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ُيفّند العالمة السيد علي االمين 
"الورطة" التي وضع فيها 
"حزب هللا" شيعة لبنان بسبب 
حساباته وممارساته الخاطئة، 
ويقول "إن السياسية التي اعتمدها الثنائي "حزب هللا" 
و"أمل" خالل السنوات الماضية وضعت الشيعة اللبنانيين 
في واجهة األحداث السياسة في لبنان والمنطقة وهي 
سياسة ألحقت الضرر بالطائفة الشيعية داخلياً على 
مستوى العيش المشترك بين الطوائف اللبنانية 
وانعكاساته الخارجية، وقد ازداد الضرر أيضاً بالشيعة في 
العالمين العربي واإلسالمي بسبب المشاركة في القتال 
على األراضي السورية وسكوت قيادات الطائفة الشيعية 

 : وفيما يلي نص المقابلة."السياسية والدينية عن ذلك
 
ما هو وضع الشيعة اليوم في المنطقة وخصوصاً في   -

 لبنان في ظل التطورات الحاصلة؟
إن السياسة التي اعتمدها     :العالّمة السيد علي األمين -

الثنائي )حزب هللا وأمل( خالل السنوات الماضية وضعت 
الشيعة اللبنانيين في واجهة األحداث السياسة في لبنان 
والمنطقة وهي سياسة ألحقت الضرر بالطائفة الشيعية 
داخلياً على مستوى العيش المشترك بين الطوائف 
اللبنانية وانعكاساته الخارجية،وقد ازداد الضرر ايضاً 
بالشيعة في العالمين العربي واإلسالمي بسبب المشاركة 
في القتال على األراضي السورية وسكوت قيادات الطائفة 

 .الشيعية السياسية والدينية عن ذلك
لماذا ُيحسب أبناء الطائفة الشيعية في لبنان على  -

"حزب هللا" علما ان هناك احرار كثيرين منهم ال يؤيدونه 
وال يوافقون على سياسته؟ وهل تعتقد أن هناك مسؤولية 
في هذا الشق تقع على قوى الرابع عشر من آذار لعدم 
إشراكها بعض الرموز الشيعة االحرار في القرار بشكل 

 جدّي؟
إن اختزال الطائفة الشيعية    :العالّمة السيد علي األمين -

في لبنان بالثنائي الشيعي) حزب هللا وحركة أمل( نراه 
أمراً متعّمداً من خالل صّناع السياسة في المنطقة الذين 
يريدون تصعيد اإلحتقان الطائفي بين مكوناتها وإشغالها 
بالصراعات فيما بينها،وهذا ال يساعد عليه إظهار صوت 
اإلعتدال داخل الطائفة الشيعية ألنه يمنع من اإلحتقان 
الطائفي المطلوب لهم في المنطقة، وهذا ما يفّسر عدم 
اإلنفتاح على صوت اإلعتدال من تلك الدول التي حصرت 
عالقاتها بالثنائي الشيعي واعتبرته الممثل الوحيد للرؤية 
الشيعية، وهذا ما انعكس على الداخل اللبناني حيث تقاسم 

الفريق الحاكم السلطة مع الثنائي في الحكومات المتعاقبة 
وأعطاه وكالة حصرية عن الشيعة في كل مواقع الدولة، 

آذار أنه بمنطق المحاصصة يحافظ  ٤١وقد اعتقد فريق 
على حّصته في السلطة فأخرجه هذا المنطق من السلطة 
وامتدت سلطة الثنائي إلى كل مفاصل الدولة، وسقط 
شعار )العبور إلى الدولة( ألنهم حصروا عالقتهم بالذين 

 .! أسقطوا الدولة
هل ترى ان هناك أمالً ولو بصيصاً لخروج الشيعة من  -

المآزق الذي وضعهم في الحزب؟ وما هي الطريقة لكسر 
 اإليراني المفروض على شيعة لبنان؟ هذا الطوق

إن األمل معقود على قيام   :العالّمة السيد علي األمين -
الدولة ببسط سلطتها الكاملة على أراضيها بحيث تمنع 
من هيمنة السالح وآثاره وتقوم هي وحدها بحماية 
حريات المواطنين في التعبير عن آرائهم، والطائفة 
اللبنانية الشيعية كسائر الطوائف اللبنانية ال يمكن أن 
تختزل بحزب أو تنظيم، وما جعل الثنائي"أمل وحزب 
هللا" ناطقاً وحيداً باسمها هو السالح ومنطق المحاصصة 
في الحكومات المتعاقبة الذي منح الثنائي وكالة حصرية 
باسمها في السلطة كما ذكرنا ذلك في الجواب السابق 
وهذا ما جعل الثنائي ممّراً إجبارياً لكل خدمات الدولة 
وغنائمها، والدولة اللبنانية لم تقدم يد المساعدة للرأي 
اآلخر في الطائفة الشيعية المطالب ببسط سلطة الدولة 
والقانون، ولم يتلق المساعدة من غيرها أيضاً في سبيل 
إحداث حالة مغايرة داخل الطائفة الشيعية، ومع ذلك 
فنحن ما زلنا نعبر عن رأينا في رفض سياسة الثنائي 
الداخلية وارتباطاته الخارجية بالسياسة اإليرانية 

 .وغيرها
أصبح أبناء الطائفة الشيعية وكانهم مجرد أداة بيد  -

الخارج، فمّرة يقاتلون الفلسطيني بأوامر من سوريا 
بأوامر خارجية أيضاً واليوم  ومّرة يقاتلون بعضهم

يقاتلون في سوريا بأوامر سورية ايرانية، فهل هذا يدل 
على ان ال والء لهم لوطنهم؟ أم هناك إرادة أقوى منهم 

