
حوار مع الدكتور احمد الزين ممثل حركة أمل في بريطانيا

  

لندن - اسلام تایمز - يسرنا في موقع إسلام تايمز أحري حوار صحفي مع الاخ الدكتور احمد الزين ممتل حركة أمل في لندن والناشط
الإعلامي والسياسي المعروف في الأوساط التفافية والسياسية والإعلامية والدينية في العاصمة البريطانية لندن .

      

  

   اسلام تایمز المراسل :

  

حوار مع الدكتور احمد الزين ممثل حركة أملمدير الموقع الجمعية الثقافية اللبنانية والموقع الصحفي اراء وافكار بهدف اطلاع
القاري العربي الكريم بالنشاطات والفعاليات المتعددة والمتنوعة التي تقوم بها المراكز الاسلامية والجاليات العربية والقوي السياسية

العربية والإسلامية في العاصمة البريطانية لندن .
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س: د احمدالزين انت مهندس درست هنا في بريطانيا ولك نشاطات متنوعة ومتعددة هل يمكن لنا التعرف عن بطاقتكم الشحضية
واعطي لنا نبدة مختصرة عنكم ماهو د. احمد الزين؟ 

  

.... بسم الله الرحمن الرحيم.. بداية اشكركم واشكر موقع اسلام تايمز على ما خصني به من عناية.. أبدأ بتعريف نفسي: انا من الذين
هداهم الله الى الاسلام والى موالاة وحب اهل البيت عليهم السلام. جئت من عائلة لبنانية متواضعة من بعلبك شرق لبنان اتيت الى

بريطانيا للدراسة سنة 1985, والحمدالله نلت شهادة الماجستير والدكتوراه في علوم الحاسب الالكتروني سنة 1992 من جامعة (أسكس) في
وبسبب الاوضاع الامنية في لبنان آنذاك.. فضلت البقاء مع عائلتي في لندن والعمل فيها... والوقت  مدينة (كولشستر) شمال غرب لندن.

مضى دون ان نحسب له حساب حتى امضينا من عمرنا هنا 25 سنة. احمل الجنسية البريطانية وأتكلم اللغة العربية اللغة الام واللغة
الانكليزية. 

  

  

س: هل يمكن ان تعطي لنا صورة كاملة عن نشاطكم السياسي باعتباركم ممثل حركة أمل في لندن ؟ وهل نشاطكم يقتصر في أوساطة
الجالية اللبنانية أم أنه يتسع ليشمل كافة الجاليات العربية والأجنبية في بريطانية ؟ 

  

... منذ تعيني كرابط تنظيمي لحركة امل في بريطانيا في آذار 2008: ونحن نعمل بالمسار الحركي التنظيمي, بالتواصل مع الاعضاء
الحركيين خصوصا ومع ابناء الجالية اللبنانية عموما في بريطانيا..وتقديم لهم خدمات الترجمة والاستشارات, والمساعدة في اجراء

معاملاتهم القانونية من سكن ومدارس وزواج وافراح واتراح... وتحصيل حقوقهم من الدوائر الحكومية البريطانية.. وقد أنشأنا لهذه
الغاية (الجمعية الثقافية اللبنانية - لندن) وأصدرنا نشرة ثقافية شهرية من 12 صفحة تدعى (أفكار وآراء), ونحن الان في صدد اصدار

العدد 34 للسنة الثالثة. 

  

لنشر فكر الامام القائد المغيب موسى الصدر (مؤسس حركة (lebanesemessage.co.uk)وفي بداية 2010 أنشأنا موقعا الكترونيا للجمعية يدعى 
امل), ولنذكر العالم بمظلوميته وتغييبه غير المبرر على ايدي النظام الليبي الظالم.. ونشر سياسة حركة امل في لبنان الذي يترأسها

الرئيس القائد الاستاذ نبيه بري رئيس مجلس النواب اللبناني الحالي, بالاضافة الى المواضيع الفكرية والثقافية ونشر اخبار ونشاطات
حركة امل في بريطانيا وابناء الجالية اللبنانية في بريطانيا . 

