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االحد  8مايو 2011

متنى املرجع الديني اللبناني السيد علي األمني على احلكومة الكويتية االستمرار مبساعيها ملساعدة لبنان للخروج من األزمة املستمرة التي يعيشها حاليا.
وقال األمني في لقاء مع «األنباء» خالل وجوده في البالد بدعوة من إحدى القنوات التلفزيونية ان أيادي الكويت البيضاء التي متتد الى لبنان دائما سياسيا أو اقتصاديا ال شك حتاول مع شقيقاتها من الدول
مساعدة لبنان الخراجه من أزمته احلالية .وتوجه الى احلكماء والعقالء في دول املنطقة بأن يلجموا حالة التصعيد املوجودة فيها مطالبا إيران بأن تكون مصدر اطمئنان الشقائها في املنطقة وان تتحرك اليجاد
حالة من احلوار فيما بينهم للوصول الى عالقات يحكمها التاريخ والدين واجلوار .وعبر عن مخالفته للسياسة التي يعتمدها الثنائي الشيعي أي حركة أمل وحزب اهلل في لبنان ،حيث ربطا رؤيتهما بالرؤية
اإليرانية وهذا أحدث مشاكل للطائفة الشيعية سواء في لبنان أو خارجه ،مؤكدا رفضه التدخل في شؤون البحرين أو أي دولة أخرى ألن الشيعة في لبنان ينتمون إلى دولة تقرر بنفسها السياسة اخلارجية
للدولة وليس حزبا هنا أو جماعة هناك .وطالب اللبنانيني في الكويت واخلليج بشكل عام بأن يلتزموا بالقوانني املرعية وأال يتدخلوا باخلالفات السياسية أو أن ينقلوها إلى حيث يعيشون ،مطالبا باملقابل
احلكومات بأال جتعل الشيعة لبنانيني كانوا أو غير لبنانيني في سلة واحدة فال يتحمل كل الشيعة السياسة اخلاطئة التي ينتهجها الثنائي الشيعي حيث ال ميكن أن يختزل حزب بعينه طائفة بأكملها .واعتبر
ان من يتحمل مسؤولية تأخير تشكيل احلكومة في لبنان هو فريق  8آذار (مارس) الختالفهم على احلصص وكأنها غنائم ،الفتا الى ان قيام الدولة اللبنانية يكمن في تطبيق اتفاق الطائف وحل امليليشيات
التي يحتل رؤساؤها مراكز قيادية في الدولة الفتا الى ان يوم  7آيار (مارس) يوم اسود وضمانة عدم تكراره تكمن في قيام الدولة .وفيما يلي تفاصيل اللقاء:
كتب :دارين العلي

املرجع الديني اللبناني متنى أن متتد أيادي الكويت البيضاء إلى األزمة اللبنانية حللها

السيد علي األمني :حزب اهلل وحركة أمل ربطا رؤيتهما بالرؤية اإليرانية
وال يتحمل وزر ذلك جميع اللبنانيني الشيعة
على إيران أن تشكل مصدر اطمئنان
ألشقائها وأن تتحرك إليجاد حالة من
احلوار فيما بينهم
التوتر في املنطقة ال يفيد احلكومات
أو الشعوب ويجب على احلكماء
والعقالء التحرك للجمه
الشيعة اللبنانيون جزء من شعب حتكمه
دولة تقرر سياستها اخلارجية ونرفض
التدخل بشؤون البحرين
ال ميكن أن يختزل حزب بعينه طائفة
بأكملها وعلى شيعة لبنان أن يقولوا
إن رأي «الثنائي» ليس الوحيد
الشيعة لبنانيني كانوا أو كويتيني
أو بحرينيني أو سعوديني هم جزء
ال يتجزأ من شعوبهم ومرتبطون
بأوطانهم ودولهم