 وهي التي تحّركهم؟
اعتقد ان الطائفة الشيعية    :العالّمة السيد علي األمين -

كانت على قناعة وايمان بانها جزء ال يتجزأ من الكيان 
اللبناني منذ تأسيسه وما زالت على هذه القناعة راسخة 
اإليمان بلبنان الوطن والدولة والعيش المشترك، وهم 
كسائر الطوائف اللبنانية في والئهم لوطنهم، ولكن 
المشكلة هي في الواجهة السياسية التي تحكمها اليوم، 
فهي بسياستها الداخلية وارتباطاتها الخارجية فرضت 
طرح التساؤالت عن والء الشيعة لوطنهم، وهذه 
التساؤالت حقيقة هي ناتجة عن سلوك قيادات قفزت الى 
الواجهة السياسية وصادرت الرأي الشيعي. وهناك 
تساؤالت كثيرة طرحت أخيراً في الوطن العربي حول 
والء الشيعة ألوطانهم في لبنان او في العراق او في 
غيرهما، الن القيادات السياسية التي تحتكر تمثيل الشيعة 
في هذين البلدين، على سبيل المثال، لها ارتباطات بإيران 
وبالمشروع االيراني في المنطقة، لذا نسب الى الشيعة 
جميعهم هذا االرتباط، وهذا غير صحيح، فعموم الطائفة 
في لبنان مع مشروع الدولة. حتى الذين انتخبوا وايدوا 
القيادات الشيعية فانهم فعلوا ذلك الن هؤالء السياسيين 
يجهرون بأن لديهم مشروعا لبناء الدولة والوطن 
اللبناني. فلو جهر القادة الشيعة اآلن بأن ال مشروع 
لديهم لبناء الدولة والمحافظة على الوطن فان الجمهور 
الشيعي سيتخلى عنهم ويختار غيرهم من اصحاب 
مشاريع بناء الدولة والوطن. إن الشيعة في لبنان 
انتماؤهم االول هو لوطنهم وليس لمشاريع سياسية 
قادمة من الخارج وهم يؤمنون ان روابط المذاهب 

 .واالديان ال تكون على حساب االوطان
ما هو اإلستشهاد في المفهوم الشيعي وهل الشيعة  -

الذين يسقطون في سوريا هم 
شهداء؟ وهل فعالً ان تاريخ 
الشيعة لم يقم إال على 

 اإلستشهاد؟
  :العالّمة السيد علي األمين -

اإلستشهاد ليس هدفاً في حّد 
نفسه، وقد يحصل نتيجة القيام 
بالجهاد المشروع دفاعاً عن 
األوطان في وجه العدوان، 

والساحة المشروعة للجهاد المسلّح تكون في مواجهة 
الغزاة األعداء وليست ساحة القتال الدائر بين األهل 
واألشقاء، ولذلك فإن الذي يسقط فيها يكون قد سقط في 
الموقع الخطأ، ألن المطلوب عند صراع اإلخوة هو 
السعي لألصالح بينهم كما قال هللا تعالى) إنما المؤمنون 
إخوة فأصلحوا بين أخويكم(.والتاريخ الشيعي لم يقم على 
اإلستشهاد، وإنما قام على نصرة الحق واإلحياز إلى 
المظلوم، كما جاء في وصية اإلمام علي للحسن والحسين 
عليهم السالم) كونا للظالم خصماً وللمظلوم عوناً(، 
واإلمام الحسين)ع( لم يكن اإلستشهاد هدفاً لخروجه، 
وإنما كان هو اإلصالح كما أعلن عنه في قوله) إنما 

 .)خرجت لطلب اإلصالح في أّمة جدي
هل تخشى على الشيعة فعالً من الحركات األصولية  -

الُسنية التي تقاتل في سوريا؟ وهل تعتقد أن لديها نّيات 
للتوجه الحقاً إلى لبنان بهدف محاربة الشيعة كما قال 

 السيد حسن نصرهللا؟
نحن نخاف من التطّرف في    :العالّمة السيد علي األمين-

كل الطوائف على وحدة األّمة، ونعتقد أن الحركات 
األصولية ليس لها مستقبل في سورية، ألن الشعب 
السوري معروف بالتسامح واإلعتدال والوطنية الجامعة، 
وليست وظيفة حزب هللا الدفاع عن الشيعة في سورية 
ألنه من واجبات النظام السوري أن يحمي كل المواطنين 
والمقيمين على أرضه، والدولة اللبنانية هي المسؤولة 
عن مواطنيها على أرضها، وهي المسؤولة أن تمنع من 
خطر التطّرف على شعبها وأرضها، ونحن نرى أن تدخل 
حزب هللا في القتال على األراضي السورية ال يدفع الفتنة 
عن لبنان بين السنة والشيعة، وإنما هو بمشاركته 
يستدرج الفتنة إلى لبنان ويساهم في تصعيد اإلحتقان 

 .الطائفي في عموم المنطقة
ما هو السبب الحقيقي الذي يمنع قيام حركة تحررية  -

شيعية تقول كفى للنزف الحاصل؟ وهل هذا االمر يؤكد أن 
 الغالبية الشيعية توافق على كل ما يقوم به "حزب هللا"؟

إن ما نراه مانعاً من ظهور    :العالّمة السيد علي األمين -
جمهور للرأي اآلخر داخل الطائفة الشيعية هو غياب 
سلطة الدولة اللبنانية التي تحمي الرأي اآلخر من هيمنة 
السالح الحزبي وسيطرته على كل مقدرات الطائفة 
الشيعية وحصر خدمات الدولة به، وفي ظل هذه الظروف 
ال يكون السكوت تعبيراً عن موافقة الغالبية،وقد أظهرت 
اإلنتخابات النيابية والبلدية السابقة رغم الهيمنة الحزبية 
أن الغالبية لم تشارك في العملية اإلنتخابية المعروفة 
النتائج، وأن القوى المهيمنة حصلت على األكثرية من 

