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تقدمي
لم يكن دور ال�سيعة في لبن�ن يمثل هذه الأهمية التي يحتله� اليوم, ولم يكن ب�لت�لي ي�ستقطب ذلك 
 � الكم من الدرا�س�ت والهتم�م الإعالمي وال�سي��سي, لي�ض على ال�سعيد المحلي والإقليمي فقط, بل اأي�سً
على ال�سعيد الدولي, وهو اهتم�م اأخذ ب�لزدي�د والتو�سع خالل الحرب الأهلية في لبن�ن وم� نتج منه� 
من ت�سخم لدور الميلي�سي�ت من جهة, ولحتالل الجنوب اللبن�ني من قبل جي�ض الحتالل ال�سهيوني 
المحط�ت  العديد من  اأمل" في  لـ"حركة  اإلى بروز دور جديد وموؤثر  اأدى  الذي  الأمر  ث�نية,  من جهة 

الع�سكرية للحرب اللبن�نية, واإلى انبث�ق المق�ومة الإ�سالمية التي ق�ده� "حزب اهلل" لتحرير الجنوب.

ال�سيعة وجمهورية اال�ستقالل
ل يعني هذا اأن دور ال�سيعة في لبن�ن ك�ن قبل ذلك ه�م�سيًّ�, بقدر م� يعني اأن التمثيل العددي لل�سيعة 
ال�سي��سية  اللبن�ني ك�نت دوًم� دون وزنهم الديمغرافي الحقيقي. ف�لنخبة  النظ�م  ال�سيعية في  اأو الح�سة 
والجتم�عية ال�سيعية وجدت نف�سه� دوًم� في نظ�م من المح��س�سة الط�ئفية يحرمه� من ا�ستالم حق�ئب 
�سي��سية مهمة في الحكوم�ت المتع�قبة منذ ال�ستقالل. وك�ن هذا الحرم�ن يعك�ض نف�سه على م�ستوى 

ّنفت ب�أنه� الأكثر فقًرا وحرم�ًن�. الخدم�ت والمرافق الع�مة في المن�طق ال�سيعية التي �سُ

هذا الواقع اللبن�ني الذي كر�ض منذ ال�ستقالل التف�وت بين الطوائف والمن�طق اأوجد من�ًخ� �س�عد 
على اإ�سف�ء الم�سروعية الواقعية على الطرح الط�ئفي عموًم�, وهو اأمر ي�أخذ مداه الخطر والموؤذي حين 
تتق�طع اإ�سك�لية الحرم�ن من الحقوق مع القهر الذي تفر�سه تركيبة ط�ئفية تهيمن على النظ�م وتحتكر 
المن��سب الرئي�سة, كم� ك�ن يحدث عندم� حكم لبن�ن وفق ال�سيغة الم�رونية ال�سي��سية التي ف�قمت عند 

ال�سيعة ال�سعور ب�لحرم�ن والقهر.

في هذا المن�خ ج�ء الإم�م مو�سى ال�سدر)1( اإلى لبن�ن ع�م 1959 بت�سجيع من اأ�ست�ذه ومر�سده ال�سيد 
مح�سن الحكيم. ولم يكن مجيئه اإلى لبن�ن كمجرد زعيم ديني تقت�سر مه�مه على الفتوى والوعظ, بل 

)1(   ولد الإم�م ال�سيد مو�سى ال�سدر يف 15 ني�س�ن/ اأبريل 1928م يف مدينة "قم" يف اإيران, حيث تلّقى يف مدار�سه� احلديثة علومه البتدائية والث�نوية, كم� تلقى درا�س�ت 
دينية يف كلية "قم" للفقه.= ت�بع درا�سته اجل�معية يف كلية احلقوق بج�معة طهران, واأتقن اللغتني العربية والف�ر�سية, واأملَّ ب�للغتني الفرن�سية والإنكليزية. �س�ر اأ�ست�ًذا 
حم��رًصا يف الفقه واملنطق يف ج�معة "قم" الدينية. وانتقل يف ع�م 1954 اإىل العراق, وبقي يف النجف الأ�رصف اأربع �سنوات يح�رص فيه� درو�ض املراجع الدينية الكربى: 

ال�سيد حم�سن احلكيم, وال�سيخ حممد ر�س� اآل ي��سني, وال�سيد اأبو الق��سم اخلوئي, يف الفقه والأ�سول. 
         جمعت بع�ض حم��رصاته واأبح�ثه يف كت�بني: اأ- منرب وحمراب.  ب- الإ�سالم عقيدة را�سخة ومنهج حي�ة.

          قدم الإم�م ال�سيد مو�سى ال�سدر اإىل لبن�ن - اأر�ض اأجداده - اأول مرة يف ع�م 1955, فتعرف اإىل اأن�سب�ئه يف �سور و�سحور, وحّل �سيًف� يف دار كبريهم حجة الإ�سالم 
املرجع الديني ال�سيد عبداحل�سني �رصف الدين الذي تعرف اإىل مواهب الإم�م ال�سدر ومزاي�ه, و�س�ر يتحدث عنه يف جم�ل�سه مب� يوحي بجدارته لأن يخلفه يف مركزه 
بعد وف�ته. بعد اأن تويف حجة الإ�سالم ال�سيد عبداحل�سني �رصف الدين بت�ريخ 1957/12/30, قدم الإم�م ال�سدر اإىل لبن�ن يف اأواخر ع�م 1959 واأق�م يف مدينة 
�سور. وبعد اأن وقف على اأحوال الط�ئفة الإ�سالمية ال�سيعية ومن�طقه� وموؤ�س�س�ته� يف لبن�ن, ظهرت له احل�جة اإىل تنظيم �سوؤون هذه الط�ئفة, ف�أخذ يدعو اإىل اإن�س�ء 
جمل�ض يرعى �سوؤون هذه الط�ئفة اأ�سوة ب�لطوائف الأخرى. وا�ستمر مت�بًع� هذه الدعوة �سنوات, ب�سكل علمي مدرو�ض ومبني على اإح�س�ءات, وبنّي الأ�سب�ب املوجبة 

للمط�لبة ب�إن�س�ء هذا املجل�ض, واأعلن اأن هذا املطلب اأ�سبح مطلًب� جم�هرييًّ� تتعلق به اآم�ل الط�ئفة. 
          واآتت الدعوة نت�ئجه� ب�إجم�ع نواب الط�ئفة الإ�سالمية ال�سيعية على تقدمي اقرتاح ق�نون ب�لتنظيم املن�سود, اأقره جمل�ض النواب ب�لإجم�ع يف جل�سة 67/5/16, و�سّدقه 
رئي�ض اجلمهورية بت�ريخ 1967/12/19, ومبقت�س�ه اأُن�سئ "املجل�ض الإ�سالمي ال�سيعي الأعلى". ون�ض الق�نون املذكور على اأن يكون لهذا املجل�ض رئي�ض ميثله وميثل 
الط�ئفة, ويتمتع ب�حلرمة واحلقوق والمتي�زات ذاته� التي يتمتع به� روؤ�س�ء الأدي�ن. و بت�ريخ 23/5/69 انتخب الإم�م ال�سيد مو�سى ال�سدر اأول رئي�ض للمجل�ض 

http://www.imam-moussa.com/sirah.htm :الإ�سالمي ال�سيعي الأعلى. انظر الرابط اخل��ض ب�لإم�م مو�سى ال�سدر
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ك�ن يتطلع اإلى دور ف�عل يتج�وز اإط�ر الدور الديني التقليدي المعروف, وهذا  م� جعله منذ البداية على 
�سدام مع الزع�م�ت التقليدية التي ك�ن يخ�سع له� جبل ع�مل, والتي راأت فيه من�ف�ًس� فعليًّ� اأخذ ي�ستقطب 

جم�هير ال�سيعة.

الذين  الط�ئفة  لأبن�ء  الج�معة  والتنظيمية  الوطنية  الأُُطر  اإيج�د  في  عودته  فور  ال�سدر  الإم�م  �سرع 
توزعوا وتفرقوا على الأحزاب العق�ئدية وقوى التقليد ال�سي��سي اللبن�ني, ف�ساًل عن التنظيم�ت والف�س�ئل 
الفل�سطينية. وبداأ الإم�م ن�س�طه الجتم�عي الف�عل ذا الط�بع الموؤ�س�س�تي في جبل ع�مل في جنوب لبن�ن, 
ثم تو�سع ب�تج�ه البق�ع, ف�ساًل عن تجمع�ت اأحزمة البوؤ�ض حول بيروت التي راح يقطنه� اأعداد متزايدة 
من ال�سيعة, وراح يوؤ�س�ض العديد من الجمعي�ت والمراكز الثق�فية والدينية والخيرية, واأهمه� "جمعية 
البر والإح�س�ن" و"معهد الدرا�س�ت الإ�سالمية" و"موؤ�س�سة التعليم المهني" و"جمعية بيت الفت�ة". وم� 
لبث اأن تخطى نفوذه الح�سور ال�سي��سي الت�ريخي للزع�م�ت التقليدية, ف�ساًل عن الأحزاب الوطنية في 

هذه المن�طق.

وحين اأقر المجل�ض الني�بي بمت�بعة دوؤوبة منه, الق�نون رقم 27/ 67 بت�ريخ 19 �سب�ط/ فبراير1967, 
الإ�سالمي  المجل�ض  عن  م�ستقل  ق�نوني  كي�ن  في  ال�سيعية  الإ�سالمية  الط�ئفة  �سئون  بتنظيم  والق��سي 
نة وال�سيعة, وب�لت�لي ت�سكيل "مجل�ض اإ�سالمي �سيعي اأعلى" الذي ولد  ال�سرعي الأعلى الذي ي�سم ال�سُّ
الرغم  على  م�يو 1969,  اأي�ر/  في 23  رئ��سته  ال�سدر  الإم�م  توّلى  اأي�ر/م�يو 1969,  في 18  عمليًّ� 
من الأ�سوات المعتر�سة من ج�نب قي�دات دينية و�سي��سية �سيعية و�ُسنية على ت�سكيل موؤ�س�سة مذهبية, 
تخوًف� من اإ�سع�ف الوحدة الإ�سالمية, الأمر الذي دع� الإم�م ال�سدر وفور انتخ�به رئي�ًس� لأول موؤ�س�سة 
مذهبية �سيعية ر�سمية في لبن�ن, اإلى ر�سم اأهداف هذه الموؤ�س�سة, موؤكًدا اأن هذا التنظيم "لن يفرق بين 
الممثلين  بين  والتف�هم  الحوار  التوحيد من طريق  ي�سهل مهمة  بل هو  البع�ض,  يظن  الم�سلمين", كم� 
الع�م  ال�سيعي  نتيجة منطقية لال�ستنه��ض  الجديد ك�ن في مح�سلته  التنظيم  اأن هذا  الحقيقيين. والواقع 

الذي نجح الإم�م في اإحداثه م�ستقطًب� الأغلبية ال�س�حقة من جمهور الط�ئفة.

