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 طبع الوجه العسكري مسرية حزب الله منذ انطالقته قبل ثالثة عقود ونيف نتيجة 
تركيزه عىل مقاومة ارسائيل وتحرير االرض املحتلة التي ادخلها يف صلب مرشوعه. 
يف االنتخابات االخرية اخذ عىل عاتقه التصدي للفساد ومكافحته يف املؤسسات من 

اوسع ابوابه، لجبه هذا التحدي الذي يهدد املؤسسات وبنية الدولة 

يخوض حزب الله االنتخابات النيابية منذ الدورة 
اليوم،  اىل  عام 1992  الطائف  اتفاق  بعد  االوىل 
اللبنانيني يف الندوة  وهو ميثل رشيحة كبرية من 
الربملانية. نجح يف ايصال 37 اسام بني نائب حايل 
للمقاومة  الوفاء  وسابق خدموا يف صفوف كتلة 
التي يقود رشاعها النائب محمد رعد طوال ست 

دورات متتالية. 
اكرث ما يشغل الكتلة هو االزمة املالية، وتصاعد 
ارقام الدين العام، واصالح البنى التحتية، والنهوض 

بها وخصوصا يف بعلبك - الهرمل.
عضو  مع  العام"  "االمن  تتناولها  امللفات  هذه 
عامل  من  االيت  املوسوي  ابراهيم  النائب  الكتلة 

االعالم والتدريس يف الجامعة. 

تحقيق

املقاومة  محور  لكن  االرسائييل.  العدو  احتالل 
يسجل انتصارات ايضا ما حفظ  لبنان وسيادته 
له  العدو وتصدى  دافع يف وجه  واستقالله. من 
هو هذه املقاومة، وبالتايل فهي موجودة الن هذا 
ابدا  الكتلة  هذه  تستنفد  ومل  موجود.  االحتالل 
مضمون التسوية يف وجه  التهديد الوجودي الذي 
يشكله العدو. لذا يجب ان نتمسك بهذه التسمية 
عن  تعرب  املقاومة  الن  وقت مىض،  اي  من  اكرث 
عنوان سيادة لبنان واستقالله وضامنه يف ظل  كل 
هذه االطامع. اذا تجاوزنا املوضوع االرسائييل اىل 
االمس القريب ال ميكن تجاوز التهديد التكفريي. 
واملواجهات  الحروب  تخوض  املقاومة  زالت  ما 
عىل جبهات عدة، وكلها  ضد هؤالء االعداء الذين 
يشكلون تهديدا وجوديا للبنان وصيغته واستقالله. 
نحن نستحرض ذكرى االستقالل قبل ايام ان لبنان 
يجب ان تكون له هوية مقاومة لجبه كل هذه 
االطامع والتهديدات واالحتالالت، وبالتايل فان من 
الحد االدىن التمسك بهذه التسمية التي تعرب عن 
اللبنانيني  لكل  الحياة  الحضاري وحب  املضمون 

ومتسكهم بارضهم.

■ يف الكتلة حزبيون ومستقلون. ملاذا مل تسموها 
باسم تكتل عىل غرار قوى اخرى؟

□ نحن كتلة واطلقنا تكتل بعلبك - الهرمل لوجود 
اكرث  هي  الكتلة  جهة.  من  اكرث  من  فيه  نواب 
تجانسا ليس عىل مستوى الهوية السياسية فقط، 

بل عىل مستويات عدة.
وضعتها  التي  الترشيعية  االسرتاتيجيا  هي  ما   ■

الكتلة يف الدورة الحالية؟
يعاين  التي  االزمات  كبرية.  طموحات  لدينا   □
يف  نفسها  تزال  ال  عدة  عقود  منذ  لبنان  منها 
موضوع االصالح السيايس واالزمات. بالتايل نحن 
مل  نبدأ من الصفر. اعضاء الكتلة بذلوا كل جهد 
ممكن وانجزوا الكثري. االولويات اليوم تتغري. يف 
االسرتاتيجيا يجب ان نعمل اوال عىل حل االزمة 

اتخاذ  عىل  نعمل  الكبرية.  واالقتصادية  املالية 
اجراءات مالية حازمة وحاسمة رشط ان ال تصيب 
الفئات الفقرية، وعىل املقتدرين ان يساهموا يف 
رضر  بهم  يلحق  ان  دون  من  االزمة  هذه  حل 
كبري. وصلت خدمة الدين اىل 8 آالف و300 مليار 
لرية وتذهب اىل خدمة املصارف، وال مشكلة اذا 
ساهمت  هذه املصارف يف اجراء خفض طوعي 

لفوائد الدين العام بنسبة معينة.