  

كما نعمل على التواصل مع المغتربين اينما وجدوا في بلاد الاغتراب وربطهم بالوطن الام لبنان من خلال الموقع الذي يشكل منبرا
ثقافيا وفكريا, واعلاميا وبنك معلومات وارشادات لهم, ونعمل ايضا على تغطية نشاطاتهم الاجتماعية والثقافية والدينية والفكرية

والرياضية والنسوية . 
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ولا يقتصر علمنا مع اللبنانيين فقط, بل بتعداه الى العمل بالمسار الفكري والثقافي مع المراكز والجمعيات والمنظمات العربية
والاسلامية والهيئات البريطانية غير الاسلامية, ومنظمات حقوق الانسان, وغيرها.. والتواصل معهم والمشاركة في برامجهم

ومؤتمراتهم واحتفالاتهم, ومتابعة وحضور الندوات السياسية في البرلمان البريطاني, وتلبية دعوات القناوات الاعلامية والفضائية
للمشاركة في برامجهم الحوارية والفكرية. 

  

  

س: نشاطكم لاشك واسعة ومتعددة على ماذا يعتمد نشاطكم هل لكم دعم مالي لهذة النشاطات وماهو الدعم المقدمة لكم ؟ 

  

هذا النشاط المتعدد السياسي والثقافي والاعلامي والاجتماعي.. قائم على العمل الطوعي والخيري.. على أيدي أفراد قلة متطوعة مؤمنة
بقضايانا العادلة وقضايا وطننا الحبيب لبنان, ونحن نغطي دعم هذه النشاطات من جيوبنا الخاصة, ولا نتلّقى اي دعم من أي جهة , فقط

نقصد وجه الله تعالى..ونطلب به الفلاح والنجاح لحركة امل وللبنانيين وأهلنا في الوطن. 

  

  

س: هل يمكن لنا القول ان نشاطكم اسهم الي حد ما في الثاتير على اتجاهات الراي العام في الشارع البريطاني والتعريف بالشان التقافي
والسياسي الجاري الان في لبنان؟ 

  

بالطبع... تنصب معظم جهودنا على التواصل والترشيد والتثقيف والتوجبه والتوعية السياسية والثقافية ووضع المغتربين اللبنانيين
في اجواء ما يحصل في لبنان من احداث ومستجدات.. ونغذيهم بالاخبار السياسية الوطنية التي تدعم مسيرة الوحدة والوفاق والتعايش
بين ابنائه وحفظ المقاومة.. حتى يتسنى لهم من نقل صورة المشهد السياسي الواقعي الى جيرانهم الانكليز واصدقائهم وزملائهم في

العمل.. وتعريفهم بقضايانا العادلة وخصوصا قضية فلسطين وحماية المقاومة في لبنان وفلسطين, وحماية لبنان والوطن العربي من
الغطرسة الصهيونية... وللرد على الانتهاكات والاعتداءات المتكررة من قبل الصهاينة على مقدساتنا في القدس وفلسطين بواسطة

الاعلام والندوات والمؤتمرات. 

  

وقد أنشأنا صداقات وعلاقات مميزة مع ممثلي المراكز والجمعيات والمنظمات اللبنانية والعربية والاسلامية في بريطانيا... وحتى غير
العربية وجمعيات حقوق الانسان وجمعيات بريطانية مثل "جمعية أوقفوا الحرب", وجمعية التضامن الفلسطيني"..و"جمعية أصدقاء

لبنان"... من اجل هذه الغاية... 
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س: أقام مكتب حركة امل في بريطانيا احتفاله السنوي بمناسبة الذكرى الثانية والثلاثين لتغييب الامام السيد موسى الصدر مع رفيقيه
سماحة الشيخ محمد يعقوب والصحافي عباس بدرالدين,؟ الي اين وصلت جهودكم ومتابعاتكم لقضية اختفاء الامام السيد موسى

الصدرمع رفاقه ومعرفة مصيرهم ؟ 

  

