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)تصوير نور هنداوي( السيد علي األمني 

أكد أنه ال يمكن اختزال الطائفة بحزب أو زعيم

السيد علي األمني لـ »الراي«: 
غالبية شيعية صامتة ترفض

سياسة البعض التي خلقت الشكوك
في انتماء شيعة العالم العربي

•  ال��س��ي��د ع��ل��ي األم����ني اه���ا ب��ك��م في 
ال���ك���وي���ت، ب���داي���ة ال ب���د م���ن ال���ت���س���اؤل عن 
ك���ان���ت حققت  اذا  وم����ا  ال����زي����ارة  اه������داف 

اهدافها؟
ال���زي���ارة  وراء  خ���اص���ة  اه������داف  ال   -
سوى انها جاءت تلبية لدعوة كريمة 
استجبنا لها وكانت فرصة للتحدث 
افكاري  الكويتي عن  العام  ال��رأي  ال��ى 
وآرائ����ي واش��ك��ر وس��ائ��ل االع����ام التي 

اتاحت لي فرصة اللقاء بهم.
•  ب��ال��رغ��م م��ن االخ��ت��اف الكبير بني 
الكويت وبعض الدول االسامية االخرى 
وماحظ  م��وج��ود  الطائفي  النفس  ان  اال 
رسالتكم  ما  الكويتية،  العامة  الحياة  في 

للكويتيني الشيعة والسنة في آن؟
- م����ن ن���اح���ي���ت���ي ال ال����ح����ظ ال��ن��ف��س 
على  الكويت  ف��ي  م��وج��ودت  الطائفي 
ال���ب���اد  وادارة  ال���س���ل���ط���ات  م���س���ت���وى 
وال��ح��ك��ام، وان��م��ا ع��ل��ى ص��ع��ي��د بعض 
االط��������ر ال����ح����زب����ي����ة ال���ض���ي���ق���ة وب���ع���ض 
وس����ائ����ل االع�������ام ال���ت���ي ه����ي م��ن��ح��ازة 
لهذا الفريق او ذاك والتي تثير بعض 
االم����ور ال��ط��ائ��ف��ي��ة ك��م��ا ه��و ال��ح��ال في 

لبنان.
وهذا الحال يمثل األح��زاب التي ال 
خصوصا  لطائفتها  مختزلة  ت��ك��ون 
وان ال��س��ن��ة وال��ش��ي��ع��ة م��واط��ن��ون قبل 
ان يكونوا طائفيني ووالؤه��م لدولهم 
وم���ؤس���س���ات���ه���ا وق���وان���ي���ن���ه���ا ول���ي���س 
ل���خ���ارج ال���ح���دود. ف��ه��ذا االم����ر اثبتته 
امل��م��ارس��ات ال��ط��وي��ل��ة ل��ي��ك��ون��وا دائ��م��ا 
م��ع اخ��وان��ه��م ال��ش��رك��اء ف��ي ال��وط��ن في 

الدفاع عنه والوالء له.
اال ان ب��ع��ض االح������زاب ت���ري���د رب��ط 
ال��ش��ي��ع��ة ب����والء خ����ارج ال��وط��ن ويجب 
ال���ت���ن���ب���ه ل����ه����ذه االم����������ور. ون��ص��ي��ح��ت��ي 
ل��ه��م ب��االب��ت��ع��اد ع���ن ال��ج��م��اع��ات ال��ت��ي 
تريد ربطهم بمشاريع مستوردة من 

الخارج.
•  تشكو بعض االطراف من محاوالت 
والخليج  ال��ك��وي��ت  شيعة  لتجنيد  اي��ران��ي��ة 
ع���م���وم���ا م����ن اج�����ل ت��ن��ف��ي��ذ اس��ت��رات��ي��ج��ي��ة 
الى هذا  تنظرون  ومصالح طهران، كيف 

االمر؟
- ل���س���ت م����ع ال��ت��ع��م��ي��م، وامل���ح���اول���ة 
ل��ت��ج��ن��ي��د ب��ع��ض ال��ش��ي��ع��ة ع��ب��ر بعض 
ع���ب���ر  ي������ك������ون  ان  ي����م����ك����ن  امل�����ن�����ظ�����م�����ات 
ارت���ب���اط���ات غ��ي��ر خ��ف��ي��ة م���ع اي������ران. اال 
ان ال����رواب����ط ال��ش��ي��ع��ي��ة م���ع اي������ران في 
رواب��ط  ه��ي  وال��ع��راق  والخليج  لبنان 

تاريخية دينية وثقافية.
ان روابط املذاهب واالديان ال يجوز 
ان تكون على حساب االوطان، فوالؤنا 
الوط�����ان�����ن�����ا وان���ظ���م���ت���ه���ا ال���س���ي���اس���ي���ة 
امل��وج��ودة الننا ج��زء م��ن ه��ذا الشعب 

