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  حوار شامل مع العالّمة السيد حممد حسين فضل
  الله حول نشأته الفكرية ومواقفه من القضايا البارزة

 التي تشغل الوطن العربي والعامل اإلسالمي

حلـــوار شـــامل مـــع صـــفحات ملـــف هـــذا العـــدد " جملـــة الدراســـات الفلســـطينية"أفـــردت 
العالّمـــــة الســـــيد حممـــــد حســـــين فضـــــل اللـــــه، الـــــزعيم الروحـــــي اإلســـــالمي البـــــارز، وأحـــــد 

ويتحـدث العالّمـة فضـل اللـه يف هـذه . اجملتهدين املعاصرين الكبـار يف الفكـر اإلسـالمي
املقابلة عـن أيـام دراسـته يف النجـف األشـرف، واملـؤثرات الفكريـة والسياسـية يف رؤيتـه 

رأيــه يف كثيــر مــن القضــايا الفكريــة والسياســية التــي تشــغل اللبنــانيين الشــاملة، ويبــدي 
ويشـــرح موقفـــه مـــن احلـــوار مـــع التيـــارات . والعـــرب واملســـلمين كافـــة، يف الوقـــت احلاضـــر

الفكريــة والسياســية القوميــة واليســارية العربيــة، ورؤيتــه ملوقــف الغــرب ممــا يجــري يف 
همـا، ورأيـه يف أسـس العالقـة السـليمة الوطن العربـي والعـامل اإلسـالمي وسياسـاته جتاه
كمـا يوضـح السـيد فضـل اللـه عالقتـه . مع الغرب، واحلوار بين األديـان السـماوية الثالثـة

بحــزب اللــه وإيــران، ونظرتــه إىل حاضــر لبنــان ومســتقبله والعالقــات بــين الطوائــف فيــه، 
لمية مـع وصلته الروحية والسياسية بالقضية الفلسطينية، وموقفه من املفاوضـات السـ

  .إسرائيل وما يمكن أن تسفر عنه من حلول

  يف النجف األشرف كنا: أيام الدراسة
  نتنفس الشعر ونحاور القوميين واملاركسيين

  هل لسماحتكم أن تعطونا فكرة عن نشأتكم الدراسية الدينية، على من درستم وبمن
  تأثرتم أكثر ما تأثرتم يف اجتاهاتكم الفكرية؟

ألشـــــرف يف العـــــراق ألن والـــــدي كـــــان أســـــتاذاً يف احلـــــوزة العلميـــــة ولـــــدت يف النجـــــف ا 
 - املصطلح للجامعة الدينية هنـاك - وبدأتُ دراستي داخل احلوزة. الدينية يف النجف

مبكــراً؛ فبــدأتُ الدراســة يف العلــوم العربيــة يف ســن احلاديــة عشــرة، وكــان أســتاذي األول 
والدي السيد عبد الرؤوف فضل الله، وكان أكثـر تتلمـذي عليـه فيمـا يسـمى هنـاك مرحلـة 
. املقدمات، وهي مقدمات العلوم والسطوح يف الفقه واألصول يف الكتب العالية املقررة

                                                            
   ١٩٩٥مايو /أيار ١٧و ١٦أجرى احلوار حممود سويد بتاريخ.  
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علماء الكبار، أمثـال السـيد أبـو القاسـم اخلـوئي ثـم السـيد حمسـن ثم بدأت أحضر دروس ال
احلكــيم وآخــرين مــن العلمــاء الكبــار؛ ودرســت الفلســفة عنــد أســتاذ الفلســفة هنــاك، الشــيخ 

وهكذا، عشت داخل هذا اجلـو العلمـي املكثـف الـذي يعتمـد أسـلوبه علـى . صدرا الباركوبي
ســـته بحيــــث ال تتمثـــل الدراســــة يف تـــدريب الطالـــب علــــى مناقشـــة أســـتاذه منــــذ بدايـــة درا

  .استظهار الطالب ما درس بل يف وعيه له
: كانــت الدراســة النجفيــة تنطلــق مــن أســاس أن يكــون اإلنســان هنــاك تلميــذاً ومدرِّســاً

تلميـــــذاً يف املرحلـــــة التـــــي يـــــدرس فيهـــــا، ومدرِّســـــاً يف املرحلـــــة التـــــي جتاوزهـــــا، يـــــدرِّس 
معـين بهـا، بـل إنـك تـدخل املسـاجد،  ليس هناك صفوف منظمة يختص مدرس. اآلخرين

وهــذه هــي األمــاكن التــي يــدرس الطــالب فيهــا عــادة، فتجــد هنــاك حلقــات قــد تتســع وقــد 
تضـــيق تبعـــاً للثقـــة بهـــذا األســـتاذ، أو طـــالب هـــذا األســـتاذ، أو تبعـــاً لكميـــة الطـــالب الـــذين 

ســة ومــن هنــا، فــإن الطالــب احلــوزوي النجفــي الــذي يمــارس الدرا. يتــذاكرون فيمــا بيــنهم
ولعــل هــذا هــو الســر يف أن خريجــي . بجديـة، ينشــأ وهــو يعــيش هــذا األفــق الفكـري املنفــتح

هذه املعاهد يملكون إمكانات جدلية يف مواجهة أي فكر يقـدم إلـيهم حتـى لـو مل يطلعـوا 
  .عليه سابقاً

والنجف األشرف، باإلضافة إىل أنهـا حـوزة علميـة متقدمـة ترقـى إىل أكثـر مـن ألـف 
هــا طــالب العلــوم مــن ســائر أقطــار العــامل الشــيعي يف العــامل، فهــي مدينــة ســنة، ويــأتي إلي

أدبية شاعرة، ونحن نعرف أن هناك كثيراً من الشعراء الكبار قـدمتهم النجـف، كالشـاعر 
حتــــى إن الشــــعراء . حممــــد ســــعيد حبــــوبي والشــــاعر اجلــــواهري وعلــــي الشــــرقي وأمثــــالهم

ورة أو بـــأُخرى، وال أظـــن أن هنـــاك احملـــدثين، كبـــدر شـــاكر الســـياب، تـــأثروا بـــالنجف بصـــ
وهكــذا كنــا نتــنفس الشــعر، ولهــذا تــأثرت أنــا بهــذا اجلــو . شــاعراً عراقيــاً مل يتــأثر بــالنجف

ومل أعرف نفسي إالّ شاعراً؛ فقد نظمت الشعر وأنا يف سن العاشرة وسـن احلاديـة عشـرة، 
، نظمـت ، وكنت يف الثانيـة عشـرة مـن عمـري آنـذاك١٩٤٨ - ١٩٤٧وأذكر أنني يف سنة 

  :قصيدة ال أحفظ منها إالّ أبياتاً يف فلسطين، فأنا أقول
  يف فلسطين بحدّ القضُبِ  دافعوا عن حقنا املغتصب
  هب فيها طارداً لألجنبي  واذكروا عهد صالح حينما

وكنـــــت منـــــذ ذلـــــك الوقـــــت مشـــــاركاً يف النـــــدوات األدبيـــــة واحلفـــــالت العامـــــة يف هـــــذا 
كنـت خـالل بـدايات الشـباب ونهايـات سـن الصـبا  وكنت إىل جانب ذلك منفتحـاً؛. اجملال
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لطـه " الكاتـب املصـري"لعـادل الغضـبان، وجملـة " الكتـاب"جملـة : أقرأ اجملـالت املصـرية
وكنـــا نتـــابع النتـــاج ". الثقافـــة"ألحمـــد حســـن الزيـــات، وجملـــة " الرســـالة"حســـين، وجملـــة 
أنـــاتول  وكنـــت أقـــرأ بعـــض الترجمـــات لـــبعض األدبـــاء الغـــربيين مثـــل - املصـــري آنـــذاك

  .وهكذا، كنت منفتحاً على اجلو املعاصر من خالل هذه الترجمات. فرانس والمارتين
مل يكــن هنــاك وعــي كامــل، لكــن كــان هنــاك إحســاس . وكنــا نعــيش الواقــع السياســي

بــــأن علينــــا أن نواجــــه الظــــروف، وكــــان العــــراق يف أواخــــر األربعينــــات يضــــج بالنشــــاط 
ارضـــــــة للحكـــــــم تتمثـــــــل يف القـــــــوميين كـــــــان هنـــــــاك اجتاهـــــــات سياســـــــية مع. السياســـــــي

وعشــنا أجــواء التظــاهرات وأجــواء اجلــو . والــديمقراطيين واملاركســيين أيــام العهــد امللكــي
احلركيـــة السياســـية أملـــت ). مـــن احلركـــة الواقعيـــة(السياســـي، والتقينـــا اإلســـالم احلركـــي 

  .قةعلينا أن نفكر يف إسالم حركي، وبدأنا منذ بداية اخلمسينات نفكر بهذه الطري
كنا نفكـر باإلسـالم احلركـي بطريقـة نظريـة، ومل ننـتم إىل حـزب معـين مـن التيـارات 

لكــــن كنــــا نعــــيش حالــــة . آنــــذاك، كحــــزب اإلخــــوان املســــلمين أو حــــزب التحريــــر اإلســــالمي
التوتر، وعشنا كجيل منفتح على الواقع السياسي وعلى الواقع اإلسالمي، وكنـا نفكـر أن 

شــكالت اإلنســان يف احليــاة، وكنــا نبحــث كيــف نؤكــد هــذا اإلســالم يمكــن أن يكــون حــالًّ مل
وكنــــا نشــــعر بــــأن علينــــا أن نتجــــاوز الوضــــع التقليــــدي الــــذي كانــــت . التطلــــع يف ثقافتنــــا

النجـــــف تعيشـــــه يف النظـــــر إىل السياســـــة واألوضـــــاع اجلديـــــدة، وكنـــــا ننفعـــــل باألحـــــداث 
نعــيش القضــية  السياســية؛ انفعلنــا بثــورة مصــر علــى الــرغم مــن أنهــا ثــورة قوميــة، وكنــا

الفلسطينية منذ بداياتها على نحو مسؤول، وبشكل متحرك، حتى إنني أذكر أننـي كتبـت 
مقــــاالً يف ذلــــك الوقــــت يف افتتاحيــــة إحــــدى اجملــــالت اإلســــالمية قلــــت فيــــه إن القضــــية 
الفلسطينية قد تُطرح فلسطينية تارة، وقد تطرح قومية تارة أُخرى، وقد تُطـرح إسـالمية 

ن علينا أالّ ندخل هذا اجلدل، ولينطلق الفلسطينيون يف خطهم الفلسطيني تارة ثالثة، لك
ليجاهــــدوا، وينطلــــق القوميــــون يف خطهــــم القــــومي ليناضــــلوا، وينطلــــق اإلســــالميون يف 
خطهم اإلسالمي ليجاهدوا، لتتكامـل هـذه اخلطـوط كلهـا، وعنـدما نصـل إىل فلسـطين يف 

ع الفلســطيني، ألن اجلــدل ســيدخلنا يف الــداخل، عندئــذٍ يمكــن أن نفكــر كيــف يكــون اجملتمــ
وكنا نلتقي . متاهات تخرجنا عن اخلط الصحيح الذي يمكن أن يؤدي إىل كسب القضية

الســـيد حممـــد بـــاقر الصـــدر، ومـــن خـــالل ذلـــك عشـــنا احلركـــة اإلســـالمية يف العـــراق، التـــي 
كانـــت أول حركـــة إســـالمية يف العـــراق مـــن هـــذا اجليـــل، جيلنـــا وجيـــل الســـيد حممـــد بـــاقر 

ولعـــل الواقـــع اإلســـالمي الشـــيعي مل يختـــزن حركـــة إســـالمية ســـواه، ألن . لصـــدر وآخـــرينا
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احلركة اإلسـالمية املوجـودة آنـذاك كانـت، بحسـب التمييـز املـذهبي، حركـة سـنية، ولـذلك 
انطلقت بطريقة وحدوية منفتحة على اإلخوان املسلمين وعلى حـزب التحريـر، وحتركـت 

ال أعتبـر نفسـي، جوابـاً عـن هـذا السـؤال، أننـي تـأثرت ومن هنـا، فـإنني . األحداث بعد ذلك
لقــــد كانــــت قراءاتــــي متنوعــــة، وكانــــت جتربتــــي متنوعــــة، وكانــــت هــــذه . بشــــخص معــــين

وكنـــت . التجربـــة تتحـــرك بـــين لبنـــان والعـــراق، ألننـــي كنـــت أزور لبنـــان بـــين وقـــت وآخـــر
كانـت يل أعيش منذ ذلك الوقـت احلـوار مـع املاركسـيين ومـع القـوميين يف العـراق، حيـث 

صداقات مع ماركسيين، وكانت احلركة املاركسية حركة واسعة يف العراق آنـذاك، ومـع 
ولـــذلك، أنـــا أعتقــد أن نشـــأتي الفكريـــة اإلســالمية انطلقـــت مـــن . القــوميين العـــرب وآخــرين

عــدة عناصــر؛ فهنــاك العنصــر الــذي يمثــل اجلــو العــام الــديني يف النجــف، وهنــاك العنصــر 
ملتنوعــــة احلديثــــة، باإلضــــافة إىل القــــراءات اإلســــالمية احلديثــــة، املتمثــــل يف القــــراءات ا

وهناك الواقع السياسي الذي عشناه يف العـراق، وكنـا نشـارك فيـه تـارة، ونتعـاطف معـه 
أُخـــرى، باإلضـــافة إىل متابعـــة املتغيـــرات التـــي حـــدثت منـــذ والدة إســـرائيل يف فلســـطين، 

. لعـراق والعـامل العربـي ومـا إىل ذلـكومنذ الثـورة املصـرية واالنقالبـات التـي حـدثت يف ا
وكثيــر مــن أســاتذتنا وأصــدقائنا اعتقــد أن هــذه هــي التــي ســاهمت يف تكــويني الفكــري، 
ولـــذلك، إذا كنـــتم تالحظـــون، فـــإنني عشـــت االنفتـــاح منـــذ بدايـــة حيـــاتي الفكريـــة، فأنـــا مل 
أحس وال أحـس حتـى اآلن بوجـود أي حـاجز بينـي وبـين أي إنسـان آخـر مهمـا يكـن فكـره 

إننـي أشـعر بـأن الفكـر يف عالقتـه باإلنسـان هـو إنسـاين؛ قـد يكـون . ومهما تكن اجتاهاته
لــذلك أنــا أعتقــد أن اإلنســان الــذي . الفكــر دينيــاً لكنــه إنســاين مــن خــالل تمثُّــل اإلنســان لــه

يحتــــرم نفســــه ويحتــــرم اإلنســــان اآلخــــر ويحتــــرم حركــــة احليــــاة، ال بــــد لــــه مــــن أن يكــــون 
ولـذلك، فـإنني . تـرم أفكـار اآلخـرين حتـى لـو اتخـذ موقفـاً منهـااإلنسان احلواري الذي يح

أجتمع يف الدائرة الدينية مع السني ومـع الـدرزي ومـع أي شـخص آخـر يفكـر بـأي اجتـاه 
يف الدائرة اإلسالمية؛ أو مع الشيوعي، ومع القومي، ومع الديمقراطي واالشتراكي؛ ومع 

ي يف اليهوديــــة، فــــإنني ال أشــــعر املســــيحي وحتــــى اليهــــودي بعيــــداً عــــن اخلــــط اإلســــرائيل
مل أكن منغلقاً يف ثقـافتي منـذ البدايـة، . بوجود أي حرج، ألنني عشت التنوع منذ البداية

ولــذلك أنــا أعتبــر أن اإلنســان الــذي يملــك شــجاعة أن يؤكــد فكــرةً عليــه أن يملــك الشــجاعة 
لـيس هنـاك : هاولذلك كان شعاري، وال يزال، يف الندوات التـي أعقـد. ليواجه الفكر اآلخر