قضية اختفاء الامام السيد موسى الصدر ورفيقيه الشيخ محمد يعقوب والصحافي عباس بدرالدين هي وصمة جبن وعار على جبين
النطام الليبي الظالم وخصوصا على زعيمه الاضحوكة معمر القذافي الذي لم يتجاوب لحد الان في حل مفاصل هذه الملف, وقد

اظهرت التحقيقات القضائية في لبنان وايطاليا الى ضلوع معمر القذافي شحصيا في إخفائهم وهو المسؤول المباشر على هذه
الجريمة التكراء. ولم نقطع الامل ولا تزال حركة امل والمجلس الاسلامي الشيعي الاعلى في لبنان يتابعا قضية الامام الصدر في كل

المناسبات وفي المحافل الدولية.. وعبر القنوات الدبلوماسية والقضائية ... وللبيت رّب يحميه. 

  

  

س: ماهو باعتقادكم سر الهجمة الشرشرة عليكم وعلى حزب اللة من داخل لبنان وخارج لبنان ؟وماهو علاقة حركة امل بحزب اللة ؟
والقوي السياسية اللبنانية ؟ وأين موقع حركة امل في الخارطة السياسية اللبنابنة ؟ 

  

هذه الهجمة الشرسرة علينا مربوطة بمخططات اقليمية وبمشاريع اميركية اسرائيلية وعملائهم في الداخل تهدف الى اضعاف وضرب
كل ما يمت بصلة الى مقاومة المحتل الاميركي في العراق والمحتل الصهيوني في فلسطين ولبنان وسوريا. ونحن حركة امل وحزب

الله جزء من هذه المقاومة العربية التي تضعها امريكا واسرائيل في باب الاستهداف الامني والتشويه الاعلامي والمجابهة العسكرية.. 

  

حركة امل وحزب الله شجرة واحدة بغصنين وهما من شجرة الصحابي الجليل ابي ذر الغفاري التي يغذيها الفكر المحمدي والتضحية
الكربلائية الذي يتجّسد عطاء واستشهاد الامام الحسين (ع) في مفهومهم الحركي والمقاوم كقدوة ومثالا يحتذى به في سبيل سلك

نفس الطريق في تحرير الارض من المحتل وحماية الشعب والوطن (ام النصر ام الشهادة). فارتباطهما ببعضهما ارتباط عقائدي
عضوي واحد, وعلاقتهما علاقة دم وتضحية وجهاد مشترك باتجاه هدف واحد وطريق واحد لحفظ لبنان ووحدته والانسان وعّزته

والمقاومة واستمرارها. 

  

وحركة امل هي جزء من العائلة اللبنانية الكبيرة بمختلف الوانها واطيافها وقواها السياسية والطائفية, وهي على علاقة متينة مع
جميع مكونات المجتمع اللبناني المتنوع, وقواه السياسية المختلفة بسبب سياسة الانفتاح والحوار والاعتدال التي يتبعها الرئيس نبيه

بري الذي يمثل صمام أمان للبنانيين وللبنان. 

  

وتعتبر حركة امل جزء اساسي وهام من احزاب المعارضة اللبنانية التي تتمّيز بقاعدتها الواسعة وامتدادها الشعبي في جميع مناطق
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وقرى الوطن.. وهي رقم صعب في المعادلة اللبنانية والاقليمية والدولية. 

  

  

س: هناك احدات يومية تشهدها لبنان وهناك متغيرات تجري هناء وهناك والملف اللبناني يحظي باهتمامات ومتابعات مراكز صنع
القرار السياسي في العديد من دول العالم ؟ هل يمكن لكم اعطي رابكم بما يجري في الساحة السياسية اللبنانية ؟ 

  

صحيح لبنان يحظى باهتمام المجتمع الدولي بسبب موقع لبنان الاستراتيجى على البحر الابيض المتوسط الذي يعتبر بوابة الشرق,
وكموقع جغرافي موازي لدولة فلسطين المحتلة من قبل الغزاة الصهاينة, وبسبب وجود المقاومة في محاربة هذا الكيان الاسرائيلي
الذي يلقى الحماية والدعم من قبل معظم بلدان صانعى القرار السياسي وقوى الهيمنة والاستكبار... نعم كل هذا الاهتمام والتدخل في
شؤونه الداخلية وسياسته لانه يمثل محور الممانعة والمقاومة في محاربة دولة اسرائيل المصتنعة من قبل الغرب. وهناك سبب اخر
وهو ضرب صيغة التعايش الحضاري بين مختلف الطوائف اللبنانية وتخريب السلم الاهلي حتى يبررون وجود دولة اسرائيل كدولة

عنصرية يهودية ذات لون واحد... 