الذي اختار النظام السياسي.
ك��م��ا ان ال��ن��ظ��ام ال��س��ي��اس��ي الي����ران 
م��رت��ب��ط ب��ش��ع��ب��ه��ا ول���ي���س ل��ه��ا والي���ة 
على الشعوب في الخارج. ونرفض ان 
تكون عاقة الشيعة مباشرة مع ايران 
ان��م��ا ي��ج��ب ان ت��ك��ون م��ن خ���ال ال���دول 
التي تمثلنا وليس من خال االحزاب 

السياسية والجمعيات.
الكويت  للبنانيني في  •  ما رسالتكم 
من زاويتني، عاقتها بهذا البلد وانعكاس 

التطورات في لبنان عليها؟
- ال���ج���ال���ي���ة ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة ع��ل��ي��ه��ا أال 
ل���زوم وف��ائ��ه��ا بالعهود  دائ��م��ا  تنسى 
والعقود الدولية والتي تقتضي لزوم 
االن���ص���ي���اع ل��ل��ق��وان��ني امل��ح��ل��ي��ة وع���دم 
ال��ت��دخ��ل ف��ي ال���ش���ؤون ال��داخ��ل��ي��ة، واال 
الكويت  قدمته  ال���ذي  الجميل  ينسوا 
ام����ي����را وح���ك���وم���ة وش���ع���ب���ا واالي�������ادي 
البيضاء املمدودة للبنان عموما دون 

تفريق بني ابنائه.
وص����ي����ت����ن����ا ل����ه����م ب�����االب�����ت�����ع�����اد ف��ي 
ال��س��ي��اس��ي��ة ع��ن عاقاتهم  خ��اف��ات��ه��م 
املوجودة في االغتراب وان يكونوا يدا 
واح���دة م��ع ال��دول��ة ال��ت��ي تستضيفهم 

وان يطبقوا قوانينها املرعية.
•  ل���ن���ت���ح���دث ع�����ن ال�����ش�����أن ال���داخ���ل���ي 
اللبناني، كيف تقرأ املشهد اللبناني وفق 

املعطيات والتطورات السياسية االخيرة؟
 - الوضع في لبنان دائما في حالة 
م��ن ع���دم ال��ث��ب��ات واالس���ت���ق���رار نتيجة 
فيه  امل��وج��ود  السياسية  للتجاذبات 
وال��ت��ي اح��دث��ت أخ��ي��را ف��راغ��ا سياسيا 
م��ن خ���ال اس��ق��اط ال��ح��ك��وم��ة السابقة 
وعدم تمكن االكثرية الجديدة من ملء 
ال���ف���راغ ح��ت��ى االن ن��ت��ي��ج��ة االخ��ت��اف 

على الحصص.
ال���وض���ع ف���ي ح���ال���ة ج���م���ود وت��رق��ب 
ل��ل��م��رح��ل��ة امل��ق��ب��ل��ة، وع��م��وم��ا ح��ت��ى لو 
اعتقد  الجديدة فا  الحكومة  تشكلت 
ل��دي��ه��ا ح���ل���وال س��ح��ري��ة الن االم���ر  ان 
عن  وعجزها  ال��دول��ة  بضعف  مرتبط 

بسط سلطتها على كامل اراضيها.
•  اشرتم الى تأخر تشكيل الحكومة 
ال����ج����دي����دة، ب���رأي���ك���م اي�����ن ت���ك���م���ن ال���ع���ق���دة 
الحقيقية في هذا الصدد هل هي داخلية 

ام اقليمية ودولية؟
- اغلب الظن انها تكمن في الشأن 
ال��داخ��ل��ي ك���ون ال��ف��ري��ق ال���واح���د ال���ذي 
ت��ت��ن��ازع��ه  ال��ح��ك��وم��ة  بتشكيل  اوص����ي 
الحصص واالحجام، فكل فريق يريد 
ان ي���أخ���ذ ال��ح��ص��ة االك���ب���ر م���ن ط��ري��ق 
كبيرة  االخ��ري��ن واصبح هناك شهية 
م��ن اج���ل امل��زي��د م��ن ال��ح��ص��ص وليس 
تحمل املسؤولية وحل مشاكل الناس 

وادارة شؤون الباد.
اص���ب���ح���ن���ا ن���ش���ع���ر ب������ان امل���ن���اص���ب 
م���غ���ان���م ول�����م ت���ع���د م����واق����ع م��س��ؤول��ي��ة 
ي��ؤت��م��ن ف��ي��ه��ا امل���س���ؤول ع��ل��ى الشعب 

