
• ما هو توصيفك للواقع الشيعي 
ف����ي ظ����ل اس���ت���ف���راد ق�����وى ح�����زب ال��ل��ه 

وحركة أمل بالقرار ؟

ال ي��زال االس��ت��ف��راد ب��ال��ق��رار قائمًا 
من قبل هذه القوى ولم يطرأ سوى 
تغيير طفيف على ال��واق��ع الشيعي 
الرسمي، حيث ال ي��زال التمثيل في 
إدارات الدولة ومراكز الخدمات فيها 
محصورًا بأيدي ق��وى األم��ر الواقع 
التي تشكل الممر الوحيد واإلجباري 
ل��ل��خ��دم��ات الوظيفية واالجتماعية 
للمواطنين، مما يجعلهم مرتهنين 
لتلك ال��ق��وى واألح�����زاب ال��ت��ي تقسم 
ات���ه���م  ال��م��واط��ن��ي��ن ع��ل��ى أس����اس والء
ات��ه��م الطائفية.  السياسية وان��ت��م��اء
ولم نجد لدى إدارة الدولة ما يشعرنا 
ب��أن ه��ن��اك شيئًا م��ن التغير حصل 
في طريقة التعاطي مع المواطنين 
إلخراجهم من االرتهان لتلك القوى 
المسيطرة، فما كان سببًا للهيمنة 
وإضعاف مشروع الدولة قبل أحداث 
م��اي��و )أي���ار( وق��ب��ل ات��ف��اق ال��دوح��ة ال 
ي��زال قائمًا حتى اليوم على صعيد 
ال��واق��ع ال��م��ف��روض، خ��ص��وص��ًا على 
صعيدي األوضاع األمنية والمعاناة 
ال���م���ع���ي���ش���ي���ة ال�����ت�����ي اس���ت���خ���دم���ت���ه���ا 
ًا  المعارضة في بعض األحيان غطاء

وشعارًا لتحركاتها.

• م�����اذا ي��ع��ن��ي أن ت���ك���ون ش��ي��ع��ي��ًا 
مستقاًل ف��ي ظ��ل ثنائية أم��ل وح��زب 

الله؟

االستقالل عن الثنائية المذكورة 
ال����ت����ي ت����ح����ول����ت ب���ف���ع���ل م����م����ارس����ات 
ال��ق��ّي��م��ي��ن ع��ل��ي��ه��ا إل�����ى أط������ٍر ح��زب��ي��ة 
ض���ي���ق���ة، ي��ع��ن��ي ال���ت���ح���رر وال����خ����روج 
ع��ن االن��غ��الق واالب��ت��ع��اد ع��ن عصب 
المذهبية وكهوف الطائفية والدخول 
ال����ى رح����اب ال���وط���ن ال��ف��س��ي��ح��ة ال��ت��ي 
ت��ج��م��ع ك��ل ال��ط��وائ��ف ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة في 
صيغة إنسانية وطنية ف��ري��دة هي 

صيغة العيش االمشترك.
وفي ظل هذه الثنائية المدعومة 
م�����ن ال������خ������ارج، وال����م����س����ك����وت ع��ن��ه��ا 
طوعًا أو كرهًا من قبل إدارة الدولة 
والحكومة التي تشكل هذه الثنائية 
ًا منها، فإن المستقل عنها وإن  جزء
كان قدره أن يدافع عن رأيه ووجهة 
نظره بالكلمة والموقف ال��ذي يرى 
ف��ي��ه ح��م��اي��ة أه��ل��ه ووط��ن��ه م��ن خ��الل 
الدعوة الى مشروع الدولة الواحدة، 
ول��ك��ن��ه م��ت��روك ل��ق��دره وح���ده ي��واج��ه 
منطق الوالية الجبرية على الطائفة 
الشيعية لهذه الثنائية التي فرضت 
ن��ف��س��ه��ا وك����ي����اًل ح���ص���ري���ًا ع���ن���ه���ا ال 
ت���ؤم���ن ب���وج���ود اآلخ�����ر خ�����ارج إط���ار 
الوكالة والوالية،  فكيف تؤمن هذه 
الثنائية باالستماع إل��ى رأي اآلخر 

غير ال��م��وج��ود بنظرها ومنطقها؟ 
واألشد غرابة أن الدولة تقف بعيدة 
ع��ن المستقل الشيعي ال���ذي ي��داف��ع 
ع��ن��ه��ا وي���وج���ه وي���رش���د ال���ن���اس إل��ى 
مرجعيتها وه���ي تعطي ك��ل ال��دع��م 
واإلم���ك���ان���ات ألول��ئ��ك ال��ذي��ن خ��رج��وا 
باألمس عليها وعطلوا مؤسساتها 
ورفضوا أحكامها وقراراتها!!. وهذا 
يعطي ان��ط��ب��اع��ًا لدينا أن ال��دول��ة ال 

تريد الدفاع عن مشروعها.

