودية في لبينيان وال   -

ي"ال هو الدور ال ي يّتسح بالحيكيمية واليحيرو األخيوي 

على مصلحة الشعب اليليبينيانيي بيكيل طيوائيفيه وييتيميّثيل 

بدعمها لقياح دولة الميؤسيسيا  واليقيانيون اليتيي تشيّكيل 

المرجعية الوحيدة لكلّ اللبنانيين دون التدّخل فيي الشيأن 

 الداخلي اللبناني .

ما هي دعوتكح الى مقاتلي ح"ب   ال ين يقاتلون الى  -

 جانب بشار االسد؟

نحن ندعو ح"ب   ويير  إلى انمتناع عن اننخراط  -

في القتال على األراضي السوريةع ونقول لهح إن ساحية 

جهادنا هي في الدفاع عن وطننا لبنان وفي العمل عيليى 

قياح دولته والحفاظ عليى عيييشينيا اليميشيتيرك ووحيدتينيا 

 الوطنية.

 هل تعتقدون بان نهاية نظاح االسد بات  قريبة فعال؟ -

المهحُّ عندنا أن تنتهي ميعيانياة الشيعيب السيوري وأن  -

يتوقف سفك الدماء والعنف والدمارع ومن حيع الشيعيب 

السوري وحد  أن يختار النظاح ال ي يريدع وليل المهيح 

 بقاء األنظمة واألشخاو.

أجرع الحوار :  ما"ن السّماك 

______________________ 
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إن ساحة جهادنا هي فيي لديافيا  

عن وطننا دبنان وفي لدعمل عيىي  

قيام دودته ولدحفاظ عى  عييياينيا 

 لدماترك ووحاتنا لدوطنية.



 الخطف والمنطع الجاهلي

إننا نرفض منطع الخطف والخطف الميضياد مين 

المنطلع الشرعي واننسانيع وال يجو" اليدخيول 

به ا المنطع اليجياهيليي يييير اليميشيروع والي ي 

يسيييء إلييى السييلييح األهييلييي وعييالقييا  الييعيييييش 

الييمييشييتييرك وحسيين الييجييوار ويييعييرض الييلييحييميية 

الوطنيية فيي ميجيتيميعياتينيا إليى أفيدح اليخيسيائير 

 واألخطار. 

وإننا نتوجه إلى كل الخاطفين أن يطليقيوا سيراح 

المخطوفين ع ونناشد كل العقالء واليحيكيمياء فيي 

منطقة اليبيقياع اليغيالييية مين عشيييرة آل جيعيفير 

وييرها بما نعرفه عنهح من قيح عربييية أصيييلية 

ووطنية صيادقية أن ييبي ليوا قصيارع جيهيودهيح 

للوقوف م  الدولة ومساعدتهيا فيي إنيهياء هي   

المأساة التي ال يسيتيفيييد مينيهيا إال أعيداء األمية 

والوطن الساعون لتيمي"ييع شيعيوبينيا بي شيغياليهيا 

بأنيفيسيهيا وإقصيائيهيا عين دورهيا اليرييادي فيي 

 الحفاظ على األوطان وصون كرامة اننسان. 

 ] العالّمة السيد علي األمين [
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دو مياسسيا لديديييادلي لديالينييية لدينايديا ديىيديييادلي 

لدسياسية دما وقع لدايعيف فيي ثيرللين لدي يا يفييية 

 ولداكتاتوسلة ! وقا جاء في لدحالث :

تي، لدعىيمياء  تي إذل صىحا صىحا أما ) إلنان من أما

 ولألمرلء ( 

  ]لدعالمة لدسيا عىي لألمين [ 

دعوة لدمسؤودين ومرلجع لدالن دىخروج عن 

 صمتهم !