  

فكل ما يجري في لبنان والمنطقة من حروب وفتن وتجاذبات سياسية وتصارعات امنية ومطارحات اعلامية وسجالات مذهبية وطائفية
سببه وجود الصهاينة في قلب الجسد العربي مما سبب في انقسام العرب واللبنانيين بين من يعتقد بان اسرائيل عدوة ومعتدية ويجب

إزالتها.. وبين من يعتبر اسرائيل جارة وصديقة ويمكن تطبيع العلاقات معها... وهذا الانقسام باٍق ما دامت دولة اسرائيل باقية. 

  

  

س: ملف المحكمة الدولية في لبنان المتعلق باغتيال الرئيس الحريري الي اين يسير؟ الرئيس اللبناني دعا المحكمة الدولية الى استعادة
مصداقيتها عبر الابتعاد عن التسييس حزب اللة كشف مكشف وهناك شهود الزور وبأنهم ضللوا التحقيق وألحقوا الأذى بسوريا

ولبنان وهناك . 

  

مذكرة توقيف غيابية صدرت من سورية بحق قضاة وضباط وسياسيين وإعلاميين وأشخاص من جنسيات لبنانية وعربية وأجنبية
وتواصل سوري وسعودي والعدو الصهيوني يهدد بشن حرب على لبنان ؟ لاشك ان لبنان اليوم يواجه تحديات داخلية وخارجية ومنها

قيام العدو الصهيوني بشن حرب على لبنان الي أي مدي يستطيع لبنان مواجهات تلك التحديات وكشف حقيقة مايجري وتجنيب
الشغب اللبناني الحرب الأهلية والمومرات الصهيونية والأمريكية عليها ؟ 

  

اولا علينا ان نعرف ان المحكمة الدولية هربت الى الامم المتحدة من قبل مجلس الوزراء اللبناني عندما كان رئيسها فؤاذ السنيورة,
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هربت بعجل دون الرجوع الى رئيس الجمهورية ومجلس النواب, ومن مسار التحقيق الدولي وما رافقه من اتهام سوريا من دون دليل
ووقائع والتزوير وخلق شهود الزور وما لحق من حبس وظلم الضباط الامنيين الاربعة يبّين بان هناك لعبة دولية تحاك في اتجاه

اتهام المقاومة التي حققت النصر على اسرائيل المعتدية على ارضنا وعرضنا.. ولدك اسفين الفتنة المذهبية بين فئات الشعب اللبناني
لإشعال الحرب المذهبية في لبنان والمنطقة خدمة لاسرائيل التي انهزمت وانكسرت في جنوب لبنان في حرب تموز 2006, تعويضا لها

واستشفافا بالمقاومة وانتقاما من حزب الله.. 

  

وللاسف فان اقطاب المعارضة قد وقعوا في الفخ المخطط لهم واوقعوا انفسهم والوطن في متاهات السياسة الدولية وسراديب الامم
المتحدة والاعيب مجلس الامن غير العادل ولعبة الامم والتي تشكل الولايات المتحدة المنحازة الى اسرائيل اهم اقطابه.. فقد نجحت

قوى 14 آذار في توظيف عملية الاغتيال للشهيد الحريري والتعاطف الشعبي وتقاطعت مصالحهم مع مصالح قوى خارجية في تمرير
الانقلاب على السلطة منذ تولي فؤاد السنيورة رئاسة الحكومة اللبنانية ... واستطاعوا ان يوهموا معظم اللبنانيين بعدم استقلالية
القضاء اللبناني مع الشك بمهنيته, وعمدوا الى تهميش مؤسسات الدولة وانتقاص سيادة الدولة .. حتى برروا اللجوء الى المحكمة

الدولية تحت البند السابع. 