• ب���م���اذا ت��ت��ف��ق��ون م���ع ح����زب ال��ل��ه 
وبماذا تختلفون عنه؟

ن����خ����ت����ل����ف م��������ع ح����������زب ال������ل������ه ف���ي 
م���ش���روع���ه ال��س��ي��اس��ي ال�����ذي يبتعد 
ف��ي��ه ع���ن م���ش���روع ال����دول����ة ال���واح���دة 
والذي يحاول من خالله ربط مصير 
ال��ب��الد بالمشاريع ال��خ��ارج��ي��ة التي 
ال ع��الق��ة للبنان واللبنانيين بها، 
وي��ري��د تحميل ل��ب��ن��ان وح���ده أع��ب��اء 
الصراع العربي اإلسرائيلي وفرض 
نظرته على شركائه في الوطن من 
دون ال��رج��وع ال��ى مؤسسات الدولة 
ون��ظ��ام��ه��ا ال��دي��م��وق��راط��ي. ه��و يريد  
ال���دول���ة ع��ل��ى ش��اك��ل��ت��ه وي���ري���د منها 
ت��ن��ف��ي��ذ س���ي���اس���ت���ه واع����ت����م����اد آرائ������ه 
واستراتيجيته في تحويل الجنوب 
وك����ل ل��ب��ن��ان س��اح��ة ح����رب مفتوحة 
م���ن دون م���راع���اة ل��م��ص��ل��ح��ة ال��ن��اس 

والوطن.
ن���ح���ن ن��ت��ف��ق م���ع���ه ف����ي ال��خ��ط��وط 
ال��ع��ري��ض��ة ل��ل��م��ش��ارك��ة ف���ي ال��س��ل��ط��ة 
وال���ن���ظ���ام، ل��ك��ن ال ي��ص��ح اس��ت��خ��دام 
عنوان المشاركة في السلطة للهيمنة 
ع��ل��ي��ه��ا واالس��ت��ئ��ث��ار ب��ه��ا وال���دخ���ول 
ف��ي ص��راع��ات مسلحة عليها تحت 
أي ع���ن���وان م���ن ال���ع���ن���اوي���ن ال��دي��ن��ي��ة 
والسياسية. باختصار نقول إن من 
ح���ق ح���زب ال��ل��ه أن ي��ف��ك��ر ك��م��ا ي��ش��اء 
ه  وي��ط��رح أف���ك���اره وم��ش��اري��ع��ه وآراء
ولكن ليس م��ن حقه أن يفرض تلك 
اآلراء والمشاريع على شركائه في 
ال��ط��ائ��ف��ة وال���وط���ن ب��ع��ي��دًا ع��ن آل��ي��ات 

القانون والنظام الديمقراطي .

• ك��ي��ف ه���ي ع��الق��ة ال��ش��خ��ص��ي��ات 
الروحية والهيئات الشيعية المستقلة 

بحزب الله؟ هل من تواصل؟

ال���ن���ه���ج ال���م���ع���ت���م���د ع����م����وم����ًا ع��ن��د 
ح��زب الله هو أن يقيم العالقات مع 
الشخصيات الروحية داخل الطائفة 
الشيعية والهيئات األخرى فيها إذا 
كانت تشاركه في الرأي وتوافقه على 
مشاريعه ف��ي المقاومة والسياسة، 
ول��ذل��ك ه��و ال ي��ف��ت��ح ق��ن��وات ل��ل��ح��وار 
واالت��ص��ال م��ع ال��ذي��ن يختلفون معه 
ف��ي ال����رأي داخ���ل ال��ط��ائ��ف��ة الشيعية. 
أظهرنا استعدادنا م��رارًا للقاء معه 
والحوار في قضايا الوطن والطائفة 
ولم نجد عنده استعدادًا لذلك، وفي 
اعتقادي أن مسألة عدم انفتاح حزب 
ال��ل��ه على ال���رأي اآلخ���ر ل��دى الطائفة 
الشيعية مرتبطة بعالقته الخارجية 

وليس بالنهج وحده .