ك�ن الإم�م ال�سدر في خط�به ال�سي��سي والجتم�عي يتكلم من منطلق وطني وب��سم كل الطوائف, لكن 
اأن�س�ره واأتب�عه ك�نوا من الط�ئفة ال�سيعية ح�سًرا, وقد اأظهر من خالل هذا العمل التعبوي لل�سيعة عمق 
العترا�ض على النهج الر�سمي الذي اأمعن في اإفق�ر وتهمي�ض وحرم�ن المن�طق الطرفية والمح�فظ�ت 
في  لل�سيعة  الغ�لب  والتمركز  الريفي  التكوين  واإن ك�ن  فقط,  ال�سيعة  ال�سك�ن  تقت�سر على  التي  عموًم� 
الجنوب والبق�ع قد اأ�سفى على"حركة المحرومين" التي اأطلقه� الإم�م ال�سدر في ع�م 1973 الهوية 

الط�ئفية والتكوين المذهبي.

الأهلية  الحرب  �سي�ق  في  اإل  راجح  مذهبي  ثقل  ذات  �سي��سية  المحرومين حركة  ت�سبح حركة  لم 
اللبن�نية وبروز تع�بيره� الم�سلحة المختلفة. ويبدو اأن التج�ه نحو" الع�سكرة" في حركة المحرومين بداأ 
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ب�سكل غير معلن كردة فعل على العدوان ال�سهيوني المتوا�سل على قرى وبلدات الجنوب الذي ك�نت 
وغ�رات  والظلم  والمرارة  الحرم�ن  م�س�عر  تجمعهم�  الفل�سطينية  المق�ومة  ف�س�ئل  اأر�سه  على  تنت�سر 
ذهب  والذي  المحرومين,  لحركة  تدريبي  مع�سكر  في  وقع  الذي  النفج�ر  اأن  والواقع  الإ�سرائيليين. 
عليه  اأطلق  للحركة  ع�سكري  ذراع  بوجود  العتراف  في  عجل  البق�ع,  منطقة  في  �س�بًّ�   43 �سحيته 

"اأفواج المق�ومة اللبن�نية" التي اخت�سر ا�سمه� رمزيًّ� بـ"اأمل".

التي اعتبره�  "اأمل" كذراع ع�سكري لحركة المحرومين  اأُعلن في تموز/ يوليو 1975 عن ولدة 
الإم�م مو�سى ال�سدر م�ستقلة تنظيًم� عن المجل�ض الإ�سالمي ال�سيعي الأعلى؛ حيث تقوم العالقة بينهم� 

على التن�سيق, ل الندم�ج.

في  يتورط  لم  ال�سدر  الإم�م  لكن  اأمل",  "حركة  ت�سليح   في  رئي�ًس�  دوًرا  فتح"  "حركة  م�ر�ست 
في  الع�ملية  م�سجد  في  بدايته�  في  اعت�سم  وقد  اإيق�فه�.  اإلى  �سعى  بل  انفج�ره�,  عند  الأهلية  الحرب 
الحرب جرفت  لكن  الدامية,  لالأحداث  لو�سع حد  مح�ولة  في  الطع�م  عن  واأ�سرب  الع��سمة,  قلب 
بتداعي�ته� رغبة الأطراف المحلية المتق�تلة. وحدث تب�ين وا�سح في الموقف في م� بين الإم�م ال�سدر 
والمق�ومة الفل�سطينية وحلف�ئه� في الحركة الوطنية, فقد اأيد الإم�م الوثيقة الد�ستورية التي ك�نت بمنزلة 
اإعالن مب�دئ لحل الأزمة اللبن�نية على اأ�س�ض جديدة من الحقوق الط�ئفية المتوازنة, ثم رّحب الإم�م 
ب�لتدخل الع�سكري العربي اإثر قمة الري��ض وتفوي�ض قوات الردع العربية في ع�م 1976, في الوقت 

الذي ع�ر�ست ذلك قوى التح�لف الفل�سطيني واللبن�ني.

قي�مه  اأثن�ء  ال�سدر  لالإم�م  الغ�م�ض  الختف�ء  1978 حدث  ع�م  من  اأغ�سط�ض  اآب/  �سهر  اأواخر  في 
بزي�رة ر�سمية اإلى ليبي�. تعددت الرواي�ت حول هذا المو�سوع الذي بقي لغًزا محيًرا عند البع�ض, لكنه 
اأث�ر في الأو�س�ط ال�سيعية موجة غ�سب ع�رمة �سد العقيد معمر القذافي الذي جرى تحميله م�سئولية 
اأثٌر عميق هز الوجدان ال�سيعي وحّرك  هذا الختف�ء. ك�ن لختف�ء اإم�م �سيعة لبن�ن في ظروف غ�م�سة 
ال�سيعية من دللت محورية  العقيدة  المع�سوم في  "الغيبة" لالإم�م  لم� تحمله فكرة  الجم�عية  الذاكرة 
تدعو في خال�سته� اإلى الإيم�ن بعودته ليمالأ الأر�ض عدًل بعد اأن ُملئت ظلًم� وجوًرا. وك�ن من نت�ئج 
العتداءات  اأن  وبخ��سة  ال�سيعة,  عند  والمظلومية  ب�ل�ستهداف  ال�سعور  تف�قم  ال�سدر  الإم�م  اختف�ء 
التي   1978 م�ر�ض  اآذار/  في  الليط�ني  بعملية  �سّمي  بم�  حينه�  وُتّوجت  ب�لتزايد,  اأخذت  الإ�سرائيلية 
األحقت اأ�سراًرا ب�لغة ب�سك�ن الجنوب اللبن�ني وممتلك�تهم وبلداتهم وُقراهم. وقد نتج من هذه العملية 
تعميق الخالف�ت اللبن�نية وتنفير ال�سيعة من الفل�سطينيين المقيمين في الجنوب ب�عتب�رهم م�سئولين عن 
ا�ستجالب العتداءات ال�سهيونية, بحكم وجودهم الع�سكري الكثيف, وانطالق عملي�تهم الم�سلحة 
�سهيونيًّ�  عق�ًب�  حدثت,  كلم�  ت�ستجلب,  ك�نت  التي  وبلداتهم,  قراهم  بين  من  ال�سهيوني  العدو  �سد 
ال�سهيونية  العتداءات  ا�ستمرت  وقد  الع�سكرية.  القواعد  ي�سيب  مم�  اأكثر  المدنيين,  ال�سك�ن  ي�سيب 
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اإلى  و�سل  الذي   ,1982 ع�م  في  للبن�ن  الأو�سع  ال�سهيوني  الجتي�ح  حدث  حتى  مت�س�عدة  بوتيرة 
الع��سمة بيروت بهدف طرد منظمة التحرير الفل�سطينية وتوقيع اتف�قية تطبيع مع حكومة لبن�نية مطواعة.

خلق  في  �س�هم�  ب�رزان  حدث�ن   1982 ع�م  في  والث�ني   1978 ع�م  في  الأول  الجتي�ح  بين  م� 
معطي�ت جديدة في ال�س�حة ال�سيعية واللبن�نية, بل والإقليمية. تمثل الأول بتغييب الإم�م ال�سدر, والث�ني 
ب�نت�س�ر الثورة الإيرانية الإ�سالمية بقي�دة الإم�م الخميني, الأمر الذي فّجر ع��سفة من الت�أييد, ف�ساًل عن 

ارتف�ع المعنوي�ت والت�أثيرات الع�طفية لدى الجمهور ال�سيعي في لبن�ن.

في  محوريًّ�  دوًرا  اأخرى  دينية  �سخ�سي�ت  م�ر�ست  ال�سدر  مو�سى  الإم�م  اإلى  ب�لإ�س�فة  اأنه  والواقع 
محمد  ال�سيخ  ك�ن  هوؤلء  ومن  الث�ني.  الجتي�ح  اأثن�ء  تفجر  الذي  المق�وم  الجه�دي  للمن�خ  التمهيد 
تغييب  بعد  الأعلى  ال�سيعي  الإ�سالمي  المجل�ض  رئي�ض  ن�ئب  من�سب  �سغل  الذي  الدين  �سم�ض  مهدي 
الإم�م ال�سدر, وك�ن له مواقف مهمة واجته�دات فكرية عميقة الت�أثير, والذي دع� اإلى ت�أ�سي�ض المق�ومة 
اإ�سرائيل  قت�ل  اإلى  الدعوى  في  الو�سوح  �سديد  وك�ن  ال�سهيوني,  الحتالل  لمواجهة  ال�س�ملة  المدنية 
لتحرير الأر�ض. كذلك برز ال�سيد محمد ح�سين ف�سل اهلل الذي اأ�سبح رمًزا من رموز العمل الإ�سالمي 
اعتب�ره  على  ُي�سّر  ك�ن  البع�ض  اإن  بل  وثيًق�,  ارتب�ًط�  اهلل  بحزب  البداي�ت  في  ا�سمه  وارتبط  لبن�ن,  في 
المر�سد الروحي للحزب. والواقع اأن الكثيرين من كوادر الحزب في البداي�ت ك�نوا يعتبرونه "رمًزا" 
اإيران  الثورة الإ�سالمية في  يمثل قن�ع�تهم, ويحمل الروؤية الإ�سالمية الواعية والحركية والموؤيدة لق�ئد 
الإم�م الخميني, م� دفع جم�عة منهم اإلى من�ق�سته في اإمك�نية ت�سدر موقع مركزي في الحزب الوليد, 
لكن العالمة ف�سل اهلل اأكد رف�سه النخراط في العمل الحزبي التنظيمي وتم�سكه بعمله كع�لم يطل من 
موقعه على كل ال�س�ح�ت, وهو يوؤيد توجه�ت الحزب التي تن�سجم مع روؤيته ويدعمه�)2(. ومع ذلك, 
وبم� اأنه لم تكن قد برزت للحزب قي�دات في بداية ن�س�أته, فقد تع�طى الإعالم المحلي والأجنبي مع 

العالمة ف�سل اهلل ب�أنه الموجه والمر�سد للحزب.