والوطن.
•  في هذا الصدد تفيد املعطيات بان 
تتمثل  االساسية  الحكومة  تشكيل  عقد 
العماد  الجمهورية  رئيس  ب��ني  بالخاف 
الحر  ال��وط��ن��ي  وال��ت��ي��ار  م��ي��ش��ال سليمان 
وزارة  ع��ون على  العماد ميشال  برئاسة 

الداخلية فهل يحق الحد احتكار وزارات 
معينة؟

بل  ال���داخ���ل���ي���ة  وزارة  ف��ق��ط  ل��ي��س   -
ه���ن���اك خ����اف����ات اخ������رى غ���ي���ر م��ع��ل��ن��ة. 
م��ن يختلف  فقط  ع��ون  العماد  فليس 
مع رئيس الجمهورية، انما كل فريق 
فلو  باسمه  الطائفة  يختزل  ان  يريد 
الخارجية  وزارة  ع��ن  الشيعة  ت��ن��ازل 
ل��ل��ع��م��اد ع���ون ي��م��ك��ن ان ت��ح��ل مشاكل 

اخرى.
الجميع يريدون حصصا ولو كان 
لتنازلوا  كافيا  باملسؤولية  ال��ش��ع��ور 
ع���ن ال��ح��ص��ص ل���ت���دار ش�����ؤون ال��ب��اد 

بالشكل الصحيح.
الحزبي  االنتماء  امل��واط��ن  يعني  ال 
اوال���س���ي���اس���ي ل���ل���وزي���ر، ان���م���ا ان ي��ق��وم 

باملسؤولية امللقاة على عاتقه.
•  يزعم البعض سماحة السيد انكم 
تميلون الى قوى الرابع عشر من مارس، 

كيف تفندون هذا االتهام؟
- م����ا ي��ج��م��ع��ن��ي ب����� 14 م������ارس ه��و 
م��ش��روع ال��دول��ة ف��ق��ط، ف��ا اواف���ق على 
س����ي����اس����ات 14 م�������ارس ك���ل���ه���ا ك���م���ا ال 
اختلف مع جميع سياسات 8 مارس.

ال���ق���اس���م امل���ش���ت���رك ال������ذي ج��م��ع��ن��ي 
م����ع 14 م������ارس ه����و امل���ط���ال���ب���ة ب���دول���ة 
املؤسسات والقوانني وهو االمر الذي 
طالبنا به قبلهم حتى منذ الثمانينات 
الجيش  ان��ت��ش��ار  ب��ض��رورة  خصوصا 
عام  وبعد  قبل  الجنوب  في  اللبناني 
2000 وما شكل نقطة خاف مع قوى 

االمر الواقع في الطائفة الشيعية.
ل��ق��د وج��دن��ا ش��ع��ار ال���دول���ة قاسما 
م��ش��ت��رك��ا ي��ج��م��ع��ن��ا ب�������14 م������ارس الن 
ال����دول����ة ي���ج���ب ان ت��ب��س��ط س��ل��ط��ات��ه��ا 
لها  اراض��ي��ه��ا وان يحتكم  ك��ام��ل  على 

الجميع.

•  يلومكم الفريق الشيعي االخر على 
توجيهكم النقد الى حزب الله خصوصا، 
اين اخطأ الحزب في االونة االخيرة وأين 

اصاب؟
- قبل حرب يوليو العام 2000 كان 
هناك شيء من التواصل مع حزب الله 
اال ان ال��ع��اق��ة ان��ق��ط��ع��ت ن��ه��ائ��ي��ا بعد 
ال���ح���رب ن��ت��ي��ج��ة ل��ل��م��واق��ف ال��واض��ح��ة 
ال���ت���ي ات��خ��ذت��ه��ا ف���ي م��س��أل��ة ض����رورة 
ان���ض���م���ام ال����ح����زب ل���ل���دول���ة وان����خ����راط 
قواه العسكرية فيها واملطالبة بعودة 
ال���ج���ي���ش وب���س���ط س��ل��ط��ة ال����دول����ة ف��ي 
الجنوب، اضافة الى رفضي ملا حدث 
السابع من مايو في بيروت وكل  في 

ذلك لم يرق لهم. 
كان حزب الله قبل العام 2000 يقوم 
بدور جهادي مقاوم وحقق انجازات، 
اال انه بعد ذلك لم يعد من مبرر لبقاء 

الجنوب خارج الدولة.
•  اشرتم الى احداث 7 مايو، هل ترى 

بأن 7 مايو جديدة يمكن ان تحصل؟
ي����وم ح��زي��ن   2008 ال���ع���ام  م���اي���و   -7
وم���ؤل���م ك���ان ي��ج��ب اال ي��ق��ع ب���ني اب��ن��اء 
الوطن الواحد. فلم أَر اسبابا موجبة 
مل�����ا ح������دث ول�����ذل�����ك اع���ت���ق���د ان������ه ي��ج��ب 
ان ن���ت���ذك���ر ذل�����ك ال����ي����وم وس���وداوي���ت���ه 
ومأسويته ليشكل ذلك رادعا حتى ال 