  .سؤال تافه وليس هناك سؤال حمرج، احلقيقة تكمن يف احلوار
 هل ال تزال النجف األشرف حمافظة على هذا التراث من احليوية الفكرية والنقاش؟  
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ـــر . أعتقـــد أن احلكـــم الـــذي يعـــيش اآلن يف العـــراق اســـتطاع أن يصـــادر النجـــف  فقـــد هجّ
ة، ومل تقتصــر املســألة علــى النجــف، ذلــك أغلــب طالبهــا، وقــد واجهــت ضــغطاً فــوق العــاد

بأن أغلب شعراء العراق، كالبياتي واجلواهري وأمثالهما، هاجروا من العراق مـن خـالل 
لــذلك أعتقــد أن احلكــم املعاصــر يف العــراق قــد جمّــد العــراق والنجــف، . رفــض الســلطة لهــم

أن تشـــعر فأنـــت ال جتـــد عنـــدما تـــذهب إىل هنـــاك أي حركـــة ثقافيـــة أو سياســـية يمكـــن لـــك 
  .فيها بأنك تمثل امتداداً لذلك التاريخ

  الله أعطاين عقالً حرّاً 
  والعدل أساس الديانات

  لـديكم الكثيـر مــن الدراسـات واملؤلفـات، فــأي منهـا تعتبرونـه أكثــر تعبيـراً عـن صــلب
  تفكيركم، وما هي اخلطوط العريضة الجتاهاتكم الفكرية والروحية؟

إننــي أضــع يف واجهــة املؤلفــات التــي . لــدي مؤلفــات كثيــرة وأغلبهــا، أو كلهــا، إســالمية 
فقـد اكتشـفت ". أسلوب الـدعوة يف القـرآن"تمثل اعتزازي عدة مؤلفات، منها كتابي األول 

احلـوار يف "وهنـاك كتـاب . فيه األسلوب املوضوعي املنفتح يف مسألة احلـوار يف القـرآن
. الكتــب املوجــودة يف املكتبــة اإلســالمية بشــأن هــذا املوضــوع ، ولعلــه مــن أفضــل"القــرآن

احلركـــــة "ثـــــم كتـــــاب " خطـــــوات علـــــى طريـــــق اإلســـــالم،"ثـــــم " اإلســـــالم ومنطـــــق القـــــوة،"ثـــــم 
جـــزءاً صـــدر ونفـــد يف  ٢٥وهنـــاك تفســـير قـــرآين حركـــي يف ". همـــوم وقضـــايا: اإلســـالمية

فريــد يف بابــه؛ فهــو تفســير األســواق، ونحــن نُعِــد لطبعتــه الثانيــة؛ وأعتقــد أن هــذا التفســير 
حديث منفتح على احلياة، يحاول أن يستوحي القرآن يف اجلانـب احلركـي اإلسـالمي يف 

: وهنــاك دواويــن شــعرية ثالثــة. أعتقــد أنــه مــن الكتــب املهمــة جــداً يف هــذا اجملــال. الواقــع
". علــى شــاطئ الوجــدان"و" رباعيــات، - يــا ظــالل اإلســالم"و" قصــائد لإلســالم واحليــاة،"
أمّا اخلطوط الفكريـة التـي . نني أعتز بكتبي كلها، فالكتب بالنسبة إىل اإلنسان كأوالدهإ

أنطلــق فيهــا، فتتمحــور حــول اإلســالم؛ فأنــا أؤمــن بــأن اإلســالم يف خطوطــه العامــة ويف 
كثير من جتاربه التشـريعية، مـن خـالل اجتهـادات اجملتهـدين مـع تنوعـاتهم، يُمثـل خطـاً 

ســـان يف احليـــاة، ألن املســـألة ليســـت مســـألة نصـــوص ثابتـــة صـــاحلاً حلـــل مشـــكالت اإلن
ليقــال إن الــنص ثابــت واحليــاة متغيــرة، فكيــف يمكــن أن يكــون الــنص صــاحلاً ملعاجلــة 

  احلياة؟
يف الواقع، إن ثبات النص إنما هو يف الكلمة، أمّا يف املعنى، فـإن املعنـى متحـرك، 
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وهكــذا، عنــدما تطلــق كلمــة . هــاألن املعنــى قــد ينفــتح علــى قاعــدة عامــة تشــمل احليــاة كل
﴿لَقَـدْ أَرْسَـلْنَا : كما جاء يف قوله تعـاىل. العدل، فنحن نقرأ أن العدل هو أساس الرساالت

ـــاسُ بِالْقِسْــــطِ ســـــورة (﴾ ...رُسُــــلَنَا بِالْبَيِّنَــــاتِ وَأَنْزَلْنَــــا مَعَهُـــــمُ الْكِتَــــابَ وَالْمِيــــزَانَ لِيَقُـــــومَ النَـّ
لكـن أعتقـد أن القـيم التـي . فهـوم ال يخـتص بموقـع دون آخـر؛ فالعـدل م)٢٥احلديد، اآلية 

ركزهـــا اإلســـالم يف خطابـــه اإلنســـاين العـــام للنـــاس، والتجـــارب التـــي قـــام بهـــا الفقهـــاء 
واملفكــرون الــذين حــاولوا أن يســتوحوا هــذه اخلطــوط العامــة يف مفــردات احليــاة بحســب 

ن احلــديث عــن العلمانيــة يف إننــا نالحــظ مــثالً أ. جتــربتهم، يمكــن أن حتقــق الكثيــر للحيــاة
الواقـــع املعاصـــر باعتبارهـــا احلـــل ملشـــكلة اإلنســـان هـــو حـــديث غيـــر دقيـــق، ألنـــك عنـــدما 
تُطلق العلمانية، فإن العلمانية ليست شيئاً معلقـاً يف الهـواء، إنهـا جتربتـي وجتربتـك يف 

يشــها املفهـوم الـذي أرتئيـه أنــا واملفهـوم الـذي ترتئيــه أنـت، ومـن خــالل التجـارب التـي أع
والتجارب التي تعيشها، فإذاً، نحن عندما أطلقنـا العلمانيـة يف مواجهـة الـدين، فإننـا مل 
نــأتِ بحــلّ ســحري لإلنســان يمكــن أن يحقــق لــه الســعادة املطلقــة واجلنــة املوعــودة علــى 

  .األرض
وعنــدما أحتــدث مــع أصــدقائنا العلمــانيين الــذين يعيشــون الفكــر العلمــاين، أجــد أنهــم 

فكمـــا أن املتـــدينين يعتبـــرون الـــدين هـــو الفكـــر املطلـــق، . ن فكـــرة املطلـــقأخـــذوا مـــن الـــدي
أصــبح العلمــانيون يعتبــرون أن العلمانيــة هــي الفكــر املطلــق، أو أن املاركســية هــي الفكــر 

لـــذلك أعتقـــد أن العلمـــانيين أصـــبحوا يف هـــذا التـــوتر الفكـــري والتـــوتر النفســـي أو . املطلـــق
لـذلك، أنـا . خلفية دينيـة وإن مل يعترفـوا بالـدينالسياسي يعيشون ذهنية دينية هي ذات 

أعتقد أن هذا احلوار، وخصوصاً يف العامل العربـي واإلسـالمي، بشـأن اإلسـالم، يمكـن أن 
يؤدي بنا إىل نتائج كبيرة، ألنك عندما تضم املفكـرين واملثقفـين الـذين أخـذوا بأسـباب 

سباب الثقافـة اإلسـالمية، فـإنهم الثقافة احلديثة إىل املفكرين واملثقفين الذين أخذوا بأ
عنـــدما يلتقـــون ويجتمعـــون ويتحـــاورون يســـتطيع كـــل واحـــد مـــنهم أن يضـــيف إىل اآلخـــر 

لكــن هــذه القطيعــة، القائمــة علــى معطيــات ذاتيــة خمتلفــة وعلــى . شــيئاً جديــداً مــن فكــره
أوضـــــــاع سياســـــــية معينـــــــة، هـــــــي التـــــــي جعلـــــــت هـــــــذا البعـــــــد الشاســـــــع بـــــــين العلمـــــــانيين 

ا أؤمـــن بـــاحلوار كأســـاس لالنتمـــاء الفكـــري وأســـاس للـــرفض الفكـــري، أنـــ. واإلســـالميين
وهكـذا، أؤمـن بـأن . ولذلك حاولت أن أكون إنسان احلوار مع الناس كافة يف هـذا اجملـال

اإلسـالم ال بـد لــه مـن أن ينفــتح علـى احليـاة، فــإذا عرفنـا أن األســاس يف الـديانات هــو أن 
ية العـدل قضـيتنا يف حياتنـا كلهـا، ألننـي يقوم الناس بالقسط، فعلينـا إذاً أن جنعـل قضـ
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أؤمن بأن جمتمعاً ال يعيش العدل يف عالقاته اخلاصة ال يسـتطيع أن يمـارس العـدل يف 
وأنـا ال ." كمـا تكونـون يُـوىلّ علـيكم: "عالقاته العامة، وهذا هو ما يُفسره احلـديث املـأثور

ين، ألن قضـية العـدل ال أطالب بالعدل للمسلمين فقط، وإنما أطالب بالعدل للناس أجمعـ
ونحــن نــروي يف أحاديثنــا أن اللــه أوحــى إىل نبــي يف مملكــة جبــار مــن اجلبــارين . تتجــزأ

أن اذهـــــب إليــــــه وقـــــل لــــــه إنمــــــا اســـــتعملتك، أي أبقيتــــــك يف ملكــــــك، لتكـــــف عنــــــي أصــــــوات 
فــنحن مــع العــدل للكــافر ضــد . املظلــومين، فــإين لــن أدع ظالمــتهم وإن كــانوا مــن الكفــار

. ضــية العــدل لــيس فيهــا كفــر وإســالم، بــل قضــية العــدل هــي قضــية اإلنســاناملســلم، ألن ق
وهكـــذا نحـــن نـــؤمن بالعـــدل للنـــاس كافـــة، ونقـــف مـــع جميـــع قضـــايا اإلنســـان يف العـــامل، 

اإلســالم يــؤمن بــأن . وهكــذا، أنــا مــع حريــة اإلنســان. حتــى النــاس الــذين ال يــدينون بــدين
ال تكن عبد غيرك، وقد خلقـك : مام علياإلنسان حر أمام العامل؛ فنحن نقرأ يف حديث اإل

ـــرّاً وأنـــا إنســـان حـــر، ألن اللـــه أعطـــاين عقـــالً حـــرّاً يمكننـــي أن أفكـــر بـــه حتـــى فيمـــا . اللـــه حُ
يتصـــل باخلـــالق، وأعطـــاين إرادة حـــرة يمكننـــي أن أحتـــرك بهـــا، ســـواء بصـــورة ســـلبية أو 

حتمــل مســؤوليتي وقــد أراد اللــه يل أن أ. بصــورة إيجابيــة، يف اخلــط الــديني، ومــا إىل ذلــك
ـــرْ: جتـــاه نفســـي ـــاءَ فَلْيَكْفُ ـــنْ شَ ـــاءَ فَلُْيـــؤْمِنْ وَمَ ـــنْ شَ ـــمْ فَمَ ـــنْ رَبِّكُ ـــقُّ مِ ـــلِ الْحَ ســـورة (﴾ ...﴿وَقُ

سـورة البقـرة، اآليـة (﴾ ...؛ ﴿الَ إِكْرَاهَ يفِ الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَـيِّ)٢٩الكهف، اآلية 
ســـورة (وَمَـــنْ يَعْمَـــلْ مِثْقَـــالَ ذَرَّةٍ شَـــرًّا يَـــرَهُ﴾ * الَ ذَرَّةٍ خَيْـــرًا يَـــرَهُ ؛ ﴿فَمَـــنْ يَعْمَـــلْ مِثْقَـــ)٢٥٦

فاإلنســـان هـــو الـــذي يتحمـــل مســـؤوليته، ونعتبـــر أن املســـؤولية ). ٨و ٧الزلزلـــة، اآليتـــان 
تنطلق من احلرية، وهكذا جند أن احلرية ليست شيئاً يأتي لإلنسان من اخلـارج، بـل هـي 

  .ن من الداخلشيء يعيشه اإلنسا
  هذا السياق الفكري الذي تعبّرون عنه باملنطق وباالنفتاح، يبدو يل أن من نتائجـه

مــثالً يف جمتمــع مثــل اجملتمــع اللبنــاين أن يصــل إىل االعتــراف بإمكــان تنظــيم اجملتمــع 
  .على أساس قانون اختياري لألحوال الشخصية إىل جانب القوانين الدينية

هنـــاك نقطـــة يف هـــذا اجملـــال، وهـــي أن هنـــاك فارقـــاً بـــين أن  .هـــذه املســـألة تفصـــيلية 
تنطلق الدولة اللبنانية لتشرّع مثل هذا على أساس أن هناك ناساً ال يريدون أن يلتزمـوا 
األحكــــام الشــــرعية اإلســــالمية أو املســــيحية يف مســــألة الــــزواج والطــــالق ومــــا إىل ذلــــك، 

تي أنـــت الـــذي تلتـــزم فكـــراً معينـــاً واملســـألة آنـــذاك تخـــص الدولـــة اللبنانيـــة، وبـــين أن تـــأ
هذا أمر لـيس منطقيـاً، تمامـاً كـأن يُقـال للفلسـطيني أو العربـي . لتقول إين أوافق على هذا

هنـاك فـارق بـين أن ينطلـق اآلخـرون . الذي يرفض السالم مـع إسـرائيل أن عليـه أن يقبـل
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أؤمـــن بفكـــر أنـــا عنـــدما . وأنـــا أعتـــرض علـــى ذلـــك، لكنـــي ال أواجـــه القضـــية بـــالقمع والقـــوة
أعتقـــد أن هـــذا الفكـــر هـــو للنـــاس، فمـــن حقـــي أن أعمـــل مـــن أجـــل تأكيـــده وتعطيـــل جميـــع 

لكن أن يطلب منـي أن أوافـق . املبادرات األُخرى بالطرق والوسائل اإلنسانية احلضارية
علــى ذلــك، فأنــا أعتقــد أنــه طلــب غيــر عــادل ألنــك ال تســتطيع أن تطلــب مــن صــاحب فكــرٍ 

إن الدولــة اللبنانيــة كدولــة تملــك . فكــره ملصــلحة شــيء آخــر ملتــزم معــين أن يتنــازل عــن
الفرصة لذلك، لكني أملك أيضاً الفرصة كمواطن لبناين أن أعتـرض علـى ذلـك بالوسـائل 

  .املمكنة
  كأنـــــه يرســـــي قاعـــــدة " كمـــــا تكونـــــون يـــــوىل علـــــيكم"احلـــــديث الشـــــريف الـــــذي ذكـــــرتم

  .خابه للمسؤولين حراًاالنتخاب احلر، أي على املواطن أن ينتخب وأن يكون انت
إننـي أتصـور أن احلـديث يتجـه اجتاهـاً آخـر، إنـه يريـد أن يقـول للمـواطن، إذا كنـت تريـد  

احلاكم العادل فكن عادالً مع مواطنيك، وإذا كنت تريد احلاكم الصادق فكن صادقاً مع 
إنــه ال يتحــدث عــن مــاذا ينتخــب، بــل يتحــدث عــن مــاذا تكــون . النــاس الــذين تعــيش معهــم

حتــى إذا انطلقــت أنــت مــع اآلخــرين يف خــط العــدل يف عالقــاتكم العامــة واخلاصــة، . أنــت
فـــــإن اإلنســـــان العـــــادل ســـــيكون نتيجـــــة طبيعيـــــة لكـــــم ألنكـــــم عنـــــدما تتحركـــــون فـــــإنكم 