• إل���ى أي ح���ّد س��اه��م��ت ق���وى 14 
آذار من خالل التحالف الرباعي أواًل 
وأدائها السياسي الحقًا في تهميش 
الشيعة المستقلين؟ وما هي العالقة 

التي تربطكم بها؟

 أص���ب���ح ال���ت���ح���ال���ف ال���رب���اع���ي م��ن 
الماضي، وفي األح��وال كلها لم أجد 
مبررًا معقواًل النكفاء العاملين وقتئٍذ 
ت��ح��ت ع���ن���وان ال��ش��ي��ع��ة ال��م��س��ت��ق��ل��ي��ن 
ع����ن اس���ت���م���راره���م ف����ي ال���ع���م���ل ت��ح��ت 
العنوان المذكور وغيره، ألن الشيعة 
المستقلين إذا ك��ان لديهم مشروع 
منطلق من اإلحساس بالخطر ومن 
ضرورة التغيير فهذا أمر ال يستطيع 
التحالف الرباعي إلغاءه وال يوجده 

االنقسام الخماسي!
أما الحديث عن عالقة قوى 14 آذار 
بالشيعة اليوم فهي ال تزال عالقة مع 
أف���راد وليست م��ع جهة جامعة، وال 
يبدو أن ق��وى 14 آذار بهذا الصدد. 
 ال ي��م��ك��ن ت��وص��ي��ف ال��ح��ال��ة 

ٍّ
ع��ل��ى ك���ل

بأنها عالقة بين طرفين وإنما هي 
ع���الق���ة م���ن ج���ان���ب واح�������د،  ك��م��ا هي 
ال����ح����ال ف����ي ال���ع���الق���ة م����ع ال��ح��ك��وم��ة 
وأعضائها المحسوبين على قوى 
14 آذار، حيث نرى عالقة خجولة من 
طرفهم بالمستقلين الشيعة تعطي 
انطباعًا بأنهم ال يريدون المساهمة 
ف��ي تغيير ال��م��ع��ادل��ة داخ���ل الطائفة 
الشيعية ره��ب��ة أو رغ��ب��ة والنتيجة 
واح�������دة ف����ي ك��ل��ت��ا ال���ح���ال���ت���ي���ن. ن��ح��ن 
سنبقى في ال��ح��االت كلها ملتزمين 
بمشروع الدولة الواحدة التي تبسط 
سلطة القانون على جميع الناس وفي 
المناطق كلها ألنه المشروع الوحيد 
الذي يحقق مصلحة أهلنا وشعبنا 
ووطننا وه��و المشروع ال��ذي يبعد 
ع��ن��ا ش��ب��ح ال��ن��زاع��ات واالن��ق��س��ام��ات 

وي����ض����م����ن ل����ن����ا وح����دت����ن����ا ال���وط���ن���ي���ة 
وحرياتنا وعيشنا المشترك.

• ف������ي ال����ح����ك����وم����ة وزي���������ر ش��ي��ع��ي 
م��س��ت��ق��ل، ه���ل ت��ع��ت��ق��دون أن����ه يضيف 
بأدائه على رصيد الشيعة المستقلين 

في لبنان؟

ساهم بعض قوى 14 آذار في هذه 
الخطوة وكانت خطوة جيدة ساعدت 
في كسر الوكالة الحصرية للثنائية 
الشيعية، وهي وإن تمت في حينها من 
دون تنسيق ولكنها عبرت عن بداية 
حضور سياسي للشيعة المستقلين 
ف����ي ال��س��ل��ط��ة ك�����ان ي���ج���ب االس���ت���ف���ادة 
منه بشكل أكبر في بروز وجهة نظر 
الشيعة المستقلين داخليًا وخارجيًا. 
في اعتقادي، الفرصة ال تزال موجودة  
لتفعيل هذا الحضور من خالل مزيٍد  
من التواصل مع القواعد الشعبية التي 
تشكل أساسًا في عملية التغيير داخل 

الطائفة الشيعية.

• هل باإلمكان اليوم الحديث عن 
حراك نقدي داخل االطائفة  الشيعية؟ 

وعلى أي مستويات؟

 ال شك في وج��ود الحراك النقدي 
داخل الطائفة الشيعية على مستوى 
��اب والمثقفين، 

ّ
ال ب���أس ب��ه م��ن ال��ك��ت

وقد شاهدنا ذلك في مظاهر مختلفة 
من كتابات ومقاالت عدة ومقابالت 
تلفزيونية ولقاءات صحفية وغيرها، 
وه��ذا لم يكن م��وج��ودًا بهذا الكم في 
ف��ت��رات س��اب��ق��ة، وق���د ازدادت ال��ج��رأة 
على النقد واالعتراض في األوس��اط 
ال��ش��ع��ب��ي��ة وف�����ي ال���م���ن���اط���ق ال���واق���ع���ة 
ت���ح���ت س���ي���ط���رة ال��ث��ن��ائ��ي��ة ال��ش��ي��ع��ي��ة 
على ال��رغ��م م��ن ع��دم ت��واف��ر الوسائل 
الكافية للتواصل م��ع تلك المناطق 
وال��ق��واع��د. ه��ذا ما ن��راه ونسمعه من 
جهات كثيرة نلتقي بها ونتواصل  
معها، ونحن نتوقع المزيد من اتساع 
حاالت النقد واالعتراض في مختلف 
ال���م���ن���اط���ق ال����ت����ي ت��س��ك��ن��ه��ا غ��ال��ب��ي��ة 
ش��ي��ع��ي��ة خ���ص���وص���ًا ع��ن��د ان��خ��ف��اض 