هل تعتبر أن صميا لدير يييي ثيرن ثايان قيتيا  -س

"حزب هللا" في سوسلا لعني سفضه دهذل لديديتيا ، أم 

 أن كما لدا  "لدسكوي عالمة لدرض "؟

إن دماء أثنا نا وأشدا نا لدتيي تسيييل فيي سيوسليا -ج

هي دماء غادية عىينا وعزلزة وديذديي ليايف لديعيميل 

عى  وقف سفي لداماء وال لاوز أن نكتفي ثيتيايييييع 

لدييذليين لييدهييتييىييون هيينيياك وكيي ن لألميير ال لييعيينييييينييا، 

ولدييمييسييؤودييييية لألوديي  فييي ذدييي تييدييع عييىيي  عيياتيي  

لدموجودلن في مولقع لدسى ة ولدمسؤودييية، وديذديي 

فدا طادبا قبل مااة ثخروج مرلجع لدالن في لديعيرل  

وغيره من لداو  لدعرثية ولإلسالميية عين صيميتيهيم 

لدذلن لرجعون -وهم لرون ولسمعون ثذهاب أثنا هم 

إدي  لديديتيا  عيىي   -إديهم في ميعيرفية أحيكيام لديالين

لألسلضي لدسوسلة ولداخو  في فيتينية عيمييياء فيييهيا 

 خسرلن لدانيا ولدالن .

 لدعالمة لدسيا عىي لألمين

 ٠٢/٥/٣/٠٢/-جرلاة لدىولء

كان سسو  هللا )ص( ل وف ثادكعبة ولدو : ) ما أطيبي وأطيف سلحي، ما أعظمي وأعظم حرمتي، ولدذن نفي محما ثياه دحرمة لدمؤمن 

 .م (أعظم عنا هللا حرمة مني، ماده ودمه وأن نظن ثه إال خيرلً (. وعنه صى  هللا عىيه وآده ) دزول  لدانيا أهون عنا هللا من قتل سجل مسى

 لدعالمة لدسيا عىي لألمين: 

تاخل حزب هللا  وغيره في سوسلا غير مدبو  

وعى  لدمرجعياي لدالنية في لداو  لدعرثية أن 

تخرج عن صمتها وتصاس لدفتاوى ثتحرلم 

 لدمااسكة في لددتا  لدال ر في سوسلا

 

 موقع لدارفة  -ألوب خالج من ثيروي   1/-٢٣-٠٢/٥

لدارفة: لدو  حزب هللا أن مااسكته في لدنزل  في سيوسليا 

هي دىافا  عن لدايعة لدىبنانيين لدذلن لعياون فيي لديديرى 

لدحاودلة أو دىافا  عن لدمداساي لدالنية. ما سألكم في هيذل 

 لدسبف؟

لدسيا عىي لألمين: إن هذل لدسبف لدمعىن ديتياخيل حيزب هللا 

في لددتا  لدااسن عى  لألسلضي لدسوسلة هيو سيبيف غييير 

مدبو  من لدناحيتين لدالنية ولديديانيونييية ، ألن مسيؤودييية 

لدافا  عن لدمداساي لدالنية وعن لدىبنانييييين لديميوجيودلين 

عى  لألسلضي لدسوسلة تدع عيىي  عياتي  لدينيظيام لدسيوسن 

وحاه،وديي مسيؤودييية حيزب هللا وال مسيؤودييية لدياودية 

لدىبنانية، وإذل كان لدنظام لدسوسن عياجيزلً عين حيمياليتيهيم 

فاألجاس ثهم أن لخرجول من تىي لددرى سلثما تضع لديحيرب 

أوزلسها، ألن لدداعاة لدالنية تدو  دنا) لديفيرلس مين لديفيتينية 

أود  من لدوقو  ثها(، ونحن نرى أن سياحية جيهيادنيا هيي 

في لدافا  عن وطننا دبنان وفي ثنياء دوديتينيا ولديميحيافيظية 

عى  عيانا لدماترك ووحاتنا لدوطنية، ولدسييياة زلينيف ال 

ترلا سفي لداماء تحا عنولن لدافا  عين ميدياميهيا، وإنيميا 

ترلا لدوحاة ولإلثتعاد عن لدفتنة كما هو معىوم من سيرتهيا 

 وسيرة آثا ها وأجالدها.

