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  مشروعن عصحايف لألمين العام  حديث
  قاومة ودور احلزب يف لبنان واملنطقةامل

  ]مقتطفات[ .يروتب
  

 
[....] يف طريقك إىل القصر اجلمهوري يف بعبدا أمس األول أي شعور كان يخاجلك؟ هل كنت تشعر بأنك وصلت  ■

  أم غير ذلك؟[....] إىل السلطة 
من السلطة أكثر  مشروعنا مل يكن مشروع سلطة، حتى أشعر وكأنني أقترب أقولها بكل شفافية وصراحة إن[....]  □

  .عندما أقترب من هذا القصر
، هي فكرة مقاومة املشروع الصهيوين الذي "حزب الله"إنما منذ البداية كانت الفكرة الرئيسية يف مشروع   

بشكل كامل فرضاً،  وإذا زال هذا االحتاللكان واحداً من تمثالته وجتسداته، االحتالل اإلسرائيلي املباشر ألرضنا، 
  .فإن املشروع الصهيوين وخماطره ما زالت قائمة وتفرض على اجلميع أن يكون يف موقع املقاومة

يف بياته مسألة حشد طاقات كل األمة ومشروعه طرح يف فكره وأد" حزب الله"منذ األيام األوىل لنشأة   
والسعي من أجل أن يكون اجلميع، احلكومات والشعوب واألحزاب  مواجهة املشروع الصهيوين واستنهاض األمة

والقوى، بمعزل عن اجتاهاتها الفكرية والعقائدية وخالفاتها السياسية التفصيلية، أن يكون اجلميع، يف هذا 
  .اخلندق املواجه للمشروع الصهيوين

اللبنانيين مع املقاومة بل أن وهذا بالتحديد كان طموحنا أيضاً على املستوى اللبناين، أن يكون جميع   
يكون جميع اللبنانيين مقاومة، أن يكون اجليش إىل جانب املقاومة وكذلك الدولة، وأن يصبح خطاب رئيس 

    .اجلمهورية خطاباً مقاوماً كما هو خطاب سائر املواقع ذات التاريخ العريق يف العمل املقاوم
  . هذه الفكرةنحن وعلى الطريق كنت أشعر بأننا نقترب أكثر إىل  
  [.......]  

  
  يف عالقة الدولة واملقاومة مَنْ يقترب أكثر إىل الثاين؟ ■
إالّ إنه ال شك بأن العهد احلايل واحلكومة احلالية، يف موضوع املقاومة، كان لهما . ال يمكن حصرها باألمتار □

  .[....]أداء خمتلف وموقف خمتلف وخطاب خمتلف 
  [.......]  
. نه يف هذا العهد ومع هذه احلكومة، كان اخلطاب متقدماً وكذلك املوقف السياسي واألداءمما ال شك فيه أ  

من هنا، ما حصل يف هاتين السنتين ما بين املقاومة والدولة، مل يكن فقط تقارباً بل يمكنني أن أصرح وأقول إنه 
وكل ذلك تعزز بفعل التجربة كان هناك تقارب عاطفي، فهناك احترام متبادل وود متبادل وهناك رهان وثقة، 

  .واملواقف
  [.......]  

  
  هل هناك تصور يف احلزب خلطة معينة حلماية االنتصار؟ ■
نحن اآلن أولوياتنا على املستوى الداخلي حماية . نحن بالنسبة إلينا ليس املوضوع هو موضوع زهد يف السلطة □

ة اإليجابية بين الدولة واملقاومة وأن تكون العالقة التحصين يتطلب استمرار العالق. اإلجناز واستكماله وحتصينه
  .بين أبناء اجلنوب جيدة وكذلك بين القوى السياسية على ساحة اجلنوب
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الشق الثاين هو أنه باإلضافة إىل استكمال اإلجناز وحتصينه، نضع أولوية ملسألتي اإلنماء واحلرمان،   
 حلكومة املقبلة، األولوية ليست هنا بل يف مكان آخر وهوإذا طرح أحد علينا مكافأتنا بعدد من الوزراء يف ا

بالتوجه نحو اإلنماء، وإذا أرادت الدولة أن تكافىء املقاومة عليها بالدرجة األوىل أن تعطي اهتماماً كبيراً إلنماء 
  .املناطق احملرومة، خطة وآلية وإمكانات وليس جمرد نظريات ضخمة

  
  هذه اآللية؟ هل يمكن للحزب أن يكون جزءاً من ■
إذا أتى أحدهم وعرض علينا مكافأتنا وقال لنا ماذا تريدون؟ ربما أي حزب آخر غيرنا تضرب عينه على  □