اللبنانيون يتنافسون على املناصب

روابط املذاهب واألديان موجودة
بني الشعوب ولكن ليس على
حساب األوطان
على الشيعة االنتباه إلى أن بعض
اجلماعات لديها مشاريع سياسية خارج
حدود الوطن ال يجوز االنخراط بها
من املؤلم في لبنان أن اللبنانيني
يتنافسون على املناصب وكأنها
غنائم وحصص وليست مسؤولية
خلدمة املواطن
فريق  8آذار يتحمل مسؤولية
استمرار تأخير تشكيل احلكومة
بشهيته الواسعة
 7أيار (مايو) يوم أسود وضمانة عدم
تكراره تكمن في قيام الدولة

للكويت دور تاريخي
في مساعدة لبنان وحل
أزماته خصوصا في اتفاق
الطائف ،فهل ترون انه من
املمكن ان تلعب الكويت
اليوم دورا في حل االزمة
اللبنانية؟
٭ الكوي���ت له���ا اي���اد بيضاء
ال ميك���ن ان ينس���اها الش���عب
اللبناني وساهمت في كل احملطات
الصحافية س���واء السياسية او
البناء واالعمار خصوصا بعد آثار
العدوان االسرائيلي على لبنان،
وكان للكويت اخلدمات اجلليلة
والكبيرة الت���ي عبرت عن وقفة
صادقة ورعاية حقيقية للكويت
الوضاع لبنان عموم���ا وهذا ما
عودتنا عليه م���رارا في وقفتها
مع الشعوب العربية ،اما الوضع
السياسي اليوم فال شك ان هناك
مساعي من قبل الكويت وغيرها
إلخ���راج لبنان من ه���ذه االزمة
ونتمنى عليهم ان يساعدوا لبنان
في هذا الشأن.
السياسة اإليرانية
كيف تنظرون الى الوضع
السياسي في املنطقة خصوصا
التوتر االيراني ـ اخلليجي على
خلفية احداث البحرين واكتشاف
شبكة جتسس ايرانية في
الكويت؟
٭ الشك أن التوتر في هذه املنطقة
احلساس���ة ال يفي���د املنطقة وال
حكوماتها او شعوبها ،ونتوجه الى
دول املنطقة واحلكماء فيها والعقالء
بأن يلجموا حالة التصعيد في هذه
املسائل ،واملطلوب من في ايران
ان تكون مصدر اطمئنان الشقائها
في املنطقة ،فالعالقات التي نتطلع
اليها بنهم ه���ي عالقات يحكمها
التاريخ والدين واجلوار.
يتحمل شيعة لبنان املغتربون
وخصوصا في دول اخلليج وزر
املوقف التصعيدي الذي اتخذه
حزب اهلل وايران في البحرين
والبعض اصبح مهددا في لقمة
عيشه فما قولكم بهذا اخلصوص؟
٭ عبرنا مرارا وتكرارا عن مخالفتنا
لهذه السياسة التي اعتمدها الثنائي
الشيعي (حركة أمل وحزب اهلل)
منذ س���نوات سواء ما قبل حرب
متوز او بعدها فهذه السياسة كانت
خاطئة ،وأحدثت مشاكل للطائفة
الشيعية في لبنان مع شركائهم
في الوطن من الطوائف االخرى
وكذلك خ���ارج لبنان في محيطه
العربي الن حركة أمل وحزب اهلل
ربطوا رؤيتهم السياسية بالرؤية
االيرانية وهذا من اخلطأ الكبير
ال���ذي يجب ان يتحمل وزره هذا
الثنائ���ي وعموم���ا نحن نرفض
ان يكون هناك اي تدخل س���واء
بشؤون البحرين او غيرها ونحن
جزء من شعب حتكمه دولة تقرر
السياسة اخلارجية وليس حزبا
هنا او جماعة هناك.
الشيعة وحكومات الخليج
وهل هناك من رسالة
توجهها الى حكومات دول
املنطقة بهذا الشأن؟
٭ اوال املطل���وب من الش���يعة
اللبناني�ي�ن املوجودين في دول
املنطق���ة ان يلتزم���وا بالقوانني
املرعية وال يتدخلوا في الشؤون
السياس���ية وباملقابل نطلب من
احلكوم���ات ان جتعل الش���يعة
لبنانيني كان���وا او عربا بأكملهم
في سلة واحدة فهناك اناس ليست
لهم عالقة باملطلق بهذه االحزاب
والتنظيمات فال ميكن ان يختزل
حزب بعينه طائفة بأكملها وميثلها
بأجمعها فاحلزب ميكن ان يحوي
جماعة او جزءا من الطائفة ،ومن
هنا فإن ما يقوم به حزب اهلل من
تدخالت يج���ب اال يتحمل وزره
جميع الشيعة اللبنانيني وعلى
هؤالء (شيعة لبنان) ان يقولوا
ذلك ليبرهنوا على ان هذا الثنائي
ليس الرأي الوحيد للطائفة.
الشيعة في الوطن العربي
عموما متهمون باالنقالب
على انظمتهم واوطانهم
لصالح والءات ايرانية ،فهل
هذا صحيح؟
٭ الش���يعة والؤه���م الوطانهم
ومتج���ذرون وليس���وا وافدين،