التاأ�سي�س: اأمة "حزب اهلل" ... الر�سالة املفتوحة
في ظل هذا المن�خ, وعلى خلفية تلك الأحداث والتحولت اله�ئلة في لبن�ن والمنطقة, ك�نت ولدة 
"حزب اهلل" خالل ال�سنوات الأولى من عمره, 1982-1985, ولدة اأمنية وع�سكرية, مد�سًن� بذلك 
مواجهته لالحتالل ال�سهيوني في منطقة خلدة جنوب بيروت. فت�سكلت نواته الأولى من مجموع�ت 
علم�ئية ولج�ن اإ�سالمية, وم�ستقلين, اجتمعت لمواجهة الحتالل ال�سهيوني الذي اأ�سبح على اأبواب 
بيروت. ووجد جميع الذين يت�أثرون بفكر الثورة الإ�سالمية في اإيران اأن المرحلة تتطلب منهًج� جديًدا 
واأ�س�ليب عمل مختلفة لت�سعيد المواجهة مع العدو, فتداعى هوؤلء لتكوين اإط�ر موحد, واأن�س�أوا هيئة 

)2(   ال�سيخ نعيم ق��سم, حزب اهلل, املنهج، التجربة، امل�ستقبل )بريوت: دار الهدى, 2002(: 20. )ي�سغل موؤلف الكت�ب من�سب ن�ئب الأمني الع�م حلزب اهلل يف لبن�ن ال�سيد 
ح�سن ن�رصاهلل(.
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ت�أ�سي�سية ُعرفت بلجنة الت�سعة, �سمت ممثلين عن مختلف ال�سرائح الجديدة. ك�نت مهمة هذه اللجنة 
اإيج�د الأ�س�ض  اإلى  اأ�س��سه التي�ر الإ�سالمي, فتو�سلت  اإيج�د القواعد الأولى للمنهج الذي �سيعمل على 

لإن�س�ء حركة جديدة من جميع هذه الأطي�ف تحت ا�سم "حزب اهلل")3(.

ك�نت البداية �سرية والعمل التنظيمي يجري تحت الأر�ض, والقي�دة غير معلنة, و�سميت في البداية 
مجموع�ته�,  بين  والتن�سيق  الإ�سالمية  المق�ومة  اأعم�ل  تنظيم  على  انكب  الذي  ال�سورى"  بـ"مجل�ض 

� اأغلبيتهم من رج�ل الدين. وك�ن يت�ألف من 12 �سخ�سً

ت�أخر العتم�د الر�سمي ل�سم "حزب اهلل" حتى اأي�ر/ م�يو 1984 حين اأن�سئ مكتب �سي��سي للحزب, 
نف�سه حزًب�  اعتب�ر  البداية  في  "حزب اهلل" يرف�ض  "العهد". وك�ن  اأ�سبوعية هي  اإ�سدار �سحيفة  وتقرر 
ب�لمعنى ال�س�ئع, بل ك�ن يعتبر "الأمة" بك�مله� اإط�ًرا للحزب؛ اإذ ل يعتمد على ع�سوية معينة لأنه يعتبر 
ب�به مفتوًح� لكل ال�سيعة, وحتى لغيرهم من الم�سلمين اإذا ارت�سوا العمل بمب�دئ الحزب. ولذلك اأطلق 
حينه� �سع�ر "اأمة حزب اهلل", لكنه في م� بعد تخّلى عن ذلك ال�سع�ر ل�ستح�لة تج�سيده في لبن�ن بعد اأن 
تحول الحزب تدريجيًّ� اإلى حزب �سي��سي وع�سكري ذي هيئة تنظيمية هرمية. وتعود اإ�سك�لية التو�سيف 
َ َوَر�ُسولَُه َوالَِّذيَن  عند "حزب اهلل" اإلى رغبته في التم�ثل مع التو�سيف القراآني لحزب اهلل {َوَمْن يَتََولَّ اهللَّ
ِ ُهْم الَْغاِلبُوَن} ]الم�ئدة: 56[, الذي يتبّين منه بن�ض الآية اأنه� �س�ملة لجميع الموؤمنين  اآَمنُوا َفاإِنَّ ِحْزَب اهللَّ
الذين يلتزمون بولية اهلل ور�سوله والموؤمنين, ول يمكن لأحد اأن يّدعي احتك�ره لهذه ال�سفة وح�سره� 
في حزب واتج�ه مهم� عال �س�أنه و�سمت اأفك�ره وَكُثر اأن�س�ره؛ لأن الآخرين خ�رج الحزب �سيظهرون 

ك�أنهم لي�سوا حزب اهلل القراآني)4(.

والع�لم  لبن�ن  في  الم�ست�سعفين  اإلى  اهلل"  "حزب  وجهه�  التي  المفتوحة"  "الر�س�لة   وج�ءت 
تحدد  اإ�سالمية  جه�دية  بلهجة  �سوغه  تم   - منفي�ستو   - اإعالن  بمث�بة   1985 فبراير  �سب�ط/   16 في 
العق�ئدية,  النظرية والت�سورات  الف�علة محليًّ� واإقليميًّ� ودوليًّ�, وتر�سم المنطلق�ت  الموقف من القوى 
التي تعّر�ست في م� بعد اإلى تعديالت متالحقة ل تم�ض جوهره�, واإن ك�نت تخفف من غلواء م� ورد 
اللبن�ني. تت�ألف الر�س�لة من 26 �سفحة من القطع  فيه� في جوانب تت�سل ب�لنموذج الإيراني والو�سع 
"حزب  الر�س�لة هوية  ال�سنوية. وتحدد  ال�سهداء راغب حرب في ذكراه  اإلى �سيخ  الكبير, وهي مهداة 
اهلل" على ال�سكل الت�لي: "اإننا اأبناء اأمة حزب اهلل نعتبر اأنف�سنا جزًءا من اأمة االإ�سالم المركزية في العالم .. نلتزم 
باأوامر قيادة واحدة، حكيمة عادلة، تتمثل بالولي الفقيه الجامع لل�سرائط، وتتج�سد حا�سًرا باالإمام الم�سدد اآية اهلل 
الُعظمى روح اهلل المو�سوي الخميني دام ظله... مفّجر ثورة الم�سلمين وباعث نه�ستهم المجيدة. اأما ثقافتنا فمنابعها 
عندنا...".  التقليد  مرجع  الفقيه  عن  ال�سادرة  والفتاوى  واالأحكام  المع�سومة  وال�سنة  الكريم  القراآن   االأ�سا�سية، 

)3(   امل�سدر ال�س�بق: 21. 
)4(   جم�ل ب�روت, االأحزاب واحلركات واجلماعات االإ�سالمية )دم�سق: املركز العربي للدرا�س�ت ال�سرتاتيجية,  1995(: 473.
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وقد حددت الر�س�لة اأهداف "حزب اهلل" في لبن�ن ب�أربعة, هي:
اأن تخرج اإ�سرائيل من لبن�ن كمقدمة لإزالته� من الوجود, وتحرير القد�ض من براثن الحتالل.  -1
اأن تخرج اأمريك� وفرن�س� وحلف�وؤه� من لبن�ن, وينتهي اأي نفوذ لأي دولة ا�ستعم�رية في البالد.  -2

اأن ير�سخ الكت�ئبيون للحكم الع�دل وُيح�كموا جميًع� على الجرائم التي ارتكبوه� بحق الم�سلمين   -3
والم�سيحيين بت�سجيع من اأمريك� واإ�سرائيل.

اأن يت�ح لجميع اأبن�ء �سعبن� اأن يقرروا م�سيرهم ويخت�روا بك�مل حريتهم �سكل نظ�م الحكم الذي   -4
يريدونه, علًم� اأنن� ل نخفي التزامن� بحكم الإ�سالم. وندعو الجميع اإلى اختي�ر النظ�م الإ�سالمي 
اإلى  للت�سلل ال�ستعم�ري  اأي مح�ولة  العدل والكرامة للجميع ويمنع وحده  الذي يكفل وحده 

بالدن� من جديد.
اأن الهدف الرابع ك�ن مدار جدل ونق��ض في ال�س�حة الإ�سالمية, ول يزال حتى اليوم عند  والواقع 
البع�ض. وقد ك�ن لموقف "حزب اهلل" في ر�س�لته هذه ت�أثير كبير في اإنع��ض الطرح الذي يط�لب ب�إق�مة 
حكم اإ�سالمي في لبن�ن من جهة, وفي تخويف غير الم�سلمين من جهة اأخرى, وهو اأمر يخلخل الجبهة 
الداخلية التي تتطلب وحدة وطنية لمواجهة الحتالل ال�سهيوني على اأر�سية �سلبة. وقد ج�ءت التع�بير 
حيث  و20   19 ال�سفحتين  في  وبخ��سة  المج�ل,  هذا  في  ق�طعة  المفتوحة  الر�س�لة  في  الم�ستخدمة 
ج�ء: "لكننا نوؤكد اأننا مقتنعون باالإ�سالم عقيدة ونظاًما، فكًرا وحكًما، وندعو الجميع اإلى التعرف اإليه واالحتكام 
اإلى �سريعته، كما ندعوهم اإلى تبنّيه وااللتزام بتعاليمه على الم�ستوى الفردي وال�سيا�سي واالجتماعي.. واإذا ما اأتيح 
اإلى  ندعو  فاإننا  هنا  من  بدياًل...  االإ�سالم  على  يرجح  لن  فاإنه  لبنان  في  الحكم  نظام  �سكل  بحريته  يختار  اأن  ل�سعبنا 
اعتماد النظام االإ�سالمي على قاعدة االختيار الحر والمبا�سر من قبل النا�س، ال على قاعدة الفر�س بالقوة كما يخيل 