  .املكافأة هي باالهتمام باملناطق احملرومة. اجلو عندنا ليس الذهاب إىل هدف السلطة. موضوع السلطة
  

  مشاركة اجلدية يف موضوع اإلنماء؟وماذا لو عرض عليكم حقيبة وزارية يف احلكومة املقبلة لل ■
اآللية؟ هذا األمر نحن على استعداد ملناقشته، ما هي . إنماء املناطق احملرومة اآلن نشعر بمسؤولية جتاه مسألة □

حتى نصل إىل هذا الهدف هناك حاجة إىل ضمانات وآلية، هذا كله قابل للنقاش، ألنه ليس بالضرورة أن تؤدي 
  .[....]نتيجة هذه اآللية إىل هذه ال

  [.......]  
  

حزب الله "اآلن أنت تطرح أولوية ال يمكن أن تعيش بدون مشاركة حقيقية من قِبَلكم بتنفيذها، كيف سيتصرف  ■
خلطاب جديد من هذا " حزب الله"يف االنتخابات املقبلة؟ كيف سيتعامل مع امللفات الداخلية كلها؟ هل يتحضر 

  النوع؟
  .ضع القائم حالياًهذا األمر بيمشي مع الو □

  
  يف السابق كانت املقاومة أوالً ويأتي احلزب بعدها، هل اآلن أصبح احلزب هو األساس؟ ■
ـ  املقاومة باقية يف حملها ومشروع املقاومة ما زال قائماً، ولكن من الواضح أنه باحلد األدنى يف املدى املنظور □

ـ ال جهد يومياً يحتاج إىل مشاركة احلزب يف هذا اجملال  وال ندري ماذا يحصل من تطورات مستقبلية يف املنطقة
سيتحول باجتاه الداخل " حزب الله"معنى ذلك أن جزءاً كبيراً من طاقات وإمكانات . كما كان هو احلال يف السابق

، والتركيز على جمموعة أولويات واهتمامات، ما بدأناه هو أنه باملوضوع الداخلي يجب أن يستمر خطابنا الوطني
هذه نقطة حمسومة وأن ال يهتم احلزب بشريحة من الناس فقط وأن تكون القضايا التي يهتم بها تعني الشعب 

ربما يف بعض العناوين حكماً عندما تكون أولوية ستكون العين مركزة على شرائح حمددة مثل . اللبناين بأسره
عكار شئت أم أبيت باإلضافة إىل بعض مناطق موضوع إنماء املناطق احملرومة وهو عنوان يطال بعلبك والهرمل و

  .الداخلية يف املرحلة املقبلة ستكون وطنية وتتجاوز طائفة معينة أو مذهباً معيناً" حزب الله"اجلنوب، اهتمامات 
  [.......]  

  
  حزباً أو حركة إسالمية ويف الوقت نفسه حزباً وطنياً له مشروعه الوطني؟" حزب الله"كيف يمكن أن يكون  ■
" حزب الله"للوهلة األوىل يقولون أنت إسالمي فكيف حتمل مشروعاً وطنياً؟  ،هذه واحدة من اإلشكاليات القائمة □

عالج هذا األمر نظرياً وفكرياً وفقهياً وممارسة واستطاع أن يتعلم من جتربة املقاومة، أنا حزب إسالمي وحركة 
يف هذا  ن تكون حزباً وطنياً؟ هناك قضايا وطنية أساسيةإسالمية على املستوى البرناجمي، ولكن ما هو مقياس أ

عندما ذهبت إىل ... البلد مثل حريته وكرامته وشعبه وأرضه ومياهه وشرفه وسيادته، وكيانه ووجوده إلخ
أنا أقاتل ألن الله يريد مني ذلك . بخلفية إسالمية عقائدية أي ما يسمى عندنا بالتكليف الشرعي املقاومة، قاتلت

إذا مل تضمن يل اجلنة فأنا ال أقاتل وهذا هو لسان . ألجل أحد آخر، أي هذه النفس ليس لها ثمن إالّ اجلنةوليس 
وهي يف الوقت نفسه خلفيتهم األيديولوجية، عندما ذهبنا إىل املقاومة كنا نقاتل من أجل " حزب الله"املقاتلين يف 