 .الناخبين الذين لم يبلغوا نسبة الخمسين في المئة
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ة, تهمكان في هجرة قبل ان يتهجر , كان في ثورة قبل ان ينضم إلى الثورة , كان في احترام اآلخر المثال قبل أن يصبح احترام اآلخر في لبنان 
كان للشراكة الوطنية العنوان قبل ان تجتاح لبنان فكرة من معنا هو صديق ومن ليس معنا هو عدو, ثائر وفيي صيميتيب ,ضيا , جيار  عيليى 
رثها ومرجعيتها التاريخية أما في الشق الشخصي الشك الطريقة التي عومل بها هذا العالم العالمة صاحا السماحي ة خروج طائفتب من مزاجها وا 

ع لوضالسيد علي األمين مفتي صور ,نعم الطريقة التي عومل بها من اوالد بيئتب واهلب في الجنوا وبقوة السالح تركت لديب الجرح الكبير عّل ا
 الراهن الشيعي يعيد إليب االعتبار وألمثالب نتيجة تورط حزا اهلل من ما هو ابعد وابعد من قتال العدو بل قتال  ضد شعا صديق ...

تقديم وإعداد اإلعالمية وردة الزامل

مجيليس األمين اليدوليي  طالا العالمة السيد علي األمين 
تيياحيية  بييوقيي  إلييزامييي إلطييالق اليينييار فييي سييوريييا وا 

بعد ذلك للشيعيا السيورإ بيانيتيخيابيات حيرة مين  الفرصة 
خالل الحضور الدولي ليختار الشعا الممثلين لب بحرّية. 
وفي لبنان اعتبر أن سبا ضع  الدولة هم الميسيلوليون 
فيها الذين يحملون السالح خارجها وينشرون عينياصيرهيم 
الحزبية المسلحة إلقامة الحواجز في الشوارع واليطيرقيات, 
وفي نفس الوقت نسمعهم يطلقون المبادرات !..وقال بينن 
الذين رفعوا شعار العبور إلى الدولة لم يصلوا إليها ألنهم 
حصروا عملّية البناء بالفريق الذإ أسيقيط اليدولية, ودعيا 

 إلى طرح إعالن بعبدا على اإلستفتاء الشعبي.
العالمة األمين هذه و,يرها جاءت خيالل ميقيابيلية  مواق  

 مع اإلعالمية ورده في برناج صالون السبت.
واعتبر سماحتب :أن الحديث عن الضربة اليعيسيكيريية هيو 
من التهويالت التي ال تحلُّ مشيكيلية الشيعيا السيورإ وال 
تضع حّدًا لمعاناتب التي طال أمدها, وليذليك نيقيتيرح عيليى 
المهتمين بانهاء هذه المعاناة وقفًا فيورييًا إلطيالق الينيار 

بياليزام مين اليميجيتيميع  من الجانبين النيايام واليميعيارضية 
الدولي من خيالل ميجيليس األمين ييميهيد اليطيرييق ليليحيل 
السياسي الذإ يحفا حقوق الشعا السورإ فيي اليحيريية 

 واإلصالح.
وقد قلنا انب ليس هينياك اهيتيميام بيوقي  ميعيانياة الشيعيا 
السورإ, وطبعًا ليس هناك من يحبذ او يقيبيل ان تصيبيح 
سوريا عرضة لتدخالت اقليييمييية ودولييية,وقيد رأيينيا  ثيار 
التدخل العسكرإ الدولي في العراق وليبيا ولم نجدها تفيييد 
في انيهياء ميعيانياة شيعيا, وقيال إن مياييدفيع اليتيدخيالت 
االجنبية ويبعد سوريا من التعرض ليليتيدخيالت اليخيارجييية 

 هي قيام الناام بعمليات االصالح.
وأكد أنب ال يمكن للمجتمع الدولي أن يختار عين الشيعيا 
السورإ,فالبديل عن الناام هو ما يختاره الشيعيا , وليو 
حقق الناام هذه االصالحات من شهور او مين سينيتييين 

لى ما وصلنا إليب.  او اقل لما وصلت األمورا 
لذلك انا اعتقد بنن الذإ يمنع مثيل هيذه اليتيدخيالت اآلن 
او في المستقبل , هي ان يستجيا الناام فعاًل ليميطياليا 
شعبب , عندئٍذ تنتهي هيذه اليتيوقيعيات وهيذه االحيتيمياالت 

 للتدخالت األجنبية.
وعن تدخل حزا اهلل في القتال في سوريا قال سماحتب : 
لقد رفضنا مرارًا تدخل حزا اهلل فيي اليقيتيال اليدائير عيليى 
االراضي السورية, وهو أمر مرفوض من عموم اللبنانييين 

, وقلنا إن هذا اليتيدخيل ال تيبيّرره كيل اليعينياويين اليديينييية 
و,يرها التي رفعها حزا اهلل,وهيو ييزييد مين اإلحيتيقيانيات 

بييينيميا  الطائفية في المنطقة ويستدرج الفتنة الى ليبينيان 
  المطلوا شرعًا وعقاًل الفرار منها.