للبع�س")5(. هذا هو الحد الأق�سى من الذي اأعلنه "حزب اهلل" ك�أهداف, اأم� الحد الأدنى فهو:
يقرره  نظام  واعتماد  نهائيًّا  اأرا�سيه  من  ال�سهيوني  االحتالل  وطرد  لل�سرق،  اأو  للغرب  التبعية  من  لبنان  "اإنقاذ 

ال�سعب بمح�س اختياره وحريته")6(.
يحدد "حزب اهلل" وي�سرح في انطالقته, بل�س�ن الن�طق ب��سمه ال�سيد اإبراهيم الأمين, خلفي�ت واأبع�د 
بنية  منطلق  "من  يعملون  اأنهم  في  يتمثل  الأول  عن��سر  ثالثة  تت�سمن  اإنه�  فيقول  المفتوحة",  "الر�س�لة 
وت�سريع�ت  مب�دئ  الإن�س�نية  تعي�ض  الع�لم حتى  تعم  اأن  ر�س�لة يجب  اأ�سح�ب  واأنهم  عق�ئدية ك�ملة", 
واأخالق القراآن, والث�ني يتمثل في العن�سر ال�سي��سي الذي يفر�ض "دخولن� ح�لة �سراع مع كل التجمع�ت 
الب�سرية التي ترف�ض اأن تتع�مل مع الإ�سالم كر�س�لة للحي�ة". ومع الم�سلمين كونهم يحملون هذه الر�س�لة, 
ب�عتب�ر اأن الإ�سالم لي�ض ر�س�لة تب�سيرية فقط, واإنم� هو ر�س�لة لإق�مة مجتمع العدالة في الأر�ض و"ال�سراع 
يبداأ من خ�سو�سي�ت "حزب اهلل" التي تعلم ارتب�ط ال�سعب ب�لمرجع )الفقيه الع�دل( وعلى هذا الأ�س��ض 

)5(   الر�سالة املفتوحة التي وجهها "حزب اهلل" اإىل امل�ست�سعفني يف لبنان والعامل )16 �سب�ط/ فرباير 1985(: 19.  
)6(    امل�سدر ال�س�بق: 20.
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المرجع وجوب  يقرر  فعندم�  المرجع,  ال�س�درة من  القرارات  اإط�ر  في  يتحرك  �سعب  اهلل هو  فحزب 
الجه�د, ل يعني ذلك لزوم الجه�د على اأ�سخ��ض منظمين, واإنم� يعني اأن كل من له عالقة بهذا المرجع 
ال�س�ئد لالأحزاب, واإنم� هو �سعب يتحرك في   ب�لمعنى  تنظيميًّ�  لي�ض حزًب�  ينفذ, فحزب اهلل  اأن  يجب 
"�سوى  اأن الحزب ل ي�ستمد قراره ال�سي��سي من اأحد في الع�لم  اإط�ر قرار واحد..")7(. ويوؤكد الأمين 
� عملن� ال�سي��سي في  الفقيه. والفقيه لي�ض فيه �سفة جغرافية, بل فيه �سفة �سرعية, وعلى هذا الأ�س��ض اأي�سً
لبن�ن ل يكون اأبًدا من خالل جغرافية لبن�ن واإنم� من خالل جغرافية الإ�سالم")8 (, لذلك "نحن ل نعتبر 
اأنف�سن� جزًءا منف�ساًل عن الثورة في اإيران, بل نعتبر اأنف�سن�  - ون�س�أل اهلل تع�لى اأن نكون كذلك – جزًءا 
من الجي�ض الذي يريد الإم�م ت�سكيله من اأجل تحرير القد�ض ون�أتمر ب�أوامره؛ لأنن� ل نوؤمن ب�لجغرافي�, 

بل نوؤمن ب�لتغيير") 9(. 

ك�ن التم�هي مع الثورة الخمينية اأمًرا ل لب�ض فيه, ول يحتمل اأي تردد اأو تمويه, بل ك�ن للح�سور 
المب��سر لعن��سر ومدّربين من الحر�ض الثوري الإيراني اأثن�ء الجتي�ح الإ�سرائيلي دور موؤثر, فقد اأظهر 
الحزب اأو نواته الن�مية في ذلك الحين, بح�سب ب�حث اإيراني "ا�ستعداده الف�ئق ل�ستيع�ب تع�ليم الثورة 
الإ�سالمية والإيم�ن بقيمه�, وبرز في مدة ق�سيرة ك�أحد اأهم اإنج�زات �سي��سة ت�سدير الثورة")10(, لذلك 
ك�ن طبيعيًّ� اأن يقول ال�سيد اإبراهيم الأمين جواًب� عن عالقة الحزب ب�إيران: "نحن ل نقول اإنن� جزء من 

اإيران, نحن اإيران في لبن�ن, ولبن�ن في اإيران")11 (.

جمهورية  اإق�مة  يطرح  ل  اأنه  موؤكًدا  الحين  ذلك  في  اللبن�نية  لل�س�حة  روؤيته  اهلل"  "حزب  ي�سرح 
اإ�سالمية في لبن�ن, ول يملك م�سروًع� اإ�سالميًّ� بهذا المعنى, ف�لم�سروع الوحيد المطروح هو الم�سروع 
الم�سيحي "الذي يعتبر لبن�ن وطًن� قوميًّ� م�رونيًّ�, ف�لم�سيحيون كط�ئفة وب�سر يريدون اأن يبنوا لبن�ن بهذه 
الكي�نية الط�ئفية...")12 (. ومن الطبيعي اأن يطرح ال�سوؤال اأم�م هذا الم�سروع: م� هو م�سير الم�سلمين؟ 
والجواب ب�سيط ف�إم� اأن يلحقوا بهذا النظ�م اأو يكونوا خ�رجه, اأي خ�رج هذا الوطن نه�ئيًّ�. وحينئٍذ 
نواجه ح�لة اأ�سبه ب�لنظ�م العن�سري اليهودي في فل�سطين المحتلة. وللخروج من الم�أزق يقدم الحزب 
بل�س�ن ال�سيد اإبراهيم الأمين م�سروًع� اآخر, هو "اأن ت�سبح المنطقة اأمة")13(. ف�لمق�سود ب�لمنطقة عنده 
لبن�ن جزًءا  ي�سبح  "حتى  وذلك  ومذاهب,  اأمًم� وطوائف  ت�سبح  اأن  من  بدًل  الأو�سط",  "ال�سرق  فهو 
من م�سروع الأمة في منطقة ال�سرق الأو�سط")14(, اأي اإن م�سروع "الأمة" الذي يقترحه الحزب يتمدد 

)7(   "مق�بلة مع العالمة اإبراهيم الأمني الن�طق ب��سم "حزب اهلل"", يف احلركات االإ�سالمية يف لبنان )بريوت: ملف ال�رصاع, 1985(: 147.147-146.
)8(    امل�سدر ال�س�بق: 148.
)9(    امل�سدر ال�س�بق: 150.

)10(  م�سعود اأ�سد اللهي, الإ�سالميون يف جمتمع متعدد, ترجمة دلل عب��ض )بريوت: الدار العربية للعلوم, 2004(: 215. 
)11( مق�بلة مع ال�سيد اإبراهيم الأمني, النه�ر, 5 اآذار/م�ر�ض 1987.

)12( "مق�بلة مع ال�سيد اإبراهيم الأمني", النهار )5 اآذار/م�ر�ض 1987(.
)13(  امل�سدر ال�س�بق: 156.
)14(  امل�سدر ال�س�بق: 158.
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اإيران.  بحدود  تت�سل  مط�طة  �سيغة  يعني  م�  الأو�سط",  "ال�سرق  �س�ماًل  العربي,  الوطن  حدود  خ�رج 
لبن�ن جزًءا  نريد  واإنم�  الأمة,  الت�أ�سي�سية خ�رج م�سروع  الوثيقة  �س�رًح�  الأمين  اإبراهيم  ال�سيد  وي�سيف 
من م�سروع الأمة. وهذا المو�سوع ل يعني الم�سيحيين اأبًدا, واإنم� المعني به كل �سعوب منطقة ال�سرق 
ويلخ�ض  وغيرهم")15(.  م�سيحيين  من  الم�سروع,  هذا  بوجه  يقف  من  �سد كل  موّجه  وهو  الأو�سط, 
المو�سوع على ال�سكل الت�لي: "اإنن� ل نبني م�سروًع� للم�سلمين, واإنم� نبني م�سروًع� اإ�سالميًّ�. وهذا هو 
الفرق بين م�سروع الم�سيحيين, وم�سروع الم�سلمين, وبين اأن يكون المو�سوع م�سروًع� م�سيحيًّ� في 

مواجهة م�سروع اإ�سالمي")16(.

اللبن�ني,  ب�ل�س�أن  يتعلق  م�  والواقع اأن "حزب اهلل" لم يعد يطرح كل م�س�مين "الر�سالة المفتوحة" في 
الولي�ت  من  الحزب  موقف  يمثل  الذي  الج�نب  اأن  اإل  الط�ئف,  اتف�ق  على  التوقيع  بعد  وبخ��سة 
الكي�ن  من  الموقف  �س�أن  �س�أنه  معتمًدا  يزال  ل  المفتوحة  الر�س�لة  في  ورد  كم�  الأمريكية,  المتحدة 
ال�سهيوني: "ف�إ�سرائيل راأ�ض الحربة الأمريكية في ع�لمن� الإ�سالمي... وهي عدو غ��سب تجب مح�ربته 
حتى يعود الحق المغ�سوب اإلى اأهله... و�سراعن� مع اإ�سرائيل الغ��سبة ينطلق من فهم عق�ئدي وت�ريخي, 
اأر�ض مغ�سوبة وعلى ح�س�ب  ال�سهيوني عدواني في ن�س�أته وتكوينه وق�ئم على  الكي�ن  اأن هذا  موؤّداه 
حقوق �سعب م�سلم... "ولذا فاإن مواجهتنا لهذا الكيان يجب اأن تنتهي باإزالته من الوجود، ومن هنا فاإننا ال نعترف 
باأي اتفاق لوقف اإطالق النار �سده، اأو اأية اتفاقية هدنة معه، اأو اأية معاهدة �سالم منفردة اأو غير منفردة...". وتدين 
الر�س�لة "الأنظمة العربية المته�فتة على ال�سلح مع العدو", التي هي اأنظمة ع�جزة ن�س�أت في ظل و�س�ية 
� في الدول النفطية"؛ لأنهم ل يتورعون عن  ا�ستعم�رية, كم� تدين "بع�ض الحك�م الرجعيين, خ�سو�سً

تحويل بلدانهم اإلى قواعد ع�سكرية لأمريك� وبريط�ني�.