تضح لنا أنه من خالل عظمة اإلسالم ا.. وشرفنا إلخ حترير أرض وطننا وكرامة بلدنا وشعبنا وحريتنا وحقوقنا
الذي ننتمي إليه أن هذا الفكر اإللهي هو فكر إنساين قادر ويمكن أن يدخل يف حجم الوطن والضيعة والقومية 

صار الكثير من الشعارات الوطنية يدخل تدريجياً إىل . إنه فكر مرن وعميق وشمويل. والبشر والعائلة يف آن معاً
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هذا األمر كان طبيعياً وحصل يف مسار . حزب الله يتلبنن"البعض قال إن . ، هذا هو التطور الطبيعي"للهحزب ا"
  .[....]حركتنا وتطورنا 

أو " السلم األهلي"تعبير  هناك العديد من العناوين الداخلية التي ال عالقة لها بدين أو مذهب أو فئة مثل  
" جتماعيةحتقيق العدالة اال"أو " األزمات املعيشية"أو " ء املناطق احملرومةإنما"أو " بناء دولة القانون واملؤسسات"

كلها عناوين وطنية تنسجم مع أيديولوجيتنا وعقيدتنا " احلريات العامة  ىاحلفاظ عل"و" اإلصالح اإلداري"أو 
ون حزباً له أي ال تناقض بين أن تكون عندك هوية فكرية إسالمية وأن تك. اإلسالمية وتخدم وطننا وشعبنا

  .مشروعه الوطني أو القومي
  

  ؟"حزب الله"إذا حصل تعديل لقانون األحزاب باجتاه خلق أحزاب وطنية من كل الطوائف ما هو مستقبل  ■
بين احلزب الذي له طابعه الديني، واحلزب الذي  ة خلق أحزاب وطنية، وهنا يحصل خلطهناك من يقول بضرور □

لطاً بين الديني والطائفي، هذا األمر بحاجة إىل شرح طويل، للخروج من  احلالة له طابعه الطائفي، ألن هناك خ
املثال على ذلك لو افترضنا أن . الطائفية إىل احلالة الوطنية تطرح معاجلات من شأنها تكريس احلالة الطائفية

د أن قيادته مسيحياً جتوبشكل طبيعي هو حزب قيادته وقاعدته من الطائفة الشيعية وإذا أخذت حزباً " حزب الله"
وقواعده كلها مسيحية، األمور تكون طبيعية يف هذه احلالة ولكن إذا قالوا بوضع قانون أحزاب يف املستقبل 
للخروج من احلالة الطائفية، يطرحون أن تكون قيادة احلزب خمتلطة طائفياً، عندها تبادر هذه األحزاب إىل 

رك األمور على عفويتها وطبيعتها، املقصود أن املعاجلات استحضار احلالة الطائفية يف احلزب أكثر، املطلوب ت
املطروحة سواء على مستوى مشروع قانون األحزاب املطروح أو من بعض الشروط الضمنية يف أمور معينة مثل 
جمالس إدارة مؤسسات اإلعالم املرئي واملسموع أو بعض أشكال املعاجلات األُخرى، هذا كله يعزز حالة التكاذب 

 بنانيين، ليس هكذا تبدأ املعاجلة لإلشكالية الطائفية لالنتقال نحو حالة وطنية، أنا أقول اترك هذا احلزببين الل
أي أنا أكون حزباً دينياً ووطنياً . إسالمياً سواء أكان شيعياً أم سنياً لكن إضمن أن تكون أهدافه وطنية وأداؤه وطنياً

  .[....]وطنياً فهذا أمر ال يمكن أن يكون أبداً يف الوقت نفسه، أمّا أن أكون حزباً طائفياً و
  

  ؟"حزب الله"املدنية الشاملة مع مشروع  هل يتعارض قيام اجملتمع املدين أو الدولة ■
ولكن هنا ينبغي تعريف اجملتمع املدين، رسول الله عندما ذهب إىل  صالً بقيام جمتمع مدين،اإلسالم يؤمن أ □

العالقات الداخلية يف جمتمع صغير، وما قام به، هو إقامة جمتمع مدين ودولة يثرب وضع قانوناً وضوابط ونظّم 
قانون وليس أي صيغة أُخرى، اعترف أيضاً باألديان األُخرى وعقد معاهدة مع اليهود ومل يكن هناك مسيحيون، مل 

جملتمع املدين، ضوابط وقوانين تنطبق عليها مواصفات ا همل يقل للناس عندما تختلفون تعالوا إيلّ، بل وضع
املقصود القول إنه عندما نقول بدولة قانون ومؤسسات وجمتمع مدين هذا يف األصل ال يختلف مع فكرنا ورؤيتنا 