يكرره من قام به.
ان وج������ود ال����دول����ة امل���رك���زي���ة ال��ت��ي 
تبسط سلطاتها على الجميع، تشكل 

الضمانة لعدم تكرار االمر.
•  في حال استمرار الوضع على ما 

هو عليه هل سيتكرر ذلك؟
- م��ا دام ه��ن��اك س���اح خ���ارج اط��ار 
ال���دول���ة يمكن اس��ت��خ��دام��ه م���رة اخ��رى 
او غيره والساح  الفريق  ه��ذا  الك���راه 
ي����ج����ر ال������س������اح وي������وق������ع ال������ب������اد ف��ي 

يربط  ان  وبالتالي يجب  ال��ص��راع��ات. 
حزب الله ساحه باملنظومة الدفاعية 
ل���ل���دول���ة م����ا ي��ش��ك��ل ض���م���ان���ة ل��ج��م��ي��ع 

اللبنانيني.
•  ولكن ما مدى مشروعية املخاوف 
م���ن اس���ت���خ���دام ح����زب ال���ل���ه ل��س��اح��ه في 
ب���دال م��ن ان يبقى م��وج��ه��ا نحو  ال���داخ���ل 

اسرائيل؟
لساحه  ال��ح��زب  استخدام  يمكن   -
ف���ي ح����رب ك���ب���رى م���ع اس���رائ���ي���ل لسنا 
مستعدين لها، فانضباط الساح في 
اط���ار ال���دول���ة يحصن م��ن ال��ص��راع��ات 

الداخلية واالعتداءات الخارجية.
•  ثمة من يعتقد بان حزب الله يسير 
وف��ق اج��ن��دة اي��ران��ي��ة، م��ا ه��ي ال��دع��وة التي 

توجهها للحزب في هذا الصدد؟
الثقافية والدينية مع  العاقة  ان   -
اي��ران تقوم بني جميع الشعوب، انما 
العاقة السياسية فيجب ان تمر عبر 

الدولة اللبنانية ومن خال قنواتها.
ان ما يمثلني عند ايران ليس حزبا 
ال���دول���ة.  ان���م���ا  او م��رج��ع��ا او ج��م��اع��ة 
ان تحصل  يمكن  ال��ش��ع��وب  ف��ع��اق��ات 
ع���ب���ر ال�������زي�������ارات م�����ن خ������ال االم����اك����ن 
ال��ع��اق��ة  ال��دي��ن��ي��ة وال��س��ي��اح��ي��ة بينما 
السياسية فيجب دائما ان تكون بني 

الدول التي تمثل شعوبها.
من هنا فان املطلوب من حزب الله 
ان يعمل من اجل بناء الدولة اللبنانية 

وليس من اجل املصلحة االيرانية.
•  جرى تعديل القرار الظني في مقتل 
الشهيد  السابق  اللبناني  ال���وزراء  رئيس 
رف��ي��ق ال��ح��ري��ري وس���ط ات��ه��ام مسؤولني 
كبار في حزب الله وسورية بالتورط في 
الجريمة، م��اذا ل��و شمل ه��ذا ال��ق��رار فعا 

مسؤولني من حزب الله؟
االت���ه���ام���ي  ال�����ق�����رار  م����ا ص�����در  اذا   -

قرار  انه  التعامل معه على  فاملطلوب 
اتهامي ويجب ان يكون الرد عليه من 
التي تستخدم البطاله  خال االدوات 
ق��رار خاطئ ال يستند  بانه  والتبيان 
ال����ى م��ع��ل��وم��ات ص��ح��ي��ح��ة وذل�����ك يتم 
م��ن خ��ال تشكيل لجنة م��ن املحامني 
ال������دول������ي������ني امل������ع������روف������ني ب���خ���ب���رت���ه���م 

ونزاهتهم لكشف الخطأ.
وال����ق����رار ف���ي ط��ب��ي��ع��ة ال���ح���ال ليس 
ات��ه��ام��ا ل��ط��ائ��ف��ة او م��ذه��ب ب���ل الف���راد 
وليس جماعات او احزاب، وفي العالم 
اجمع عندما يتهم فرد فا يعني ذلك 
هو  انما  او جماعته  بلده  او  طائفته 
الذي يبقى متهما حتى اثبات االدانة 
او البراءة وبالتالي ال يجوز التعاطي 
م����ع ال�����ق�����رار ع���ل���ى ان�����ه ادان��������ة ب��م��ج��رد 

صدوره.
•  لنعود للحديث عن الوضع الشيعي 
في لبنان، اين هو السيد علي االم��ني في 

هذه املعادلة؟
- ث��م��ة ث��ن��ائ��ي��ة ش��ي��ع��ي��ة ف���ي ل��ب��ن��ان 
احتكرت الرأي وحاولت ان تجعل من 

الطائفة تابعا لها.
ن��ح��ن رف��ض��ن��ا م��ث��ل ه���ذه االح���ادي���ة 
في الرأي والتوجيه وعبرنا عن رأينا 
في اصعب الظروف فا يمكن اختزال 
الطائفة بحزب او زعيم او حتى اثنني.