عنـــدما يكـــون جمـــتمعكم . تفاضـــلون بـــين عـــادل وعـــادل وال تفاضـــلون بـــين ظـــامل وظـــامل
أمّـــا عنـــدما . ألســـوأ وبـــين األقـــل ســـوءاًجمتمـــع الظلـــم فـــال خيـــار لكـــم إالّ أن تفاضـــلوا بـــين ا

أظـن أن احلـديث يتجـه . يكون جمتمعاً عادالً، فإن القضية أن تفاضلوا بين عادل وعـادل
  .بهذا االجتاه

 ما هي السمات الرئيسية التي تتصف حال املسلمين بها اليوم عامة يف العامل؟  
إن أفضل تعبير ربما هو أن املسلمين يعيشون اآلن حالة من حاالت الوالدة الصـعبة،  

إن انتمـاء املسـلم إلسـالمه . العسيرة ملا يتطلعون إليه مـن وجـودهم اإلسـالمي يف العـامل
ينطلــق، كــأي انتمــاء آخــر، يف عمــق الوجــدان االنتمــائي مــن أجــل أن يجســد هــذا االنتمــاء 

ومــــن هنــــا، فــــإن هنــــاك شــــيئاً مــــا داخــــل املســــلمين بعــــد . وداًفكــــراً وحركــــة وموقفــــاً ووجــــ
أتصور أنهـم يريـدون شـيئاً . التجارب، وأتكلم بصورة عامة، والقاعدة تفرض استثناءات

إننــــا . مــــا اســــمه الوجــــود اإلســــالمي يف مــــواقعهم ومــــواقفهم، وال ســــيما السياســــي منهــــا
لمـــانيين، باعتبـــار أن نالحـــظ أن هنـــاك عمقـــاً إســـالمياً يتحســـس إســـالميته حتـــى عنـــد الع

وهكـــذا، ال نـــزال نعـــيش القضـــية الفلســـطينية التـــي تمثـــل جرحـــاً . هنـــاك حالـــة الشـــعورية
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إننـــي أعتقـــد أن هـــذه احلالـــة اإلســـالمية التـــي تتحـــرك الشـــعورياً تـــارة . عميقـــاً يف حياتنـــا
وربمـا جنـد أن العبـادات . وشعورياً تارة أُخرى هي التي تمثل وحدة املسلمين الشـعورية

المية، كالصــــالة والصــــوم واحلــــج، التــــي يشــــعر املســــلمون مــــن خــــالل املمارســــات اإلســــ
ــه إىل . اليوميــة بتوحــدهم فيهــا، وال ســيما احلــج، يقــوي هــذا الواقــع والتحــديات التــي توجَّ

املســــلمين، ســــواء ممــــا بــــدأ يتحــــرك يف اخلطــــاب األميركــــي أو يف اخلطــــاب األطلســــي مــــن 
شــعور اإلســالمي، حتــى إننــي أزعــم أن تصــريح هنــا وتصــريح هنــاك، أصــبحت تســتثير ال

 - لــيس هنــاك يف اخلــط العــام مســلم يتحســس املســألة الفلســطينية بأنهــا مســألة عربيــة
حتـى العروبـة عنـدما كانـت تتحـرك يف هـذا اجملـال، . صهيونية بـل بأنهـا مسـألة يهوديـة

إن عبـــد الناصـــر الـــذي انطلـــق بالقوميـــة العربيـــة جعـــل . جنـــد أن مضـــمونها كـــان إســـالمياً
واإلنسـان املسـلم الفلسـطيني عنـدما يتحـرك يف . لنشيد املصري يتحدث بكلمة الله أكبرا

حتى إن املسيحيين الـذين يعيشـون . االنتفاضة فإن كلمة الله أكبر هي التي تتحرك فيه
يف العــــامل اإلســــالمي يفكــــرون إســــالمياً علــــى نحــــو الشــــعوري، ألنهــــم إذا كــــانوا يفقــــدون 

يشون احلضارة اإلسالمية كما يتنفس اإلنسـان الهـواء، كمـا االنتماء اإلسالمي فإنهم يع
لــذلك، أنــا أعتقــد أن هــذه احلالــة الشــعورية اإلســالمية . يتــنفس اإلنســان العطــر مــن الــورد

أصـــبحت أقـــوى أمـــام التحـــديات التـــي يواجههـــا الواقـــع اإلســـالمي، وال ســـيما أمـــام الظلـــم 
ركيــة علــى نحــو أقــوى، ومعهــا الواضــح والصــريح الــذي تمارســه الواليــات املتحــدة األمي

هنــاك مشــكالت . أوروبــا علــى نحــو أضــعف، نتيجــة مصــاحلها االقتصــادية، ومــا إىل ذلــك
موجودة يف العامل اإلسالمي، مثل فقدان الرؤية الواضحة املوضوعية للواقـع اإلسـالمي 
والفكـــر اإلســـالمي واخلطـــوط اإلســـالمية، وحلركـــة التطبيـــق للقـــيم اإلســـالمية يف الواقـــع، 

مــــا نالحظــــه يف تنــــوع احلركــــات اإلســــالمية وتخلــــف بعضــــها وفوضــــوية الــــبعض  وهــــذا
 ٦٠٠أو  ٥٠٠اآلخــر، فتــرى أن بعــض احلركــات اإلســالمية يفكــر كمــا لــو أننــا نعــيش قبــل 

ســـنة، هـــذا يف مفرداتهـــا ويف تعابيرهـــا مـــثالً، وقـــد جتـــد حركـــات إســـالمية تلتـــزم العنـــف 
هنـاك فوضـى . للرفق، وما إىل ذلك حتت عنوان اجلهاد يف الوقت الذي كان هناك جمال

إســـــالمية يف اجلـــــو اإلســـــالمي احلركـــــي، ولـــــذلك، فإننـــــا ال نســـــتطيع أن نضـــــع احلركـــــات 
اإلسالمية يف العامل يف دائرة واحدة ويف حكـم واحـد، فهنـاك حركـات إسـالمية عقالنيـة 
موضــــوعية تــــدرس الواقــــع وتتحــــرك فيــــه، ســــواء كــــان عنفــــاً أو رفقــــاً، مــــن خــــالل طبيعــــة 

وهنــاك حركــات إســالمية حتــدق يف اجتــاه واحــد، . املوضــوعية التــي حتــيط بهــا الظــروف
وليســــت مســــتعدة ألن تنظــــر إىل هــــذا اجلانــــب أو ذاك، ولــــذلك، فإنهــــا تعــــيش مشــــكلة هــــذا 
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إن هــــذا النــــوع مــــن الفوضــــى يف املفــــاهيم والفوضــــى يف . التخلــــف واالبتــــزاز يف الــــداخل
اإلســالمية بحيــث أصــبح اإلنســان  التطبيــق ويف األســاليب خلــق مشــكلة صــعبة للحركــات

املســلم الــذي يتعــاطف معهــا مــن الناحيــة السياســية يشــعر بــاحلرج مــن تأييــدها أو تأييــد 
بعض األساليب التي ال يرضاها اإلسالم، كقتل األجانب أو تعطيل الدراسة يف املدارس 

هنـاك . بصورة أو بأُخرى، أو مـا إىل ذلـك ممـا يُنسـب إىل اإلسـالميين، حقـاً كـان أو بـاطالً
فــالواقع اإلســالمي يف هــذه املرحلــة بالــذات . أيضــاً نقطــة نرصــدها يف الواقــع اإلســالمي

يعــيش حالــة انعــدام الــوزن السياســي يف أغلــب مواقعــه؛ فــنحن جنــد أن العــامل اإلســالمي، 
ممـــثالً بـــاملؤتمر اإلســـالمي، ال يســـتطيع أن يبتعـــد عـــن السياســـة األميركيـــة؛ فهـــو يحـــاول 

ع السياســــة األميركيــــة، وإذا كــــان يعــــارض فهــــو يعــــارض معارضــــة دائمـــاً أن ينســــجم مــــ
أمّا العـامل اإلسـالمي . كالمية، لكنه ال يتخذ مواقف صلبة أمام اخلط األميركي السياسي

مــن الناحيــة السياســية، فــإن الشــعوب اإلســالمية أو األمــة اإلســالمية مصــادرة مــن خــالل 
قدمــه الواليــات املتحــدة مــن خــالل حكامهــا، فــنحن نعتبــر أن االســتكبار العــاملي، ويف م

وكالـــة االســـتخبارات املركزيـــة وأمثالهـــا، وظفـــت ملوكـــاً ورؤســـاء وأمـــراء ليكونـــوا حراســـاً 
. لسياســتها ومصــاحلها يف العــامل اإلســالمي، فأصــبح املســلمون يُضــرَبون بيــد إســالمية

الســنّة  وهنـاك أيضــاً مشــكلة تنــوُّع املذهبيــة اإلسـالمية يف دائــرة العصــبية املذهبيــة بــين
والشيعة؛ فهناك أجهزة االستخبارات الدولية واالستخبارات احمللية يف كل بلد إسالمي 
تعمل من أجل اتساع الهوة بين السنّة والشيعة، وتمنع كل جتربة للحوار والوحدة، حتى 

وأعتقــد أن هــذه تمثــل مشــكلة مــن أصــعب . يف القضــايا اإلســالمية العامــة يف هــذا اجملــال
وإىل جانـــــب املشـــــكلة السياســـــية . يعيشـــــها اإلنســـــان املســـــلم يف العـــــاملاملشـــــكالت التـــــي 

واملشــكلة الثقافيــة والفكريــة، مــن الطبيعــي أن تكــون املشــكالت االقتصــادية نتيجــة ذلــك 
فالعامل اإلسالمي عـامل يختـزن يف داخلـه ثـروات واسـعة وكبيـرة مـن سـائر املعـادن . كله

خـرين، وجنـد أن الـنفط أصـبح لعنـة علـى وغيرها، لكن هذه الثروات ليست له إنما هي لآل
إن وجــــود الـــــنفط يف أرضــــنا جعــــل اآلخـــــرين . املســــلمين بــــدالً مــــن أن يكـــــون رحمــــة لهــــم

يتقــاتلون علينــا ويرســمون سياســتهم علــى اعتبــار أن الــنفط يمثــل مصــدر رخــائهم، وهــذا 
هو الذي جعل العـامل اإلسـالمي يعـيش حتـت رحمـة الـنفط يف هـذا القـرن كلـه مـن دون أن 

  .حصل من النفط على شيءي
  وســــط هــــذه احلــــال التــــي وصــــفتموها، مــــا هــــو رأيكــــم فيمــــا يســــمى اليــــوم األصــــولية

  اإلسالمية؟
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أنــا أعتقــد أن لــيس هنــاك أصــولية إســالمية بــاملعنى املصــطلح لألصــولية يف املفهــوم  
النقطـــة األوىل هـــي اعتبـــار العنـــف الوســـيلة : الغربـــي، ألن األصـــولية تتمظهـــر يف نقطتـــين

ـــال الو حيـــدة للتغييـــر، والنقطـــة األُخـــرى هـــي إلغـــاء اآلخـــر، واإلســـالميون ال يقفـــون عنـــد كِ
: فـــنحن نقـــرأ يف القـــرآن. فاإلســـالميون ال يعتبـــرون العنـــف الوســـيلة الوحيـــدة. النقطتـــين

ــكَ ــذِي بَيْنَ ــإِذَا الَّ ــالَّتِي هِــيَ أَحْسَــنُ فَ ــيِّئَةُ ادْفَــعْ بِ ــنَةُ وَالَ السَّ ــتَوِي الْحَسَ ــدَاوَةٌ  ﴿وَالَ تَسْ وَبَيْنَــهُ عَ
فاحلســـنة أســـلوب الســـلم، الرفـــق، والســـيئة ). ٣٤ســـورة فُصِّـــلت، اآليـــة (كَأَنَّـــهُ وَيلٌِّ حَمِـــيمٌ﴾ 

إننـــا نعتبـــر حركـــة العنـــف وســـيلة دفاعيـــة ملـــن يفـــرض عليـــك العنـــف، أو . أســـلوب العنـــف
طــرح واللــه عنــدما . وســيلة وقائيــة ملــن يهــددك بــالعنف، ال وســيلة اســتراتيجية يف اخلــط

علينـا مســألة احلــرب، طــرح علينــا أن نقاتــل يف ســبيل املستضــعفين ﴿وَقَــاتِلُوهُمْ حَتَّــى الَ 
، بمعنى أن تقاتلوهم بأن تأخـذوا حـريتكم يف )١٩٣سورة البقرة، اآلية (﴾ ...تَكُونَ فِتْنَةٌ

أالّ يضـــغط اآلخـــرون علـــيكم يف ديـــنكم لتتركـــوه، قـــاتلوا يف ســـبيل املستضـــعفين، قـــاتلوا 
: وإننا لو درسـنا جميـع آيـات القتـال يف القـرآن، فإننـا ال جنـد آيـة تقـول. يقاتلونكمالذين 

. قــــاتلوهم مــــن دون مناســــبة، قــــاتلوهم لتســــقطوا إنســــانيتهم، قــــاتلوهم لتكونــــوا األعلــــى
بـــــالعكس، إن اللـــــه ســـــبحانه وتعـــــاىل ال يريـــــد للنـــــاس أن يعيشـــــوا روح االســـــتعالء علــــــى 

ر الــدعوة إىل اجلهــاد دعــوةً إىل العنــف كخيــار وحيــد، لــذلك، فــنحن ال نعتبــ. اإلنســان اآلخــر
بـــل نعتبـــر الـــدعوة إىل اجلهـــاد دعـــوةً حلفـــظ القضـــايا املصـــيرية األساســـية اإلنســـانية يف 

إن الــذي يوجــه إيلَّ صــاروخاً ال أســتطيع أن أقــدّم لــه . دائــرة النــاس الــذين يعتــدون عليــك
التـي ال ترجـع إليهـا إالّ بعـد أن  وردة، ونحن نشبّه العنف يف اإلسـالم بالعمليـة اجلراحيـة

: أمّا النقطة األُخـرى وهـي إلغـاء اآلخـر، فـنحن نقـرأ يف كتـاب اللـه. تعدم كل وسيلة أُخرى
ــ ــهَ وَالَ نُشْ ــنَكُمْ أَالَّ نَعْبُــدَ إِالَّ اللَّ ــوَاءٍ بَيْنَنَــا وَبَيْ ــالَوْا إِىلَ كَلِمَــةٍ سَ رِكَ بِــهِ ﴿قُــلْ يَــا أَهْــلَ الْكِتَــابِ تَعَ

إن ). ٦٤عمــران، اآليــة  ســورة آل(﴾ ...ا وَالَ يَتَّخِــذَ بَعْضُــنَا بَعْضًــا أَرْبَابًــا مِــنْ دُونِ اللَّــهِشَــيْئً
. هذه اآلية تعطينا فكرة أن نلتقي اآلخرين على الكلمة السواء، وذلك يف اخلطـوط العامـة

ملي، إنه من املمكـن أن نلتقـي املاركسـيين يف الكلمـة السـواء يف مواجهـة االسـتكبار العـا
ونلتقي القوميين، حتى القوميين العلمانيين، يف كلمة سواء من خالل القضـايا العربيـة 

نحن نعتبر أن اإلسالم يعترف باآلخر، وقـد كـان مظهـر اآلخـر . التي هي قضايا إسالمية
يف عهد اإلسالم األول مظهراً دينياً، وهو أهل الكتاب، فمعناه أن اإلسـالم ال يلغـي اآلخـر 

ــذِينَ بـــل يـــدعو اآل ـــالَّتِي هِـــيَ أَحْسَـــنُ إِالَّ الَـّ خـــر إىل احلـــوار ﴿وَالَ جتَُـــادِلُوا أَهْـــلَ الْكِتَـــابِ إِالَّ بِ
ــ ــدٌ وَنَحْ ــا وَإِلَهُكُــمْ وَاحِ ــيْكُمْ وَإِلَهُنَ ــزِلَ إِلَ ــزِلَ إِلَيْنَــا وَأُنْ ــذِي أُنْ ــا بِالَّ ــوا آمَنَّ ــنْهُمْ وَقُولُ ــوا مِ ــهُ ظَلَمُ نُ لَ
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إذاً، نحــن اإلســالميين لســنا أصــوليين بــاملعنى ). ٤٦كبــوت، اآليــة ســورة العن(مُسْــلِمُونَ﴾ 
. نحــــــن حركيــــــون إســــــالميون. الغربــــــي لألصــــــولية، ونحــــــن نــــــرفض تســــــميتنا أصــــــوليين