لدارفة: كيف لؤلر تاخيل حيزب هللا فيي لدينيزل  لدسيوسن 

 سىبا عى  لدعالقاي لد ا فية في دبنان ولدمن دة؟

لدسيا عىي لألمين: في ظل لددتا  لدال ر فيي سيوسلية لديذن 

ثاأ ل خذ في ثعض مرلحىه لدعناولن لدمذهبية ولد ا فية فإن 

تاخل حزب هللا في لددتا  وإن كان ثعنولن مناصيرة لدينيظيام 

لدسوسن وعنولن لدافا  عن لدىبنانيين سيييؤدن إدي  ميزليا 

من لإلحتدان لد ا في دلخل سوسلا وخاسجها ألن حيزب هللا 

لحمل صفة دلنية ولنتماءلً مذهبييياً ميخيتيىيفياً عين لديميحييي  

لدييمييؤلييا دييحييركيية لداييعييف لدسييوسن لدييميي ييادييف ثييادييحييدييو  

ولإلصالحاي وهذل ما لارُّ لدصيرل  إدي  سياحية لديخيالفياي 

لدمذهبية ولد ا فية ولؤلار ثاديتياديي عيىي  عيالقياي لديعييي  

 لدماترك لددا مة ثين لد ول ف دلخل دبنان ولدمن دة

لدارفة: هل هناك من أصولي داخصياي شيعية في ديبينيان 

 وخاسجه تناد ثتاخل حزب هللا في لدنزل  لدسوسن؟

لدسيا عىي لألمين: هناك أصولي ظهري أخيرلً عيبايري عين 

سفض أصحاثها دتاخل حزب هللا وغيره في لدنزل  لدياياسن 

عى  لألسلضي لدسوسلة وهي وإن كانا أصولي أفرلد دكنها 

ه لزدلد شعيبيياية  خصيوصياً دلخيل لدي يا يفية  -تعبار عن توجا

ولرفض لإلنخرلط فيي لديحيرب لديال يرة  -لدايعية في دبنان 

في سوسلة عى  لدرغم من عام لحتضان لدياودية ألصيحياب 

هذل لدرأن لدذلن لالفعون عنها ول ادبونها ثبس  سيىي يتيهيا 

 عى  كامل لألسلضي لدىبنانية. 

لدارفية: لاياسك ثيعيض لديعيرلقييييين لدايييعية فيي لدينيزل  

لدسوسن إد  جانف لدنظام، كما ليفيعيل حيزب هللا، ميا لديذن 

 لاف فعىه دتفادن لدوقو  في موجة عنف طا فية؟

لدسيا عىي لألمين: إن لدم ىوب من لدمرجعياي لدالنية فيي 

لدعرل  أن تخرج عن صيميتيهيا وتصياس لديفيتياوى ثيتيحيرليم 

لدمااسكة في لددتا  لدال ر في سوسلا، وهو لدم ىوب ألضياً 

من سا ر لدمرجعياي لدالنية في مصر ولدميميىيكية لديعيرثييية 

لدسعودلة وغيرهما مين لدياو  لديعيرثييية ولإلسيالمييية ألن 

لإلعتال  ال لكون ثادسكيوي عين تصياعيا حياالي لديتي يرف 

 ولإلحتدان لدتي تىح  لدضرس ثادمن دة ولدعادم.

لدارفة: كيف تنظرون إد  دوس إلرلن في ما لدوم ثه حيزب 

 هللا ولدعرلقيون لدايعة في سوسلا؟

لدسيا عىي لألمين: إن سعي إلرلن دىمحافظة عيىي  نيفيوذهيا 

في لدمن دة هو ما لافعها دم ادبة لألحزلب لدتاثعة ديهيا فيي 

دييبيينييان ولدييعييرل  دييىييوقييوف إديي  جييانييف لديينييظييام لدسييوسن 

 ولدمااسكة في لدنزل  لدااسن عى  لألسلضي لدسوسلة.

لدارفة: هناك ماموعاي مرتب ة ثتنظيم لدداعاة لإلسهياثيي 

مثل جبهة لدنصرة تااسك مااسكة فاعىة فيي هيذل لدينيزل . 