يعود مثل هذا اليوم ،أما إمكانية
ان يعود فهي مرتبطة بأخذ العظات
من التجارب التي مرت ،والضمانة
بعدم تكرار ذلك اليوم تكمن في
قيام الدولة وبس���طها لس���لطة
القانون على جميع أراضيها.
قيام الدولة اللبنانية

املرجع الديني اللبناني السيد علي األمني

اتفاق الطائف هو احلل
وعلى امليليشيات
املوجودة أن حتل
نفسها وتندرج في
مشروع الدولة
مشروع حزب اهلل
منفصل عن مشروع
الدولة واملطلوب منه
أن يندرج بسالحه
في املنظومة
الدفاعية للبنان
الدولة السورية لم
تبلغ حالة من الضعف
تدفعها لالستعانة بإيران
أو حزب اهلل

(كرم ذياب)

الش���يعة الكويتيون او الشيعة
اللبنانيون اجزاء من صميم الشعب
الكويتي او اللبناني او البحريني
او السعودي وغيرها ولم يأتوا من
أماكن اخرى بل جزء ال يتجزأ من
شعوبهم ولديهم نفس التطلعات
ولك���ن هناك بع���ض التجمعات
احلزبية التي نشأت اخيرا حتاول
ربط الشيعة باملشاريع السياسية
خارج اوطانهم وهو خطأ كبير ال
يتحمل وزره وتبعاته كل الشيعة،
ال ميكن الي حزب ان يختزل طائفة
عريقة وعريض���ة ويجعلها ذات
رأي موحد وعموما ابناء الطائفة
الش���يعية مرتبطون بأوطانهم
ودولهم وشعوبهم وهذا ما يجب
ان يكون عليه االمر لذلك نرفض
ان يكون هناك ارتباط خارج حدود
الوطن بأي مشروع سياسي.
ونرى ان روابط املذاهب واالديان
موجودة بني الشعوب ولكن يجب
اال تكون على حس���اب االوطان،
فأوطانن���ا يج���ب ان نرتبط بها
ونحافظ عليها ،واالنظمة السياسية
التي آمنا مع شركائنا في الوطن
بها يجب ان يكون والؤنا وطاعتنا
لها وليس النظمة اخرى س���واء
ايران او غيرها.
ويج���ب ان ينتبه الش���يعة الى
هذه األحزاب وتلك اجلماعات وال
ينخرطوا بها الن لها مش���اريع
سياسية خارج حدود الوطن.
الوضع السياسي اللبناني

القول بوجود عناصر
إيرانية وحلزب اهلل
بجانب األمن السوري
يهدف ملزيد من
االحتقان ولتصوير
أن االحتجاجات ضد
الشيعة والعلويني