أن يعيد حيزا اهلل الينياير  وأكد العالمة األمين مطالبتب -
بهذا التدخل وينسحا عاجاًل من المشاركة في القتال فيي 

  الداخل السورإ.
وطالا سماحتب الدولة اللبنانية القيام بمسللياتيهيا, وقيال 
ال يكفي أن تعلن الحكومة اللبنانيية بيننيهيا تيليتيزم عينيوان 
الننإ بالنفس في الوقت الذإ يذها فريق مينيهيا مشيارك 
في الحكومة للقتال على األراضي السورية, وتذها عيبير 
بعض المسلولين فيها للتفاوض إلسترجاع لبنانيين قتيليوا 

  داخل االراضي السورية .
عينيدميا وعن التسوية بحال حصولها قال العالمة األميين :

تحصل اليتيسيويية سييينيسيحيا حيزا اهلل وسيييتيرك اآلثيار 
السلبية عنب في ذاكرة الشيعيا السيورإ اليذإ سيييحيّميليب 

  القسط الكبير من معاناتب.
وعن المبادرات التي ييطيليقيهيا اليميسيلوليون االييرانيييون -

: إيران ,ير ميلهيلية بينن تيقيوم بينإ أجاا العالمة األمين
دور إصالح بين النايام واليميعيارضية ألنيهيا خسيرت هيذا 
الّدور من خالل وقوفهيا إليى جيانيا الينيايام ومين خيالل 

 مشاركة حزا اهلل في القتال وهو المحسوا عليها.
: إن واليية اليفيقيييب ورّدًا على سلال عن والية الفقيب قيال

ليست مرجعية روحية على ,رار مرجعية الفاتيكان, فيهيي 
قد انتقلت من مسنلة فقهية لتصبح ناامًا سياسيًا, فيهيي 

  تعني اإلرتباط بالناام السياسي والوالء لب.
 وعن دور الدولة المصاا بالشلل أجاا العالمة األمين:

ما أصاا الدولة مين شيليل وخيليل هيو مسيلولييية اليذيين 
حكموها طيلة الفترة الزمنية الماضية والحالية,والحكوميات 
المتعاقبة هي التي أوصلت الدولة إليى اليفيشيل أو سيارت 
بها على طريق الفشل ألن األفرقاء اليذيين تيعياقيبيوا عيليى 
السلطة لم يكونوا بالمسيتيوا اليذإ ييلدإ إليى الينيهيوض 
بالبلد ر,م كيل اليميسياعيدات اليدولييية مين اليقيرار اليدوليي 

والمساعدات العربية والدعم من المجتمع اليدوليي  2012
  لقيام دولة الموسسات والقانون.

واعتبر العالمة األمين :أن مشكلتنا في لبنان لييسيت مين 
حكومة تشكو عسر الوالدة,بل مشكلتنا في لبنان هي مين 
افتقاره إلى رجال في مواقع القيادة ييرجيعيون إليى اليدولية 
السلطة والسيادة,وتابع سيمياحيتيب : بيعيض اليميسيلولييين 

موجود في السلطة منذ ما قيبيل اليتيسيعييينيات وهيو ميمين 
يرفعون شعار اليدولية وليكينيب ميازال حيتيى اليييوم ييميتيليك 
السالح خارجها وينشر حواجز ميليشياتب المسليحية اليتيي 
تنتشر في الضاحية و,يرها , واعيتيبير أن اليفيرييق اليذإ 
رفع شعار اليعيبيور إليى اليدولية أراد اليعيبيور إليى اليدولية 

  بالفريق الذإ أسقط الدولة ولذلك لم يصل إليها.
شيعيار اليحيوار  وطالا سماحتب اليذيين ييرفيعيون اليييوم -

من خالل إطالق مبادرات أن ييعيودوا إليى إعيالن والدولة 
بعبدا الذإ اتفقوا عليب جيميييعيًا, ودعيا إليى طيرح إعيالن 
بعبدا على اإلستفتاء الشعبي ألن رفض بعض األحزاا لب 
ال يمثل رلية طوائفهم الملمنة بميرجيعييية اليدولية ووحيدة 

  الملسسات.
وحول مبادرة الرئيس برإ قال :الخطوة اليميطيليوبية مينيب -

أن يبادر إلى سحا سالح تنايمب وتسليييميب إليى اليدولية 
  اللبنانية وبذلك يعطي المصداقية لمبادرتب .

ورّدًا عييلييى سييلال حييول الييوضييع الشيييييعييي قييال الييعييالميية 
بعاد للرأإ اآلخر الرافض لسيياسية األمين:  هناك إقصاء وا 

الثنائي الشيعي)حزا اهلل وأميل  وهيذا نياتي  عين فيائيض 
القوة وصمت الدولة الليبينيانييية اليتيي ليم تيحيتيضين اليرأإ 
اآلخر ولم تاهره وهي التي تعطي الجوائز والميواقيع ليمين 
يشهر السالح بوجهها ولمن يسقطها أما من يدافع عنهيا 
ويحمل مشروعها منذ عقود فهو ال ينال من الدولة الدعم 

  والتنييد وال من ,يرها.
وردًا على سلال عن مسلولية حيزا اهلل عين اليهيجيوم -

الذإ وقع عليب في دار اإلفتاء اليجيعيفيرإ فيي صيور فيي 
حيزا اهلل ليم ييكين مين أحداث السيابيع مين أييار قيال : 

المهاجمين, والذإ قام بالهجوم عنياصير مين حيركية أميل 
التي يقودها الرئيس برإ , وما حصل لم يكن ليحصل من 
دون رضى حزا اهلل ! والسبا كان هيو إعيتيراضيي عيليى 