كيف ترون دوسها ولألجناة لدتي تاىبها معهيم إدي  لدينيزل  

 لدسوسن؟

لدسيا عيىيي لألمييين: إن دخيو  تينيظيييمياي غييير سيوسلية 

ثاألحالث قا أدح  لدضرس ثادم ياديف لديميايروعية ديىيايعيف 

لدسوسن ألن تىي لدتنظيماي دها ألالودوجيتها لدخاصية ثيهيا 

لدمرفيوضية مين لديميايتيميع لدياوديي ومين ميعيظيم لدايعيف 

ف  لدسوسن، وتىي لدتنظيماي ثاعتمادها عيىي  نيهيت لديتي يرا

وسفض لآلخر من من ىداي دلنية خياطي ية تيرليا أن تي يبيع 

لألحالث ث اثعها وهذل ما لؤدن إد  لنتاياس خي يرلديتي يرف 

ولدافة لدعنف ديي في سيوسلية وحياهيا ثيل فيي لديميني يدية 

 ث سرها

لدارفة: كيف لمكن داعوب لدمن دة أن تحمي نفسيهيا ضيا 

 ت رف جماعاي مثل جبهة لدنصرة وحزب هللا؟

لدسيا عىي لألمين: إن شعوب لدمن دة كسا ر شعوب لدعاديم 

لرلاون لإلعتال  ولإلستدرلس ولرلاون لديعييي  ثسيالم ميع 

ثعضهم لدبعض ومع لدعادم، وما ساعا عىي  ظيهيوس حياالي 

ف في ثعض لدماتمعاي هو لإلستبالد لديذن مياسسيتيه  لدت را

ثييعييض لديياو  ولألنييظييميية فييي شييعييوثييهييا وغييييياب لدييعييالديية 

لإلجتماعية ولدحرلاي لألساسية عينيهيا، ولضياف إدي  ذديي 

عاز ثعض لداو  عن لدديام ثولجباتها فيي ثسي  سيىي يتيهيا 

ونار لدافتها وتنظيم شؤون لألحزلب فيها ، وهذل ما جيعيل 

ف ميع لألخيذ ثينيظير  لدمناخ ميال يمياً ديوالدة حياالي لديتي يرا

لإلعتباس لستمرلس م ساة لداعف لدفىيسي ييينيي وعيام إلياياد 

لدحلا لدعاد  ددضياته ، وال ثا دهذه لداعيوب مين دعيم قيوى 

لإلعتال  فيها ولدعمل عى  تظهير أصولتها لدرلفضة دمن   

لدكرلهية ولدنزل  ولدالعية إد  قيام لدياودية لديميانييية لديتيي 

 تدوم عى  أسي لدعالدة ولدمساولة ثين جميع لدمولطنين. 

لدارفة: هل أجرلتم لتصاالي مع عىماء دلن سينية وشيييعية 

دىتباحث حو  إمكانيية مسياهيميتيكيم فيي لحيتيولء أن أزمية 

طا فية في دبنان ولدمن دة؟ إذل ال، هل هنياك خي ي  ديىيديييام 

 ثذدي وماذل ستدودون دهم؟

لدسيا عىي لألمين: نعم ددا أجرلا عاة لتصياالي وديدياءلي 

مع ثعض لدعىماء ولدمفكرلن من أجل لدعميل ديعيديا ميؤتيمير 

لضم مرجعياي دلنييية وأهيل لديرأن ولديفيكير مين ميخيتيىيف 

لد ول ف ولدمذلهف داسلسة لدمولقف لديتيي ليايف لتيخياذهيا 

 دافع لألخ اس لدمحاقة ثنا وثادمن دة.

 



 

 

 

 

 

 

 

 أس ىة عن واللة لدفديه

 إلرلن  -جولد حياسن  -

 /٠٢/٥/  ٢٣/  ٥  

 ثسم هللا لدرحمن لدرحيم

 لدسالم عىيکم و سحمة هللا و ثرکته

مة لدسيا عىی لالمين  سماحة لدعالا

ثعا لداعاء دكم ثادصحية ولديعيافييية نسي   جينياثيكيم حيو   

 لدمولضيع لدخ يرة فی واللة لدفديه؟                         

أود طرح عاة أس ىة عى  سماحتكيم فيي ظيل لديميؤلميرلي 

لدغرثية ولالستكباس لدعادمي في ثث لداا عاي حيو  وجيود 

خالفاي عميدة داى مرلجع لديتيديىيييا وعيىيمياء فيي لدياو  

لالسالمية مع أصل واللة لدفديه وعام قبو  واللة وقيييادة 

 آلة هللا لدخامن ي.  