لكـن . األصولية باملعنى اللغوي، وهي أن ترجع إىل جذورك وأصولك، فهذا شيء طبيعي
جـاءت بعـده، لكـن جـذورنا  جذورنا القرآن ال املرحلة التي عاشها النبي أو املراحل التـي

أمّا واقع اجملتمـع آنـذاك، فهـو . القرآن وجذورنا السُنة الثابتة الصحيحة من خالل النبي
جتـــــربتهم، واللـــــه أكـــــد هـــــذا املعنـــــى فلـــــم يعتبـــــر جتربـــــة اآلخـــــرين الســـــلبية أو اإليجابيـــــة 

ــا كَسَــبْ ــتْ لَهَــا مَــا كَسَــبَتْ وَلَكُــمْ مَ ـةٌ قَــدْ خَلَ ـا كَــانُوا مســؤوليتنا ﴿تِلْــكَ أُمَـّ تُمْ وَالَ تُسْــأَلُونَ عَمَـّ
إذاً نحـن أصـوليون، بمعنـى أننـا ننطلـق مـن قاعـدة ). ١٤١سورة البقرة، اآليـة (يَعْمَلُونَ﴾ 

فكريــــة يمثــــل خزانهــــا الفكــــري القــــرآن والسُــــنة، ونحــــاول أن نســــتهدي جتــــارب املســــلمين 
مـا أن القـرآن الكـريم ك. األولين يف حربهم وسلمهم وثقـافتهم لنفكـر فيهـا تفكيـراً مسـتقالً

عنـــدما عـــالج واقعـــة بـــدر وواقعـــة أُحـــد واألحـــزاب، أشـــار إىل نقـــاط الضـــعف التـــي عاشـــها 
ولذلك، فإن التاريخ عندنا ليس مقدساً يف شخصياته وإنمـا نعطـي كـل . املسلمون آنذاك

وهكــذا، فــنحن لســنا . شخصــية حقهــا مــن خــالل طبيعــة التعــاليم والقــيم التــي نــؤمن بهــا
ى أننــا نريــد أن نعيــد النــاس إىل املرحلــة األوىل كمــا كــان النــاس يف عهــد أصــوليين بمعنــ

النبي أو يف عهد اخللفاء الراشدين أو يف عهد األمويين، ألن لنا جتربتنا التي تنطلق من 
اخلطــوط العامــة كمــا كانــت جتــربتهم، وقلنــا إن القــرآن الكــريم يؤكــد هــذا املعنــى ويعتبــر 

اضــــي وإنمــــا نحــــن مســــؤولون عــــن جتربــــة احلاضــــر أننــــا لســــنا مســــؤولين عــــن جتربــــة امل
قـــد نالحـــظ، كمـــا ملّحنـــا يف حـــديث ســـابق، أن . واملســـتقبل ألنهـــا قضـــيتنا التـــي نعيشـــها

اإلسالميين الذين يسمَّون أصوليين، يعيش بعضهم تخلّفاً يف بعض املفـاهيم وانحرافـاً 
الضـعف إن نقـاط : يف بعض األسـاليب، وقـد يعـيش مشـكالت ونقـاط ضـعف، لكننـا نقـول

قــــد حتُاصــــرك . هـــذه ليســــت كلهــــا منطلقـــة مــــنهم، بــــل ربمـــا تُفــــرض علــــيهم نقـــاط ضــــعف
عنــدما نــدرس مــثالً عمليــة اخلطــف، خطــف األجانــب، . الضــغوط فتفــرض عليــك أن تخطــئ

التي حدثت يف لبنان، علينا أالّ ننظر هنـا علـى نحـو جتريـدي مطلـق، بـل علينـا أن نـدرس 
يـــون واألوروبيـــون يمارســـونه علـــى اإلنســـان مـــا هـــي طبيعـــة الضـــغط الـــذي كـــان األميرك

اللبناين؛ علينا أن ندرس طبيعة الظـروف املوضـوعية التـي كـان اللبنـاين يعيشـها عنـدما 
كان اللبنانيون يخطفون بعضهم بعضاً، مثالً، فهو أسلوب يعيشه اللبنانيون كما عاشه 

بـن بركـة  بـن بلـة، وخطـف املهـدي األوروبيون يف بعض جتاربهم، كخطف طائرة أحمد
إن علينـــا أالّ نتحـــدث عـــن القـــيم بـــاملطلق، إن . الـــزعيم املغربـــي املعـــارض، ومـــا إىل ذلـــك
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إننــي ال أريــد أن . القــيم ليســت شــيئاً معلقــاً يف الهــواء، لكــن القــيم تمثــل حركــة يف الواقــع
أدعــي أن عمليــة اخلطــف أو غيرهــا مــن العمليــات التــي أثيــرت يف اجلــو اإلعالمــي إيجابيــة 

ســـلبية بـــاملطلق، لكنـــي أقـــول إن العـــامل املســـتكبر يحـــاول أن يقيـــدنا بقيمنـــا بـــاملطلق أو 
ليسـتفيد مــن قيمنــا فيمــا يتعلــق بقضــاياه، لكنــه يهــدم قيمنــا، وحتــى قيمــه، عنــدما يتعلــق 

هــــو يتحــــدث عــــن حقــــوق اإلنســــان األميركــــي واألوروبــــي لكنــــه يهــــدر حقــــوق . بقضــــايانا
د يف اخلطــاب األميركــي اآلن مــثالً أن إيــران إننــا جنــ. اإلنســان، إنســان العــامل الثالــث مــثالً

تُــتهم بمســاندتها لإلرهــاب، ويتحــدثون يف مفــردات هــذا اإلرهــاب عــن مشــاركتها لـــحزب 
وعــن حركــة اجلهــاد اإلســالمي، " حمــاس"اللــه وهــو يقــاوم يف جنــوب لبنــان، وعــن حركــة 

بيــــاً، إنهــــم يحــــاولون أن يعطــــوا حركــــة اإلنســــان الفلســــطيني ضــــد االحــــتالل عنوانــــاً إرها
ويحاولون أن يعطوا حركـة حـزب اللـه يف سـبيل حتريـر جنـوب لبنـان عنوانـاً إرهابيـاً، أو 

إننـا ال نسـتطيع . يعطوا أيضاً الواقع العربي الذي يريد أن يحرر فلسطين عنوانـاً إرهابيـاً
أن نســكت أمــام هــذا القــاموس السياســي الــذي يحــاول أن يجعــل مــن حركــة احلريــة عنــدنا 

ك، نحــن نقــول إن علينــا، عنــدما نســتمع إىل احلملــة اإلعالميــة الثقافيــة لــذل. حركــة إرهــاب
الغربيـــة التـــي جتـــاوب معهـــا بعـــض املســـؤولين العـــرب أو املســـلمين، بـــل بعـــض املثقفـــين 
العــرب أيضــاً، أننــا ال نســتطيع إالّ أن نواجههــا بــالكثير مــن املوضــوعية، حتــى ال نقــع يف 

مــام بعــض العنــاوين التــي يطرحهــا الغــرب الســذاجة والبســاطة اللتــين جتعالننــا نســقط أ
إلسقاط حركتنا اجلهادية وحركتنا االعتراضية حتت تأثير بعـض الكلمـات الفضفاضـة 

إنهـــم يعتبـــرون أن كـــل حركـــة تواجـــه السياســـة الغربيـــة والسياســـة . التـــي ال تعنـــي شـــيئاً
الصــــهيونية حركــــة إرهــــاب، بينمــــا لــــو حــــدث مثــــل هــــذه احلركــــة يف موقــــع يتماشــــى مــــع 

إن لقــب اجملاهــدين األفغــان هــو لقــب . االســتكبار العــاملي فعنــدها تكــون جهــاداً مصــالح
انطلــــق مــــن خــــالل االســــتخبارات املركزيــــة األميركيــــة، بينمــــا نــــرى أنهــــم يتحــــدثون عــــن 

  .الفلسطينيين بأنهم إرهابيون وعن اللبنانيين بأنهم إرهابيون، وما إىل ذلك
 نــــه، واعتبــــرتم أنــــه أحــــد املنطلقــــات لكــــن هنــــاك قاموســــاً إنســــانياً طاملــــا حتــــدثتم ع

حتى لـو كـان الغـرب يمـارس عمليـة تفجيـر طـائرة مدنيـة . األساسية يف الفقه اإلسالمي
أو خطف طائرة مدنية فيها أطفال ونساء وشـيوخ، حتـى لـو مـارس هـذه األشـكال كلهـا، 
هل يمكن أن جند تبريراً، حتى لـو أحاطـت ظـروف صـعبة بنضـالنا كشـعوب تناضـل مـن 

تهــا، هــل يمكــن أن جنــد تبريــراً خلطــف طــائرة مدنيــة أو تفجيــر طــائرة مدنيــة أو أجــل حري
  .حجز حرية مواطن جملرد كونه أميركياً أو غربياً؟ هذا موقف أساسي
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نحــن عنــدما حتــدثنا يف هــذا اجلــو مل يكــن حــديثنا حماولــة لتبريــر كــل مــا يحــدث، نحــن  
قيمنــا مــع أنفســنا يف اخلــط  نعتبــر أن علينــا أن نمــارس قيمنــا مــع اآلخــرين كمــا نمــارس

. املستقيم لهذه القيم، بعيداً عن ردات الفعل السلبية أو اإليجابية حلركتنـا يف هـذه القـيم
وإذا قلنــا نحـــن ضـــد أن يُظْلَـــم الكــافر حتـــى لـــو كـــان الظــامل مســـلماً وكـــان املظلـــوم كـــافراً، 

سياســي، قصــة فــنحن ال نعتبــر قصــة العــدل، ســواء يف اجلانــب الفــردي أو االجتمــاعي أو ال
مل نكن يف هذا االجتاه، لكننـي كنـت أريـد أن . يمكن لك أن تفاضل فيها بين مسلم وكافر

أقـــول إن علينـــا أالّ نصـــدر حكمـــاً مطلقـــاً يف جميـــع املفـــردات، بـــل علينـــا أن نـــدرس بعـــض 
أمّـــا مســـألة خطـــف . املفـــردات؛ فقـــد جنـــد ظروفـــاً تخفيفيـــة، وقـــد ال جنـــد ظروفـــاً تخفيفيـــة

أعلنا منذ البداية يف كل عملية خطف طائرة أو سفينة أو سيارة، أصـدرنا الطائرات، فقد 
فتـــوى أن هـــذا حمـــرم يف جميـــع املواقـــع، عنـــدما تتصـــل املســـألة باملـــدنيين، باعتبـــار أن 

  .وسائل النقل هي وسائل إنسانية
 ما هي نظرتكم إىل عالقة اإلسالم بالديانتين اليهودية واملسيحية؟  
فهـــو يعتبـــر أن جميـــع . اً يف نظرتـــه إىل الـــديانات التـــي ســـبقتهإن اإلســـالم كـــان واضـــح 

اإلســالم الــذي بــدأه إبــراهيم، . الــديانات التــي ســبقته تقــف حتــت عنــوان كبيــر هــو اإلســالم
هُ أَسْـلِمْ قَـالَ أَسْـلَمْتُ لِـرَبِّ الْعَـالَمِينَ﴾  سـورة (وهو أب الديانات التوحيدية ﴿إِذْ قَـالَ لَـهُ رَبُـّ

اإلسالم الشـامل الـذي يعنـي أن تسـلم أمـرك للـه سـبحانه وتعـاىل مـن ). ١٣١البقرة، اآلية 
  ملسو هيلع هللا ىلصويف ضوء هذا، فإن اإلسالم الذي جاء به النبـي حممـد. خالل انسجامك مع رسالته

يعتــرف بإســالم موســى للــه، ويعتــرف بــأن التــوراة كتــاب اللــه الــذي ال يأتيــه الباطــل مــن 
ه السـالم، إنـه عبـد اللـه ورسـوله، وبـأن كما أنه يؤمن بعيسـى عليـ. بين يديه وال من خلفه

اإلجنيــل هــو كتــاب اللــه، وقــد كــان عنــوان دعــوة النبــي أو دعــوة القــرآن أنــه مصــدق للــذي 
مل يـأت إللغـاء الرسـاالت ومل يـأت للتنكـر لهـا، بـل جـاء مـن أجـل التصـديق بهـا . بين يديـه
سورة [﴾ ...نَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِالَ نُفَرِّقُ بَْي... ﴿: ولذلك جند أن القرآن الكريم يقول. وإكمالها

فالرســل جميعــاً هــم رُسُــل اللــه، وإذاً فهــم الــذين نــؤمن برســالتهم يف ]. ٢٨٥البقــرة، اآليــة 
فهــو ال . وعلــى هــذا األســاس، فاملســلم ال يعــيش أي عقــدة مــن الــديانات األُخــرى. النهايــة

واملســــلم ال . يســــتطيع أن يســــيء إىل التــــوراة وال يســــتطيع أن يســــيء إىل موســــى وهــــارون
يستطيع أن يسيء إىل اإلجنيل وال يستطيع أن يسـيء إىل عيسـى وأمـه العـذراء مـريم، ألن 
هـــذه كلهـــا مـــن مقدســـات املســـلمين التـــي حتـــدث القـــرآن عنهـــا بكـــل إجـــالل وبكـــل احتـــرام 
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  .وبكل إيمان وقداسة
وهكذا جنـد أن اإلسـالم أكـد التعـايش يف جمتمعـه مـع اليهـود والنصـارى، فـاجملتمع 

سالمي ليس اجملتمـع الصـايف النقـي الـذي ال يعـيش فيـه إالّ املسـلمون، بـل يعـيش فيـه اإل
أن اليهــود والنصــارى  - مــن خــالل التجربــة - ونحــن نعتقــد. اليهــود والنصــارى أيضــاً

قرنـاً ويزيـد، مـن دون أن يفقـدوا  ١٤الذين مل يدخلوا اإلسالم، عاشـوا مـع املسـلمين مـدى 
وقــــد أعطــــاهم اإلســــالم . أن يفقــــدوا مراكــــزهم الدينيــــةحــــريتهم يف عبــــاداتهم ومــــن دون 

احلريـــة ليعيشـــوا ويكونـــوا جـــزءاً مـــن الواقـــع االقتصـــادي والتربـــوي واالجتمـــاعي، وربمـــا 
اقتـــرب بعضـــهم مـــن الواقـــع السياســـي لـــوال أن الواقـــع السياســـي ال بـــد مـــن أن يتحـــرك يف 

دولـة إسـالميةً تنطلـق فـإذا كانـت ال. اخلط الذي يؤمن به الذين يعيشون يف موقع القيادة
. مــن اإلســالم، فلــيس مــن الطبيعــي أن يكــون يف مراكــز القيــادة مــن ال يؤمنــون باإلســالم

وهكـــذا نـــرى أن اإلســـالم احـــتفظ بـــالوجود اليهـــودي والنصـــراين يف جميـــع املنـــاطق التـــي 
عاش املسلمون فيها، بينمـا جنـد أن النصـارى يف األنـدلس مل يتحملـوا الوجـود اليهـودي 

ـــــا يف الواقـــــع العملـــــي، ويف الواقـــــع الشـــــعوري، فإننـــــا جنـــــد أن . د اإلســـــالميوال الوجـــــو أمّ
ـــدَاوَةً  ـــاسِ عَ ـــدَّ النَّ ـــدَنَّ أَشَ اإلســـالم يتحـــدث عـــن اليهـــود والنصـــارى بطريقـــة خمتلفـــة ﴿لَتَجِ