■ لكن املصارف ترد هنا بانها ليست جمعيات 
خريية؟

ان  اللبناين  الشعب  مهمة  ليست  املقابل،  يف   □
وغريها.  التجارية  واملؤسسات  املصارف  ُيغني 
صحيح ان املصارف ليست جمعيات خريية، وهي 
تبغي الربح، لكن ليس بهذه الطريقة. اذا ارادت 
االستمرار يف جني االرباح وهذا حقها، يجب ان 

تكون الطبقة الوسطى قادرة عىل االستمرار.

امللف  عىل  الدورة  هذه  يف  كتلتكم  ركزت   ■
شعار  ورفعتم  سابقة،  دورات  من  اكرث  املعييش 
هذا  ومكافحته.  املؤسسات  يف  الفساد  محاربة 
املنحى هل جاء بقرار من السيد حسن نرصالله؟ 

حيوي  تفاعيل،  شاب،  حزب  الله  حزب  اوال   □
ويتابع  يجري،  ما  كل  مع  يتفاعل  بيئته.  وابن 
ودراسات،  ابحاث  مراكز  بواسطة  ويحلل  ويقرأ 
كتلتنا  اسم  واختصاصيني.  لجان  اىل  ويستند 
ونحن  ملف،  من  اكرث  يطاول  للمقاومة  الوفاء 
نعمل عىل مقاومة الفساد من اجل الحفاظ عىل 
اللبناين واستقالليته  ليس عىل املستوى  الداخل 
العسكري والجغرايف، بل االقتصادي واملايل الذي 
يف  انخرط  الحزب  ان  صحيح  يصان.  ان  يجب 
معارك وحروب وجودية ضد االحتالل االرسائييل 
والتهديد التكفريي، وكان من املفرتض ان تتصدى 

القوى االخرى لهذا املوضوع. ال ينفي كالمنا هذا 
ان قوى اخرى واساسية يف البلد تريد هذا االصالح 
ومحاربة الفساد. نحن نعتقد ان عنوان محاربة 
الفساد الذي شددنا عليه هذه املرة اكرث من اي 
الحاصل  االنهيار  شبه  وسببه  واضح  مىض  وقت 
واالفالس الذي يحىك عنه من جراء االزمة املالية 
الضاغطة جدا. هناك جملة عوامل ساهمت يف 

رضورة التصدي للفساد.

■ مثة من يرى ان جبه الفساد اصعب من قتال 
ارسائيل؟

□ اكيد. كان سامحة السيد نرصالله واضحا متاما 
ومنذ مدة بعيدة بقوله ان هذا االمر اكرث صعوبة. 
صحيح ان العدو االرسائييل تحاربه بكل الوسائل 
عالج  يف  الدخول  فيتم  الفساد  يف  اما  املتاحة. 
داخيل يف الجسم، وهو اصعب من التعاطي مع 

امر خارجي. لالسف الشديد اصبح الفساد بنية.

■ مثة خشية من انكم ال تقدرون عىل مواجهة 
هذا التحدي رغم اقتناعاتكم برضورة االصالح يف 

املؤسسات وتحصينها وانكم ستواجهون مقاومة؟
□ ال اعتقد ابدا. هناك من يحاول ان يشيع اليأس 

يف نفوس اللبنانيني.

■ عىل اساس ان الفساد يف لبنان تحول قدرا؟
ان  تعميم  هو  خطورة  الطروحات  اكرث  من   □
الفساد قدر ال ميكن مقاومته ابدا. يف النهاية مثة 
مرض خطري موجود، لكن خطورته يف القول انه الن 
ميكن مقاومته وان التسليم بذلك ميس الجوهر 
االخالقي  لكل لبنان، وميس االنتامء الوطني. نحن 
كجهة قدمنا الدماء وارواحنا يف سبيل هذا البلد، 
ويتنعمون.  الصفقات  يجرون  اخرون  كان  فيام 
حصول  املفرتض  من  وكان  ندينهم  ال  نحن 