  

وقد تصرفوا بخزينة الدولة وتم صرف 11 مليار دولار من دون اي يكون هناك اي كشف او جدول صرف. ووضعوا على كاهل الوطن
والمواطنيين دين عام فاق الخمسين مليار دولار. كل هذا ليس حبا بالحقيقة من أغتال الشهيد الحريري؟ بل لتمرير مخطط دولي

للنيل من سوريا الممانعة وقوى المقاومة الصامدة في وجه التهديدات والانتهاكات الاسرائيلية . وكادوا ان ينجحوا لولا صمود سوريا
وحكمتها والمقاومة وحنكتها, 

  

واعادة العلاقات السورية السعودية (معادلة س-س العربية) الى مجراها الطبيعي والاتفاق على درء الفتنة في لبنان واعتماد اجواء
التهدئة وفرض عوامل الوحدة والتضامن بين الاطراف وان يكون الامن والاستقرار فوق المحكمة الدولية وقرارها الظني المزمع

اصداره قريبا ضد المقاومة. 

  

اما مذكرات التوقيف السورية بحق اللبنانيين فهي امر قضائي مستقل ولا دخل للسياسة بها, ومعالجتها تتم عبر المحاكم القضائية
السورية والقضاة ومحامي الدفاع ومحاكم الاستئناف. والقضاء هي السلطة الوحيدة التي لها الحق في كلمة الفصل في تبرئة البرىء

وتجريم من تراه متورط.. 

  

اما التهديد الاسرائيلي بشن حرب على لبنان, فان لبنان سوف يدافع عن نفسه بتعزيز الوحدة الوطنية والتوافق والتضامن والعيش
المشترك, وبصمود شعبه وجيشه ومقاومته وبتفاعل وتكاتف الجميع من اجل حماية سيادته وارضه من اي اعتداء خارجي محتمل. 

  

  

س: الرئيس الايراني محمود احمدي نجاد قام بزيارة الى لبنان والقى خطابا في ملعب الراية في الضاحية الجنوبية لبيروت, والقى
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خطابا ثانيا في قرية بنت جبيل في جنوب لبنان في تجمع جماهيري حاشد اعد لة حزب الله كيف تنظرون انثم الي هذة الزيارة ؟ 

  

تعتبر زيارة الرئيس الدكتور نجاد الى لبنان زيارة تاريخية, جاءت تلبية لدعوة الرئيس اللبناني ميشال سليمان, وهي خطوة
دبلوماسية مهمة في توطيد العلاقات بين البلدين على محتلف المستويات السياسية والاقتصادية والصحية والثقافية والرياضية

والزراعية وفي مجال الطاقة والنفط والكهرباء الغاز وغيرها. وقد تم توقيع 17 اتفاقية بين البلدين وهي تحمل الكثير من الآمال الى
الشعب اللبناني باكمله. 

  

ولا تعتبر (كما يروج بعض المغرضين) هذه الزيارة هي تقوية فريق على فريق, بل جاءت بالخير والنعم والمشاريع والتي ستطال
نتائجها واستثماراتها جميع اللبنانيين. فايران دولة صناعية قوية ويمكن الاستفادة من خبراتها التقتية والصناعية والزراعية

والصحية والخدماتية وغيرها.. 

  

اما بالنسبة لخطب الرئيس نجاد في ملعب الراية وفي بنت جبيل فقد جاءت طبيعية ومنسجمة مع سياسته وافكاره وتواضعه وثوريته
.. حيث وضع النقاط على حروف واقع لبنان والمنطقة التي تتجاذبها مشروعين: احدهما شرق اوسط جديد تقوده امريكا مع دول

الاعتدال العربي وبعض القوى السياسية ومنها 14 آذا في لبنان.. والاخر مشروع شرق اسلامي تقوده ايران وتركيا وسوريا ولبنان وقوى
المقاومة في لبنان وفلسطين. لذلك لم يفرض الرئيس نجاد املاءاته ولا شروطه ولم يطرح شعارات رنانة بل أعلن موقفه ودعمه

لقوى المقاومة في لبنان لمشروع شرق اسلامي المنسجمة مع مواقف وخيارات شعوب المنطقة, وليقول بصراحة ما يعتقد به من
ايمانه العقائدي بان تحقيق العدالة تحتم بان تنحدر اسرائيل الى زوال. وشعوب المنطقة الى مزيد من الحرية والتحرير والعزة

والانتصار. 