نسبة ال��خ��وف واك��ت��ش��اف ال��ن��اس أن 
أداء الثنائية الشيعية ك���ان السبب 
وراء ت������رّدي األوض������اع االق��ت��ص��ادي��ة 
واألمنية وإضعاف الدولة لمصلحة 
نفوذ القوى الحزبية، ولم يكن للناس 
أي م��ص��ل��ح��ة ف���ي زع���زع���ة االس��ت��ق��رار 
وتخريب العالقات مع سائر الطوائف 

اللبنانية والدول العربية.

• ما هي العوامل التي حالت سابقًا 
دون ت���وّح���د ال��ش��خ��ص��ي��ات الشيعية 
المستقلة تحت عنوان جامع موّحد ؟ 

وهل هي األسباب ذاتها اليوم؟

هناك منطلقات عدة في اعتراض 
المستقلين الشيعة، وق��د يختلفون 
ف��ي ال���دواع���ي واألغ�����راض واأله�����داف. 
يجمعهم خط عريض وهو التطلع الى 
التغيير في األداء واإلصالح الثقافي 
والسياسي، لكنهم قد يختلفون كثيرًا 
في التفاصيل واآلليات، وهم على رغم 
تناميهم عددًا يفتقرون الى المؤسسة 
التي توّحد رؤيتهم وتجمع صفوفهم 
وت���ص���ق���ل ت���ج���ارب���ه���م وت����ك����ون م��ن��ب��رًا 
لكلمتهم، وه��ن��اك م��ن يعتبر نفسه 
غنيًا عن التجارب وهذه مشكلة. هناك 
مشكلة أخرى تكاد تكون عامة وهي 
تتمثل في تفكير البعض الكثير منهم 
في الحصاد السياسي من دون العمل 
في حقل اإلصالح الثقافي ولذلك هم 
ي��خ��ش��ون م���ن ع��م��ل��ي��ة االن����خ����راط في 
مؤسسة واحدة توحد الجهود ألنهم 
ي��ع��ت��ق��دون ب����أن ال��م��ؤس��س��ة ال���واح���دة 
تلغي عناوينهم وطموحاتهم التي 
ال يمكن ال��وص��ول إليها وتحقيقها 
باالنفراد وعدم التعاون أو بالخوف 
على زوال بعض المصالح والمنافع 
اآلن��ي��ة ال��ت��ي ت��ص��ل إل��ي��ه��م ت��ح��ت إس��م 
العناوين التي يحملونها والجمعيات 

التي يؤسسونها.

• م���ا ه���ي األص������داء ال��ت��ي تصلكم 
ح����������ول ال�������م�������واق�������ف ال������الف������ت������ة ال����ت����ي 
تتخذونها؟ وبرأيكم ما الذي تضيفه 
على المشهد الشيعي أواًل والوطني 

ثانيًا؟

أس��م��ع ب��ع��ض األص����داء اإليجابية 
التي تعطيني مزيدًا من األمل والرجاء 
باالستماع الى الكلمة وأنها ال تذهب 
ًا وهدرًا، وأن لها قدرًا كبيرًا عند  هباء
األح�������رار وال��م��ن��ص��ف��ي��ن م���ن مختلف 
الطوائف اللبنانية وهذا ما يجعلني 
أكثر إيمانًا بأن العاقبة هي لالعتدال 

الذي قام عليه بنيان لبنان .
في األحوال كلها، فإن رضا الناس 
غ���اي���ة ال ت������درك وال���م���ه���م أن ي��رض��ي 
اإلنسان ربه وضميره عندما ينطلق 
في مواقفه من قناعاته المنبثقة من 

مصلحة شعبه ووطنه.