كان يقوم بب الثنائي )أميل وحيزا اهلل  قيبيل  األداء الذإ 
عدوان تموز وبعده مما أدا إلى اإلنيقيسياميات اليداخيلييية 
وصواًل إلى اعتصامهم فيي سياحية ريياض الصيليح اليذإ 
أوصل األمور إلى أحداث السابع من أيار التيي نيهييينياهيم 
عنها قبل حصيوليهيا, هيذه األحيداث هيي اليتيي أسيقيطيت 
الدولة وكانت بمثابة الزلزال الذإ ما زلنا نعيش ارتيداداتيب 

 في كل لبنان.
إن اليقيانيون وعن تعطيل اإلنيتيخيابيات الينيييابييية قيال : -

األرثوذكسي لم يكن بدرجة السوء التي تحّدثوا عينيهيا فيي 
 اإلعالم , وقد أّدا رفضب إلى األسوء وهو التمديد, ورأا 



أن القانون الذإ يحافا على اليعيييش اليميشيتيرك وييرسي  
الوحدة الوطنية هو اإلنتخاا بيالصيوت اليواحيد ليليميرشيح 
الواحد خارج القيد الطائفي والمناطقي مع المحافاة عيليى 

 المناصفة بين المسيحيين والمسلمين.
 المخطوفون-

وقال العالمة األمين جيوابيًا عيليى سيلاليب عين ميخيطيوفيي 
إعزاز: ال يهمني فقط اللبنانيون اليميخيطيوفيون فيي اعيزاز 
وحدهم بل يهمني أيضًا كل المخطوفين ومنهم اليميطيرانيان 
المخطوفان في سوريا المسيييحييييين واليطييياران اليتيركيييان 
الليذان خيطيفيا فيي ليبينيان, فينيحين ميبيادئينيا اسياسيًا ضيد 
الخط , وقد كيان اليميقيصيود مين عيميلييية اليخيطي  هيو 
تصعيد العداء الطائفي والمذهبي في المنطيقية, وليم ييكين 
يوجد أإ مبرر لخط  اللبنانيين في إعزاز ابيتيداءًا سيوا 
العيميل ليتيصيعيييد الصيراع اليميذهيبيي ونيقيليب مين الصيراع 
السياسي والمطالبة باالصالحات وتاهيره كصراع طيائيفيي 
في المنطقة حيث ان حركة الشعا السورإ ليم تيكين ذات 
طابع طائفي, كان شعارهم حرية واصالحات, ولكن عندميا 
خط  الزوار اللبنانيون القادمون من اليعيراق واييران فيقيد 
أريد إضفاء العنوان المذهبي واليطيائيفيي عيليى الصيراع , 

 وهذا اضر بالثورة السورية ولم ينفعها.
وقد كان باإلمكان أن تينيتيهيي مينسياة اليزوار اليليبينيانييييين 
عندما تم إطيالق سيراح اإلييرانييييين اليميخيطيوفييين, وليكين 
إبقاءهم لم يكن لب مبّرر مفهوم سيوا تيايهييير وتصيعيييد 
اإلحتقان الطائفي في المنطق باستدراج عمليات اليخيطي  
المضاد كما حصل في خط  الطيارين التركييييين اليذإ ال 
يوجد لب مبّرر شرعي وال إنساني, فيان ميخيطيوفيي إعيزاز 
مالومون ولم يرتكبوا ذنبًا يستدعي خطفهم, فكي  يجيوز 
لك وأنت تصارع الالم في سوريا أن تيخيطي  بيرييئيًا مير  
على الطريق! وكي  تطالا أن يخرج األبرياء والمالميون 

 من السجون ؟ وأنت تخط  األبرياء وتسجنهم ؟
ومن هذا المنطلق رفضنا خط  الطيارين التركيييين, ألنيب 
ال يجوز لك وأنت تطالا باطالق المالومييين مين أهيليك, 
أن توافق على خط  األبرياء واليميايليومييين مين األتيراك 

 و,يرهم!
وال  وما عالقة الطيارين االتراك بذلك؟ يقول اهلل تعاليى : 

تزر وازرة وزر اخرا , وال يجرمنكم شنآن قوم على أن ال 
 تعدلوا , اعدلوا هو اقرا للتقوا .

ولذلك نحن نجدد ميطياليبيتينيا بياالفيراج عين اليميخيطيوفييين 
اللبنانيين في اعزاز وعن المخطوفين التركييين, ونيرا أن 
االفراج عن الطيارين التركيين يساهم في اطالق مخطوفي 

 اعزاز.
وجوابًا على السلال عن اليربيييع اليعيربيي قيال سيمياحية  -

اليربيييع ميازلينيا ليم نصيل   العالمة السيييد عيليي االمييين:
لنتائجب بعد, ومايزال فيب الكثير من العواص  والزمهرير, 
واالمور تبقى مرهونة بنتائجها, واعتقيد ان ميا جيرا فيي 
بعض الدول العربية يجا ان يكون درسيا لسيائير اليحيكيام 
في المناطق االخرا ليحققوا ميزييدًا مين االصيالحيات فيي 
عطاء الحيقيوق واليحيرييات لشيعيوبيهيم ليكيي ال  انامتهم وا 
تصل االميور إليى ميزييد مين اليميآسيي واليميشياكيل اليتيي 

 تنعكس صراعًا داخل األوطان.
 