يوؤرخ "حزب اهلل" ن�س�أته ع�م 1982 مع اأول عملية ا�ست�سه�دية ق�م به� اأحمد ق�سير �سد مقر الح�كم 
الع�سكري الإ�سرائيلي في �سور, مع اأن البي�ن الر�سمي لقي�م الحزب لم يعلن اإل في 16 �سب�ط/ فبراير 
1985 في ذكرى اغتي�ل ال�سيخ راغب حرب الأولى على يد القوات الإ�سرائيلية. والواقع اأن الر�س�لة 
اإلى  اأدت  مب��سرة  لجهود  تتويًج�  ك�نت  الم�ست�سعفين  واإلى  الأمة  اإلى  الحزب  وجهه�  التي  المفتوحة 
الذي  حرب  راغب  ال�سيخ  اإلى  و�سوًل  ال�سدر,  مو�سى  ب�لإم�م  بدًءا  للمق�ومة,  الأولى  اللبن�ت  و�سع 
اأ�س�سوا للمق�ومة ال�سعبية من خالل المواعظ لكيفية "مواجهة اأعداء اهلل  ك�ن من العلم�ء الأوائل الذين 
ورف�ض التع�ون معهم", فمن قرية جب�سيت الجنوبية ح�ض الن��ض على مواجهة الحتالل والميلي�سي�ت 
التي اأن�س�أه� وتعر�ض ب�سبب ذلك لالعتق�ل, ومن ثم لالغتي�ل في ع�م 1984. وفي هذه المرحلة ك�ن 
تدريب المق�ومين على ا�ستعم�ل ال�سالح وحرب "الع�س�ب�ت" على يد حرا�ض الثورة الإيرانية في البق�ع 
قد قطع �سوًط� متقدًم�. وانح�سر دور حّرا�ض الثورة ب�لتدريب والتمر�ض على القت�ل, ولي�ض الم�س�ركة 

)15(  امل�سدر ال�س�بق: 162.

)16(  امل�سدر ال�س�بق: 161.
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في المع�رك, وذلك بتعليم�ت وا�سحة و�سريحة من قبل الإم�م الخميني)17(. وفي هذا الجو الم�سحون 
ب�لغ�سب وال�ستعداد برزت �سخ�سية قي�دية بق�عية متحم�سة ك�ن له� الأثر الح��سم في م�ستقبل المق�ومة 
و"حزب اهلل", وهو ال�سيد عب��ض المو�سوي الذي تلقى علومه في النجف الأ�سرف؛ حيث ق�مت بينه 
ق�ئًدا  ب�سفته   � اأي�سً بل  دينيًّ� فح�سب,  مرجًع�  ب�سفته  لي�ض  متينة,  ال�سدر عالقة  ب�قر  ال�سيد محمد  وبين 
"حزب اهلل". واأدى  اإط�ر  لبن�ن داخل  لحزب الدعوة الإ�سالمية الذي انخرطت كوادره وعن��سره في 
فيه�  وبقي  للحزب,  �سورى"  اأول"  في  وانُتخب  الت�أ�سي�ض,  مرحلة  في  ف�عاًل  دوًرا  المو�سوي  ال�سيد 
ع�سًوا دائًم� حتى انتخ�به اأول اأمين ع�م لحزب اهلل ع�م 1991, اإلى اأن ق�مت اإ�سرائيل ب�غتي�له بوا�سطة 
المروحي�ت, وهو في طريق العودة من جب�سيت في �سب�ط/ فبراير 1992؛ حيث �س�رك في الذكرى 

ال�سنوية لغتي�ل ال�سيخ راغب حرب)18(.

ترك ال�سيد المو�سوي اأثًرا ل ُين�سى في م�سيرة "حزب اهلل", اإن على الم�ستوى التنظيمي والت�أ�سي�سي 
وبلورة المنهج والروؤية, اأو على م�ستوى تقديمه المث�ل للق�ئد المق�وم الذي يتقدم ال�سفوف وي�سقط 
�سهيًدا مع رف�قه, اأو على م�ستوى القدرة الف�ئقة في التعبئة والح�سد والت�أثير في دفع المق�ومة اإلى المزيد 

من الف�علية.

�سب�ط/   16 في  ال�سيد  الأمين  اإبراهيم  ال�سيد  قراأه�  التي  المفتوحة  الر�س�لة  اإعالن  منذ  اأنه  والواقع 
المق�وم من دون  ال�سري  العمل  نقلته من  "حزب اهلل",  ت�ريخ  في  بداأت مرحلة جديدة  فبراير1985 
ويت�بع  يواكب  الذي  المعلن  ال�سي��سي  العمل  اإلى  المختلفة,  ال�سي��سية  والجه�ت  الإعالم  مع  توا�سل 
المق�ومة ك�أولوية واأ�س��ض من جهة, ويت�سدى للتعبير عن نهجه وروؤيته من جهة اأخرى, "اإذ ل يمكن 
لأي عمل جه�دي اأن يكون معزوًل عن عمل �سي��سي يواكبه ويتك�مل معه ويراكم ثم�ره ب�تج�ه تحقيق 
الأهداف, كم� ل يقت�سر عمل "الحزب" على مق�ومة الحتالل كهدف ح�سري, ف�لمق�ومة واإن ك�نت 
روؤيته  من  ينطلق  متك�ماًل  م�سروًع�  يحمل  لكنه  اهلل",  "حزب  حركة  في  الأولوية  وله�  الأبرز  التعبير 
اللبن�نية بكل متطلب�ته� وم�ستلزم�ته�, كم� يطل على ق�س�ي� المنطقة من  الإ�سالمية للعمل على ال�س�حة 
منطلق ارتب�طه� بم� يجري في لبن�ن, وبم� تلقي عليه من تبع�ت ب�سبب اإيم�نه وم�سئوليته ال�سرعية")19(. 
"حزب اهلل" اإلى حركة مق�ومة  ال�سيد المو�سوي, تحول  الر�س�لة المفتوحة وا�ست�سه�د  وم� بين مرحلة 
اأن  ال�سهيوني, فقدم بذلك تجربة رائدة م� لبث  جه�دية ل هوادة فيه�, ول تردد بمواجهة الحتالل 
مظفًرا  ن�سًرا  واأنتج  موؤ�س�س�ته,  وبك�فة  كله,  اللبن�ني  المجتمع  فيه  انخرط  ج�رف,  تي�ر  اإلى   تحولت 

في ع�م 2000.

)17(   ف�سيل اأبو الن�رص: حزب اهلل، حقائق واأبعاد, بريوت, ال�رصكة الع�ملية للكت�ب, عني, 2003, �ض90.
)18(   امل�سدر ال�س�بق: 91.

)19(   ق��سم, حزب اهلل، املنهج، التجربة, امل�ستقبل: 143.
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املرجعية: والية الفقيه... ال االأمة
ينطلق "حزب اهلل" في عمله من ثالثة محاور:

الفكرية  الق�عدة  وهو  اأف�سل,  لحي�ة  ال�س�لح  ال�س�مل  الك�مل  المنهج  هو  الإ�سالم  ب�أن  يتمثل  الأول: 
والعق�ئدية والإيم�نية التي ينطلق منه�.

الث�ني:  يقوم على مق�ومة الحتالل الإ�سرائيلي كخطر على الح��سر والم�ستقبل في لبن�ن والمنطقة. 
وهذا ي�ستلزم اإيج�د بنية جه�دية ت�سخر له� كل الإمك�ن�ت للقي�م بهذا الواجب.

والث�لث: يقوم على اأن القي�دة ال�سرعية هي " للولي الفقيه" كخليفة للنبيr والأئمة )ع( وهو الذي ير�سم 
الخطوط العري�سة للعمل في الأمة واأمره ونهيه ن�فذان)20(.

مرجعية الإ�سالم في منهج "حزب اهلل" هي مرجعية اأ�سيلة, والإيم�ن به� ل جدال فيه ول مواربة. 
ف�لنبي محمدr هو خ�تم النبيين و�سيد المر�سلين, وبر�س�لته تمت الر�س�لت, وبنبّوته ختمت النبوات. 
النبي ف�س�نوه�  الر�س�لة من بعد  ائتمنوا على  الذين  اأبي ط�لب واأبن�ءه هم الأو�سي�ء  الإم�م علي بن  واإن 
بعلومهم ودم�ئهم واأرواحهم, فو�سلت اإلين� �س�فية غير محرفة, واإن الإم�م المهدي المنتظر الذي هو 
الحجة على هذا الع�لم, قد غ�ب ب�أمر من اهلل لأمر يعلمه اهلل, واأنه �سيظهر في اآخر الزم�ن ليمالأ الأر�ض 
"الحزب"  يوؤمن  هذا  وعلى  ال�س�مل.  العدل  دولة  ويوؤ�س�ض  ظلًم� وجوًرا,  ُملئت  اأن  بعد  وعدًل  ق�سًط� 
بع�سمة اأئمة اأهل البيت, وهذا الإيم�ن هو اأهم م� تميز به نهج الإم�مية عن ب�قي المذاهب الإ�سالمية التي 
تعتبر اأن ل وجود لأ�سخ��ض كهوؤلء "مع�سومين" بعد النبي. وهذا م� يميز ال�سيعة الثنى ع�سرية الإم�مية 
عن مذهب اأهل ال�سنة الذي يرى اأن الطريق الوحيدة لمعرفة الأحك�م وتف�سير الوحي وحل المع�سالت, 
نة والجته�د, ومن طريق الراأي والقي��ض وال�ستح�س�ن اأو الإجم�ع  اإنم� يكون من طريق الكت�ب وال�سُّ
والم�س�لح المر�سلة بوا�سطة اأ�سخ��ض ع�ديين لي�ض ب�ل�سرورة لهم ارتب�ط مقد�ض ب�لنبي محمدr)21(. واإذا 
ك�ن اختي�ر الإ�سالم وفق المذهب الثني ع�سري ال�سيعي اختي�ًرا عق�ئديًّ� �سرًف�, اإل اأن "حزب اهلل" يوؤكد 
لم يتحقق  اأمر  المعتمدة)22(, وهو  التنظيمية  ب�لأهداف والآلية  ال�سيعة من اللتزام  اأن هذا ل يمنع غير 
عمليًّ�. ذلك اأن "حزب اهلل" هو حزب ال�سيعة في النه�ية, وهو اأحد روافد الثورة الإ�سالمية في اإيران, 
وب�لت�لي فهو يلتزم بكل اجته�دات الإم�م الخميني وقي�دته ال�سي��سية التي هي م�ستمرة في منظومة الحكم 
الإيرانية, والتي تنطلق من مبداأ "ولية الفقيه الع�مة", وهي اأمر يختلف عن "مرجعية التقليد" المعروفة 
عند ال�سيعة التي على الموؤمن اأن يقلده� لمعرفة الأحك�م ال�سرعية و�سوابطه� والفت�وى والجته�دات 
ّنة يجيزون  في الأمور التي تعتر�ض حي�ته. وبم� اأنه ل يجوز تقليد الميت عند ال�سيعة, في حين اأن اأهل ال�سُ
ذلك, فمنهم من يقّلد مذهب الإم�م ال�س�فعي, اأو الحنبلي, اأو الم�لكي, اأو الحنفي, وهو اأمر ل ت�أخذ به 