في  نعتقد بوجود غالبية صامتة 
ال��ط��ائ��ف��ة ال��ش��ي��ع��ي��ة رف���ض���ت س��ي��اس��ة 
ال���ث���ن���ائ���ي���ة ال����ت����ي اح�����دث�����ت خ����ل����ا ف��ي 
الشيعة  بني  املشترك  العيش  عاقات 
وغيرهم اضافة الى احداثها للشكوك 
في شيعة العالم العربي وكونت شكا 

وريبة حول انتماء املواطن الشيعي.
ان م��ا ع���زز ال��ش��ك ب��االن��ت��م��اء عاقة 
ال��دول��ة ال��ت��ي ل��م ت��ع��ت��رف ب��وج��ود رأي 
اخ���ر ب��ل اع��ت��رف��ت ب��ح��زب ال��ل��ه وح��رك��ة 
في  للشيعة  وح��ي��دي��ن  كممثلني  ام���ل 
ل���ب���ن���ان اض����اف����ة ال������ى ت���ع���اط���ي ال������دول 
ال��ع��رب��ي��ة م��ع��ه��م��ا ع��ل��ى ه���ذا االس����اس، 
وك���ون ح��زب ال��ل��ه وح��رك��ة ام��ل ارتبطا 
الشيعة  فاصبح  االي��ران��ي،  باملشروع 

مرتبطني بايران.

نحن خ��ارج الثنائية، كنا وال نزال 
من دع��اة الدولة التي تشكل مرجعية 
للجميع وال��ت��ي ي��ج��ب االن��ص��ي��اع لها 

واالنخراط في مشروعها.
الطائفي في  الوضع  بالحديث عن    •
لبنان ثمة دعوات للثورة من اجل اسقاط 
ال��ن��ظ��ام ال��ط��ائ��ف��ي، م���ا م��وق��ف��ك��م س��م��اح��ة 

السيد من هذه الدعوات؟
- هناك تحرك شبابي واع من خال 
ادراك����ه للكثير م��ن ال��خ��ل��ل ال��واق��ع في 
النظام السياسي وعاقات اللبنانيني 
م��ع بعضهم وادراك�����ه ل��ض��رورة ال��غ��اء 
الطائفية التي اقرت في اتفاق الطائف 

ولم تطبق.
م��ن��ذ ان دخ���ل خ��اف��ن��ا م��ع الثنائي 
الشيعي الى العلن اكدنا اننا لسنا في 
صدد انشاء حالة حزبية جديدة، انما 
ن��ري��د ن��ش��ر ش���يء م��ن ال��وع��ي وت��رب��ي��ة 
ال��ن��اس ع��ل��ى االع���ت���راض وال��ن��ق��د ك��ون 

االراء ليست منزلة من السماء.
اال ان م���ا ح��ص��ل م��ع��ن��ا ف���ي ص��ور 
بالساح  االفتاء  دار  اجتاحوا  عندما 
واظهروا انهم ال يقبلون ال��رأي االخر 
داخل طائفتهم، فكيف يقبلون به من 

خارج الطائفة كما يزعمون؟
وننشر  االوض����اع  ان نصلح  ن��ري��د 
ح��ال��ة م��ن ال��وع��ي وم���ن ث��م يصبح من 
ش��أن املواطنني انشاء حالة اخ��رى او 

حزب جديد.
ان������ا ك����رج����ل دي������ن م���ه���م���ت���ي ان آم���ر 
ب����امل����ع����روف وان����ه����ي ع����ن امل���ن���ك���ر وق���د 
وج��دت اخ��ط��ارا محدقة بأهلي عبرت 
الثنائية  ت��م��ارس��ه  وه��ن��اك خلل  عنها 

فوقفت ضدها.
وب�����رأي�����ي م���ث���ا ل���ي���س م��ن��ط��ق��ي��ا ان 
يكون وزي��ر الخارجية شيعيا وليس 
ن��ق��ول ه��ذا للشيعة وذاك  اس��ام��ي��ا ان 

للسنة ما يظهرنا مذهبيني.
•  ف����ي م����ا ي��ت��ع��ل��ق ب����ال����ث����ورات ال��ت��ي 
تشهدها املنطقة العربية، من املاحظ ان 
املوقف من هذه الثورات ليس موحدا ملاذا 