كيف تنظرون إلى الوضع
السياسي املتأزم في لبنان
في ظل استمرار عدم
القدرة على تأليف حكومة
جديدة؟
٭ عشنا س���ابقة في لبنان وهي
مدد متطاولة من التأخير حتى في
ظل حكومات «الوحدة الوطنية»
وكذلك اليوم ،اخلالف دائما على
احلصص وم���ن املؤلم في لبنان
ان املس���ؤولني الذين يتنافسون
على هذه املناصب يشعروننا بانها
فرصة للغنائم وليس���ت لتحمل
املسؤولية وحل مشاكل املواطنني
ولذلك فهم يختلفون عليها وعلى
مقدار احلصص فيها وإال فمن يرى

السيد علي األمني متحدثا للزميلة دارين العلي

ان املنصب مس���ؤولية يقبل به
خدمة لشعبه ووطنه وال يكون
عقبة أمام انطالق عجلة احلكم من
اجل حصة هنا او هناك.
ومن يتحمل مسؤولية
استمرار هذا التأخير
والتأزمي؟
٭ الذي يتحمل هو فريق الثامن من
آذار (مارس) الن الشهية املوجودة
عند بعضهم ال ميكن ان يستجيب
لها رئيس الوزراء؟
ما هذه الشهية التي حتدثتم
عنها سماحتكم؟
٭ بعض أقطاب  8آذار (مارس)
يريدون مزيدا من احلصص بدعوى
انها متثل كل املسيحيني واآلخر
يري���د كل احلصص بدعوى انها
متثل كل الشيعة والرئيس ميقاتي
أمام هذه الش���هية الواسعة لهذا
الفريق املختلف على احلصص من
الصعب عليه االستجابة فاملشكلة
في احملاصصات املوجودة داخل
الفريق الواحد ،واتساءل :أال يوجد
من هؤالء من يتن���ازل ملصلحة
الوط���ن ،وال احد يقول ال يهم ان
يكون هذا الوزير لي او لفالن ما
دام سيقوم باملسؤولية امللقاة على
عاتقه ،وانا قلت مرة ال يعنيني
ان يكون الوزير شيعيا أو سنيا
او مس���يحيا ،كمواطن يعنيني
ان يكون الوزير قائما بواجباته
الوطنية ومسؤوليته القانونية
ولذلك وفي احدى املرات قلنا لهم
«خذوا الوزير وأعطونا الكهرباء»
فإذا كان وزير الكهرباء ش���يعيا
فهذا يعني ان بيوتنا قد أضيئت،
وكمواطن ال يعنيني انتماء الوزير
املذهبي او الديني ،ما يعنيني ان
يتحمل مسؤوليته فقط.
يصادف اليوم (أمس) ذكرى
 7أيار (مايو) وما حصل بها
من أحداث مؤملة في بيروت،
ويتخوف البعض من تكرار
ذلك ..فما رأيكم؟
٭  7أيار كان يوما اسود ومفجعا
ومؤملا ،ما حصل في  7أيار نتذكر
س���لبياته من اجل اال تتكرر وأال