ـــرَكُوا ـــذِينَ أَشْ ـــودَ وَالَّ ـــوا الْيَهُ ـــذِينَ آمَنُ إنـــه ال يتحـــدث عـــن ]. ٨٢ســـورة املائـــدة، اآليـــة [﴾ ...لِلَّ
وديتهم كعنــــوان دينــــي، بــــل عــــن ســــلوكهم العــــدواين ضــــد املســــلمين؛ إنــــه يتحــــدث عــــن يهــــ

كُلَّمَــا عَاهَـدُوا عَهْــدًا نَبَــذَهُ ...سـلوكهم التــاريخي بــأنهم يقتلـون النبيــين بغيــر حـق، وأنهــم ﴿َ
ـــنْهُمْ ـــ... ، وأنهـــم ﴿]١٠٠ســـورة البقـــرة، اآليـــة [﴾ ...فَرِيـــقٌ مِ ـــا يفِ األُمِيِّ ـــيْسَ عَلَيْنَ ـــالُوا لَ ينَ قَ

ـــبِيلٌ إن اإلســـالم عنـــدما اتخـــذ موقفـــاً . ، ومـــا إىل ذلـــك]٧٥عمـــران، اآليـــة  ســـورة آل[﴾ ...سَ
ســـلبياً ضـــد اليهـــود مـــن ناحيـــة شـــعورية، فإنـــه اتخـــذه مـــن خـــالل ســـلوكهم العـــدواين ومل 

وعنــدما حتــدث عــن . يتخــذه مــن خــالل انتمــائهم الــديني كــأي فئــة تنتمــي إىل ديــن معــين
ذِينَ قَـالُوا ... ﴿: لوكهمالنصارى أيضاً، حتدث عن س وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُـوا الَـّ

ـــتَكْبِرُونَ﴾  ـــا وَأَنَّهُـــمْ الَ يَسْ ـــنْهُمْ قِسِّيسِـــينَ وَرُهْبَانً ـــأَنَّ مِ ـــارَى ذَلِـــكَ بِ ـــا نَصَ ســـورة املائـــدة، [ِإنَّ
اإلســالمية مــن موقــع  فهــو قــد انطلــق يف تقويمــه لواقــع النصــارى يف احليــاة]. ٨٢اآليــة 

ونحــــن عنــــدما . قــــيمهم الروحيــــة وتواضــــعهم وانفتــــاحهم علــــى اجلــــو الروحــــي اإلســــالمي
نعيش اآلن يف الواقع اإلنساين العام، فإننا ندعو إىل حوار بين الديانات الثالث، وندعو 
إىل تعاون من جديـد علـى أسـاس العنـوانين الكبيـرين اللـذين وضـعهما القـرآن يف عالقـة 
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بأهل الكتاب على سبيل السـواء، وهـي أن ننطلـق جميعـاً يف العـامل لنعمـل علـى  املسلمين
أســـاس انتمـــاء النـــاس إىل توحيـــد اللـــه، وإىل أن ينطلـــق النـــاس يف وحـــدة اإلنســـانية، فـــال 
يكون اإلنسان رباً إلنسان، ولذلك، فإن علينا كمسلمين ومسيحيين ويهـود أن نقـف ضـد 

ن أنفســــــهم أربابــــــاً للشــــــعوب املستضــــــعفة، أو املســــــلمين الــــــذين يريــــــدون أن يجعلــــــوا مــــــ
املسيحيين الذين يريدون أن يجعلوا من أنفسهم أربابـاً للنـاس، أو اليهـود الـذين يريـدون 

 - ومــن هنــا، فــإن هــذا احلــوار اليهــودي. أن يســيطروا ويســتعلوا ويســتكبروا علــى النــاس
الطـارئين علـى املسيحي ال بد مـن أن يضـع يف أول عناوينـه خـروج اليهـود  - اإلسالمي

فلســــطين مــــن فلســــطين، وعــــودة الفلســــطينيين إىل بالدهــــم، وبقــــاء اليهــــود الــــذين كــــانوا 
. فلســـطينيين إىل جانـــب املســـيحيين واملســـلمين ليعرفـــوا كيـــف يـــديرون التعـــايش معهـــم

مسـيحي يؤكـد  - نحن نؤكد مسألة التعايش، ونحن يف لبنان ندعو إىل تعايش إسالمي
نــــدعو إىل تعــــاون بــــين املســــيحيين واملســــلمين يف القضــــايا الواقــــع اللبنــــاين املوحــــد، و

املشــتركة، ونحــن نقــول إننــا مــا دمنــا يف بلــد واحــد، فــإن علينــا أن نحــافظ علــى بعضــنا 
البعض ألننا حمكومون بهذا الوجود، وألننـا نعتبـر أن املسـلمين، حتـى احلـركيين مـنهم، 

وحركــــة مــــن غيــــرهم مــــن  هــــم أقــــرب إىل املســــيحيين إذا عاشــــوا املســــيحية فكــــراً وروحــــاً
مسـيحي ودعـاة  - مسـيحي ودعـاة تعـايش إسـالمي - نحن دعاة حوار إسـالمي. الناس

  .عالقات إنسانية بين الناس كلهم
  اليهـودي، هـل يمكـن أن يكـون لـه نصـيب  - املسـيحي -هل يمكن للحوار اإلسالمي

 مــــن النجــــاح يف ظــــل طغيــــان أو حــــدة الصــــراع مــــع إســــرائيل الصــــهيونية ومــــع الغــــرب
  االستعماري؟

مــــن الطبيعــــي أن الواقــــع االســــتكباري، ســــواء تمثــــل باالســــتكبار الغربــــي األميركــــي أو  
بــــاألوروبي أو باالســــتكبار الصــــهيوين، مــــن الصــــعب أن يُفســــح يف اجملــــال لهــــذا احلــــوار 
الثالثــي الــذي يريــد أن يعيــد املعنــى الــديني يف نفــوس املتــدينين إىل القاعــدة اإلنســانية 

ا النـــاس إىل الواقـــع اإلنســـاين مـــن نافـــذة احلريـــة والعدالـــة، وأن اجلميـــع التـــي يتطلـــع فيهـــ
خلــق اللــه وأنــه ال يجــوز إلنســان أن يطــرد إنســاناً مــن بلــده أو يســيطر عليــه بطريقــة الظلــم 
والبغـــــــي والعـــــــدوان أو مـــــــا إىل ذلـــــــك، ألن قـــــــيم اليهوديـــــــة يف منابعهـــــــا الصـــــــافية ال يف 

ة، واإلســـالم يف جـــذوره العميقـــة، إن هـــذه املســـتحدث، واملســـيحية يف ينابيعهـــا الصـــافي
األديــــــان يف عمقهــــــا اإلنســــــاين ويف الينــــــابيع الصــــــافية التــــــي انطلقــــــت منهــــــا أفكارهــــــا 
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وشـــرائعها تقـــف ضـــد االســـتكبار العـــاملي وضـــد أي موقـــع مـــن مواقـــع وأي مصـــلحة مـــن 
  .مصاحله وأي لون من ألوان ظلمه

أُطلـــق مـــن خـــالل بعـــض اليهـــودي  - ومـــن هنـــا، فـــإنني أعتقـــد أن احلـــوار املســـيحي
املسـيحي علـى الواقـع  - اجلهات يف العامل من أجل إيجاد نافذة من االنفتاح اإلسالمي

فــاملطلوب كــان إزالــة هــذه احلــواجز بــين اليهوديــة يف . اليهــودي الــذي يطــل علــى إســرائيل
ومل تكــن دعــوة بريئــة . شخصــيتها الصــهيونية اإلســرائيلية وبــين املســلمين واملســيحيين

 - املسـيحي - لهدف السياسي، ولهذا نحن كنا متحفظين مـن احلـوار اليهـوديمن هذا ا
املسـيحي، ألن هنـاك  - اإلسالمي يف الوقت الذي أعطينا كل االنفتاح للحوار اإلسالمي

مـن إرادة صـافية ) احلـوار(أكثر من إيجابية، وألننا نشعر بأن من املمكن جداً أن ينطلق 
  .كال يشوهها بعض التحفظات هنا وهنا

 ما هي نظرة اإلسالم الصحيحة إىل املرأة؟  
ـــدَةٍ ... املـــرأة يف اإلســـالم إنســـان كمـــا هـــو الرجـــل إنســـان ﴿  الَّـــذِي خَلَقَكُـــمْ مِـــنْ نَفْـــسٍ وَاحِ

؛ فالرجل واملـرأة همـا مظهـر اإلنسـان يف )١سورة النساء، اآلية (﴾ ...وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا
عتبـــر الـــذكورة قيمـــة تُفضـــل علـــى األنوثـــة مـــن ناحيـــة واللـــه ســـبحانه وتعـــاىل مل ي. الكـــون

﴿فَاسْــتَجَابَ لَهُــمْ رَبُّهُــمْ أَينِّ الَ أُضِــيعُ عَمَــلَ عَامِــلٍ مِــنْكُمْ مِــنْ ذَكَــرٍ أَوْ : إنســانية، فاللــه يقــول
ـــى ولـــذلك، فإنـــه يعتبـــر أن املســـؤولية واحـــدة يف ]. ١٩٥عمـــران، اآليـــة  ســـورة آل(﴾ ...أُنْثَ

السلبي، فالله يتحدث عن السارق والسارقة، ويتحدث عن الزانيـة  اخلط اإليجابي واخلط
والــــزاين، كمــــا يتحــــدث عــــن املســــلمين واملســــلمات واملــــؤمنين واملؤمنــــات، وإىل آخــــر مــــا 

واللــه يتحــدث عــن املــرأة الصــاحلة كنمــوذج إيجــابي للرجــال والنســاء معــاً، كمــا . هنالــك
: والنساء معاً، فالله عندما يقـوليتحدث عن املرأة غير الصاحلة كنموذج سلبي للرجال 

ــا  ــدَيْنِ مِــنْ عِبَادِنَ ــا حتَْــتَ عَبْ ــرَأَةَ لُــوطٍ كَانَتَ ــوحٍ وَامَ ــرَأَةَ نُ ــرُوا امْ ــذِينَ كَفَ ــثَالً لِلَّ ــهُ مَ ــرَبَ اللَّ ﴿ضَ
هِ شَــيْئًا وَقِيـلَ ادْخُـالَ النَّــارَ مَـ عَ الــدَّاخِلِينَ﴾ صَـالِحَيْنِ فَخَانَتَاهُمَـا فَلَــمْ يُغْنِيَـا عَنْهُمَـا مِــنَ اللَـّ

  ].١٠سورة التحريم، اآلية (
وعنــدما حتــدث اإلســالم عــن بعــض نقــاط الضــعف عنــد املــرأة اعتبرهــا منطلقــة مــن 

ــرُ مُبِــينٍ﴾  ــأُ يفِ الْحِلْيَــةِ وَهُــوَ يفِ الْخِصَــامِ غَيْ ســورة الزخــرف، اآليــة (التنشــئة ﴿أَوَمَــنْ يُنَشَّ
ن خالل التربية والتنشئة اللتين جتعالنهـا إنه يعتبر أن ضعف املرأة إنما ينطَلق م). ١٨
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لهـذا نسـتطيع أن نخلـص مـن خـالل ذلـك كلـه أن اإلسـالم يعتبـر املـرأة . يف دائرة الضـعف
إنســاناً مســؤوالً يف مســتوى مســؤولية الرجــل مــن حيــث طاقاتهــا العقليــة واجلســدية، ومــا 

وخصـائص  لكن طبيعة التنوع يف املرأة والرجل، من حيث خصائص الـذكورة. إىل ذلك
األنوثـــة، تفـــرض وجـــود تنـــوع يف حركـــة إنتـــاج اجلســـد أيضـــاً، فجعلـــت هنـــاك تنوعـــاً يف 

ولـــذلك، فـــإن قِوامـــة الرجـــل علـــى املـــرأة ليســـت قِوامـــة مطلقـــة يف القـــول . بعـــض الوظـــائف
﴾، بل هي قِوامة يف دائرة احليـاة الزوجيـة، باعتبـار أن ...﴿الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ

الزوجية مؤسسة، فال بد لها من مدير يملك أمر اإلنفاق ويملك أمر اإلدارة، ولذلك  احلياة
هُ بَعْضَـهُمْ عَلَـى بَعْـضٍ وَبِمَـا أَنْفَقُـوا  لَ اللَـّ قال اللـه ﴿الرِّجَـالُ قَوَّامُـونَ عَلَـى النِّسَـاءِ بِمَـا فَضَـّ

ـــــوَالِهِمْ ـــــنْ أَمْ أن الرجـــــل يتحمـــــل  فالقضـــــية، إنمـــــا هـــــي). ٣٤ســـــورة النســـــاء، اآليـــــة (﴾ ...مِ
مسؤولية البيت الزوجي، واملرأة ال تسـتطيع أن تتحمـل مسـؤولية البيـت الزوجـي بصـورة 
مطلقـــة، ألن ظروفهـــا، مـــن حيـــث احلمـــل واإلرضـــاع ومـــا إىل ذلـــك، قـــد ال تســـاعدها يف أن 

لـــذلك، فالقِوامـــة، إنمـــا هـــي يف دائـــرة البيـــت . تتحمـــل بنفســـها مســـؤولية احليـــاة الزوجيـــة
  .الزوجي
 هذا تغير اآلن، ويتغير أكثر فأكثر بعد مشاركة املرأة يف العمل ويف اإلنفاق لكن.  
هناك فارق بين أن يتغير الواقع الـذي تضـغط فيـه علـى املـرأة أنـت كنظـام وبـين واقـعٍ  

يف دائــــــرة  - إن اإلســــــالم يتحــــــدث عــــــن ذلــــــك. يف اتســــــاع دور املــــــرأة يف حركــــــة احليــــــاة
ان هنــاك واقــع تعــيش املــرأة فيــه بعــض األعمــال، ال مــن خــالل الواقــع، فقــد كــ - النظــام

كـان هنـاك دور للمـرأة، لكـن اإلسـالم أراد أن ... كانت املرأة فالحة وكانـت املـرأة خياطـة
تعــيش املــرأة مــن دون أن تتحمــل مســؤولية احليــاة الزوجيــة، مل يمنعهــا مــن العمــل، لكنــه 

ولهــــا أن تتوافــــق مــــع  اعتبرهــــا إنســــانة ال تتحمــــل مســــؤولية اإلنفــــاق، لكــــن لهــــا أن تنفــــق
وعندما يكون التوافـق فيمـا بينهمـا فلـيس هنـاك مشـكلة، لكـن تبقـى املسـألة أنـه . زوجها

ال بد هناك من شخص يدير البيـت، ولـيس مـن الطبيعـي أن تكـون اإلدارة ذات رأسـين يف 
  .هذا اجملال

  مشكلتنا مع الغرب أنه يعتبر
  ثروات الشرق حقاً طبيعياً له

 كيف يجب أن تكون عالقة الدول اإلسالمية بالغرب أو العكس بالعكس؟  
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علــى " غــرب وشــرق"نحـن ليســت عنــدنا عقــدة مــن النــاس يف الغــرب، ليســت عنــدنا عقــدة  
فــنحن نعتبــر أن الغــرب . طريقــة الكلمــة املشــهورة الغــرب غــرب والشــرق شــرق ولــن يلتقيــا

ظروفهـــا املعاصـــرة التـــي ســـاهمت يمثـــل حالـــة إنســـانية معينـــة لهـــا ظروفهـــا التاريخيـــة و
فيهــا عــدة عناصــر داخليــة وخارجيــة، إنْ مــن خــالل اخلــط الفكــري أو مــن خــالل اخلطــوط 