• كيف تستطيع الهيئات الشيعية 
ال����م����س����ت����ق����ل����ة خ���������وض االن�����ت�����خ�����اب�����ات 
النيابية؟ وهل من تواصل مع القاعدة 

الشعبية؟

تحتاج الهيئات الشيعية المستقلة 
ال���ى ت��وح��ي��د ص��ف��وف��ه��ا ون��ظ��رت��ه��ا في 
قضايا م��ت��ع��ددة، ومنها االستحقاق 
االن���ت���خ���اب���ي ال��م��ق��ب��ل ال�����ذي ال يعتبر 
نهاية االس��ت��ح��ق��اق��ات، وم��ن ح��ق هذه 
الهيئات التعبير عن رأيها والسعي 
الى إثبات حضورها في مجاالت عدة 
ويجب أال ُينظر إلى التمثيل النيابي 
على أن��ه ه��و أقصى الغايات ونهاية 
المطاف وإنما هو خطوة على طريق 
التغيير الطويلة. األمر في ذلك متروك 
ل��ت��ل��ك ال��ه��ي��ئ��ات ف���ي دراس������ة ال���ظ���روف 
واإلم�����ك�����ان�����ات ل����خ����وض االن���ت���خ���اب���ات 
وف�����ي ق������درة ال����دول����ة ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة ع��ل��ى 
تأمين ال��ف��رص المتكافئة للناخبين 
وال���م���رش���ح���ي���ن ل��ل��ت��ع��ب��ي��ر ع����ن آرائ���ه���م 
واخ���ت���ي���ارات���ه���م ب���ع���ي���دًا ع����ن ت���أث���ي���رات 

ال���س���الح غ��ي��ر ال��م��ن��ض��ب��ط ع��ل��ى ح��ري��ة 
الناس .

فيما يتعلق بالتواصل مع القاعدة 
الشعبية الشيعية فهو موجود على 
ن����ط����اق ض���ي���ق ب��ال��ن��س��ب��ة إل�����ى ب��ع��ض 
ال��راغ��ب��ي��ن ف���ي ال��ت��رش��ي��ح، وه���ن���اك من 
ه��و ممنوع م��ن ال��ذه��اب إل��ى منطقته 
للتواصل مع قاعدته الشعبية ويجب 
على ال��دول��ة أن توفر األج���واء األمنية 
ل��ل��ت��واص��ل ك��م��ا ي��ج��ب. ع��ل��ى م��ن يريد 
خوض االنتخابات الخروج من مكتبه 
وال��ت��واص��ل م��ع ال��ن��اس ف��ي مناطقهم 
واالطالع على مطالبهم وتقديم رؤيته 
وبرنامجه وإفساح المجال للناس في 
مالقاته واالس��ت��م��اع إل��ي��ه، فالناس ال 
تعرف بعض ال��وزراء والنواب إال من 
خ����الل ب��ع��ض وس���ائ���ل االع�����الم أو في 
موسم االنتخابات كما يفعل بعض 

القيادات في الجنوب.

• لماذا ال تأخذون زم��ام المبادرة 
وتدعون إل��ى لقاء مشترك الحتضان 
ج��م��ي��ع م���ك���ون���ات ال���ن���س���ي���ج ال��ش��ي��ع��ي 
ال��م��س��ت��ق��ل، ال س��ي��م��ا أن��ن��ا ع��ل��ى أب���واب 

استحقاق انتخابي؟

ع���رض���ت ع��ل��ى م��خ��ت��ل��ف ال��ع��ن��اوي��ن 
ف��ي الشيعة المستقلين جملة أفكار 
وط�����روح�����ات ت���س���اه���م ف����ي ع��م��ل��ي��ة ل���ّم 
شملهم وت��وح��ي��د ج��ه��وده��م وإي��ج��اد 
مرجعية لهم، لكنني لم أجد تجاوبًا 
ع��م��ل��ي��ًا م��ن��ه��م ألس���ب���اب ذك��رت��ه��ا آن��ف��ًا. 
ب��ع��ض��ه��م ي��ري��د أن ي��ك��ون م��ث��ل بعض 
ق����ي����ادات األم������ر ال����واق����ع ف����ي ال��ط��ائ��ف��ة 
الشيعية مرجعية بنفسه ف��ي الدين 
والدنيا والسياسة وفي كل شيء على 