)20(  امل�سدر ال�س�بق: 23.
)21(  ال�سيخ ح�سن حم�دة: �رش االنت�سار, بريوت, دار اله�دي, 2001, �ض50-47.

)22(  ق��سم, حزب اهلل، املنهج، التجربة, امل�ستقبل: 42.
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عقيدة ال�سيعة الثنى ع�سرية التي تفر�ض اأن يقلد الموؤمن ويتبع في معرفته لالأحك�م اجته�دات وفت�وى 
اأحد كب�ر العلم�ء الأحي�ء, اأو الأكثر اأعلمية بين اأقرانه العلم�ء الذي يتبواأ مرجعية التقليد في النجف اأو 
حديًث� في قم. فولية الفقيه اأمر يختلف عن "مرجعية التقليد", فهي تفر�ض الولء للولي الفقيه - الذي 
الع�مة في حي�ة الأمة ودور المكلفين العملي في تنظيم اأحك�م  ال�سي��س�ت  الق�ئد عمليًّ� - لتحديد  هو 
�سخ�ض واحد, كم�  في  والولية  المرجعية  تجتمع  وقد  الأمة.  في حي�ة  تطبيقه�  وال�سهر على  ال�سرع 
ح�سل ب�لن�سبة اإلى الإم�م الخميني, لكنه� ن�دًرا م� اجتمعت بواحد, بل اإن مرجعية التقليد نف�سه� لم تكن 
موّحدة على الدوام؛ حيث ك�ن يظهر من حين اإلى اآخر اأكثر من مرجع تقليد بين ال�سيعة. اإل اأن "الولي 
الفقيه" بحكم نظرية ولية الفقيه التي اأ�سله� الإم�م الخميني, ل يجوز اأن تتعدد الأدوار فيه� لأن هذا 

يعّر�ض الأمة لالنق�س�م في الق�س�ي� ال�سي��سية والع�مة.

تنبع اأهمية ولية الفقيه من كونه� تمثل ال�ستمرارية لولية النبي والأئمة في الدور المن�ط به�. ف�لولي 
هو ن�ئب الإم�م, اأو يقوم مق�مه في المه�م المطلوبة من القي�دة ال�سرعية لالأمة. و�سالحي�ته هي نف�سه� في 
م� يتعلق بم�س�لح الم�سلمين. وطبًع� ل عالقة لموطن الولي الفقيه ب�سلطته, كم� ل عالقة لموطن المرجع 
بمرجعيته, فقد يكون عراقيًّ� اأو اإيرانيًّ� اأو لبن�نيًّ� اأو كويتيًّ�. ف�لإم�م الخميني ك�ن يدير الدولة الإ�سالمية 
"التكليف"  يحدد   � اأي�سً في كل مك�ن, وك�ن  ال�سيعة  الم�سلمين  اإيران كمر�سد وموجه وولّي على  في 
ال�سي��سي ال�سرعي لع�مة الم�سلمين في البلدان المختلفة. �سمن اإط�ر هذا الفهم يعتبر الرتب�ط ب�لولية 
تكليًف� والتزاًم� ي�سمل جميع المكلفين حتى عندم� يعودون اإلى مرجع اآخر في التقليد الفقهي وم� يتعلق 

ب�سئون الح�سبة والفتوى؛ لأن الآمرية في الم�سيرة الإ�سالمية الع�مة هي للولي الفقيه المت�سدي)23(.

تكت�سب الإ�س�فة النوعية التي قدمه� الإم�م الخميني اأهمية خ��سة, فمعه تحولت فكرة "ولية الفقيه" 
اإلى "نظرية" من خالله� تم اإزاحة مفهوم الولية من حّيز الفقه وم�س�ئله العب�دية والعملية اإلى حّيز علم 
الكالم وم�س�ئله العتق�دية بم� يعنيه ذلك من ات�س�ل بجوهر اإيم�ن الفرد, بحيث اأ�سبح الإيم�ن بولية 
النط�ق  من  "الولية  لم�س�ألة  اإخراج  من   � اأي�سً يعنيه  وبم�  فروعه,  من  ل  الدين  اأ�سول  من  جزًءا  الفقيه 
الب�سري الذي يخت�ض به الفقه اإلى النط�ق الإلهي الذي يخت�ض به علم الكالم. مع الخميني اأ�سبحت 
ولية الفقيه "بدياًل لإم�مة الإم�م المع�سوم نف�سه� في ع�سر الغيبة, فجميع الأدلة الق�ئمة عقاًل حول النبوة 
� في زمن الغيبة حول ولية الفقيه". ويت�بع ق�ئاًل: "اإذا نه�ض ب�أمر  الع�مة والإم�مة الع�مة هي ق�ئمة اأي�سً
ت�سكيل الحكومة فقيه ع�لم ع�دل, ف�إنه يلي من اأمور المجتمع م� ك�ن يليه النبي )�ض( منهم, ووجب 

على الن��ض اأن ي�سمعوا به ويطيعوه")24(.

الفقيه, الذي ق�م بتحديثه وتطويره الإم�م الخميني, تلك الفكرة  يتخطى المفهوم المع��سر لولية 
الت�ريخية الق�ئمة على الف�سل بين الولية الدينية والولية ال�سي��سية للفقيه عند ال�سيعة. وهذا "التخطي" 

)23(   امل�سدر ال�س�بق: 75-73.
)24(   اآية اهلل اخلميني, احلكومة االإ�سالمية )د.م., 1979(: 49.
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اأعطى للفقيه "الولي" في ع�سر الغيبة كل م� يعطى لـ"الإم�م المع�سوم" ب�عتب�ره للفقيه ن�ئًب� عن الإم�م ووليًّ� 
لأمر الم�سلمين في غيبته: "يملك من اأمر الإدارة والرع�ية ال�سي��سية للن��ض م� ك�ن يملكه الر�سول )�ض( 
واأمير الموؤمنين )ع(...")25(, ثمة ف�رق واحد فقط ح�سب تعبير الإم�م الخميني, وهو اأن ولية الإم�م 
المع�سوم "تكوينية اإلهية" في حين اأن ولية الفقيه "اعتب�رية")26(. وتكمن الخطورة في هذه الإ�س�ف�ت 
اأن م�س�ألة تن�سيب الفقيه "الولي" اأ�سبحت بموجب النظرية الخمينية اأمًرا ن�سيًّ�؛ حيث حدد فيه الأئمة 

الثن� ع�سر اإ�سميًّ�, وحدد نوابهم المع�سومين من فقه�ء ع�سر الغيبة اعتب�ريًّ� اإلى يوم الدين.

ل  الدين  اأ�سول  من  "وليته" جزًءا  وتجعل  الفقيه,  ل�سالحي�ت  تو�سيًع�  الفقيه  ولية  نظرية  تت�سمن 
فروعه, م� يعني تحويل الفقيه المت�سدي اإلى مرجع ديني و�سي��سي ب�سفته ن�ئًب� عن "الإم�م" المغّيب ل 
عن الأمة, وهذا م� يوؤدي اإلى اعتب�ر ولية الفقيه بدياًل لإم�مة المع�سوم نف�سه� في ع�سر الغيبة. وي�سبح 
م� ي�سدر عنه حكًم� ق�طًع� وجبت الط�عة ال�سرعية له. ول يوجد في هذا �سورى, وهي ُمعلمة اإذا طلبه� 

الإم�م اأو ن�ئبه الولي الفقيه, ولي�ست ملزمة له.

الأمة على نف�سه�"  "بولية  الق�ئل  الن�ئيني )1860-1936م(  الإم�م محمد ح�سين  يختلف طرح 
جذريًّ� عن طرح الإم�م الخميني الق�ئل "بولية الفقيه الع�مة". ويعتبر الإم�م الن�ئيني بحق المنظر العميق 
لـ"حركة الم�سروطة" التي انطلقت كتي�ر �سعبي معتر�ض بمواجهة الأ�سرة الإيرانية الح�كمة, و�س�رك فيه� 
الإم�م  تبّن�ه�  الن�ئيني  الإم�م  اجته�دات  اأن  ب�لد�ستور. والواقع  العلمية, مط�لبين  الحوزات  بع�ض علم�ء 
ره�. وهي تعتبر الدولة في ع�سر الغيبة مو�سوًع� لل�سورى, وهي م�س�ألة  محمد مهدي �سم�ض الدين وطوَّ
اختي�رية تقوم على النتخ�ب وفق الد�ستور الذي توافق عليه الم�سلمون. وب�لت�لي ت�سبح الدولة و�سوؤون 
الع�مة  الفقيه  اأطروحة ولية  المح�سلة, عن  في  الطرح,  �سورويًّ� عمالنيًّ�. ويختلف هذا  اأمًرا  ال�سي��سة 
اإلى م� قبل ذلك, ك�ل�سيخ المفيد وال�سيخ الطو�سي, والمحقق  ب�سي�غته� الخمينية التي تمتد جذوره� 
الحلي, والمحقق الكركي. كم� تمتد جذور نظرية "ولية الأمة على نف�سه�" عميًق�, ول يق�سر اأن�س�ره� 

في ت�أ�سيل اأطروحتهم فقهيًّ� وت�ريخيًّ�) 27(.