كيف ميكن ان نصل الى
قيام الدولة؟
٭ املسألة بسيطة جدا ،ميكن قيام
الدولة بأن يح���ل الذين ميتلكون
السالح حتى قوى الثامن من آذار
أنفس���هم كحركة أم���ل واألحزاب
وامليليشيات املوجودة التي ظهرت
في  7أيار ،حيث تبني في  7أيار انه
ليس «حزب اهلل» وحده لديه سالح
وهناك ميليشيات يفترض ان تكون
قد حلت نفسها منذ دخلت الدولة
كالرئيس نبيه بري ولكن تبني انها
مازالت موجودة واحلل يكون بأن
حتل هذه امليليشيات نفسها وتندرج
في مشروع بناء الدولة ،فكيف تريد
بناء الدولة وأنت في موقع متقدم
في الدولة ولديك ميليشيات؟ سؤال
يطرح نفسه.
مشروع حزب اهلل
كيف تقرأون مشروع حزب
اهلل في لبنان ،حيث نسمع
تصريحات عن اولوية
مشروع الدولة ،بينما
يصف البعض املمارسات
بأنها تتنفيذ ألجندة
ايرانية؟
٭ مش���روع حزب اهلل ،منفصل
عن مش���روع الدولة اللبنانية،
كما ظهر ،وهو ال يخفي ارتباطه
بالرؤي���ة االيراني���ة ف���ي لبنان
واملنطقة وهذه الثنائية ال ميكن
ان يحصل التعايش معها ،يجب
ان ينتظم سالحه ضمن منظومة
الدولة ،حت���ى يؤمن اللبنانيون
بأنه فعال يريد لبن���ان اوال ،فال
ميكن ان يكون يريد لبنان وقرار
السلم واحلرب ليس بيد الدولة
اللبنانية وقرار السالح ليس بيد
الدولة اللبنانية ،ال نريد ان تنزع
الدولة سالحه بالقوة ،بل املطلوب
ان يندرج ضمن املنظومة الدفاعية
للبنان والدولة اللبنانية.
المنظومة الدفاعية
ولكن لبنان واهل اجلنوب
خصوصا يعيشون يوميا
هاجس وقوع حرب جديدة
مع اسرائيل ،فما تعليقكم؟
٭ ان يعي����ش لبنان دائما خوف
االعتداء االسرائيلي ال مينع انضمام
س��ل�اح حزب اهلل الى املنظومة
الدفاعية ،وقد قلنا سابقا ان اجليش
اللبناني اذا كان ضعيفا بعديده
وعدته فبانضمامهم اليه سيصبح
قويا ،واذا كان قويا فبانضمامهم
تضاف قوة الى قوة اخرى ،فهذه
احلالة ال تبرر بقاء سالح حزب اهلل
خارج اطار احلكومة اللبنانية ،وال
يحمي لبنان الن انفكاك العالقة بني
الدولة والسالح يعرض لبنان الى
االخطار حتت حجة وجود سالح
غير مرتبط بالدولة اللبنانية.
اختالف اآلراء والعزل التعسفي
اختالفكم في اآلراء
السياسية مع التيارات
الشيعية دفعتم ثمنه موقع
مفتي صور فما هي جذور
اخلالف واسبابه؟
٭ اخلالف كان ح����ول مجموعة
من القضايا حتى قبل حرب متوز
كقضايا اجتماعية وسياسية وحول
اداء احلكوم����ات املتعاقب����ة التي
ش����اركت فيها حركة امل وغيرها
وكنا ننتق����د هذا االداء في املنابر
واجللسات الى ان أتت حرب «متوز»
التي انتق����دت نتائجها الكاراثية
التي حولها بعضهم الى انتصار
متناسيا الدمار والتهجير ،عندها
ارتفعت وتيرة اخلالف حول حرب
«متوز» وحول سياسة الثنائي التي
ادت التى عزل الطائفة في لبنان
ومحيطها العربي وقد اختلفنا معهم
في هذه السياسة ،وكنا ننهاهم عن
اعتصام بيروت قبل  7آيار ،النه
يؤدي الى فنت طائفية بإغالق وسط
بيروت ولكنهم استغلوا احداث آيار
وهاجموا دار االفتاء اجلعفري في
صور بهجوم مسلح وحولوها الى
مقعد حزبي وأتبعوا ذلك بخطوة
من العزل التعسفي قام بها املجلس