وعن حاجة اللبنيانييييين إليى عيقيد اجيتيمياعيي جيدييد أو -

 ملتمر تنسيسي؟
 

ليبينيان بيحياجية  قال سماحة العالمة السيد علي االمييين: 
لدولة تبسط سلطتها وتفرض قوة القانون وهيييبيتيهيا, وانيا 
اال ألمن سيدتي الكريمة بالشعيار اليذإ ييرفيعيب بيعيضيهيم 
إلاهار عجز اليدولية وأجيهيزتيهيا, وهيو شيعيار أن اجيهيزة 
الدولة العسكرية واألمنية بال ,طاء من السياسيين , فيي 
كل دول العالم السياسيون هم ينخذون الغطاء من القيوات 
االمنية وليييسيت األجيهيزة هيي بيحياجية ليغيطياء , ,يطياء 
االجهزة االمنية والدولة تنخذه من الواجبات المليقياة عيليى 
عاتقها في لزوم المحافاة على أمين اليوطين واليميواطين, 
وليس من رضا الزعماء والمسلوليين, ولين يينيفيع ليبينيان 
واللبنانيين ,ير قيام الدولة بواجيبياتيهيا وليو عيميلينيا ميئية 
ملتيمير وميئية طياولية حيوار , اليدولية ييجيا ان تيفيرض 

 سلطتها وهيبتها من خالل القانون وتحقيق العدالة.
 
 ورّدًا على سلال من تطالا اليوم بارجاع الدولة ؟-
 

كليمية ) أرجيعيوا  قال سماحة العالمة السيد علي االمين: 
اقولها للمسلوليين اليذيين ييغيتيصيبيون دورهيا  لنا الدولة  

ويحملون السالح في وجهها والذين أسقطوها فيي أحيداث 
السابع من ايار , ونتوجب إلى الدولة أيضًا ونقول ليهيا ال 

وان كينيت  تطلبي األمين بياليتيراضيي وافيرضيي سيليطيتيك, 
عاجزة عن فرض حالة الطوارئ على حدودك اليتيي تيمينيع 
دخول وخروج المسلحين اطلبي المساعدة مين اليميجيتيميع 

 الدولي.
 

وردة : االمن الذاتي, امن الضاحية اليجينيوبييية فيوق كيل 
 اعتبار

تذرع حزا اهلل بعجز الدولة اللبنانية فتسيليح وييتيذرع -س
االن بعجز الدولة ليعيتيميد االمين اليذاتيي بيمينياطيقيب فيهيل 

 يضاع  االخطار على لبنان ؟
وأجاا سماحة العالمة علي االمين: الشك ان اإ عميلييية 
خارج امن الدولة وقيام الدولة بواجباتها واستبدالها بيقيييام 
مجموعات حزبية بدور الدولة , سيعيدنا هيذا إليى اليوراء 
حيث كان هناك عهد الدويالت والصيراعيات واليتينيايييميات 
التي حصلت على االرض اللبنانية, لذلك عجبنا من حيزا 
اهلل ومن ,يره , من حلفائب , حيث ان اليميشيكيلية ليييسيت 

 حزا اهلل وحده.
وردة : نجد في الشوارع موالين لحزا اهلل عندهم حيواجيز 

 في بيروت وعندهم امن ذاتي ,ير مناور؟
المشكلة ليست فيقيط   سماحة العالمة السيد علي االمين:

في حزا اهلل بل هي في حلفائب ايضا الن سكوتيهيم ييجير 
حزا اهلل للتميادإ فيي اليخيطين , وليعيل بيعيضيهيم يسيكيت 

مثال بعض التنايمات اليتيي   ليقول : فليخطىء حزا اهلل.
كانت تقول عبر قيادتها) ان قميييا االمين هيو قيميييا 

اذن لييميياذا تسييكييت االن؟   وسيي  وال نييريييد ان نييحييمييلييب !
 وتشارك حزا اهلل في إقامة الحواجز األمنية !

ألنها تريد مين حيزا اهلل ان ييخيطي  كيميا هيي اخيطينت 
سابقا , فلذلك بعضهم عندما يسكت فهو يشجع حزا اهلل 

  على الوقوع في الخطن
 وردة : من يدفع الثمن ؟

الشعا واليوطين مين ييدفيع   العالمة السيد علي االمين: 
الثمن,ولذلك انا أقول ان المسلولية تقع على الحلفاء في 
سكوتهم, ولذلك أيضًا عتبنا ولومنا عليى حيزا اهلل اليذإ 
كان يرفض قديما االمساك بمل  االمين وخياصيم اليكيثييير 
من االطرا  من اجل هذا المل  اعتمادًا على ميبيدء كيان 
يقولب) اتركونا للمقاومة فقط  . وانتم لكم االمين اليداخيليي 

ل  , ولكن هو يقع االن في هذه المسنلة!  وا 
وردة: اذا بعض حلفاء حزا اهلل في الشوارع ولكن حليي  

 حزا اهلل التيار العوني , هل تتهمب بالصمت ؟
بياليطيبيع نيحين نيقيول كيل    سماحة العالمة علي االمين:

 حلفاء حزا اهلل
وردة : ماهو المطلوا من الجنرال عيون وهيو اليعيسيكيرإ 

 والجنرال العسكرإ الكبير؟
تييار اليجينيرال عيون   سماحة العالمة السيد علي االمين:

نذكره بانب كنا و,يرنا من اللبنانيين من المحبين ليليشيعيار 
الذإ رفعب في تلك اليميرحيلية) ال شيرعيييب ليبينيدقييية ,ييير 
بندقية الجيش اللبناني   لذلك المطليوا مين اليكيل ان ال 
يصمتوا. الكل يتحمل المسلولية من حيركية اميل واليتيييار 

 العوني وليس حزا اهلل وحده.
وردة: ماحصل مع حسين شما عليى حياجيز حيزا اهلل 
لألمن الذاتي , تم توقيفب ولم تشفيع ليب بيطياقية انيتيميائيب 
كصحفي للمجيليس الشيييعيي االعيليى وال مينيعيت تيوقيييفيب 