كمــــا . السياســــية أو مــــن خــــالل املنــــاهج االقتصــــادية والثقافيــــة واألمنيــــة، ومــــا إىل ذلــــك
نعتبــر أن الشــرق يمثــل حالــة تاريخيــة ومعاصــرة مــن خــالل كــل العناصــر التــي قــد يــدخل 

. تخلــف والتقــدم، وقــد تتشــابك فيهــا اخليــوط اخملتلفــة يف جميــع جمــاالت احليــاةفيهــا ال
ـــاكُمْ ... ﴿: ونحـــن نعتبـــر أن حركـــة الشـــعوب تتحـــرك وتنطلـــق مـــن خـــالل التعـــارف وَجَعَلْنَ

والتعـــــارف يمثـــــل حركـــــة ). ١٣ســـــورة احلجـــــرات، اآليـــــة (﴾ ...شُـــــعُوبًا وَقَبَائِـــــلَ لِتَعَـــــارَفُوا
  .رات املتنوعة املوجودة عند هذا الشعب وذاك الشعباإلنسان من أجل مواجهة اخلب

لكـن املشـكلة هـي أن الغـرب حتـول إىل قـوة كبـرى اسـتكبارية تضـطهد املستضــعفين 
ومـــن هنـــا وُجـــدت . ومـــن بـــين هـــؤالء املستضـــعفين شـــعوب العـــامل اإلســـالمي. يف العـــامل

لشــعوب العقــدة، فأصــبحت شــعوب العــامل الثالــث أو الشــعوب املستضــعفة، ويف مقــدمها ا
اإلســالمية، تنظــر إىل الغــرب نظرتهــا إىل قــوة تريــد أن تقهــر قوتهــا، وأن تصــادر ثرواتهــا، 
وأن تمنعهـــــــا مـــــــن تقريـــــــر مصـــــــيرها، وأن تعطـــــــل حركتهـــــــا مـــــــن أجـــــــل االكتفـــــــاء الـــــــذاتي 

ومـــن الطبيعـــي أن هـــذا بـــدأ . واالســـتقالل السياســـي واألمنـــي واالقتصـــادي، ومـــا إىل ذلـــك
اخلوف واحلذر، وأصبحت املمارسات الغربية املسـتمرة يصنع الكثير من حاالت القلق و

ـــق هـــذا اإلحســـاس بـــالرفض للغـــرب لـــدى الشـــعوب املستضـــعفة، حتـــى الشـــعوب غيـــر  تعمّ
ولــــذلك، فــــإن مطلــــب الشــــعوب اإلســــالمية والشــــعوب الشــــرقية مــــن الغــــرب أن . اإلســــالمية

ســــاين يف يتــــوازن يف نظرتــــه إىل إنســــان العــــامل الثالــــث، وأن ينظــــر إليــــه مــــن موقعــــه اإلن
حاجاتــــه وتطلعاتـــــه وقضـــــاياه احليويــــة، بحيـــــث تكـــــون العالقــــة بينهمـــــا عالقـــــة إنســـــان 

وهذا مما ال يرضى الغـرب بـه ألنـه ال . بإنسان وعالقة مصالح متبادلة واحترام متبادل
يــزال يعتبــر أن ثــروات الشــرق هــي حــق طبيعــي لــه، وأن املواقــع االســتراتيجية املوجــودة 

مواقعه، وأن هذه الـدول أو هـذه الشـعوب أو سياسـتها هـي علـى يف هذا العامل الثالث هي 
أمّـا إذا ابتعـدنا . هامش سياسته، ألنـه يعتبـر أنـه هـو األصـل واآلخـرون يمثلـون الهـوامش

االقتصــادي، ودخلنــا مضــمون احليــاة الغربيــة،  - األمنــي - عــن هــذا اجلانــب السياســي
تهم املرتكــزة علــى قاعــدة فإننــا كمســلمين نختلــف مــع الغــرب يف كثيــر مــن مفــردات حيــا

ومــــن الطبيعــــي أن تختلــــف حضــــارتنا . ماديــــة ال تــــرى فيــــه اجلوانــــب الروحيــــة أي معنــــى
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أمّــا عنــدما . اإلســالمية عــن احلضــارة الغربيــة يف العمــق الفكــري والروحــي للحضــارتين
ننظر إىل الغرب كقوة علمية، تكنولوجيـة، متطـورة، فنشـعر بحاجتنـا إليـه، ولـذلك، فـنحن 

مـــا عنـــدنا مـــن طاقـــة مـــن أجـــل أن نرســـل أوالدنـــا إىل مـــواطن الغـــرب ليتعلمـــوا نعمـــل بكـــل 
كمــا أننــا نحــاول نقــل هــذه التجربــة إىل بالدنــا مــن . ولينقلــوا جتربــة الغــرب إىل بالدهــم

فــنحن ال نتنكــر للغــرب وال نتنكــر لشــعوب . خــالل عالقــات علميــة وثقافيــة، ومــا إىل ذلــك
نمـــا نعـــارض الغـــرب السياســـي ونعـــارض الغـــرب، نحـــن عنـــدما نعلـــن معارضـــة الغـــرب، إ

  .الغرب االقتصادي املنطلِق من الشركات االحتكارية، وال نعارض الغرب اإلنساين
 يقال أنكم األب الروحي حلزب الله، فما هو تعليقكم على ذلك؟  
، نعتبــر أن "مــدرحيون"فــنحن يف اإلســالم . أنــا ال أفهــم أن هنــاك أبــاً روحيــاً وأبــاً ماديــاً 

لــذلك فلــيس هنــاك شــخص روحــي . هــو قبضــةٌ مــن الطــين ونفخــة مــن روح اللــهاإلنســان 
لكننـــي أتصـــور أننـــي مـــن آبـــاء احلركـــة . بـــاملطلق، ولـــيس هنـــاك شـــخص مـــادي بـــاملطلق

. اإلسالمية يف الواقع العربـي علـى األقـل، ويف الواقـع اإلسـالمي الشـيعي بصـورة خاصـة
كون هناك حزب الله وقبل أن تكون فقد انطلقتُ إسالمياً منذ أوائل اخلمسينات قبل أن ي

لذلك، فإنني أعتز بأن أغلبية هـذا اجليـل تربّـت علـى يـدي أو كـان يل . هناك أحزاب كثيرة
لكن االرتباط السياسـي، بـاملعنى العضـوي، ال يتحـرك . بعض الدور يف تنشئتها الفكرية

كــم يف حيــاتي مــع أي حــزب آخــر، وإنمــا هنــاك أوضــاع سياســية داخليــة وخارجيــة قــد حت
لســـت مرشـــداً روحيـــاً حلـــزب اللـــه بـــاملعنى . العالقـــات يف هـــذه احلركـــة اإلســـالمية أو تلـــك

التنظيمي لهذه الكلمة، لكنني أمارس وأعيش مرجعية دينية إسالمية تنفتح على مواقع 
. فأنـا أملـك امتـداداً واسـعاً حتـى يف الوسـط اإلسـالمي السـنّي. أوسع من مواقـع حـزب اللـه

يــاه الغــرب مــن أجــل أن يحمّلنــي مســؤوليات كثيــرة، وقــد رفضــت لكــن هــذا لقــب منحنــي إ
ذلــــك ألننــــي ال أعتــــرف بهــــذه الــــدائرة الضــــيقة، وأعتقــــد أننــــي أملــــك مــــن خــــالل تــــاريخي 

  .الشجاعة ألن أعلن ما أنا فيه يف كل موقع من املواقع، فلست جباناً أخاف من أحد
 ما هو رأيكم يف مقولة فصل الدين عن الدولة؟  
إن هــذه . دين عــن الدولــة هــو تمامــاً كمــا تقــول أن تفصــل اإلنســان عــن ذاتــهإن فصــل الــ 

املقولــة انطلقــت مــن جتربــة الــدين يف الواقــع الغربــي، فهــي كلمــة مســتوردة ونحــن لســنا 
معقدين من استيراد الكلمات، ألننا ال نعتبـر أن الفكـر يخضـع لـوزارة االقتصـاد يف عـامل 

عــيّنٌ، ولهــذا كنــا ضــد مصــطلحات االســتخبارات لــيس للفكــر وطــنٌ م. االســتيراد والتصــدير
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املركزيـــــــة األميركيـــــــة عنـــــــدما كانـــــــت تعبّـــــــر عـــــــن املبـــــــادئ املاركســـــــية بأنهـــــــا املبـــــــادئ 
املستوردة، لكننا نقول إننا حتى عندما نأخـذ مـن األمم األُخـرى بعـض الكلمـات وبعـض 

هكـــذا  املفهـــوم الـــديني عنـــد الغـــرب، أو. املصـــطلحات، فـــإن علينـــا أن ندرســـها يف عمقهـــا
: قُــدمت املســيحية، هــو أنــه عالقــة بــين اإلنســان وربــه، ويقولــون عــن لســان الســيد املســيح

أمّا يف اإلسـالم، فإنـه . مملكتي ليست يف هذا العامل، اعطوا ما لله لله وما لقيصر لقيصر
يتحــرك مــن خــالل أن اللــه لــيس منفصــالً عــن العــامل وعــن اإلنســان، بــل هــو اللــه الــرحمن 

ق ويعطي ويحيـي ويميـت بحيـث أنـك تـرى اللـه سـبحانه وتعـاىل يف كـل الرحيم الذي يرز
فاللــه لــيس شــيئاً جتريــدياً بعيــداً عــن عاملــك، يجلــس يف مكــان . شــيء يتحــرك يف حياتــك

معين ويحلّق يف عامل الغيب الذي ال تستطيع أن تبلغه، بل إنك تـراه يف عقلـك ويف قلبـك 
ا نــأتي إىل الــدين، فإننــا نقــرأ قولــه وعنــدم. ويف حياتــك ويف كــل وجــودك املــرتبط باللــه

ــــا مَعَهُــــمُ الْكِتَــــابَ وَالْمِيــــزَانَ لِيَقُــــومَ النَّــــاسُ : تعــــاىل ــــلْنَا رُسُــــلَنَا بِالْبَيِّنَــــاتِ وَأَنْزَلْنَ ﴿لَقَــــدْ أَرْسَ
وهـــل . معنـــى ذلـــك أن األديـــان كلهـــا حركـــة عـــدل). ٢٥ســـورة احلديـــد، اآليـــة (﴾ ...بِالْقِسْـــطِ

بــال دولــة؟ إن الدولــة تمثــل وســيلة اإلنســان مــن خــالل حتريــك يمكــن أن يكــون هنــاك عــدل 
العـــدل ال بـــد فيـــه مـــن حـــاكم عـــادل ومـــن شـــريعة عادلـــة ومـــن . العـــدل وحتويلـــه إىل واقـــع

لذلك، فإننا نعتبر أن الدين إذا كان ينطلـق مـن قاعـدة العـدل، ومـن . مواطن عادل، وهكذا
هــو قيمــة واقعيــة، فــال بــد لــه مــن  الطبيعــي أن العــدل لــيس شــيئاً معلقــاً يف الهــواء، وإنمــا

هــذا . فــإذا أبعــدنا الدولــة عــن الــدين، فمعنــى ذلــك أننــا أبعــدنا الوســيلة عــن احليــاة. وســائل
مــن جهــة، ومــن جهــة أُخــرى، مــن ناحيــة واقعيــة، إننــا عنــدما نــدرس الفقــه اإلســالمي منــذ 

د أن اخـــتالف الفقهـــاء املســـلمين يف زمـــن اخللفـــاء الراشـــدين حتـــى يومنـــا هـــذا، فإننـــا جنـــ
فقــد . الفقهــاء املســلمين عــاجلوا كــل مــا كــان اإلنســان املســلم يعيشــه مــن مفــردات حياتــه

عــاش املســلمون يف مــدى مــا يقــارب األلــف ســنة يف نظــام خالفــة األمــويين والعباســيين 
كان الفقه اإلسالمي هو الذي يدير حيـاة . وما إىل ذلك، ومل يكن هناك دستور مثل اليوم

الســــــلم والعالقــــــات الدبلوماســــــية واالقتصــــــادية والعالقــــــات اخلليفــــــة وحيــــــاة احلــــــرب و
لذلك، إن الفقه اإلسالمي يمثل ثورة تشريعية شاملة، وال يزال يتحـرك . السياسية للناس

عنــدما نريــد أن نفصــل اإلســالم عــن الدولــة، فمــاذا نصــنع بهــذا الفقــه، هــل . يف مواجهتهــا
اذا ال نحاكمـه، ملـاذا ال نقـارن بـين نطرحه يف الهواء، وملاذا نطرحـه، ملـاذا ال ندرسـه، ملـ

. املفاهيم التي طرحها يف حل مشكالت اإلنسان اجلزئية أو العامة بما يطرحه اآلخرون
. إن اإلنسان املسلم يشعر بأن عليه أن يعـيش الشـريعة حتـى يف غيـاب الدولـة اإلسـالمية



  ٩٣، ص )١٩٩٥صيف ( ٢٣، العدد ٦المجلد  مجلة الدراسات الفلسطينية  الملف
 

٢٢ 
 

يريـــدون أن ومـــن هنـــا، فـــإن الـــذين يـــدعون إىل الدولـــة اإلســـالمية وإىل تطبيـــق الشـــريعة، 
ولــذلك، . يخرجــوا اإلنســان املســلم مــن هــذا التمــزق بــين مــا هــو القــانون ومــا هــي الشــريعة

فــنحن نــرفض فصــل الــدين عــن الدولــة، كمــا نــرفض فصــل اإلنســان عــن ذاتــه، أنــه أشــبه 
  .شيء بذلك

 ما هو رأيكم يف قيادات العامل العربي احلالية؟  
إن . ، وال أبصــر ذلــك حتــى يف النهــارألجــد هنــاك قائــداً" ديــوجين"إننــي أحمــل مصــباح  

القائـــد هـــو الـــذي يعـــيش مســـؤولية القيـــادة بحيـــث يـــذوب يف أمتـــه، ومشـــكلتنا أن العـــامل 
وهـذه هـي املسـألة بـين . العربي وقيادات العامل العربي تريد لألمة أن تنمو يف الشخص

  .أن يكون اإلنسان قائداً وبين أن يكون فرعوناً
 سالم والقومية العربية، وما السبيل إىل ذلك؟هل يمكن التوفيق بين اإل  
هنـاك نظـرة للقوميـة العربيـة أنهـا حالـة . إن علينا أن نحـدد مفهومنـا للقوميـة العربيـة 

إنسانية يعيش فيها اإلنسان العربي إحساسه بعروبته التي تنفتح على اإلنسان العربي 
داتـــــه وتقاليـــــده ولغتـــــه اآلخـــــر انفتاحـــــاً شـــــعورياً وعمليـــــاً مـــــن خـــــالل ارتباطـــــه بـــــه يف عا

وتاريخـه، ومـن خـالل ارتبـاط قضـاياه بقضـاياه ومصـيره بمصـيره، ليعمـل علـى أسـاس 
أن يوحـــد هـــؤالء النـــاس الـــذين يعيشـــون حـــال االرتبـــاط اإلنســـاين بخصوصـــية إنســـانية 
. معينـــة واالرتبـــاط املصـــيري يف الواقـــع السياســـي واالقتصـــادي واألمنـــي، ومـــا إىل ذلـــك

ا الشـــكل، فـــإن العروبـــة ال تنـــايف اإلســـالم، ألن اإلســـالم يمثـــل عنـــدما نعـــيش عروبـــة بهـــذ
ــعُوبًا ... حالــة إنســانية شــاملة تعتــرف بخصوصــيات اإلنســان وتنوعاتــه ﴿ ــاكُمْ شُ وَجَعَلْنَ

فاإلسالم ال يرفض أن تتحسـس عروبتـك كخصوصـية إنسـانية لهـا عناصـر . ﴾...وَقَبَائِلَ
إننـي : إنسـان آخـر، واإلسـالم يقـول لـك معينة لتكون نافذة تطل على قومية أُخرى، وعلى