رغم افتقاده للمقّومات المناسبة لذلك. 
وبعضهم يستعجل العمل االنتخابي 
قبل تكوين رؤية واضحة للناخب عن 
مشروعه ودوره ومن دون أن يكون له 
من وج��ود فاعل، وال يعمل على بناء 
قاعدة شعبية تتجاوز اإلسم والعنوان 
ومن دون أن يكون له تاريخ أو قاعدة 
يرتكز إليها. قلت لهم إن المهم ليس 
وص��ول شخص أو أشخاص إلى قبة 
البرلمان نتيجة تحالفات م��ع م��ن ال 
يؤمنون بمشروع الدولة وإنما المهم 
ف��ي ه���ذه ال��م��رح��ل��ة ه��و إظ��ه��ار ال��وج��ه 
اآلخ���ر للطائفة الشيعية ال���ذي يؤمن 
بمشروع الدولة والنظام وهو الوجه 
الذي غيبته قوى أمر الواقع الشيعي 
طيلة سنوات ع��دة بفعل االرتباطات 
ال���خ���ارج���ي���ة واإلم����ك����ان����ات اإلع���الم���ي���ة 
التي أدخلت ثقافة جديدة على حياة 
الطائفة الشيعية أثرت على مواقفها 

السياسية ونظرة اآلخرين إليها.

ال يمكن الحديث عن واقع الشيعة المستقلين في لبنان، من دون الوقوف 
مة المفتي السيد علي األمين، الذي يعّبر بمواقفه الصارخة 

ّ
عند آراء العال

 .
ً
 واللبنانيين عموما

ً
والجريئة عن شريحة واسعة من الشيعة خصوصا

يشدد، في حديث الى »الجريدة«، على أهمية توحيد الهيئات الشيعية 
 الدولة التي تقف بعيدة عن المستقل الشيعي الذي يرشد 

ً
المستقلة، منتقدا

الناس الى مرجعيتها، وتدعم الذين باألمس عطلوا مؤسساتها. 

نختلف مع 
حزب الله 

في مشروعه 
السياسي 

ومحاولته ربط 
مصير البالد 

بالمشاريع 
الخارجية

بيروت - ليال أبو رحال

مما ال شك فيه أن الحراك النقدي 
داخل المشهد الشيعي ليس حديث 
ال�������والدة، وه����و م��رت��ب��ط ال����ى ح���د ما 
بسطوع نجم حزب الله ونزوله من 
»ب��رج��ه ال��ع��اج��ي«، إن ص��ّح التعبير، 
ع��ام 2000 ودخ��ول��ه معترك الحياة 
ال��س��ي��اس��ي��ة.  قبلها، ك���ان ح���زب الله 
مرتبطًا في الوعي السياسي العام 
بفكرة ال��م��ق��اوم��ة وال��ت��ص��ّدي للعدو 
اإلسرائيلي وال يتعاطى الشأن العام. 
بعد التحرير في مايو )أي��ار( 2000 
واالنتصار الذي استطاع  تحقيقه، 
دخل حزب الله بين الناس وغرق في 
مستنقع السياسة وبات شأنه شأن 
أي مكون لبناني آخر، له طموحاته 

وأطماعه السياسية في السلطة.

مواجهة األمّرين

ت���زام���ن اس���ت���الم ح����زب ال���ل���ه زم���ام 
األم���������ور ف�����ي ال�����ق�����رار ال���ش���ي���ع���ي، م��ع 
مساهمة سورية في إسكات الصوت 
اآلخ��ر، ال��ى درج��ة ب��ات الشيعي غير 
ال��م��ل��ت��زم م��ع ح���زب ال��ل��ه أو أم���ل غير 
م���ح���س���وب ع���ل���ى ال���ش���ي���ع���ة. ف����ي ه���ذا 
ال��س��ي��اق، ي��ق��ول م��ص��در م��ّط��ل��ع على 
عملية الحراك النقدي داخل السياق 
ال��ش��ي��ع��ي: »ن��ح��ن كشيعة مستقلين 
ن���واج���ه األم����ّري����ن: أواًل ب��س��ب��ب ع��دم 
قبولنا بأحادية النظرة ال��ى لبنان 
والمشاريع التي تدخل فها الشيعة 
السياسية، وثانيًا من قوى 14 آذار«، 
ويتابع: »على رغم أن أفكارنا نّيرة 
ب��م��ع��ن��ى أن��ه��ا ق��ري��ب��ة م���ن ل��ح��ظ��ة 14 
م��ارس/آذار، التي ليست ملكًا ألحد، 
إال »أننا نواجه من 14ق��وى  مارس/
آذار »ال��س��ي��اس��ي��ة« ب���ع���دم االه��ت��م��ام 

ل��ك��ي ال ن��ق��ول أك��ث��ر، ألن مصالحهم 
ال��س��ي��اس��ي��ة اآلن��ي��ة تقتضي أح��ي��ان��ًا 
القيام بصفقة، على غ��رار ما حصل 