اأ�س��سية في التزامه بم�سروعه ال�سي��سي. ولكن كيف  "حزب اهلل" التزامه بولية الفقيه حلقة  ويعتبر 
اللبن�ني,  "الوطن"  حدود  خ�رج  لمرجعية  �سي��سية  تبعية  يفر�ض  الذي  اللتزام  هذا  اهلل"  "حزب  يبرر 
والتزامه الوطني وعمله في ال�س�حة اللبن�نية التي تتميز بخ�سو�سية �سي��سية وط�ئفية؟ وكيف يبرر تبعيته 
للفقيه الولي, وهي تبعية �سي��سية ودينية موجبة ومعلنة, والتي تتركز اليوم في اإيران, وفي �سخ�ض الإم�م 

الخ�منئي ح�ليًّ�, وبين خ�سو�سية عمله والتزام�ته الوطنية اللبن�نية.

)25(   امل�سدر ال�س�بق: 49.
)26(   امل�سدر ال�س�بق: 50, 52.

)27(   ملزيد من التف�سيل حول هذا املو�سوع انظر كت�ب: عبدالغني عم�د, حاكمية اهلل و�سلطان الفقيه: قراءة يف خط�ب احلرك�ت الإ�سالمية املع��رصة, ط. 2. 
)بريوت: دار الطليعة, 2005(: 112 وم� بعده�.
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يقدم "حزب اهلل" حاًل نظريًّ� لهذه الإ�سك�لية, فهو يعتبر اأن التزامه بولية الفقيه "ل يحد من دائرة 
الإقليمي  العالق�ت والتع�ون  المختلفة, كم� ل يحد من دائرة  العالق�ت  لبن�ن وبن�ء  الداخلي في  عمله 
والدولي مع اأطراف يتق�طع "الحزب" معه� في ال�ستراتيجية اأو في بع�ض الأهداف اأحي�ًن�", وهو يعتبر 
اأن ل ح�جة اإلى مت�بعة يومية من الولي الفقيه. "واأخذ الإذن اأو ال�سوؤال لإ�سف�ء ال�سرعية على الفعل اأو 
عدمه" ينح�سر فقط اإذا واجهت قي�دة الحزب ق�س�ي� كبرى تعتبر مف�ساًل رئي�سيًّ� تتطلب معرفة الحكم 

ال�سرعي فيه�)28(.

بخ�سو�سي�ته  يرتبط  م�  بلد  �سمن  العمل  اأن  "بم�  الت�لي:  ال�سكل  على  الأمر  هذا  الحزب  وي�سرح 
لبن�ني  حزب  فهو  المواطنة.  ولبن�نية  المنهج  اإ�سالمية  بين  ُيوائم  اهلل"  "حزب  عمل  ف�إن  وظروفه, 
�س�حته  على  يجري  بم�  مهتم  وهو  ب�لعن��سر,  مروًرا  والقي�دة  الك�در  من  ابتداًء  خ�سو�سي�ته  بكل 
الوطنية")29(. ب�لق�س�ي�  الهتم�م  وهو  والثق�فية.  والجتم�عية  وال�سي��سية  الجه�دية  المي�دين   في 
 وي�سيف لمزيد من التو�سيح اأن ل رابط بين كيفية اإدارة �سئون الدولة الإ�سالمية الإيرانية واإدارة "حزب 
اهلل", فهم� اأمران متم�يزان ولهم� خ�سو�سي�تهم�, كلٌّ في موقعه, ولهم� اإدارت�ن مختلفت�ن, واإن تق�طعت� 
في اللتزام ب�أوامر الولي الفقيه وتوجه�ته, وهو الذي ي�سرف على الأمة ب�أجمعه� ول ينح�سر في دائرة 
دون اأخرى)30(. وهذا التو�سيح الأخير يرفع اأي التب��ض في مرجعية القرار النه�ئي الذي يعود اإلى الولي 

الفقيه "الذي ي�سرف على الأمة ب�أجمعه�".

تمثل م�س�ألة اإق�مة الدولة الإ�سالمية البعد المركزي في اأيديولوجي� "حزب اهلل", فقد اأ�س�ر اإليه� في اأول 
اأدبي�ته ال�سي��سية بو�سوح م�سترًط� قبول الن��ض له�, ومن خالل التكليف الديني للولي الفقيه؛ اإذ يوؤكد اأن 
"المجتمع القراآني ي�ستند في بنيته واأرك�نه على اإرادة ال�سعب الذي ينبغي اأن يح�سل لديه الطالع والقن�عة 
الالزمة لم� يروم تحقيقه قبل اأن يب�در اإلى اتخ�ذ الخطوات العملية التنفيذية")31(. وقد وجد "حزب اهلل" 
�ستبقى معلًم�  الفكرة ذاته�  المو�سوعية)32(, لكن  الظروف  له�  تتوافر  لم  الإ�سالمية  الحكومة  اإق�مة  اأن 
دائًم� في بنية "حزب اهلل" الفكرية والعق�ئدية وال�سي��سية, وهي لن تظهر في برامجه ال�سي��سية في المدى 
المنظور, ف�لدولة الإ�سالمية لي�ست غ�ية بحد ذاته� "واإنم� هي و�سيلة لتحقيق العدالة")33(. ولذلك �ستبقى 
الجمهورية الإ�سالمية في لبن�ن اإلى اأجل غير م�سمى "م�سروًع� فكريًّ� ولي�ض م�سروًع� �سي��سيًّ�, طرحت في 

اأدبي�ت الحزب الفكرية, لكن الحزب لم يدرجه� قط في برن�مجه ال�سي��سي")34(.

)28(  ق��سم, حزب اهلل, املنهج, التجربة, امل�ستقبل: 76.
)29(  امل�سدر ال�س�بق: 77.
)30(  امل�سدر ال�س�بق: 78.

)31( ال�سيد علي اخل�منئي, احلكومة يف االإ�سالم, ترجمة ه�دي جب�رة )بريوت: دار الرو�سة, 1995(: 11.
)32(  مقابلة مع ال�سيد ح�سن ن�رش اهلل مع جملة البالد, بريوت )1994/10/22(.
)33(  مقابلة مع ال�سيد ح�سن ن�رش اهلل مع جملة العهد, بريوت )1997/11/21(.

)34(  ف�سل اأبو الن�رص, "حزب اهلل حق�ئق واأبع�د", فى مقابلة مع علي فيا�س: 127.
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ك�ل�سالة  الدين  في  ال�سي��سية  الواجب�ت  اإحدى  اهلل  �سبيل  في  "الجه�د"  م�س�ألة  اهلل"  "حزب  يعتبر 
وال�سوم والحج وغيره�, وهو عند الحزب تربية اإ�سالمية ب�لدرجة الأولى, "فعندم� ل نجد الأمة تعي�ض 
روح ال�سه�دة وال�ستعداد له�, فلتق�سير اأو نق�ض في وعيه� والتزامه� بتكليفه�. وعندم� نجح "الحزب" 
في هذه التعبئة, فالأنه ان�سجم مع تع�ليم الإ�سالم")35(. ف�لجه�د ب�ب للحي�ة ولي�ض ب�ًب� للموت. فمبحث 
الحق  بين  وال�سر,  الخير  بين  ال�سراع  م�ستوى  كبيرة على  ا�ستنه��سية  لثق�فة  يت�سع  الإ�سالم  في  الجه�د 
والب�طل, بين مك�فحة جنوح النف�ض الب�سرية الذي اأطلق عليه الإ�سالم "الجه�د الأكبر", وجه�د العدو, 
اإيم�ني عميق  التزام  اإًذا هو  الإيم�ن واللتزام. ف�لجه�د  التطبيقي لختب�ر �سدقية هذا  الحقل  الذي هو 
بقدر م� هو تعبير عن اإيم�ن غير محدد بط�عة اهلل عمليًّ�, وهو تكليف �سرعي ملقى على ع�تق الإن�س�ن 
ف "حزب اهلل" ب�سكل عميق مب�حث الجه�د الإ�سالمية  والأمة للدف�ع عن الأر�ض والحقوق. وقد وظَّ

ليعمق هذه الثق�فة داخل �سفوف اأع�س�ئه وموؤ�س�س�ته ب�عتب�ره� تكليًف� �سرعيًّ�. 

الملتزم  الموؤمن  الإن�س�ن  يلزم  اأنه  ذلك  العقيدة,  �سروري�ت  من  هي  ال�سرعي"  "التكليف  وم�س�ألة 
بنظرية ولية الفقيه حين يت�سدى لأي اأمر وتحت اأي عنوان اأن يعرف التكليف ال�سرعي الذي ي�سدر 
عن الولي الفقيه اأو من يمثله. ف�إن براءة الذمة ال�سرعية تتحقق من خالل ت�سخي�ض من بيده الأمر. ذلك 
هذه  ف�إن  لذلك  اهلل,  اأحك�م  اإط�عة  هو  اهلل",  "حزب  به�  يلتزم  التي  الفقيه  ولية  نظرية  في  الأ�سل  اأن 
الط�عة ل تتحقق اإل من خالل اأ�سله�: "اإن اأ�سل اللتزام ب�لتكليف هو من الأ�سول العملية اله�مة في 
ثق�فة "حزب اهلل")36(. وب�لت�لي ف�إن خال�سة الأمر يتلّخ�ض ب�أن اكتم�ل الإيم�ن يعني ب�أن ي�سرف الموؤمن 
على الم�ستوى الفردي وعلى الم�ستوى الع�م "تكليفه ال�سرعي" ويلتزم به. لقد ن�س�أ "حزب اهلل" على 
فكرة التكليف ال�سرعي, وهي تخت�سر ثق�فته وفكره ومنهجه, ويقوم عليه� منهجه التربوي الذي يحدد 
وظ�ئف الفرد والجم�عة تج�ه المجتمع وق�س�ي�ه. وعليه ك�نت ق�سية المق�ومة اأولى الم�س�ئل التكليفية 

التي م�ر�ست دوًرا ت�أ�سي�سيًّ� في ت�ريخ "الحزب". 