  

  

س: شاركتكم انثم في لندن في المؤتمر الدولي الرابع للتقريب بين المذاهب الاسلامية وتحت عنوان "دور التقريب في نهضة الامة
الاسلامية وبناء مستقبلها؟ ماهو باعتقادكم الالية التي يمكن من خلالها تحقيق التقريب بين المذاهب الاسلامية ؟ او بين اهل المذاهب؟ 

  

التقريب بين المذاهب الاسلامية مشروع واعد للامة وهو حاجة ملحة للمسلمين الذين يعانون ويلات التفرقة والتصادم والتلاعن
والتكفير والقتل والذبح باسم الدين والمذهب. وهذا المشروع لا يزال يتطلب الكثير من المحاولات والجهد والمتابعة والتواصل وعدم

اليأس على مستوى الافراد والحكومات والدول والمنظمات ومراكز الابحاث, والمجتمع المدني بكل مكوناته..., وعقد المزيد من
المؤتمرات والندوات والاجتماعات والمعارض والدورات المشتركة ونشر الكتب والبحوث والخطب الفكرية والدينية التي تتناول

مواضيع التقريب والوحدة من اجل توعية الشعوب المسلمة وتبيين حقائق الاعتقادات عند جميع الفرق الاسلامية. 

  

ومن اهم معوقات التقريب هو جهل الطرف للطرف الاخر, وتكوين في عقل الطرف الاول جملة من الشعوذات والاشاعات والشوائب
التاريخية والافكار الخاطئة عن الطرف الاخر.. وتحميل كل طرف معتقدات غير صحيحة ومفبركة فوق معتقدات الاخر. ولا بد من
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استعمال العقل واستدلال بالمنطق والنظر بموضوعية والتدقيق العلمي والبحث التاريخي المجرد من التعصب وعقدة الانا لسحب
الاحاديث والروايات الشاذة عن القاعدة المألوفة والمعهودة في اماكن الخلاف المذهبي ومواطن الاختلاف التاريخي وعدم التدوال بها

ومنع نشرها وإذاعتها, ولا بد ان نكّون مساحات مشتركة من الاعتقادات الصحيحة التي يؤمن بها جميع أتباع المذاهب, وان نتّبنى
ساحات اعلامية مشتركة لحوار العقلاء والباحثين بنية خالصة صادقة لمعرفة الحقيقة عن التاريخ والاحاديث والروايات... حتى نعّبد

الارضية الصلبة نحو الانطلاق الى تضييق الفوهة التاريخية المفتوحة على مصرعيها من قبل المستشرقين ودسائس اعداء الاسلام
واعداء التقريب والتقارب والوحدة. 

  

ولمشروع التقريب لا بد من تبّني مشروع اسلامي موحد من جميع المذاهب يقاوم الشيطان الاكبر والعدو المشترك بيننا المتمثل
بقوى السيطرة والاستكبار التي تسعى الى امتصاص ثرواتنا الطبيعية وامتلاك قرارنا الوطني باحتلال اراضينا والتحكم بحكوماتنا..

وفرض عائلات حاكمة ملكية وحكام طغاة حزبية واشباه رجال حاكمة موروثة 

  

وعلى هذا المشروع الوحدوي ايضا ان يقاوم الشيطان الاصغر فينا المتمثل بالجهل والتخلف والتبسيط في التفكير والاحتقان
والتشنج والتعصب وسوء الممارسات السلوكية الجاهلية من شتم ولعن وسّب والغاء وتصفية وقتل بين ابناء الامة الاسلامية الواحدة...