برأيك؟
- هناك بعض االنظمة االيديولوجية 

امل��ع��روف��ة س����واء ك���ان دي��ن��ي��ا او فكريا 
التي تعتبر الخروج على الغير نضاال 
وجهادا وثورة، بينما الخروج عليهم 

مروق وخروج وخيانة.
فالذين خرجوا في ايران للمطالبة 
ب����االص����اح����ات وال����ح����ري����ات اع���ت���ب���روا 
اع����داء ل��ل��ن��ظ��ام بينما ح��ظ��ي��ت اح���داث 
سكوتا  وش��ه��دن��ا  بالتأييد  ال��ب��ح��ري��ن 

على ما يجري في سورية.
ه�����ذه االن���ظ���م���ة ت���ص���ف ال��ت��ح��رك��ات 
ملا  امل��دي��ح  فتكيل  ب��أوص��اف مختلفة، 
ضدها  م��ا  وتنتقد  مصالحها  يحقق 

ما يعطي صورة عن تعدد املعايير.
انتقدت موقف بعض  من ناحيتي 
العراق  في  س��واء  الدينية  املرجعيات 
او اي��������ران وال�����ذي�����ن اص���������دروا ف���ت���اوى 
ب��ت��ح��ري��م ال���ت���ظ���اه���ر ف����ي ب����غ����داد م��ث��ا 
ب��ي��ن��م��ا اي�����دوا ال��ت��ظ��اه��ر ف���ي ال��ب��ح��ري��ن 
وسكتوا ع��ن مصر وت��ون��س وه��ذا ما 
نعتبره امرا غير صحيح يكشف عدم 
املواكبة لاحداث بعمق وال ينظر الى 

عاقبة االمور.
ف���ف���ي ال���ب���ح���ري���ن م���ث���ا ك������ان ي��ج��ب 
الدفع باتجاه الحوار وليس التصادم 
خ��ص��وص��ا وان دع����وة ج����ادة ل��ل��ح��وار 
وج���دت وت��م رفضها وال��ن��ت��ائ��ج آملتنا 

جميعا.
•  هل من رسالة يمكن توجيهها الى 

شيعة البحرين؟
- ال��ش��ي��ع��ة ف����ي ال���ب���ح���ري���ن ج�����زء ال 
ي���ت���ج���زأ م����ن ال���ش���ع���ب ل���ه���م م��ط��ال��ب��ه��م 
ي�����ع�����ب�����روا  ان  وي�������ج�������ب  امل�������ش�������روع�������ة 
ع�����ن�����ه�����ا ب������ال������وس������ائ������ل ال�����ح�����ض�����اري�����ة 
تصل  ان  يجوز  وال  والديموقراطية، 
االم����ور ال���ى اس��ت��خ��دام ال��ع��ن��ف س��واء 
يجب  بل  الحكومة،  او  املعارضة  من 
والتفاهم وعدم ربط  للحوار  العودة 
م��ص��ي��ر االوط��������ان ب��م��ص��ي��ر االح������زاب 
ال���ت���ي ت��س��ع��ى ل����وج����ود اص����ط����دام م��ع 

الدول.
وجعلهم  املعتدلني  اي��ج��اد  عليهم 

مرجعياتهم وليس االراء املتطرفة.
•  اذا ما عدنا الى قوى 8 مارس، يأخذ 
يجري  م��ا  حيال  عليها صمتها  البعض 
ما  ف��ي س��وري��ة،  احتجاجات شعبية  م��ن 
دالالت هذا الصمت ومفاعيله املستقبلية 

املحتملة؟
- ه��ذا الصمت يعكس ع��دم وج��ود 
وب���أن���ه���م  م����ص����داق����ي����ة  ذات  م������وازي������ن 
ج�����م�����اع�����ة ال ي�����������رون م�������ا ي������ج������ري ف���ي 
س���وري���ة الن���ه���ا ح��ل��ي��ف��ت��ه��م ف��ه��م ي���رون 
م��ا ي��ج��ري ف��ي البحرين الن��ه��م حلفاء 
امل��ش��روع االي���ران���ي وه���ذا يكشف ع��دم 

مصداقيتهم وتبعيتهم لانظمة.
•  م����ا م���وق���ف���ك���م ال���ش���خ���ص���ي م��م��ا 
ي���ج���ري ف���ي س���وري���ة وط���ري���ق���ة ت��ع��اط��ي 
الحديث عن مؤامرة  النظام معها، وهل 

خارجية حديث ممكن؟
اح�����ت�����ج�����اج�����ات ش���ع���ب���ي���ة  ث�����م�����ة   -
م�����ل�����م�����وس�����ة ن�����ش�����اه�����ده�����ا ون����س����م����ع 
مطالبها، ونقول بأن الشعب اذا عبر 
عن مطالبه فعلى الحاكم االستماع 