في التحالف الرباعي«.
وع��ل��ى ال��رغ��م م��ن أن ال��ح��دي��ث عن 
ال��ت��ح��ال��ف ال��رب��اع��ي )ال����ذي أع��ل��ن في 
األي���ام األول���ى النتفاضة االستقالل 
وضم نخبة واسعة من الشخصيات 
ال���روح���ي���ة وال��س��ي��اس��ي��ة وال��ث��ق��اف��ي��ة 
ال���ش���ي���ع���ي���ة ال���م���س���ت���ق���ل���ة( أم����س����ى م��ن 
ال����م����اض����ي، إال أن ال���ل���ق���اء ال��ش��ي��ع��ي 
ال��ل��ب��ن��ان��ي ال����ذي س��ب��ق��ه، ك���ان يعتبر 
أول م���ب���ادرة ف���ي ال��ت��ج��م��ع الشيعي 

المستقل، وال يزال لعدم استمراريته 
أث������ر ك���ب���ي���ر، ف���ب���ع���د ال�����ك�����الم ال���ج���دي 
وال��م��س��ؤول ال���ذي ق��ي��ل ف��ي��ه، ل��م يعد 
من السهولة االنطالق مجددًا. وفي 
هذا اإلطار، يوضح المصدر المتابع: 
»ب��ع��د ال��ت��ح��ال��ف ال��رب��اع��ي، تحطمت 
آم����ال ك��ث��ي��ري��ن م���ن ال���ن���اس ال���ذي���ن لم 
ي���ع���ودوا ي���ري���دون ال��ت��ص��دي��ق وال أن 
ُي��ل��دغ��وا م��رة ثانية، فيما بقيت قلة 
صغيرة تحافظ على حراكها، وتبذل 
ج��ه��ده��ا ف���ي إق���ن���اع اآلخ���ري���ن ب��أن��ن��ا 
ن��س��ت��ط��ي��ع ال��ع��م��ل س���وي���ًا وال��ح��ف��اظ 
على قناعاتنا، وأنه بقدراتنا الذاتية 

وبالترّوي يمكننا تحقيق ما نصبو 
إليه«.

فردّية وانعدام التواصل

وإذا م����ا أخ����ذن����ا ه�����ذا ال���ع���ام���ل ف��ي 
االعتبار، إال أن ثمة عوامل كثيرة أخرى 
ت���ؤدي دورًا ف��ي ه��ذا ال��س��ي��اق، أب��رزه��ا 
ع��ام��ل ال��خ��وف وال��ض��غ��وط��ات وال��م��ال، 
إض��اف��ة ال��ى ع��ام��ل ال��ح��م��اس الطائفي 
بتأييد حزب الله. في الواقع، إن مأزق 
الشيعة المستقلين ال يرتبط بعوامل 
خ��ارج��ي��ة متصلة بسلطة ح���زب الله 

وتجاهل قوى 14 مارس/آذار فحسب، 
بل إن��ه ينبع من عوامل ذاتية أخ��رى، 
ت��ح��ول دون اج��ت��م��اع شريحة واسعة 

تحت عنوان مشترك واحد: 

1. الهيئات الشيعية المستقلة هي 
ع�����ب�����ارة ع�����ن ه����ي����ئ����ات وح����������راك م��ن 
م��ك��ون��ات وم��ج��م��وع��ات ع����دة، وه��ي 
ل��ي��س��ت م�����ؤط�����رة، ف���ال���ق���اع���دة ت��ري��د 
إم���ك���ان���ات وت��وف��ي��ر خ���دم���ات، فيما 
م��س��اع��دات ال���دول���ة ت��م��ر ع��ب��ر ح��زب 
ال���ل���ه وأم�����ل. ب��ال��ت��ال��ي ف��ه��ي ال ت���زال 
في إطار فكري، ولكن ذلك ال يعني 

أنها ليست م��رآة لناس موجودين 
على األرض. 

2. ع����دم س��ع��ي ال��م��ك��ون��ات ال��ش��ي��ع��ي��ة 
ال���م���س���ت���ق���ل���ة ال�����ج�����دي ال������ى ت��وح��ي��د 
ج���ه���وده���ا وع��م��ل��ه��ا، ح��ي��ث يفضل 
بعض األق��ط��اب أن ي��ب��رز بشخصه 
على ح��س��اب العمل الجماعي، في 
ظل عدم القيام بنقد ذاتي ومراجعة 
ألخ��ط��اء ال��م��اض��ي. ك��ذل��ك، ف���إن ع��دم 
ال���ت���واص���ل ب��ي��ن ج��م��ي��ع ال��م��ك��ون��ات 
ي على 

ّ
 يغن

ٌّ
يشكل عائقًا رئيسًا، فكل

لياله، وغالبًا ما يعمل المرشحون 
لالنتخابات، الدائمون أو الناشئون، 

بشكل منفصل.