 لساعات!
هيذه اليميشيكيلية اليعيايييمية   سماحة العالمة علي االمين:

اليوم قد وقع ما هو أعيايم مينيهيا بياألميس, فيهيذه كيليهيا 
ارتدادات أحداث سبعية اييار, ومياحصيل فيي ذليك اليوقيت 
أعام, قتلت الناس وهجرت ولم نجد من ييحياسيبيهيم وهيم 

أسقطوا الدولة التيي كيانيت االميل! واليييوم إذا  ايار 0 في
أوقفوا حسين شما فنحن هجموا علينا فيي دار االفيتياء 
الجعفرإ في مدينة صور بالسالح واخرجونا, وال يزال دار 
االفتاء الجعفرإ محتال في صور حتى اليوم وحيّوليوه إليى 
مكتا حزبي لهم ولم استطع حتى االن ان استرجع كيتيابيًا 
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 تركي الدخيل

األصوات اليتيي تيعيييد بيعيث 
الييطييائييفييييية ميين جييديييد فييي 
اليييعييياليييم اإلسيييالميييي هيييي 
األعلى, لهيذا فيان تينثيييرهيا 
هو األقوا, مع أنها األكثير 
ضيييررا وخيييطيييرا. الصيييوت 
المعتدل ال يكاد يسيميع ميع 

كل هذا الضجي . حيين نينتيي بيالينيمياذج السينييية اليميعيتيدلية, أو 
الشيعية المعتدلية فيان اليذيين يينيصيتيون ليميا تيطيرحيب قيلية. ألن 
العاطفة دائما تنزع نحو الصوت العالي والجيليجيلية واليجيليبية, أميا 
حين تكون الرلية الثاقبة هادئة فانها ال تثير إال الشريحة العاقلة 
التي لم تنخذها العاطفة إلى أمد بيعيييد فيي تيعيصيبيهيا وتيطيرفيهيا. 
وبخاصة أن األلقاا التي ينزعها كل طر  على اآلخر لهيا طيابيع 

 تاريخي, وهي ضمن صراعات ولى زمنها وانتهى.

الصوت الشيعي المعتيدل األبيرز ميتيميثيال بيالسيييد: عيليي األمييين 
يصدح برلية رائعة, أرا أننا نحتاجها جميعا في هذا الزمن اليذإ 
تض  فيب الطائفية, وتصيبيح هيواء ييتينيفيس فيي ليبينيان واليعيراق 

 وبعض أطرا  الخلي .

في كتابب: "السنة والشييعية أمية واحيدة" اليذإ صيدر فيي ييوليييو 
قال األمين: "قد نعر  شيئا عن التجربة اإلسالميية اليتيي  1122

حصلت في الماضي وقد نختل  في الحكم عليها أو عيليى بيعيض 
مراحلها وأشخاصها سلبا أو إيجابا, ولكن ذلك كيليب ال عيالقية ليب 
بالدخول في اإلسالم عقيدة وشريعة واليميهيم أن تيكيون اليتيجيربية 
اإلسالمية التي نخوضها اليوم بعضنا مع اليبيعيض صيحيييحية فيي 
دولنا ومجتمعاتنا وأوطاننا, لذلك يجا أن نعود إلى تليك اليميبيادئ 
واألسس التي صار الملمنون بها مع المسلمين مع ,ض الينياير 
عن النزاعات التي حصلت والخالفات التي وقعيت بيعيد ذليك, وقيد 
عّبر عن تلك األسس الجامعة في بداية الدعوة ما قالب جعفر بين 
أبي طالا لملك الحبشة عندما هاجر هو وجماعة من المسليمييين 
فرارا بعقيدتهم الجديدة التي  مينيوا بيهيا وقيد اخيتيصير فيييهيا فيهيم 
اإلسالم والمعاني التي دعتهم لقبول اليدعيوة, تيليك اليدعيوة اليتيي 
جمعت بينهم وأّلفت بين قلوبهم بمبادئيهيا وقيييميهيا ال تيزال حيتيى 
اليوم تنادينا نحن المسلمين بها واالنضواء تحت رايتها بعيدا عين 
التجربة التي مرت فيما بعد, وبعيدا عن االنقسامات التي حصليت 
بعدها وتنمرنا بالتمسك بتلك المبادئ التي تدخل وحدها صياحيبيهيا 
في اإلسالم".قال أبو عبداهلل ,فر اهلل لب: لينيقيرأ الينيا اليمياضيي 
عدة مرات, ولنتنمل هل نحن على حق في هذا التينيابيز اليطيائيفيي 
الذإ يو,ر الصدور؟ بين اتهام الشيعي للسني بالناصبيي واتيهيام 
السني للشيعي بننب رافضي, وهكيذا. السيييد ييطيرح حيال ييتيجياوز 
الصراعات التاريخية, ويتعدا النزاعات السنية الشييعييية, ليييطيرح 
اإلسالم بنصوصب التنسيسية األولى, فهل نستطيع أن نحقق هيذا 

 التحدإ التاريخي؟ وأن نبدأ رحلة التجاوز لهذا اإلرث الثقيل؟

 جريدة الوطن السعودية

األسيتياذ  «اليليواء»قام رئييس تيحيريير —جريدة اللواء
صالح سالم بزيارة إلى سماحة العالمية السيّييد عيليي 

وقييّدم الييزميييييل سييالم لييلييعييالميية األمييييين  األمييييين.
, اليتيي عشير سينيوات مين اآلميال واآلالم مجموعتب:

 1111بييييين عييامييي  «الييلييواء»تضييم افييتييتيياحيييييات 
عياميًا عيليى  01, والصادرة بمناسبة مرور 1121و