له.
وال ي���ج���وز ق��م��ع ال��ش��ع��ب وق��ه��ره 
واسكاته بل يجب ان يحاور الحاكم 
واالمني  ال��دم��وي  القمع  الن  الشعب 
وال���ح���ل ال��ع��س��ك��ري ي��خ��م��د ال���ن���ار وال 
ي��ط��ف��ئ��ه��ا م����ا ي������ؤدي ال�����ى امل����زي����د م��ن 

االحقاد التي تنفجر الحقا.
•  في ق��راءة سريعة سماحة السيد 

الى اين تتجه املنطقة العربية برأيك؟
- ي���م���ك���ن ل��ل��م��ن��ط��ق��ة ال���ع���رب���ي���ة ان 
ت��ت��ج��ه ال����ى امل���زي���د م���ن االص���اح���ات 
وال��ح��ري��ات وال��دي��م��وق��راط��ي��ات التي 

تعود بالخير على الشعوب.
ول���ت���ف���ادي االخ���ط���ار وال���ص���راع���ات 
يمكن ال��وص��ول ال��ى اص��اح��ات دون 
اس��ت��خ��دام وس��ائ��ل ال��ع��ن��ف م��ن خ��ال 
ال��ح��وار ب��ني ال��ح��ك��ام وامل��ح��ك��وم��ني او 
من يمثل الحركات الشعبية ما يؤدي 
ال���ى ح��ص��ول اص���اح���ات دون اط��اق 

العنان ملزيد من االنقسامات.

•  ال ألحظ أن النفس الطائفي موجود 
في الكويت على مستوى   

السلطات وإدارة البالد  

•  املمارسات الطويلة أثبتت 
أن شيعة الكويت شركاء مع إخوانهم   

في الوطن في الدفاع عنه والوالء له  

•  نصيحتي للكويتيني باالبتعاد 
عن الجماعات التي تريد   

ربطهم بمشاريع مستوردة من الخارج  

|  كتبت غادة عبدالسالم  |

ان شيعة  أثبتت  الطويلة  املمارسات  ان  األم��ني  علي  السيد  الشيعي  الديني  املرجع  أك��د  فيما 
الكويت شركاء مع اخوانهم في الوطن في الدفاع عنه والوالء له، شدد على »عدم وجود النفس 
الطائفي في الكويت على مستوى السلطات وادارة الباد والحكام«، منبها في الوقت نفسه من ان 
»بعض االحزاب تريد ربط الشيعة بوالء خارج الوطن ويجب التنبه لهذه االمور. ونصيحتي لهم 

باالبتعاد عن الجماعات التي تريد ربطهم بمشاريع مستوردة من الخارج«.
األم��ني ال��ذي رفض ان »تكون عاقة الشيعة مباشرة مع اي��ران بل يجب ان تكون عبر الدول 
وليس االحزاب والجمعيات«، اعتبر ان »النظام السياسي اليران مرتبط بشعبها وليس لها والية 

على الشعوب في الخارج«.
ودع��ا األم��ني في ح��وار مع »ال���راي« الجالية اللبنانية في الكويت إل��ى »أال تنسى ل��زوم وفائها 
بالعهود واالنصياع للقوانني وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، وأال تنسى  الجميل الذي قدمته 

الكويت وااليادي البيضاء املمدودة للبنان دون تفريق«.
وفي الحديث عن األحداث التي تشهدها املنطقة، قال األمني ان »بعض االنظمة االيديولوجية 

املعروفة سواء دينيا او فكريا التي تعتبر الخروج على الغير نضاال وجهادا وثورة بينما الخروج 
عليهم مروق وخروج وخيانة«، مشيرا إلى ان »الذين خرجوا في ايران للمطالبة باالصاحات 
والحريات اعتبروا اعداء للنظام بينما حظيت احداث البحرين بالتأييد وشهدنا سكوتا على ما 

يجري في سورية«.
الدفع باتجاه الحوار وليس التصادم خصوصا وان  البحرين مثا كان يجب  انه »في  ورأى 
دعوة جادة للحوار وجدت وتم رفضها والنتائج آملتنا جميعا«، مبينا ان »الشيعة في البحرين 
جزء ال يتجزأ من الشعب لهم مطالبهم املشروعة ويجب ان يعبروا عنها بالوسائل الحضارية 

والديموقراطية«.
واضاف ان »ثمة احتجاجات شعبية ملموسة في سورية نشاهدها ونسمع مطالبها«، مشيرا 
إلى انه »ال يجوز قمع الشعب وقهره واسكاته بل يجب ان يحاور الحاكم الشعب الن القمع الدموي 

واالمني والحل العسكري يخمد النار وال يطفئها«.
وعلى الصعيد اللبناني، رأى األم��ني ان »ال حلول سحرية في لبنان ألن االم��ر مرتبط بعجز 
الحكومة  تشكيل  تأخر  »مشكلة  ان  معتبرا  أراض��ي��ه��ا«،  كامل  على  ع��ن بسط سلطتها  ال��دول��ة 

داخلية كون الفريق الواحد الذي أوصي بتشكيلها تتنازعه الحصص واالحجام«.