.هل تعتداون سماحتكم ث صل واللة لدفيديييه ولديحيكيومية /

 لإلسالمية؟

.هل تيعيتيدياون سيمياحيتيكيم أن آلية هللا لديخياميني يي هيو ٠

 لدمصال  لدكامل دودي لألمر؟

.ما هو حكم إضعاف مكانته ومدامه وألضا حكم مخادفته ٥

 من لدناحية لدارعية؟

 لدحما هلل سب لدعادمين

  ________________________ 

 عىيكم لدسالم وسحمة هللا وثركاته 

 لألستاذ جولد حياسن لدمحترم 

 تحية طيبة ونس   هللا دولم لدصحة ولدعافية دي

 أجوثة سماحة لدسيا عى  أس ىتكم : 

.هل تعتداون سماحتكم ث صل واللة لدفيديييه ولديحيكيومية /

 لإلسالمية؟

جرى لدبحث في عىم لدفده عن واللة لدفدهياء ثيعيييالً  -/ج

عن لدسى ة لدسياسية عى  لألفرلد ولداماعياي ولألنيظيمية 

ولدحكوماي وقا تعراض لدفدهاء دىبحث عنهيا فيي كيتيبيهيم 

وأثحالهم لدفدهية نفياً وإليبياتياً فيي ميوضيوعياي لألحيول  

لداخصية دأليشيخياص لديفياقيالين ألهيىييية إجيرلء لديعيديود 

ولدمعامالي ثسبف لختال  ثعض لداروط لديميعيتيبيرة عينيا 

لدييعييدييالء ولدايير  فييي نييفييوذ مييعييامييالتييهييم وعييدييودهييم 

ولدتزلماتهم كادبىوغ ولدعدل ولديرشيا فيإذل فيديا لدايخي  

شرطاً من هذه لداروط أو غييرهيا ميميا هيو ميعيتيبير فيديا 

أصبح هذل لداخ  فاقالً ألهىية إجرلء لدمعامالي ولدعدود 

ودو أوقع عدالً في هذه لدحادة دم لكن نيافيذلً فيي حيديه وال 

تترتف عىيه لآللاس ولإلدتزلماي وال لكون ماموالً ديدياعياة 

نفوذ لدعدود لدمسا  عىيها عنا لديفيديهياء ثيديوديه تيعيادي : 

)أوفول ثادعدود( فهو شخ  مسيىيوب لديعيبياسة عيىي  حياا 

لدعباسة لدولسدة عى  أدسنة عىماء لدفده ولألصو . وديذديي 

لكون لدفاقا دها كالً أو ثعضاً، قياصيرلً ليحيتياج إدي  لديوديي 

لدذن لتاثار أموسه ولرع  شؤونه ولنظر إدي  لديميصيىيحية 

 في معامالته وعدوده.

وقا جرى لدبحث عن واللة لدفديه في إطاس لدبحث لدفديهيي 

عيين والليية لألب ولدييايياا عييىيي  لدصييغييييير ووالليية عيياو  

لدمؤمنين عى  لدذن فدا لدودي كاديتيم وغيره ممن لحيتياج 

إد  من لدوم مدامه في معامالتيه لدايخيصييية ولقيتيصيري 

 واللة لدفديه عى  هذه لدمولسد وأشباهها.

ودذدي أسي لدفدهاء قياعياة فيديهييية ثاي ن هيذه لديواللية 

لستنادلً إد  لدنصوص لدايرعييية ولديروللياي ميفيادهيا أن 

لدفديه لدحياكيم: )ودييا مين ال ودييا ديه(، فيتيكيون والليتيه 

مت خرة ـ عى  تدالر لبوتها ـ عن واللة لألثولن وال تيكيون 

لاثتة في لألصل وال شامىية ديىيايخي  لديذن ليكيون ودييياً 

دنفسه وعى  نفسه الكتما  عناصر شخصييتيه لديحيديوقييية 

 ثتوفر لداروط لدمعتبرة في نفوذ معامالته وتصرفاته.

وثهذل لدمعن  تكون لدواللة لدمااس لديها هيي لألقيرب إدي  

عنولن لدوصالة وميعينياهيا وديييي ديهيا عيالقية ثياديميعيني  

 لدسياسي دىواللة أو لدسى ة لدسياسية عى  لإلطال .