وقييد أثيينييى الييعييالميية األمييييين عييلييى .«الييلييواء»صييدور 
اليوطينييية, وحيرصيهيا عيليى اليوحيدة  «اللواء»مواق  

اإلسالمية, ودفاعها الدائيم عين قضياييا األمية, وفيي 
  مقدمتها القضية الفلسطينية.

  | بيروت من آمنة منصور صحيفة " الراي" الكويتية|
هل أفتى النج  االشير  بيتيحيرييم 
المشاركة في اليقيتيال فيي سيوريية 
وضد شعبها, ام ليم ييفيت ميفيضياًل 
التزام الصمت حيال قيتيال بيعيض االطيرا  اليعيراقييييين 

اللبناني دفاعًا عن ناام اليرئيييس بشيار  «حزا اهلل»و
عين ميوقي   «اليتيواتير»االسد؟ما حقيقة ميا يينيقيل بيي 

شرعي اعتراضي للمرجع السيد علي السيستاني عيليى 
مشاركة فئات شيعية عيراقييية وليبينيانييية ومين أميكينية 
اخرا في القتال ضد الشعا السورإ وعيودة ابينيائيهيم 

؟ هذه المسنلة البالغة الحساسية كيانيت «النعوش»في 
من اليعيالمية السيييد عيليي االمييين  «استفسار»محور 

)مييفييتييي صييور وجييبييل عييامييل سييابييقييًا , الييذإ قييال لي 
في معرض تدقيقب فيي ميوقي  اليميرجيعيييات:  «الراإ»
لقد طالبنا مرات عدة عبر وسائل اإلعالم المرجعييات »

الدينية في العراق و,يره من الدول العربية واإلسالميية 
عييالن الييمييوقيي  الييواضييح  بييالييخييروج عيين الصييمييت وا 
والصريح من القتيال اليدائير عيليى األراضيي السيوريية 

ان سيوريية », مشيييرًا اليى «وتحرييم اليميشياركية فيييب
أصبحت أرضًا يستدرج إليها المسلمون ليقتل بعيضيهيم 
بعضًا, وال يصح أن تكتفي المرجعيات الدينية بتشييييع 

أبنائنا القتلى من العراق ولبنيان و,يييرهيميا مين اليدول 
من دون أن يكون لهيا اليرأإ اليذإ ييمينيع مين سيفيك 

وأضيا  .«الدماء ومين اليدخيول فيي اليفيتين اليعيمييياء
في اعتقادنا, يجا على السيد عيليي »العالمة االمين: 

السيستاني و,يره من مراجع اليميسيليمييين أن ييقيطيعيوا 
الشك باليقيين وييعيلينيوا بينشيخياصيهيم وأصيواتيهيم عين 
الموق  الشرعي الذإ تحقين بيب اليدمياء وييمينيع مين 
مزيد االنزالق في المنطقة نحو الصيراعيات اليطيائيفييية 
والمذهبية التي ال يستيفيييد مينيهيا سيوا أعيداء األمية 

ورأا انيب . «الطامعين بتمزيقها وتفكيكها من داخيليهيا
في هذه األمور الخطيرة على وحدة األمية ومصيييرهيا »

ال يصح االكتفاء بما تتناقلب بعض الصح  من أنبياء 
,ير ملكدة, لذلك, نجدد دعوتنا إليى اجيتيمياع عياجيل 
للمرجعيات الدينية في اليعياليمييين اليعيربيي واإلسيالميي 
إلصدار الموق  الذإ يضع حّدا لسيفيك اليدمياء, كيميا 
ونجدد مطالبتنا للمرجعية الدينية في الينيجي  بياعيالن 
فيتييوا حييرميية الييمييشيياركيية فييي الييقييتييال عييلييى األراضييي 
السورية, وهذا ما سيساهم في إسقاط الحج  الدينييية 
الييتييي تييروج لييهييا األحييزاا والييجييميياعييات الييتييي تييجيينييد 

 .«المقاتلين للذهاا إلى سورية

  -ال يصح أن تكتفي المرجعيات بتشييع أبنائنا القتلى من العراق ولبنان و,يرهما 
السيد السيستاني وسائر المرجعيات الدينية مطالبة بفتوا صريحة  :«الراإ»العالمة األمين لي 

 تحّرم القتال في سورية

وقال العالمة األمينن خنالل النمنقنابنلنة بنأن حنزب هللا 

أدرك بأن األمن الذاتي ينمنكنن أن ينخنلنق لنه مشناكنل 

عديدة مع البيئة التي يعيش فيها فضالً مع النمننناطنق 

والننجننهننات األخننرى ولننذلننك نننقننول أن هننذه الننخننطننوة 

صحيحة ويجب أن تستكمل بخطوات ثناننينة ألن هنذه 

مؤشر بوجود رؤينة جنديندة بضنرورة النرجنوع إلنى 

الدولة النلنبننناننينة ومنجنرد تسنلنينم النحنواجنز خنطنوة 

صحيحة ولكنها غير كافية ما لم تصبح الدولة منالنكنة 

لننقننرار األمننن وال يننوجنند إال سننالحننهننا فنني مننخننتننلننف 

المناطق اللبنانية. والمطلوب أن ال ينجنننب حنزب هللا 

النبطية أو منطقة معينة، المطلوب أن يجنب كل لبنان 

الكأس المرة التي مّرت في بعلبك وفي غيرها وينجنب 

أن يدرك حزب هللا أنه ال يمكن ان يجنب النبطية وكل 

لبنان الكاس المرة إال من خنالل دولنة منركنزينة هني 

 تستلم كل األمور على األرض اللبنانية.


