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  مؤتمر صحايف لألمين العام بشأن الدور
  السياسي للحزب وتسليم سالحه للدولة

  ]مقتطفات[ .26/6/2000، يروتب
  

 
  [.......]  
سيقبض الثمن بأن يتحول إىل حزب  يقال إنه بعد إجناز التحرير من قِبَل حزب الله، فإن احلزب: سئل  

وله إىل أول تشكيلة حكومية بعد االنتخابات سياسي ويدخل ضمن إطار الدولة كطرف سياسي، وأول ثمن دخ
  ما مدى صحة هذا القول، وهل تطرقتم خالل لقائكم بالرئيس إىل هذا املوضوع؟. النيابية

أوالً القول إن حزب الله سيتحول إىل حزب سياسي، فهو حزب سياسي، طبعاً هو أيضاً مقاومة، : أجاب  
مل . املقاومة وسيستمر كحزب سياسي ويفعّل نشاطه وحيويته وسيبقى مقاومة ألن لبنان ما زال بحاجة إىل هذه

نتحدث عن أثمان من هذا النوع، أي كالم عن موضوع احلكومة مل يحدث، الناس مشغولة باالنتخابات، بعد 
لكن مما ال شك فيه أن يف املرحلة املقبلة سيكون لنا . االنتخابات عندما يطرح موضوع احلكومة حينئذ نتناقش

  .بر باملسائل الداخلية، وسنحاول أن نكون يف خدمة وطننا وشعبنا أكثر على هذا الصعيداهتمام أك
  [.......]  
إذا أزيلت اخلروقات اإلسرائيلية، وليس تطميناً إلسرائيل، وإنما تطميناً للداخل، فهل : وقيل لنصر الله  

  مستعد لتسليم سالحه إىل الدولة؟" حزب الله"
ستقبل، ال يكون عند أحد أي قلق كيف ستتعاطى الناس يف هذا البلد مع نحن يف ما يعني امل: فقال  

أنا قلت إن املوضوع ليس فقط موضوع خروقات أو مزارع . بعضها البعض، املسألة هنا أننا نستبق األمور كثيراً
كان لدى أحد ضمانة أن لبنان خرج من إذا . شبعا أو معتقلين، املوضوع أن لبنان ما زال يف دائرة التهديد أم ال

  .دائرة التهديد والتهويل اإلسرائيلي، يصبح املوضوع قابالً للنقاش، لكن اآلن لبنان مل يخرج من دائرة التهديد
يف العام اثنين وثمانين يف اجلنوب مل يكن هناك أي طلقة نار، وكان هناك بين منظمة التحرير وحكومة   

عمليات وال صواريخ وال أي شيء، حصلت حماولة اغتيال السفير اإلسرائيلي يف لندن، العدو وقف إطالق نار، ال 
إذاً ما الذي . اجتاحوا لبنان ووصلوا إىل بيروت ودخلوا إىل هنا إىل قصر بعبدا، ومل يكن هناك شيء يف اجلنوب

ر، أو إذا حصل شيء يف ليس لنا عالقة باألم يضمن أنه إذا حصل أي شيء يف أي مكان بالعامل ونحن اللبنانيين
داخل فلسطين ونحن اللبنانيين ليس لنا عالقة باألمر، أن ال يأتي اإلسرائيليون ويعتدون على لبنان، لبنان كيف 

  سيدافع عن نفسه؟
  ة الدفاع عن لبنان من مهام اجليش اللبناين؟يأليس من املفروض أن تكون مسؤول: وسئل  
كن يف ظرف معين أن إدخال اجليش يف القتال قد يجر إىل حرب دور اجليش والشعب، وأحياناً يم: فأجاب  

نحن عندنا هامش آخر نستطيع أن ندافع عن بلدنا من دون أن نتورط يف ما هو . إقليمية ليست من مصلحة البلد
  .[....]أخطر وأسوأ، وهو االستفادة من املقاومة 

  [.......]  
  

                                                 
 "27/6/2000، )بيروت" (السفير .  



 

 
 

  

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
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