وقا لستمري واللة لدفديه عى  هذل لديمينيول  فيي عصيوس 

عالاة ثما في ذدي عصر لأل مة لدمعصومين عىيهم لدسالم 

حيث دم تكن دهم لدواللة لدسياسية فيكيييف ليمينيحيون هيذه 

لدواللة لدتي دم لماسسوها إدي  لديفيديهياء فيي زميانيهيم أو 

ثعاهم؟!. وقا لستدر لدرأن عنا معظيم لديفيديهياء وكياد أن 

لكون إجماعاً منهم عى  لن لدواللة عيىي  تيديالير ليبيوتيهيا 

دىفدهاء فهي ثمعن  لدمرجعية لدالنية لديتيي تيعينيي سجيو  

لدناس لديهم في معرفة لألحكام لدارعية ثاعتباس أنهم مين 

أهل لالختصاص في ذدي وهذل هو لدمعني  لديميسيتيفياد مين 

لألحادلث لدولسدة عن لدنبي )ص( ولأل مة )لدعىمياء وسلية 

لألنبياء( و)مااسن لألموس ثيا لدعىماء لألمناء عى  لدحيال  

ولدحرلم( وغيرها لدكثير من لألحادليث لدينياظيرة إدي  دوس 

لدعىماء في نار وتبىيغ لألحكام لدارعية وتعىيمها كما قا  

أحا كباس لدمؤسسين ولدمحددييين فيي عيىيم أصيو  لديفيديه 

 لدايخ لألنصاسن ثعا لستعرلضه دتىي لدروللاي:

)ولإلنصاف ثعا مالحظة سياقها أو صاسها وذلىها لدتضي 

لدازم ث نها ـ لدروللاي ـ في مدام ثيييان وظيييفية لديعيىيمياء 

ولدفدهاء من حيث لألحكام لدارعيية، ال كيونيهيم كيادينيبيي 

)ص( ولأل مة ) ( في كونهم أود  ثادناس فيي أميولديهيم( 

 لنته  كالمه.

وقا عبار عن هيذه لديرةلية لديعيامية دياى فيديهياء لدايييعية 

لدعالمة لدماتها لدايخ محما جولد مغنية في كيتياثيه فيديه 

لإلمام لدصاد  في أولخر لددرن لدماضي ثيديوديه: )ونيحين 

نعتدا أن لدمعصوم وحاه هو لدذن لاف لتباعه في جيميييع 

أقولده وأفعياديه سيولء أكيانيا مين لديميوضيوعياي أم مين 

غيرها. أما لدنا ف ولدوكيل فيال، ثيالهية أن لدينيا يف غييير 

لدمنوب عنه ولدوكيل غير لألصيل وديي من لدضروسة أن 

لكون لدنا ف في شيء نا باً في كل شيء، وألضاً نعتدا أن 

من قا  ولداع  أن دىماتها لدعاد  كل ميا ديىيميعيصيوم هيو 

ولحا من للنين ال لادث دهما، إما ذلهل ميغيفيل، وإميا لياير 

لدناس إد  قرصه ولزعم دنيفيسيه ميا خي  هللا ثيه صيفيوة 

لدصفوة من خىده وهم لدنبي وأهل ثيتيه ) ( وأعيوذ ثياهلل 

 من هذه لداعوة وصاحبها(. لنته  كالمه.

هذل ثحث مختصر عن لدمنا  ولدمستوى لدعيىيميي ولدياوس 

لدعىمي لدبعيا عن لدسياسة ديواللية لديفيديييه مين لدينياحييية 

لدنظرلة عنا كبياس لديعيىيمياء ولديميايتيهيالين فيي ميخيتيىيف 

لدعصوس لدتي مري ثها. ومن أسلد لديتيوسيع فيىيييرجيع لدي  

 كتاثنا لدم بو  ثاسم )واللة لداودة ودودة لدفديه(.