3.  عدم سعي الوجوه المستقلة في 
الطائفة الى أن تؤدي دورًا إيجابيًا، 
كما هي الحال مع الرئيس حسين 
الحسيني مثاًل، أو الوزير الحالي 
ابراهيم شمس الدين، الذي يحمل 
ع���ل���ي���ه ب���ع���ض األط���������راف ال��ش��ي��ع��ي��ة 
ال���م���س���ت���ق���ل���ة ع�������دم ت����واص����ل����ه م���ع���ه، 
وتفضيله العمل منفردًا من دون أن 
يسعى الى إعطاء الدفع للشريحة 

المفترض أنه يمثلها.

ة
ّ
المهّمة شاق

ف��ي المحّصلة، إذا كانت األوس��اط 
الشيعية المستقلة ت��درك أن مهمتها 
شاقة وليست سهلة المنال، وأن األمور 
تحتاج الى وقت طويل لتتبلور وثمة 
وع����ي إذا ل���م ي��ك��ن م���ت���واف���رًا ف���ال ش��يء 
يثمر، فهي تدرك أنه في المقلب اآلخر 
ل���م ي��ك��ن ب��اس��ت��ط��اع��ة ح���زب ال��ل��ه وأم���ل 
اإلم��س��اك ب��م��ق��درات الطائفة الشيعية 

ل���وال ال��م��س��اع��دة ال��ت��ي اض��ط��ل��ع��ت بها 
ثالث  دول، هي إيران وسوريا إضافة 
ال��ى ل��ب��ن��ان، حيث دأب���ت السلطة على 

تقديم دعم كامل تدريجيًا.
على أب���واب االن��ت��خ��اب��ات النيابية، 
ت����درك األوس�����اط ال��ش��ي��ع��ي��ة المستقلة 
جيدًا حجم إمكاناتها، إذ أنها ال تزال 
ف��ي م��رح��ل��ة ط���ور ال��ب��ن��اء، ل��ك��ن ذل���ك لن 
يمنعها من دعم ومساندة مرشحين 
ي��ؤم��ن��ون بخطها ال��م��س��ت��ق��ل. ف��ي ه��ذا 
ال���س���ي���اق، ي���ق���ول أح����د ال��م��ع��ن��ي��ي��ن: »ال 
نريد في نهاية المطاف جلد أنفسنا، 
وب���إم���ك���ان���ن���ا االت�����ف�����اق م����ع ح�����زب ال��ل��ه 
ع��ل��ى أن���ن���ا م���ع س����الح ال��م��ق��اوم��ة ضد 
إسرائيل، ولكننا نختلف معه في كل 
م��ا يتعلق بالشأن اللبناني ونخاف 
م��ن ت��أث��ي��ر ال��خ��ط��وات ال��ت��ي ي��ق��وم بها 
على المستقبل، وخصوصًا المستقبل 
الشيعي، الذي هو مكّون أساسي من 

مكونات لبنان«. 

 في لبنان 
ً
 مستقال

ً
أن تكون شيعيا

ليس باألمر اليسير، فالخروج 
عن ثنائية حزب الله- أمل ال 

 في سياق التمايز 
ً
يوضع شيعيا

اإليجابي، وال يعني بالضرورة 
االنتماء الى الطرف المقابل 

وتحصيل مكاسب إضافية منه. 
وفيما يخضع الشيعة المستقلون 

من جهة الى الضغوط التي 
تمارسها الثنائية الشيعية، والتي 

تصل في كثير من األحيان الى 
حد التهديد المباشر، تلجأ قوى 

14 مارس/آذار، من جهة ثانية، 
الى اعتماد منطق التسوية في 

كثير من األحيان على حساب 
مصلحتهم.

ين في لبنان... داخلي وخارجي 
ّ
مأزق الشيعة المستقل

ليس المهم في 
هذه المرحلة 

وصول شيعي 
مستقل الى 

البرلمان إنما 
إظهار الوجه 

اآلخر للطائفة 
الشيعية

نتوقع المزيد 
من اتساع 

حاالت النقد 
واالعتراض 
في مختلف 

المناطق التي 
تسكنها غالبية 

شيعية

حزب الله ال 
يفتح قنوات 

للحوار 
واالتصال مع 

الذين يختلفون 
معه في الرأي 
داخل الطائفة 

الشيعية

المفتي علي األمين: قوى 14 آذار ال تساهم 
في تغيير المعادلة داخل الطائفة الشيعية

لم يكن باستطاعة 
حزب الله وأمل 

اإلمساك بمقدرات 
الطائفة الشيعية لوال 

مساعدة ثالث دول 
وهي إيران وسورية 
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