وان نتذكر دائما ولا ننسى قول الله تعالى: (َوِإَنّ َهِذِه ُأَمُّتُكْم ُأَمًّة َواِحَدًة َوَأَنا َرُبُّكْم َفاَتُّقوِن)(المؤمنون: 52). 

  

  

س: إصدار آية الله العظمى السيد الخامنئي فتوى يحرم النيل من رموز إخواننا السنة فضلًا عن اتهام زوج النبي (صلى الله عليه وآله)
بما يخل بشرفها بل هذا الأمر ممتنع على نساء الأنبياء وخصوصًا سيدهم الرسول الأعظم (صّلى الله عليه وآله) هل تري ان هذا الفتوى

سوف تسهم الي حد ماء الي إيقاف حملات التكفير ضد الشيعة؟ والتقارب بينهم ؟ 

  

نحن نؤمن ونلتزم بفحوى هذه الفتوى قبل اصدارها من قبل المرجع السيد الخامئني, فهي من عقيدتنا الراسخة بان نحترم زوجات
الرسول وزوجات حميع الانبياء والرسل...ولكن اعتقد بان اصدارها الان هو من اجل ردع بعض ضعفاء النفوس من المسلمين الشيعة
والذين يريدون ان يصطادوا في الماء العكر من إذكاء نار الفتنة بين اهلنا واخوتنا السنة.. وان يقطع الطريق على هؤلاء المتعصبين

والمأجورين من الفرق الاسلامية الاخرى من اللعب على هذا الوتر الحساس في هذا الظرف العصيب الذي تعيشه الامة الاسلامية حيث
ان اعداء الاسلام بتربصون بنا الدوائر ويعملون ليلا نهارا في التخطيط لإيقاع الفرقة والتشرذم بينا. 

  

واعتقد بان هذه الفتوى سوف تساعد على تقريب وجهات النظر بين اهل المذاهب الاسلامية, وربما تساعد على الاقتراب قليلا من الوحدة
الاسلامية عند المنصفين واصحاب العقول النيرة, وتخفف قليلا (ولا اعتقد سوف تتوقف تهائيا) حملات التكفير والتشهير ضد
المسلمين الشيعة.. لان هذه الحملات التكفيرية سوف تتواصل من حين الى آخر بسبب ارتباط بعض الفرق الاسلامية بمشروع

الاستكبار العالمي حسب ما تقضيه مصالحهم الذاتية الخاصة. 
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س: ماهو مستقبل لبنان بعد كل ذلك وتوقعاتكم للمشهد السياسي القادم في لبنان ؟ 

  

لا نتوقع الا كل الخير والوفاق والامن والسلام للبنان وللبنانيين, ونحن متفاءلون بوجود إجماع من جميع القادة السياسيين في
لبنان بالتزام التهدئة والخطاب السياسي الهادىء وانتهاج مبدأ الحوار والانفتاح لحل القضايا المستعصية والابتعاد عن الفتنة المذهبية

(والتي ان حصلت لا سمح الله, لن يسلم منها احد.. والجميع مدرك لذلك), ونعّول كثيرا على مساعدة اخواننا العرب وخصوصا سوريا
والسعودية وانعكاس التقارب والتفاهم بينهما على إيجاد الحلول السياسية لجميع القضايا الخلافية, وحتى المحكمة الدولية تصبح

قضية ثانوية هامشية امام تفاهم اللبنانيين ووحدتهم وتضامنهم, 

  

وكما نعّول ايضا على مساهمة الدول الصديقة مثل ايران وتركيا في دعم مسيرة وحدة لبنان وسيادته ودعم حكومته بشعبه وجيشه
ومقاومته في وجه التحديات الخارجية ولا سيما التهديدات الاسرائيلية المتكررة والمستمرة على ارضنا ومياهنا واجوائنا. 

  

  

س: كلمة تحب ان تقولها في نهاية الحوار؟ 

  

أشكركم كثيرا على هذه المقابلة, ونتمنى لبلدكم اليمن ايضا ان يسير في طريق الوحدة الداخلية وانهاء الصراعات والحروب على
ارضه وان يبقى اليمن دولة موحدة قوية تساند القضايا العربية ومنها قضية فلسطين والمقاومة 
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