الشيعي ألسباب سياسية وبذلك
كشفوا أنهم ال يتقبلون رأيا آخر
داخل الطائفة ،فكيف سيقنعون
العالم بأنهم يقبلون آراء اآلخرين
في طوائف اخرى ،نحن ليس لدينا
سالح وال نقاتلهم به وكنت احرص
على املشاركة بصالة العيد املوحد
وراء مفتي اجلمهورية خللق حالة
من الوحدة االسالمية ،واملشاركة
في ذكرى الرئي����س احلريري او
الصالة في السراي احلكومي بهدف
االبقاء عل����ى جذور التواصل بني
الطوائف وعدم رفع وتيرة االحتقان
فطلبوا مني عدم االستمرار بهذه
املش����اركات ،ويرفضون اي حالة
تقارب اقوم بها ،فهل يريدون بذلك
رفع حاالت االحتقان ،ومشكلتهم
تكمن في عدم قدرتهم على تقبل
الرأي اآلخر.
اتفاق الطائف هو الحل
سماحة السيد ما مشروعكم
لقيام الدولة اللبنانية؟
٭ ليس لدينا مشروع خاص بنا،
بل املشروع الذي طرحته قيادات
لبناني����ة منذ عقود من الزمن في
اتفاق الطائف وقد صنعه اتفاق
اللبناني��ي�ن من أج����ل دولة ذات
إنصاف ملختلف الطوائف اللبنانية،
ولك����ن القيادات الت����ي أتت بعد
الطائف أعاقت تنفيذه ،ما نريده
منهم تطبيق هذا االتفاق الذي نص
على حل امليليشيات وجعل الدولة
املركزية هي املرجعية الرئيسية
لكل الفئات ،وأن تبسط سلطتها
على كام����ل االراض����ي اللبنانية
واالشكالية أنه بعد الطائف جاءوا
برؤساء امليليش����يات الى احلكم
والتزال ميليشياتهم معهم.
سورية ليست ضعيفة
تشهد سورية اليوم
تظاهرات متعددة فما رأيك
مبصيرها والى أين يتجه
الوضع السوري؟
٭ مصير التظاهرات واجتاه الوضع
السوري يبقى من باب التكهنات،
وما نقوله في هذه املناس����بة ان
هذه االصوات من الشعب السوري
يجب أن يصغي اليها النظام ويقيم
معها حوارا ألنه باحلوار ميكن أن
نصل ال����ى االصالحات والنتائج
ويبعد االنقسامات والنزاعات عن
املجتمعات.
يكثر احلديث عن وجود
عناصر ايرانية وتابعة
حلزب اهلل الى جانب
األمن السوري في قمع
التظاهرات ..فما رأيكم؟
٭ ال أعتقد أن النظام السوري بلغ
الى درجة من الضعف بأنه يحتاج
الى حزب اهلل أو ايران ،والنظام
يحرك جيشا وأمنا ويدخل املدن،
إمنا هذه الكلمات تلقى ملزيد من
االحتقانات املذهبية ،وهذا خطأ،
والبعض يريد أن يصف التحركات
بأنها ضد الشيعة أو العلويني أو
إيران ،واحلقيقة هي منطلقة من
مطالب وحاجات وإصالحات ،كما
هو في البحرين ليست فئة ضد
فئة ،بل مطالب يجب اإلصغاء اليها
دون عنف س����واء من احلاكم أو
الشعب.
ما رسالتكم الى اجلالية
اللبنانية في الكويت؟
٭ الى أبناء اجلالي����ة اللبنانية،
أمتنى أن يكونوا دائما كما عودونا
س����فراء لبالدهم ف����ي حضارتها
وقيمها والتفاعل احلي مع الدول
التي يعيشون فيها ولزوم التطبيق
ألحكامه����ا وعدم االنخ����راط في
التحركات السياسية ،وأال ينقلوا
اخلالفات السياسية في دولهم الى
حيث يعيشون.
كلمة أخيرة
٭ أود أن أشكر جريدتكم الكرمية
على إتاحة الفرصة لهذا اللقاء.
وأمتنى أن يسود الهدوء املنطقة
ويعم الس��ل�ام وتتح����رك إيران
إليج����اد حالة من احل����وار بينها
وبني دول املنطق����ة ،ونبتعد عن
التصعيد ونتكلم بلغة اليوم وهي
لغة التواص����ل والقانون الدولي
والتحاور والتعارف التي أرادها
اهلل بني البشر ،وأمتنى أن تبتعد
الشرور عن دول املنطقة وعاملنا
اإلسالمي.