املوافقين  ولكن عندما ندخل يف التفاصيل مثل كل األمور حتصل تباينات، واملهم يف األمر أننا لسنا خارج دائرة
  .سسات بل على العكس نحن نطالب بذلكالقانون واملؤ على اجملتمع املدين ودولة

  
العالقة بين حزب إسالمي عقائدي وجمتمع مدين ودولة قانون تطرح إشكالية حول مصدر شرعية القانون على  ■

  حزب إسالمي مصدر تشريعه هو اإلسالم وشرعيته أنه مُنزل، بينما اجملتمع املدين يفترض غير ذلك؟
قد يستند إىل قوانين مصدرها الشريعة أو أحد مصادرها . ل هو أعم من ذلكاجملتمع املدين ال يفترض غير ذلك، ب □

عندما تتكلم عن اجملتمع املدين أنت تتكلم عن حالة أعم من أن تكون . الشريعة أو أن الشريعة ليست من مصادرها
مة للشريعة هو قول القول إن اجملتمع املدين يفترض أن ال تكون قوانينه حمكو. مستندة إىل الشريعة أو غير مستندة

  .[....]غير دقيق 
  [.......]  

  
  ملستقبل الصراع العربي ـ اإلسرائيلي يف املرحلة املقبلة؟" حزب الله"ما هو تصور  ■
ما زال " حزب الله. "هي مقاومة املشروع الصهيوين يف املنطقة" حزب الله"قلت يف بداية احلوار إن فكرة ونشأة  □

زارين عدد من الصحافيين املصريين بعد التحرير سألني أحدهم هل إزالة إسرائيل من يحتفظ بهذه العقيدة وعندما 
  .، أي أقدس من الهدف"حزب الله"هو عقيدة : وكان جوابي" حزب الله"الوجود وحترير فلسطين والقدس هو هدف 
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  وأبعد من الهدف؟ ■
ما أريد قوله . ال يتنافى الهدف مع العقيدة .حترير اجلنوب كان عقيدة إىل جانب أنه هدف مباشر. ليس شرطاً أبداً □

الكيان . إنه يف أصل قناعتنا وفكرتنا نعتبر أن هناك مشروعاً صهيونياً يشكل خطراً وتهديداً على املنطقة
اإلسرائيلي هو أداة هذا املشروع وبالتايل نتطلع إىل اليوم الذي يجب حسم الصراع فيه مع هذا املشروع وأدواته 

هذا على مستوى التطلعات والفكر والقناعة . تكون فيه فلسطين من البحر إىل النهر قد عادت إىل األمة املباشرة، أي
" حزب الله"السؤال املطروح ما هي األولويات التي يجب أن نركز عليها يف املرحلة املقبلة؟ ال شك بأن . واملشروع

يف هذه املكانة ملصلحة استنهاض األمة، حصل اليوم على مكانة معينة يف العامل العربي، ونحن نريد توظ
وتكريس حالة العداء مع العدو اإلسرائيلي والتأكيد على أن إسرائيل كانت وستبقى عدونا وسندخل بشكل قوي جدًا 

العزلة وحماصرة إسرائيل على املستوى الشعبي  حالة يف برنامج مقاومة التطبيع وبذل كل جهد ممكن إلبقاء
ألن هذا كله يضعف إسرائيل ويحاصرها، وكذلك السعي من خالل ... قتصادي والفني إلخوبالتايل الثقايف واال

نحن . منطق االستنهاض إىل تثبيت املقاومة، وال سيما لدى شعب فلسطين الذي عليه الرهان يف املرحلة املقبلة
اعه بسالمة خيار نعتقد أنه يجب فعل كل شيء الستنهاض الشعب الفلسطيني من أجل إنارة الطريق أمامه وإقن

يف هذا . املقاومة ولدينا القناعة بأنه سوف يسير بقوة يف هذا االجتاه ولدينا رهان كبير على الداخل الفلسطيني
اجملال علينا أن ندرس يف لبنان والعامل العربي واإلسالمي كيف يمكن لنا جميعاً أن نقدم املساندة للشعب 

أمام " أكلة سهلة"هة اخملاطر التي يمكن أن يتعرض لها، وأن ال جنعله الفلسطيني يف الداخل، وأن نحميه يف مواج
  .اإلسرائيلي وأن ال نتركه وحيداً

يف املوضوع اللبناين أنا أعتقد أننا لسنا يف وارد إعطاء أي اطمئنان أو ضمانة لإلسرائيلي الذي يجب أن   
  .يبقى قلقاً وهذا عنصر قوة للبنان