مكان  من  نبدأ  ان  يجب  االن  يحصل.  ملا  تصد 
مألوا  الذين  حتى  الخطر.  يستشعر  والكل  ما، 
جيوبهم وحساباتهم يشعرون ويعرفون من خالل 
ارقام حقيقية ان الوضع ال يدعو اىل االطمئنان. 
السواد االعظم من اللبنانيني يعانون هذه االزمة، 
بجدية  الفساد  مبحاربة  القرار  اخذ  وينتظرون 
ورصانة وحزم. وكام قال السيد نرصالله، نريد اكل 
العنب وليس قتل الناطور. سيحصل  الحزب عىل 
حقيبة الصحة يف الحكومة، ولنأخذ قطاع الدواء 
دوالر  مليون   800 توفري  االمكان  يف  ومافياته. 
التصنيع  الرقم ميكننا  لبنان. من خالل هذا  عىل 
داخل لبنان، وعند تشغيل هذا الرقم يصبح 1600 
مليون دوالر. ميكن عندها يف االمكان بيع الدواء 
اىل الخارج. نحن نؤمن ان مثة قدرة عند اللبنانيني 
الحقل. نقول ان  انتاج جيد يف هذا  عىل تقديم 
الفساد.  محاربة  موضوع  يف  وحازم  جاد  الحزب 
من االمور املبرشة ان هناك قوى اساسية ايضا يف 
البلد تشاطره هذا الخطر، الن قواعدها كام قواعد 
املستويات  عىل  حد  اقىص  اىل  مأزومة  الجميع 

االقتصادية واملالية واالجتامعية.

والدة  عىل  اشهر  ستة  من  اكرث  مرور  بعد   ■
الكتل  بقية  عند  تلمسون  الجديد، هل  املجلس 

االهتاممات نفسها؟
□ مثة تقاطع كبري ومعترب يف ما بينها يؤسس عليه، 
والفساد املوجود يف الهيكل اللبناين له جذور قدمية. 
ال تستطيع خالل يوم او اثنني ان تحدث االصالح 
وتحارب الفساد. يجب البدء يف كل  قطاع  لوحده. 
سيتلقفها  التي  االيجابية  الصدمة  احداث  مجرد 
اللبنانيون جميعا سيكون فاتحة خري لبقاء البلد، 

الن البديل سيكون زوال الدولة يف شكل كامل. 

■  وجودكم يف السلطتني الترشيعية والتنفيذية اال 
يحد من االهداف التي رسمتوها؟

جيد  بشكل  لالزمة  تشخيص  هناك  اوال   □
ونتعاطى مع االولويات والذهاب نحو االهداف 
نحن ال نحيك عن شعار  بالتايل  اكرث.  تفيد  التي 
تم اطالقه جزافا، بل بناء عىل دراسات وتواصل 
وابحاث معمقة. ما يبرش اكرث هو وجود العديد 
من الذين ادلوا بدلوهم يف هذا املوضوع  من كل 
الجهات والتيارات، ما يعني ان هناك بقية من خري 
يف هذا املجتمع يجب ان نؤسس عليها. اضافة اىل 

االزمة املالية ال بد من اصالح البنى التحتية.

النائب ابراهيم املوسوي.

حزب الله تفاعلي 
وحيوي وابن بيئته

رضوان عقيل

عدد نواب الوفاء للمقاومةالدورة

199212

199610

200012

200514

200913

201813

■ ملاذا ابقيتم عىل التسمية نفسها لكتلتكم الوفاء 
للمقاومة منذ دورة عام 1992 اىل اليوم؟

ضد  املقاومة  بيئة  من  جاءت  التسمية  اوال   □
االحتالل والتهديد الوجودي الذي ال يعيشه لبنان 
فحسب، بل املنطقة العربية واالسالمية ايضا. ال 
تزال فلسطني محتلة وتتالحق النكسات من جراء 

الكتل النيابية في برلمان 2018 ]5[
كتلة الوفاء للمقاومة الخامسة عددا:

الفساد ليس قدرا وجاّدون في محاربته
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الخدمة  التوظيف يف مجلس  ■ طلبتم حرص 
املدنية. هل ستقاتلون من اجل تحقيق هذا االمر؟
□ طبعا. مثة اقرتاحات قوانني عدة ستقدم من كتلتنا. 
ال بد من اعتامد معايري الكفاية والنزاهة بعيدا من 
اي خلفية طائفية يف بلد طوائفي. ال يستطيع اي 
احد ايصال كل جامعته وارضائهم. من اجل تفعيل 
مبوظفني  االتيان  يجب  ومؤسساتها  الدولة  اجهزة 
يتمتعون بالنزاهة الكافية، ويجتازون االمتحانات يف 

شكل طبيعي، وهؤالء ميثلون الجميع.

■ تشكلون العدد االكرب يف تكتل بعلبك - الهرمل 
يف  ركزتم  عالم  الكثري.  اىل  تحتاج  ومنطقتكم 

خطتكم حيال هذه الدائرة؟
 - بعلبك  مستوى  عىل  متكامل  مرشوع  مثة   □
الهرمل يتم الشغل عليه عىل اكرث من ملف: البنى 
التحتية، والشوارع، والعمل عىل انجاز مجلس امناء 
بعلبك -الهرمل مع الرئيس نبيه بري وقد ناقشه 
مع السيد نرصالله بعد االنتخابات. هذا مرشوع 
جرت  الدورة.  هذه  يف  يولد  ان  ويجب  اسايس 

تعيينات عدة يف املحافظة، ومتت تعبئة الشواغر 
والتعليم.  والصحة  واملالية  والرتبية  املساحة  يف 
نعمل عىل اصدار مرسوم خاص الستكامل البنية 
هذا  الن  بعلبك،  يف  قرصالعدل  يف  القضائية 
ملجلس  العامة  االمانة  لدى  موجود  املرشوع 

الوزراء وصدوره يف الحكومة املقبلة. 