. أقــدم برنــاجمي للحيــاة علــى مســتوى العقيــدة والفكــر والواقــع لكــل النــاس ومــنهم العــرب
إن القـــــوميين . لـــــذلك ال أجـــــد أي نـــــوع مـــــن أنـــــواع التضـــــاد بـــــين القوميـــــة وبـــــين اإلســـــالم

يتحــدثون عــن وجــود مســيحي يمــنعهم مــن أن يطرحــوا اإلســالم، لكننــا نتصــور أن العــرب 
ــــــى أســــــاس اإلســــــالم مــــــع وجــــــود األقليــــــات املســــــيحية  كــــــانوا موحــــــدين يف التــــــاريخ عل

لقـد كانـت . مل يعِش العرب وحدة يف واقعهم كما عاشوا الوحـدة يف تـاريخهم. واليهودية
إين أعتبـر أن . اخلالفة هـي اإلطـار الـذي وحّـد العـرب يف دائـرتهم، كمـا وحّـد غيـرهم معهـم

  .اإلطار القومية إطار واإلسالم مضمون هذا
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  جمهورية إسالمية يف لبنان
  شعار غير واقعي

  فمـا هـو مغـزى هـذا التوجـه، . اإلسالم يف لبنـان" لبننة"يُذكر أنكم تقودون الرأي إىل
  وما هي مقوماته؟

الواقـع أنـه عنـدما يُطلـق هـذا التعبيـر فلــيس املقصـود بـه إيجـاد حالـة إسـالمية لبنانيــة  
ألنه ال معنـى أن يكـون لـدينا إسـالم لبنـاين وسـوري تتمحور حول لبنان وتختنق داخله، 

لكننـي . وعراقي أو عربي أو فارسي، باعتبار أن اإلسالم هو رسـالة اللـه للبشـرية جمعـاء
احلركــــة اإلســــالمية يف لبنــــان، كنــــت أقصــــد أن تــــدرس " لبننــــة"عنــــدما كنــــت أحتــــدث عــــن 

وجــــودة يف لبنــــان احلركــــة اإلســــالمية الواقــــع اللبنــــاين لتراعــــي الظــــروف املوضــــوعية امل
حتـــى تضـــع خطتهـــا يف األســـلوب ويف املـــنهج ويف العالقـــات، علـــى أســـاس مراعـــاة هـــذه 
الظروف التي منها احلساسيات الطائفيـة واملذهبيـة والنظـرة اللبنانيـة إىل حميطهـا كـي 

كنت أقصـد مـن هـذه . تدرس كيفية معاجلة املشكالت اللبنانية من خالل الواقع اللبناين
رك املســــلمون يف لبنــــان يف املطلــــق بحيــــث يمارســــون أســــاليب الــــدعوة، الكلمــــة أالّ يتحــــ

وأســاليب احلركــة، وأســاليب اخلــط السياســي والعالقــات، علــى الطريقــة التــي يمارســونها 
يف بلـــد إســـالمي آخـــر تختلـــف ظروفـــه وحساســـياته ومشـــكالته عـــن الظـــروف واملشـــكالت 

" اجلـــزأرة"ئــر، وهــو حركــة هنــاك تعبيــر مماثــل موجــود يف اجلزا. واحلساســيات اللبنانيــة
ويتحدث عن إسالم جزائري ال شُغل له يف اإلسـالم خـارج اجلزائـر وال عالقـة . اإلسالمية

نحــن ال نفكــر . لــه بحركــة املســلمين خــارج اجلزائــر، إذا صــح أنهــم يفكــرون بهــذه الطريقــة
يف هـــــذا، نحـــــن نـــــدعو إىل أن ينطلـــــق املســـــلمون اللبنـــــانيون، بـــــل اللبنـــــانيون بـــــأجمعهم، 

وافقوا، لينفتحوا علـى حمـيطهم وليتفـاعلوا مـع حمـيطهم بطريقـة وبـأُخرى، ألننـا ضـد ليت
هـي مراعـاة ظـروف " اللبننـة"ولـذلك، فـإن مسـألة . انعزال أي إقليم إسالمي عن إقليم آخـر

  .لبنان يف حركة العمل ال اختناق العمل داخل لبنان
 ؟هل يمكن اإلشارة إىل مقومات أساسية علمية يف هذا التوجه  
إننــا عنــدما نــدرس الواقــع يف لبنــان، فإننــا جنــد واقعــاً مســيحياً معقــداً قــد يختلــف عــن  

فمــثالً شــعار اجلمهوريــة . الواقــع املســيحي يف أي بلــد إســالمي آخــر أو أي بلــد عربــي آخــر
اإلســالمية يف لبنـــان، قــد يكـــون شــعاراً ثقافيـــاً فكريــاً، يشـــير إىل أن اإلســالم يمثـــل حالـــة 

ن من الصعب جداً أن تفكر أن له فرصـة يف أن يطبـق يف لبنـان ال مـن سياسية دولية، لك
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خـــــالل الوضـــــع الـــــداخلي يف لبنـــــان، ألن مـــــن املمكـــــن أن يتحـــــدث متحـــــدث عـــــن أكثريـــــة 
إســالمية تطغــى علــى أقليــة مســيحية، لكــن مــن خــالل طبيعــة املعادلــة الدوليــة احلديديــة 

هــة ماركســية أو قوميــة أو التــي تمنــع ذلــك، كمــا تمنــع أي تغييــر شــامل يف لبنــان ألي ج
مــــن الطبيعــــي أن علــــى اإلســــالميين أن يســــتفيدوا مــــن الواقــــع يف . مســــيحية أو إســــالمية

لبنان، ال ليفكروا يف أن يتحول لبنان إىل جمهورية إسالمية، ألن هذا ليس واقعياً، لكـن 
تـي ليطلقوا أفكارهم يف لبنان، باعتبار أن لبنان يمثل النافذة التي تطل علـى الغـرب وال

ومـــن هنـــا، فإنهـــا تمثـــل الســـاحة التـــي تعـــيش . يمكـــن للغـــرب أن يطـــل منهـــا علـــى الشـــرق
إمكانــــات التفاعــــل مــــع جميــــع الســــاحات األُخــــرى كمــــا تملــــك إمكــــان إطــــالق آرائهــــا يف 
الســـاحات األُخـــرى، باعتبـــار لبنـــان منبـــراً مـــن منـــابر الـــدعوة، كمـــا أنـــه منبـــر مـــن منـــابر 

أن يكـــون املســـلمون اإلســـالميون اللبنـــانيون " بننـــةالل"إننـــي أقصـــد بــــ . احلركـــة السياســـية
واعــــين للخصــــائص اللبنانيــــة كافــــة ليصــــوغوا أســــلوبهم ووســــائلهم وخططهــــم بصــــورة 
تتوافق مع الواقع اللبناين، على أساس أن الله يريدنا أن نـدعو إىل سـبيل ربنـا باحلكمـة؛ 

يف الكـــالم  وقـــد قرأنـــا يف البالغـــة أن البالغـــة. واحلكمـــة هـــي وضـــع الشـــيء يف موضـــعه
مطابقـــــة الكـــــالم ملقتضـــــى احلـــــال، ومقتضـــــيات األحـــــوال هـــــي الظـــــروف واحلساســـــيات 

  .واألوضاع واملتغيرات، وما إىل ذلك
  ما هو رأيكم يف اشتراك حزب اللـه يف البرملـان اللبنـاين؟ وكيـف تـرون مسـتقبل هـذا

  احلزب على الساحة اللبنانية؟
يف تصـــوري أن اشـــتراكه ينطلـــق مـــن شـــرعية إســـالمية تـــرى أن مـــن الضـــروري جـــداً أن  

يشــــارك اإلســــالميون يف البرملــــان ال نتيجــــة اعتــــرافهم بالبرملــــان كصــــيغة مــــن ناحيــــة 
فكريـــة، لكـــن مـــن جهـــة أن البرملـــان يمثـــل الســـاحة التـــي يمكـــن لهـــم فيهـــا أن يعبـــروا عـــن 

كمــــا أنهــــم . ذ بهــــا أو لالنســــجام معهــــاآرائهــــم وعــــن أفكــــارهم، ويحشــــدوا اآلخــــرين لألخــــ
يســـتطيعون أن يُحـــدثوا بعـــض التغييـــر ولـــو مـــن خـــالل بعـــض املفـــردات ويملكـــوا مواقـــع 

وأعتقــد أن حــزب اللــه . سياســية متقدمــة تســتطيع أن حتقــق لهــم بعــض األهــداف املرحليــة
يعــيش رشــداً سياســياً معقــوالً، وأصــبح يمثــل خبــرة عســكرية وأمنيــة وثقافيــة وسياســية، 

مر الذي يجعـل فـرص امتـداده يف لبنـان فرصـاً كبيـرة علـى الـرغم مـن التحـديات التـي األ
لكننـي أتصـور . تواجهه من خالل هذه الهجمة العاملية األميركية واإلسرائيلية املضادة

أن من الصعب جداً إنهاء دور هذا احلـزب، ألنـه دور متجـذر يف الواقـع الشـعبي مـن جهـة، 
الل عناصـر قويـة يف تركيبتـه ويف أسـلوبه ويف طريقتـه وينطلق، من جهة أُخرى، من خـ
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ربمـــــا ينـــــال اآلخـــــرون منـــــه، ربمـــــا يُضـــــعفون بعـــــض . يف التفكيـــــر ويف العمـــــل السياســـــي
  .مواقعه، لكنني أعتقد أنهم ال يملكون إلغاءه

 كيف ترون احلل لوضع اجلنوب اللبناين احملتل؟  
صــــلة بالقضــــية الفلســــطينية يف أنــــا ال أعتقــــد أن هنــــاك حــــالً جنوبيــــاً ألن املســــألة مت 

ومــن هنــا، فلــيس هنــاك حــل جنــوبي خــاص، كمــا لــيس هنــاك حــل . إطارهــا العربــي العــام
  .لبناين للمسألة اللبنانية، ألن القضية ال تزال تدور يف دائرة ما يسمى التسوية

 ما هو موقفكم من قوات األمم املتحدة يف اجلنوب اللبناين؟  
مم املتحــــدة، إنهــــا قــــد تنفــــع يف إيجــــاد بعــــض حــــاالت إننــــا لســــنا ضــــد وجــــود قــــوات األ 

التـوازن يف بعـض املنــاطق يف اجلنـوب، والتــي قـد تمنــع االجتيـاح اإلســرائيلي، لكنهـا قــد 
ونحــن نتصــور أن وجودهــا . تمــارس دوراً ســلبياً عنــدما تقــف عقبــة يف طريــق املقاومــة

دد القتلـى وعـن عـدد يمثل شاهد زور، باعتبـار أن ال دور لهـا سـوى تقـديم التقـارير عـن عـ
القـــذائف اإلســـرائيلية وعـــن عـــدد عمليـــات املقاومـــة، مـــن دون أن تملـــك أي تـــأثير يف هـــذا 
اجملـــال، ألن قـــوات األمم املتحـــدة إنمـــا دُعيـــت مـــن أجـــل أن حتمـــي اإلنســـان اللبنـــاين مـــن 

  .وقد أصبحت ال تستطيع حماية نفسها من إسرائيل وال حماية حركاتها. إسرائيل
  كيــــف تــــرون سياســــة الواليــــات املتحــــدة بالنســــبة إىل لبنــــان عمومــــاً وإىل اجلنــــوب

  خصوصاً، وما هو رأيكم يف التصنيف األخير للواليات املتحدة لكم وحلزب الله؟
إننا نعتبر أن الواليات املتحدة األميركية ال تملك سياسة أميركية تنبع مـن املصـالح  

األميركيـــة يف الشـــرق األوســـط عامـــة، ويف الواقـــع  األميركيـــة احلقيقيـــة، بـــل إن السياســـة
فالذي يحكـم السياسـة األميركيـة يف . العربي والواقع اللبناين خاصة، سياسة إسرائيلية

الشرق األوسـط ويف الواقـع العربـي هـم اليهـود مـن خـالل اللـوبي اليهـودي مـن جهـة ومـن 
طر اليهـــــود علـــــى أكثـــــر خـــــالل اإلدارات األميركيـــــة، وال ســـــيما اإلدارة احلاليـــــة التـــــي يســـــي

نحن ال نعتقد أن هناك سياسة أميركية يف املنطقة، ويف ضـوء هـذا، فقـد عملـت . أفرادها
أميركــــا علــــى حماصــــرة لبنــــان اقتصــــادياً، ومنعــــت كــــل مــــن تملــــك أن تضــــغط عليــــه مــــن 
مساعدة لبنان، سواء على مستوى الهبات أو القروض؛ ولوال أن االحتاد األوروبي يعمل 

كـــون لـــه مواقـــع مســـتقلة أو يعمـــل علـــى أن يحمـــي نفســـه مـــن الضـــغوط علـــى أســـاس أن ت
األميركيـــة التـــي تريـــد أن تطـــرده مـــن الشـــرق األوســـط، لـــوال هـــذا، لكـــان االحتـــاد األوروبـــي 

كمـــا أن أميركـــا تعمـــل بكـــل مـــا . واقعـــاً حتـــت الضـــغط األميركـــي يف عـــدم مســـاعدة لبنـــان
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اجلنـوب اللبنـاين، وال سـيما  عندها مـن طاقـة يف سـبيل تأليـب العـامل ضـد اجملاهـدين يف
املقاومة اإلسالمية التي يمثلها حزب الله أو املقاومـة الفلسـطينية يف فصـائلها التـي ال 

إن األميــركيين يحــاولون أن يضــغطوا بكــل مــا عنــدهم . تــزال تقاتــل إســرائيل عبــر اجلنــوب
مــــن وســــائل ضــــغط ضــــد هــــذه املقاومــــة، ألنهــــم ال يريــــدون أي قــــوة عربيــــة أن تقــــف يف 

اجهــة إســرائيل، وأن تُنــزل بهــا اخلســائر، وأن تُربــك خططهــا يف الضــغط علــى هــذا البلــد مو
العربــــــي أو ذاك البلــــــد العربــــــي بــــــاحتالل جــــــزء مــــــن أراضــــــيه، لتســــــتعمل ذلــــــك ورقــــــة يف 

ولهـــذا، . املفاوضـــات أو لتحصـــل علـــى مكاســـب جديـــدة مـــن خـــالل هـــذا البلـــد أو ذاك البلـــد
نســــبة إىل مســــألة املقاومــــة يف اجلنــــوب هــــي فإننــــا نتصــــور أن أميركــــا يف سياســــتها بال

  .سياسة إسرائيلية
ـــا مســـألة التصـــنيف بأننـــا إرهـــابيون أو بأننـــا نحـــرك اإلرهـــاب أو مـــا شـــابه ذلـــك،  أمّ
فإننا نعتبر أنه وسام شرف، ألنه عندما يَسمُكَ اآلخرون بهـذه الوسـمة، ونحـن نعـرف أن 

حركــــة رفــــض االحــــتالل، مفهــــوم اإلرهــــاب عنــــد األميــــركيين يتمثــــل يف حركــــة احلريــــة و
ونحن نعتبر أن كلمة اإلرهابي يف القـاموس األميركـي هـي كلمـة تشـرف أصـحابها بـدالً 

  .من أن تسيء إىل صدقيتهم
نحن نحترم الناس جميعاً، من أميركيين ومن أوروبيين ومن . نحن لسنا إرهابيين

ا ونحتـــرم يابـــانيين ومـــن العـــامل كلـــه، ألننـــا نحـــب للنـــاس الســـالم، لكننـــا نحتـــرم أنفســـن
أرضــنا ونحتــرم أمتنــا وال نقبــل ألحــد أن يفــرض عليهــا مــا ال تريــد، وال نقبــل أن يصــادر 