وفيما اعتبر األمني ان »7 مايو العام 2008 يوم حزين ومؤلم كان يجب اال يقع بني ابناء الوطن 
الواحد« - في إشارة إلى املواجهات املسلحة التي اندلعت بني حزب الله وخصومه السياسيني- حذر 
من انه »ما دام هناك ساح خارج اطار الدولة يمكن استخدامه مرة اخرى الكراه هذا الفريق او غيره«.
وإذ دعا األمني إلى »ربط ساح حزب الله ساحه باملنظومة الدفاعية للدولة لتشكيل ضمانة 
لجميع اللبنانيني«، بني ان »املطلوب من حزب الله ان يعمل من أجل بناء الدولة اللبنانية وليس من 

اجل املصلحة االيرانية«.
وحمل األمني الدولة اللبنانية وتعاطي الدول العربية مع حزب الله وحركة أمل كممثلني وحيدين 
للشيعة في لبنان »مسؤولية تعزيز الشك باالنتماء، وكون حزب الله وحركة امل ارتبطا باملشروع 
الطائفة  ف��ي  غالبية صامتة  »وج���ود  إل��ى  ب��اي��ران«، مشيرا  مرتبطني  الشيعة  فاصبح  االي��ران��ي، 

الشيعية ترفض السياسة التي خلقت الشكوك في انتماء شيعة العالم العربي«.
وفي موضوع القرار الظني باغتيال رئيس الوزراء اللبناني السابق الشهيد رفيق الحريري، 
رأى األمني ان »القرار في طبيعة الحال ليس اتهاما لطائفة او مذهب بل الفراد وليس جماعات او 

احزاب«، داعيا إلى »عدم التعاطي مع القرار على انه ادانة بمجرد صدوره«.
وفي ما يلي تفاصيل الحوار:

•  نرفض أن تكون عالقة الشيعة مباشرة 
مع إيران ويجب أن تكون عبر الدول   

وليس األحزاب والجمعيات  

بعض األنظمة األيديولوجية   •
تعتبر الخروج على الغير نضاال وجهادا   

بينما الخروج عليهم مروق وخيانة  

•  املطالبون باإلصالحات في إيران اُعتبروا 
أعداء للنظام بينما حظيت أحداث البحرين   

بالتأييد وشهدنا سكوتا عما يجري في سورية

•  تعاطي الدول العربية مع »حزب الله«
وحركة أمل كممثلني وحيدين للشيعة   

في لبنان عّزز الشك بانتمائهم  

•  على اللبنانيني أال ينسوا الجميل الذي قدمته
الكويت واأليادي البيضاء املمدودة للبنان  

  دون تفريق

•  ال حلول سحرية في لبنان ألن األمر 
مرتبط بعجز الدولة عن بسط سلطتها   

على كامل أراضيها  

•  مشكلة تأخر تشكيل الحكومة داخلية 
وصي بتشكيلها 

ُ
كون الفريق الواحد الذي أ  

تتنازعه الحصص واألحجام

•  كل فريق يريد أن يختزل الطائفة باسمه 
فلو تنازل الشيعة عن »الخارجية«   

للعماد عون يمكن أن ُتحل مشاكل أخرى  

•  الشيعة في البحرين جزء ال يتجزأ من الشعب 
ويجب العودة للحوار والتفاهم

•  ثمة احتجاجات شعبية ملموسة في سورية 
والقمع الدموي واألمني يخمد النار وال يطفئها

•  صمت »8 مارس« عما يجري في سورية 
يكشف عدم مصداقيتهم وتبعيتهم لألنظمة  

•  القرار الظني في اغتيال الحريري 
ليس اتهاما لطائفة أو مذهب  

بل ألفراد وليس جماعات أو أحزاب  

•  القاسم املشترك الذي جمعني 
مع »14 مارس« وفرقني عن »8 مارس«  
هو املطالبة بدولة املؤسسات والقوانني  

•  املطلوب من »حزب الله« أن يعمل 
من أجل بناء الدولة اللبنانية   

وليس من أجل املصلحة اإليرانية  

•  سالح »حزب الله« يجب أن ُيربط 
باملنظومة الدفاعية للدولة   

لتشكيل ضمانة لجميع اللبنانيني  

•  ما دام هناك سالح خارج إطار الدولة 
فـ »7 مايو« يمكن أن يتكرر  
  إلكراه هذا الفريق أو غيره

األمني متحدثا الى الزميلة غادة عبدالسام