   

هل تعتداون سماحتيكيم أن آلية هللا لديخياميني يي هيو -٠س

 لدمصال  لدكامل دودي لألمر؟

نحن نرى أن سماحة آلة هللا لدسيييا لديخياميني يي هيو  -٠ج

ودي لألمر ثادنسبة إد  لداعف لإلليرلنيي ثيوصيفيه حياكيمياً 

لختاسه شعبه وف  لديميؤسيسياي لدياسيتيوسلية لديتيي ولفي  

عىيها لداعف لإللرلني، وال نرى ده واللية خياسج لديحياود 

لداغيرلفييية ديىياودية لإلسيالمييية فيي إليرلن ألن لدايعيوب 

لإلسالمية خاسج حاود إلرلن دم لكن دها ح  لدمااسكة في 

لختياسه ثمدتض  لداستوس لإللرلني، وهي شيعيوب تياثيعية 

 داودها وأنظمة لدحكم فيها 

 فال لصح أن تكون عىيها واللة من خاسج دودها.

   

.ما هو حكم إضعاف مكانته ومدامه وألضا حكم مخادفته ٥

 من لدناحية لدارعية؟

إذل لختاس لداعف حاكمياً وفي  لدياسيتيوس لديذن ولفي  -٥ج

عىيييه فيييايف لإلديتيزلم ثي ياعية لديحياكيم وفي  لديديولنييين 

لداستوسلة ولألحكام لدارعية وديي ده طياعية خياسجيهيا، 

ودىاعف ح  لدندا ولإلعترلض وإظهاس لدنصيييحية وعيىي  

لدحاكم لإلستما ، وقا وسد عن لإلمام عيىيي عيىيييه لدسيالم 

، أَْو  فُّول َعْن َمدَا  ثِيَحي ا قوده ألصحاثه وسعياته ).... فاَلَ تَكه

َماهوَسة ثَِعْا ، فَإِنِّي دَْساه فِي نَْفِسي ثِفَْوِ  أَْن أهْخِ  َء، َوالَ 

آَمنه ذدَِي ِمْن فِْعىِي، إاِلَّ أَْن لَْكفَِي هللاه ِمْن نَْفِسي َما ههَو أَْميىَييه 

هه،  ثِِه ِمنِّي، فَإنََّما أَنَا َوأَْنتهْم َعبِيٌا َمْمىهوكهوَن دَِربٍّ الَ َسبَّ َغيْييره

نَّا فِييِه إِدَي   ا كه لَْمىِيه ِمنَّا َما الَ نَْمىِيه ِمْن أَْنفهِسنَا، َوأَْخَرَجنَا ِممَّ

يالَدَيِة ثِياْديههيَاى، َوأَْعي َيانَيا  َما َصىَْحنَا َعىَْيِه، فَ َْثَادَنَا ثَْعَا لدضَّ

 لْدبِصيَرةَ ثَْعَا لْدَعَم .(

    @SayyedAliElAmin 

facebook.com/Sayed.ELAmine 

ALAmine.net

AL-Amine.org 

webmaster@al-amine.org 

+961 70 97 28 41 

+961 1 791791 

Youtube.com/CommonLive 

* نحن ناعو لدديادلي لدايعية مين لدسييياسييييين 

ولدروحيين إد  لدخروج عن لدصما إد  لدتعبييير 

لدولضح ولدموقف لدصرلح لدرلفض دتاخل حيزب 

هللا وغيره في لددتا  عىي  لألسلضيي لدسيوسلية ، 

وال تدتصر دعوتنا هذه عى  لديديييادلي لدايييعييية 

فدا طادبا ثعض لدديادلي لإلسيالمييية فيي ديبينيان 

ثعدا مؤتمر وطني جامع ليتيم لإلعيالن فيييه عين 

ل أن فرل  دبنانيي فيي لديديتيا  لديال ير  سفض تاخا

عييىيي  لألسلضييي لدسييوسليية تييحييا مييخييتييىييف 

جيرلياة   - ]لدعالمة لدسيا عىي لألميين [لداعاسلي . 

 لدىولء

* سوسلا ديسا ساحة دىاهاد، ألن ساحة لداهياد 

هي في مولجهة لألعالء وديسا فيي لديمياياسكية 

في قتا  لألهيل ولألشيداياء، وإن سياحية جيهيادنيا 

كىبنانيين هي في ثناء دودتنا ولدحفاظ عى  وطننا 

 وصيانة وحاتنا لدوطنية وعيانا لدماترك.

 جرلاة لدمستدبل  - ]لدعالمة لدسيا عىي لألمين [