  
  إىل األبد سماحة السيد؟ ■
  ...ال أحد يعلم.. أبدياً ولكن قبل األبد ما هو ال شيء □

  
  املقصود مثالً هل حتى حترير آخر شبر من أرض لبنان؟ ■
هذا . وطاملا أن لبنان يف دائرة اخلطر الصهيوين يجب أن يبقى اإلسرائيلي قلقاً وخائفاً. حتى حترير مزارع شبعا □

  .هو باحلساب اللبناين
يف املرحلة املقبلة على الشعب الفلسطيني يف الداخل وأن ال يُتركوا لوحدهم  على املستوى العام الرهان  

الترجمة التفصيلية حتتاج إىل درس ومن عدة الشغل يف املرحلة املقبلة، لكن ال شك بأن ... وأن تقدم لهم املساندة
ب الفلسطيني يف املنطق الطبيعي يقول لك بأن األصل يف حتديد مستقبل فلسطين على خط املقاومة هو الشع

قوى واألفعل واألشد تأثيراً، فاملعركة هناك تكون يف عقر دار العدو وهذا ما نراهن عليه وأنا الداخل ألنه األقدر واأل
  .[....]أعتقد أن اجلو داخل فلسطين يتجه نحو قيام انتفاضة واسعة ومقاومة كبيرة 

  [.......]  
  

  ه وإمكانية استخدامه يف الساحة الداخلية؟حزب الل"هناك خماوف لدى الكثيرين من سالح  ■
. أنه ليس حزباً يحمل عقالً أو هدفاً ميليشياوياً" حزب الله"هذا السالح ليس سالحاً ميليشياوياً كما كان قد أثبت  □

إذاً سالحنا هو سالح مقاومة وسالح للدفاع عن لبنان بكل طوائفه وأحزابه وفئاته وهو سالح قوة للبنان وليس 
أيلول  13، ومن جملتها حمطة آمر على لبنان وهذا األمر أُثبت ليس يف احملطة األخيرة بل يف كل احملطاتسالح ت

، عندما أُطلقت النيران على املتظاهرين حتت جسر املطار من قِبَل جنود لبنانيين رسميين وليس 1993] سبتمبر[
هذا يعني أن سالحنا هو سالح مسيس . ى هذا الصعيدانضباطاً مذهالً عل" حزب الله"من قِبَل ميليشيا، مع ذلك أبدى 

ما حصل [....] ومثقف ويف خدمة وطن وقضية وليس يف خدمة تنظيم أو جمموعة سياسية أو طائفة أو فئة لبنانية 
إنه سالح مقاومة . علينا االنتهاء من التوصيف القائل بأن هذا سالح ميليشيا. يف اجلنوب بعد االنسحاب يؤكد ذلك

ما [....] أن لبنان بحاجة إىل هذه املقاومة يجب أن يبقى سالح املقاومة، ألن املقاومة بدون سالح ال تنفع وطاملا 
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يحكم مستقبل هذا السالح هو مستقبل حاجة لبنان إىل هذه املقاومة، وعندما يأتي وقت يقال فيه إن هذا البلد مل 
  .[....]ذ نناقش موضوع السالح يعد بحاجة إىل مقاومة ونستطيع تثبيت هذه املقاومة، حينئ

  
مَنْ هي املرجعية التي تتحكم بهذا النقاش ومَنْ يقرر وما هي شرعية هذا القرار؟ ولو قالت الدولة إن لبنان مل  ■

  يعد بحاجة إىل مقاومة واختلف تقديركم ماذا يحصل؟
كانت  1982عام . وضوع معقدإنه م... [....] األمر معقد وبحاجة إىل نقاش وال نستطيع تقديم أجوبة حاسمة □

% 10إسرائيل حتتل لبنان وبيروت ولو أجري استفتاء بين اللبنانيين حول املقاومة مل تكن لتحصل على أكثر من 
هل كان يعني ذلك أن املقاومة كانت خياراً خاطئاً؟ لذلك أن نأتي منذ اآلن ونقول إن اإلطار . يف أحسن األحوال

  .مقاومة أم ال هو إطار صعب وال وضوح عندي يف هذه الناحية الذي يحدد أن البلد بحاجة إىل
  

  مل يجر االتفاق بين اللبنانيين على الهوية الوطنية حتى يتفقوا على ما هو ضروري وغير ضروري؟ ■
  .روح السؤال أوافق عليها □

  [.......]  
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