اللبنانية  القوات  نائبي  مع  تعاون  هناك  هل   ■
وتيار املستقبل يف بعلبك؟

□ يف االساس التعاون هو مع حركة امل. لكننا ال 
نضع فيتو عىل كل من يخدم مصلحة اهلنا، علام 

اننا التقينا يف اكرث من مكان. 

■ هل تستعينون يف كتلتكم مبركز الدراسات التابع 
لحزب الله؟

□ نضع اوال يف اسرتاتيجيتنا حل االزمة املالية، 
وطموحنا اصالح البنى التحتية من خالل قدرات 
العام  الدين  زيادة  دون   من  وداخلية،  ذاتية 
واحداث مشاركة بني القطاعني العام والخاص. 
له  الذي  االستشاري  باملركز  بالطبع  نستعني 
دور مهم يف العديد من املشاريع والرؤى. كام 
نستعني بخرباء واصحاب اختصاصات يعرضون 
خدمات واستشارات من خارج الحزب والسيام  
نحن  الدولة.  بناء  واعادة  الفساد  محاربة  يف 
جسم تنظيمي كبري نتلقى الشكاوى واملالحظات 
ونقف  اليها  ونستند  ومناطقنا،  دوائرنا  كل  يف 

عند مضمونها. 

■ كم تتحمل مؤسسات الحزب من مساهامت يف 
مساعدة مجتمعكم؟

□  هناك اخفاء للوجه املدين للحزب وتصويره 
فقط  عىل انه جسم عسكري مقاوم، مهتم فقط 
مبحاربة ارسائيل والتكفرييني. مثة وجه آخر ايضا 
عند  املدنية  املؤسسات  ومهم هو  كبري وضخم 
وجهاد  والجرحى  والشهيد  االمداد  مثل  الحزب 
البناء  والقرض الحسن ومتابعة عائالت الشهداء. 

■ هذه الفئات ال تستفيد من مالية الدولة؟
الدولة،  □ غالبية هؤالء ال يستفيدون من مالية 
اثار  لنتخيل  الدولة.  دعم  يف  هنا  نساهم  ونحن 
تتلقى  فئات ال  البلد حيال  االجتامعية يف  االزمة 
هذه  تكن  مل  لو  الخدمات  من  االدىن  الحد 

املؤسسات موجودة.

كتلة الوفاء للمقاومة مجتمعة برئاسة النائب محمد رعد.

تحّض كتلة الوفاء للمقاومة جملة من املشاريع الصدارها يف قوانني يف الدورة الحالية ملجلس النواب، ابرزها:
• اقرتاح قانون اجراء جميع املناقصات عرب ادارة املناقصات.

• اعداد اقرتاح قانون يلزم كل االدارات الرسمية اخضاع التوظيف فيها للمباريات يف مجلس الخدمة املدنية.
• اقرتاح تعديالت عىل قانون االثراء غري املرشوع.

• اقرتاحات قوانني النشاء املنطقة االقتصادية الخاصة يف بعلبك - الهرمل والجنوب.
• تقديم تصور عميل ملعالجة ازمة الكهرباء.

• اقرتاح قانون للتشدد يف حامية االمالك العامة ويف مقدمها املشاعات.
• متابعة تنفيذ مشاريع سد العايص وتنظيف مجرى الليطاين وجر مياه برسي.

• العمل عىل اعادة تشغيل مكتب الدواء التابع لوزارة الصحة.
• متابعة ملفات الكهرباء واملياه يف املناطق التي متثلها الكتلة. 

• طرح معالجة موضوع النفايات من خالل  السعي اىل تنفيذ قرار مجلس الوزراء الصادر عام 2010.

مشاريع كتلة  الوفاء للمقاومة 

محمد رعد، نواف املوسوي، حسني جيش، عيل فياض، حسن فضل 
الله، عيل عامر، حسني الحاج حسن، ابراهيم املوسوي، ايهاب حامدة، 

الوليد سكرية، عيل املقداد، امني رشي، انور جمعة.

كتلة الوفاء 
للمقاومة

1570
www.bankaudi.com.lb
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