  .أحد اقتصادها أو حرياتها أو استقاللها أو ما إىل ذلك
 ما هي أنشطتكم االجتماعية واخليرية يف لبنان؟  
قـــد إننـــي عملـــت، علـــى أســـاس الواقـــع اللبنـــاين، علـــى القيـــام بعـــدة أنشـــطة اجتماعيـــة؛ ف 

أسست عـدة مبـرات يف لبنـان، يف البقـاع، يف الهرمـل، ويف اجلنـوب، ويف بيـروت، مبـرات 
كمــــا أننــــا قمنــــا بإنشــــاء معهــــد . وتضــــم هــــذه املبــــرات مــــا يقــــارب األلفــــي يتــــيم. لأليتــــام

وهكــذا أنشــأنا عــدة مــدارس نموذجيــة يف املنــاطق احملرومــة، . للمكفــوفين ومعهــد للصــم
مل أو يف رياق يف البقـاع األوسـط، ويف الضـاحية ويف سواء كان يف اجلنوب أو يف الهر

ونحـن اآلن يف صـدد إنشـاء . وأنشـأنا مراكـز ثقافيـة. أكثر من منطقة يف بيروت، وغيرها
كمــــا أن لــــدينا مكتبــــاً للخــــدمات . مستشــــفى كبيــــر يف الضــــاحية ومركــــز إســــالمي ثقــــايف

ها مسـاعدات نقديـة االجتماعية يالحق قضايا العائالت احملرومة يف كل لبنان ليقدم ل
وتبلــــغ ميزانيــــة هــــذا املكتــــب ســــنوياً مــــا يقــــارب . أو عينيــــة أو خدماتيــــة يف هــــذا اجملــــال
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كما نقوم بإيجاد مؤسسات فقهية ومؤسسات . الثمانية أو العشرة مليارات ليرة لبنانية
نحــن نشــعر . شــرعية مــن أجــل تــدريس الفقــه يف مســتوى الدراســات العاليــة، ومــا إىل ذلــك

نســان ليســت ملكــاً لــه وإنمــا هــي ملــك النــاس، ولــذلك نشــعر باحلاجــة إىل أن بــأن طاقــة اإل
وأحــــب أن أؤكــــد أن . نبــــذل طاقاتنــــا للنــــاس الــــذين يحتــــاجون إليهــــا، وأن ننمــــي طاقاتنــــا

مشـــاريعي بأجمعهـــا لـــيس ألي دولـــة، ســـواء كانـــت إيـــران أو غيرهـــا، أي دور فيهـــا، وإنمـــا 
مــن اخلُمــس والزكــاة التــي تــأتي مــن هــي مــن تبرعــات احملســنين ومــن احلقــوق الشــرعية 

  .املؤمنين عموماً
 هل يمكن أن نتوسع قليالً يف مصادر تمويل هذه املشاريع واملؤسسات؟  
هنـاك واقـع موجـود يف السـاحة اإلسـالمية الشـيعية، وهـو واقـع ارتبـاط النـاس بعلمــاء  

إلــيهم خُمــس فالنــاس يقــدمون . الــدين الفــاعلين الــذين يملكــون موقعــاً مرجعيــاً يف األمــة
أمـــوالهم املفروضـــة علـــيهم، ألن املـــذهب الشـــيعي يعتقـــد أن اخلُمـــس، وهـــو فريضـــة علـــى 
املســلمين بــأن يُخــرج كــل إنســان يف آخــر ســنته مــا يفضــل عــن مصــاريفه الســنوية، بــأن 

ولــذلك، فــإن هــذه األخمــاس، باإلضــافة إىل التبرعــات التــي تُقــدم، . يُخــرج خُمــس أرباحــه
الصـــدقات، تمثـــل رصـــيداً دائمـــاً متحركـــاً يغنـــي علمـــاء الـــدين، باإلضـــافة إىل النـــذورات و

كمـــا أنـــه يمـــول هـــذه املشـــاريع . بحســب مـــواقعهم املتقدمـــة، عـــن أن يحتـــاجوا إىل الســلطة
ولذلك، فإنني أعتبر أنني أقود مشاريع كلّفت ماليين من الـدوالرات ومل أحـتج إىل . دوماً

الدولـــة اإليرانيـــة مل تشـــارك يف . الـــذاتأي دولـــة مـــن الـــدول العربيـــة، أو إىل دولـــة إيـــران ب
هنـــاك أشـــخاص حمســـنون مـــن الكويـــت ومـــن غيـــر الكويـــت، كويتيـــون . جميـــع مشـــاريعي

مؤمنـــون يثقـــون بـــي وبأعمـــايل ويقومـــون ببـــذل أمـــوال طائلـــة يف إنشـــاء هـــذه املشـــاريع، 
كمــا أن هنــاك . ونحــن نصــدر كــل ســنة بيانــاً بهــذه املشــاريع وبأســماء هــؤالء األشــخاص

دائمــاً للحقـوق الشــرعية التــي تأتينـا مــن سـائر بــالد العــامل اإلسـالمي لتمويــل هــذه إمـداداً 
  .املشاريع وغيرها

 كيف ترون عالقات الشيعة يف لبنان بإيران تاريخياً؟  
إن الواقـــع الشـــيعي التـــاريخي كـــان واقعـــاً منفتحـــاً ومتفـــاعالً مـــع الشـــعب اإليـــراين، ألن  

كر يف مقدمهم الشيخ البهائي وعلماء آخرون، ذهبوا كثيراً من علماء الشيعة الكبار، ويذ
ولــذلك، فــإن الهجــرة اللبنانيــة العلمائيــة . إىل إيــران، وأصــبح لهــم مراكــز كبــرى يف إيــران

إىل إيران كانت هجرة قديمة نتيجة هذا االتفاق يف املذهب وهذا التعـاطف الـذي يقدمـه 
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كمــا . يــزين يف العصــور الســابقةالشــيعة جتــاه العلمــاء الشــيعة يف لبنــان، الــذين كــانوا مم
أن هنــــاك مقامــــات دينيــــة تتمثــــل يف مــــزارات بعــــض أئمــــة أهــــل البيــــت الــــذين يحتــــرمهم 

ولــــذلك، كانــــت العالقــــات . الشــــيعة ويعتقــــدون بإمــــامتهم يف إيــــران، ويف مشــــهد بالــــذات
ثـم . اللبنانية الشيعية اإلسالمية بإيران تنطلق من هذه احلاجـة إىل زيـارة هـذه املشـاهد

ت العالقـات بعـد حماصـرة النجـف مـن قِبـل النظـام العراقـي، وأصـبح طـالب العلـوم تطور
الدينيــة يهــاجرون إىل مدينــة قُــم للتخصــص الفقهــي فيهــا، وبــذلك اشــتدت العالقــات يف 

كما أن والدة اجلمهورية اإلسالمية واألجواء التـي صـنعها اإلمـام اخلمينـي، . هذا اجملال
لتـي تفاعلـت معهـا سياسـة اجلمهوريـة اإلسـالمية التـي باإلضافة إىل األجواء السياسية ا

كُـــل ذلـــك أثـــر . أوجـــدت حالـــة تشـــبه االرتبـــاط العضـــوي يف املعنـــى السياســـي أو اجلهـــادي
  .تأثيراً إيجابياً يف عالقة الشيعة بإيران

 ما هي طبيعة عالقتكم شخصياً بإيران؟  
ومن هنـا، . التي التزم بها إنني أعتبر أن إيران تمثل قاعدة للحركة اإلسالمية الفاعلة 

فإن هناك عالقات عميقة جداً بيني وبين قادة اجلمهورية اإلسالمية، وال سيما آية الله 
وهنــــاك . الســــيد علــــي اخلــــامنئي الــــذي ترقــــى عالقتــــي بــــه إىل مــــا يقــــارب الثالثــــين ســــنة

 عالقــات عميقــة وعالقــات احتــرام متبــادل فيمــا بينــي وبــين القيــادات اإليرانيــة والعلمــاء
اإليـــرانيين والشـــعب اإليـــراين، لكـــن لـــيس معنـــى ذلـــك أننـــي أفقـــد اســـتقاليل الفكـــري أمـــام 

  .إيران

  إسرائيل ستبقى وجوداً غير شرعي
  والقضية الفلسطينية مل تسقط يف ساحة الشعوب

  إىل أيـــن ســـتؤدي التســـوية اجلاريـــة بحســـب رأيكـــم؟ هـــل ســـتؤدي إىل تســـوية شـــاملة
للقضــية الفلســطينية والصــراع يف املنطقــة؟ إىل حــل مرحلــي مفتــوح علــى أي أفــق؟ إىل 

  هدنة؟
إنني أتصور أن الوضع الـدويل كلـه والوضـع العربـي كلـه يتجهـان إىل حتجـيم القضـية  

جهاز على جميـع مواقـع القـوة داخلهـا، وال سـيما الفلسطينية، وحماصرتها، وحماولة اإل
لكننــي أتصــور أن القــوى . مواقــع الــرفض، ســواء كــان رفضــاً إســالمياً أو قوميــاً أو وطنيــاً

الســاعية يف هــذا االجتــاه لــن تــنجح مــن ناحيــة عمليــة واقعيــة، وإن كــان يمكــن أن تــنجح 
موقعهــــا مــــن ناحيــــة رســــمية، ألن إســــرائيل، التــــي أصــــبحت تتحســــس ضــــخامة دورهــــا و
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اليهوديــة إىل نقطــة الصــفر بمــا تقــوم بــه مــن خطــط  - وقوتهــا، ســتعيد العالقــات العربيــة
متعســــــفة عدوانيــــــة ضــــــارة لكــــــل الواقــــــع العربــــــي االقتصــــــادي واالجتمــــــاعي والثقــــــايف 

إن . والسياســـــي واألمنـــــي، وهـــــو مـــــا يعيـــــد املســـــألة يف املســـــتقبل إىل نصـــــابها الطبيعـــــي
هي أن املسألة الفلسطينية سقطت يف دائـرة األنظمـة املسألة التي يجب أن نحدق إليها، 

لهـذا، فـإنني أتصـور أنـه حتـى . ومل تسقط يف دائرة وسـاحة الشـعوب العربيـة واإلسـالمية
لــو تمــت التســوية، فقــد يــأتي وقــت جديــد ال بــد لنــا فيــه مــن أن نــدرس، وال بــد لنــا مــن أن 

يـــة يف عمليـــة التعبئـــة نمـــأله بالعمـــل اجلـــاد، وال بـــد لنـــا مـــن أن نبقـــي مواقـــع الـــرفض ح
إننــي أتصــور أن جتربــة اليهــود . الذهنيــة والروحيــة بــاحلق الفلســطيني العربــي اإلســالمي

. يف فلسطين يمكن أن تكون جتربة الفلسطينيين العرب املسلمين يف فلسـطين مـن جديـد
لــذلك أنــا أدعــو إىل أن تبقــى لنــا مواقــع الــرفض املتطــرف بحســب حســابات الواقــع، ألنــك 

ن معتـــــدالً يف البدايـــــة، فإنـــــك ســـــتتحول إىل عنصـــــر مـــــائع بفعـــــل املتغيـــــرات عنـــــدما تكـــــو
واملواقف، لكن عندما تكون متطرفاً يف البدايـة، فـإن الضـغوط لـن تأخـذ حلمـك وعظمـك، 

مشـــكلة الـــذين يتحـــدثون عـــن واقعيـــة سياســـية وعـــن اعتـــدال . لكنهـــا تأخـــذ بعـــض شـــحمك
ونحـن . فـال يبقـى هنـاك شـيءسياسي أنهم يريـدون لألمـة أن تخسـر مـن حلمهـا وعظمهـا 

نقـــول إذا كـــان لنـــا مـــا نريـــد أن نخســـره أو مـــا نفســـح يف اجملـــال للمتغيـــرات أن تخســـره، 
  .فليكن الشحم أو بعض اللحم لكن أن يبقى هناك عظم مغطّى بكثير من اللحم

  لكن، يف حال قيام صلح مقبول لدمشق وبيـروت والقيـادات الفلسـطينية، وانسـحاب
ن واجلنـــوب اللبنـــاين، فمـــاذا يكـــون مـــوقفكم مـــن إســـرائيل والقضـــية إســـرائيل مـــن اجلـــوال

  الفلسطينية؟
إننــا ســنظل نقــول إن إســرائيل وجــود غيــر شــرعي، ألن إســرائيل هــي دولــة غاصــبة لكــل  

إننــــا ال نعتقــــد أن الســــلطة . إنســــان فلســــطيني طردتــــه مــــن بيتــــه وأقامــــت مقامــــه يهوديــــاً
هـــــــود احلـــــــق يف مصـــــــادرة أرض الفلســـــــطينية تملـــــــك حـــــــق توقيـــــــع أي صـــــــلح يعطـــــــي الي

نحــن نعتقــد أن الغصــب حــرام كمــا . ٤٨ الفلســطينيين وبيــوتهم، بمــن فــيهم فلســطينيو الـــ
إن مســألة اليهــود هــي أنهــم . ولــن يــأتي وقــت يكــون فيــه الغصــب حــالالً. هــو اخلمــر حــرام

غصـــبوا األرض وغصــــبوا الســـلطة، ونحــــن لـــن نعتــــرف بشـــرعيتهم إالّ إذا أرجعــــوا األرض 
لطة واتفــق جميــع الفلســطينيين، يهــوداً ومســيحيين ومســلمين، علــى النظــام وأرجعــوا الســ

  .الذي يريدونه، عند ذلك يكون لكل حادث حديث
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  وتكــون عاصــمتها القــدس ٦٧مــا هــو رأيكــم يف دولــة فلســطينية تقــوم ضــمن حــدود ،
  الشرقية؟

ـــا أن يحصـــل الفلســـطيني  ون أن تكـــون هـــذه الدولـــة اعترافـــاً بإســـرائيل أمـــر مرفـــوض، أمّ
على أي قطعة من األرض، بقطع النظر عن لوازمهـا مـن االعتـراف بالسـيادة اإلسـرائيلية 

إننـا نتبنـى اجلانـب اإليجـابي يف املسـألة ونـرفض . على بـاقي فلسـطين، فهـذا ال نرفضـه
  .اجلانب السلبي فيها

 ما هو وضع الفلسطينيين يف لبنان اليوم كما ترونه؟  
ي هــو وضــع مأســاوي، ونحــن نعمــل بمــا عنــدنا مــن مــن الطبيعــي أن الوضــع الفلســطين 

  .جهد يف سبيل تخفيف هذه املأساة
  ما هو مستقبل الفلسطينيين يف لبنان يف حال استحالة عودتهم جميعـاً إىل الدولـة

  الفلسطينية؟
إن املسألة خاضعة، بحسب اخلطة الدولية، للمشاريع الدوليـة يف هـذا اجملـال، فهنـاك  

لى توزيع الفلسـطينيين يف العـامل يف جماهـل أُسـتراليا والبرازيـل مشاريع دولية تعمل ع
وهنــــاك مشــــاريع حتــــاول أن تــــوزعهم علــــى بعــــض الــــبالد العربيــــة، . وكنــــدا ومــــا إىل ذلــــك

هناك فكرة التوطين يف لبنان التي هـي يف دائـرة اخلطـة االسـتكبارية . كالعراق وأمثاله
لنافذة أن تضـغط مـن أجـل تأكيـده يف األميركية والصهيونية، وحتاول اجلهات الدولية ا

 .الواقع اللبناين ويف الواقع العربي بصورة عامة



 

 
 

  

وال  الفلسطينية، الدراسات لةجمل حمفوظة التوزيع وإعادة النشر حقوق جميع الفلسطينية، الدراسات جملة
 البــــريدي العنوان إىل الكتابة عبر وذلك رئيس حترير اجمللة من بإذن إال إلكترونياً توزيعها أو نشرها يمكن

  majallat@palestine‐studies.org :التالــــــي
  :املصدر ذكر يرجى االستخدام وعند الفردي لالستخدام طبعها أو املقالة هذه حتميل يمكن

 http://www.palestine‐studies.org/ar/mdf  
 