يت�أ�س�ض "حزب اهلل" اإًذا كبنية عق�ئدية على مرجعية الإ�سالم من خالل نظرية ولية الفقيه, لذلك هو 
حزب �سيعي يوؤمن ب�لجمهورية الإ�سالمية وفق النموذج الإيراني, معتمًدا الجه�د مرجعية فكرية وفقهية 

وتربوية, والتكليف ال�سرعي منهًج� و�سلوًك� واإط�ًرا �س�بًط� لالأفراد والجم�عة. 

يت�أ�س�ض "حزب اهلل" كبنية عق�ئدية على منظومة متك�ملة تعّبر عنه� خم�سة رك�ئز وفق هذه التر�سيمة:

)35(   ال�سيخ نعيم ق��سم: حزب اهلل، املنهج والتجربة، امل�ستقبل, دار اله�دي, ط6, بريوت, 2006, �ض59.
)36(   ال�سيد ه��سم �سفي الدين, "حزب اهلل, املرتكزات التثقيفية ملق��سد ثق�فة حزب اهلل", ن�رشة حزبية حمدودة التداول, بريوت: 10.

مرجعية 
الدولة ولية الفقيهالإ�سالم

الإ�سالمية
الجه�د

التكليف 
ال�سرعي
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اإنه حزب اإ�سالمي �سيعي, يفهم اإ�سالمه و�سيعيته من خالل نظرية ولية الفقيه, وعلى اأ�س��ض هذا الفهم 
واللتزام العقيدي يوؤمن ب�لدولة الإ�سالمية التي هي مرتكزات بني�نه الفكري, وب�أن الجه�د ب�لن�سبة اإليه 
اأهدافه, والتكليف ال�سرعي هو  هو مرجعية فكرية وفقهية وتربوية ك�ل�سالة وال�سوم والحج, لتحقيق 
الترجمة المنهجية وال�سلوكية ال�س�بطة لالأفراد والجم�عة لكتم�ل ن�س�ب الإيم�ن واإبراء الذمة ال�سرعية. 

بل هي  له,   �سرعي  واأهم تكليف  مبرر وجوده,  الإ�سرائيلي  "حزب اهلل" لالحتالل  ت�سكل مق�ومة 
المحور الوحيد غير الق�بل لأي �سكل من اأ�سك�ل الم�س�يرة والت�س�هل. فحزب اهلل ُيعّرف نف�سه كحركة 
من  اللبن�نية  الأرا�سي  تحرير  في  الأ�س��سية  وظيفته  تتمثل  الذي  المق�ومة  نف�سه حزب  ويعتبر  جه�دية, 
الحتالل الإ�سرائيلي ب�لمق�ومة الم�سلحة. لذلك ي�سف "الحزب" مق�ومته لإ�سرائيل ب�أولوية الأولوي�ت 

والخط الأحمر الذي ل يمكن تخطيه.

والواقع اأن "الحزب" اأظهر تعفًف� كبيًرا في الأمور ال�سي��سية الداخلية, وامتنع عن الدخول في من�ف�س�ت 
و�سراع�ت الح�س�ض مع "حركة اأمل" التي هيمنت على الح�سة ال�سيعية في الخدم�ت والمرافق. وقد 
�سعى "الحزب" بهذه ال�سي��سة كي يظهر اأن اإحراز �سلطة �سي��سية وم� يتبعه� من نفوذ ومن�فع اأمر ث�نوي 
ب�لن�سبة اإليه, قي��ًس� بهدف تحرير الجنوب. وقد اأعلن ال�سيد ح�سن ن�سر اهلل في اأوج الحرب الأهلية اأن 
اإ�سرائيل)37(. ولم يكن ذلك �سهاًل؛ اإذ  اإذا ترك لمج�بهة  "حزب اهلل" م�ستعد لمغ�درة الم�سرح المحلي 
اإن ال�س�حة الواحدة التي يعمل فيه� اأكثر من طرف تجعل من الحتك�ك والتن�ف�ض بمث�بة الخبز اليومي 
اأكثر من مك�ن في  اأمل" و"حزب اهلل" في  "حركة  بين  القرى والبلدات. وهذا م� حدث  في مختلف 
الجنوب, بل امتد اإلى بيروت وال�س�حية الجنوبية, وك�ن ي�س�حبه اختالف في التحليل والموقف من 
بع�ض الق�س�ي� ال�سي��سية, واأبرزه� النظرة اإلى القرار 425 الذي انتقده "الحزب" لوجود التب��ض فيه حول 
في  الطرفين  بين  الثقة  ع�مل  تزعزع  اإلى  اإ�س�فة  كدولة,  به�  والعتراف  اإ�سرائيل  مع  الأمنية  الترتيب�ت 
تف�سير المواقف من ق�س�ي� �سي��سية متنوعة, م� اأدى اإلى فتنة "اأ�سعلت �سداًم� م�أ�س�ويًّ� مثل �سفحة �سوداء 
لم يتمكن الطرف�ن من تج�وزه� اإل ب�أثم�ن ب�هظة بعد �سنتين ون�سف من الجراح والمع�ن�ة والآلم")38(.

ب�أي  للمط�لبة  اإهم�له  ح�س�ب  على  هذا  وك�ن  المق�ومة,  ب�أولوية  يتم�سك  "الحزب"  بقي  ذلك  مع 
حقوق �سي��سية اأو ط�ئفية, حتى اإنه يبدو م�ستحياًل ف�سل ال�سي��سي عن الع�سكري - الجه�دي. ف�لمق�ومة 
هي بنية الحزب, وهي التي اأوجبت اإن�س�ء الموؤ�س�س�ت ال�سي��سية والجتم�عية التي يت�سكل منه� "الحزب" 
"حزب اهلل"  ت�بًع� للحزب. وهن� وجه اختالف  اأو فرًع�  المق�ومة جن�ًح�  الآن. لذلك ل يمكن اعتب�ر 
اإلى جن�ح �سي��سي وجن�ح ع�سكري. ف�لحزب حتى  تنق�سم  التي  ال�سي��سية الأخرى  الع�لم  اأحزاب  عن 
التحرير, واإلى حد كبير حتى الآن, اأقرب اإلى جي�ض ذي دوائر اإدارية وقت�لية منه اإلى حزب ذي جن�حين 

)37(  العهد )23 �سوال 1405(.
)38(  ق��سم, حزب اهلل، املنهج والتجربة، امل�ستقبل: 147.
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"حزب اهلل"  موؤ�س�س�ت  اإلى  منت�سب  اأن كل ذكر  واقع  التن�ظر من  وين�س�أ هذا  الآخر.  اأحدهم�  ي�ستبعد 
الجتم�عية وال�سي��سية يعتبر مق�تاًل محتماًل في �سفوف المق�ومة, ولهذا ال�سبب يخ�سع جميع الذكور 
لتدريب ع�سكري عند انت�س�بهم اإلى الحزب, ويتوقع منهم اإذ ذاك الم�س�ركة في المق�ومة عندم� تدعو 
الح�جة)39(. اإل اأن هذا ل يعني اأن العقل الع�سكري والأمني في "حزب اهلل" �سيطر على العقل ال�سي��سي 
بقدر م� يعني اإن قدًرا كبيًرا من التداخل ح�سل بينهم�. ومع اأن القي�دة ال�سي��سية ل تتدخل في اأن�سطة 
المق�ومة اليومية, ف�إنه� م�سوؤولة في نه�ية المط�ف عن تحديد ال�ستراتيجية الع�سكرية ال�س�ملة للمق�ومة, 
كم� في ح�لت الرد على العتداءات ال�سهيونية بق�سف العدو داخل حدود الـ48. وهكذا وعلى الرغم 
�؛  من الت�أكيد من قبل اأنه ل يمكن اختزال المق�ومة اإلى ت�بع ع�سكري للحزب, ف�لعك�ض �سحيح اأي�سً
للمق�ومة. فلو ك�ن الأمر كذلك لك�ن  ت�بع اجتم�عي - �سي��سي  "حزب اهلل" اإلى  اإذ ل يمكن اختزال 
ا لالن�سح�ب من الميدان ال�سي��سي, اأو النحالل بب�س�طة ح�لم� تحررت المنطقة المحتلة  الحزب م�ستعدًّ
ال�سي��سي,  النظ�م  "الحزب" م�س�رًك� ن�سيًط� في  اأ�سبح  اإذ  القوات ال�سهيونية. وهذا م� لم يح�سل؛  من 

وبخ��سة بعد توقيع اتف�ق الط�ئف )1989(.

اإن�س�نيًّ�  واجًب�  البن�ني  للجنوب  ال�سهيونية  والتهديدات  الحتالل  مق�ومة  ت�سبح  الزاوية  هذه  من 
وخلقيًّ� يجب اأن يتحّمله جميع اأفراد المجتمع م�سلمين وم�سيحيين. ويقر "الحزب" بوجود هذا البعد 
الأخالقي في جه�ده �سد اإ�سرائيل حين يعتبر اأن الدف�ع عن الأر�ض والنف�ض واجب اإن�س�ني واأخالقي. 
اإ�سالمية في جوهره� وم�سمونه�. ومع  المق�ومة  الديني الخ�ل�ض ب�عتب�ره  البعد   � اأي�سً ومع ذلك يوؤكد 
ذلك يقوم الحزب ب�لتخفيف من وط�أة ذلك حين يعتبر اأن الجه�د في الح�لة هذه هو "فر�ض كف�ية", اأي 
اإذا ك�ن تولي جزء منه� يفي ب�لمهمة.  اأنه واجب جم�عي ل واجب فردي, وهو ي�سقط عن الجم�عة 
وهو اأمر يختلف حين ي�سبح الجه�د "فر�ض عين", فهو حينه� ي�سبح واجًب� �سخ�سيًّ� وفرديًّ� ل ي�سقط 
عن اأي م�سلم لبن�نيًّ� ك�ن اأم غير لبن�ني في اأي مك�ن في هذا الع�لم؛ اإذ عليه بموجبه اأن ي�سد الرح�ل اإلى 
اأر�ض الجه�د في الجنوب. وعلى الرغم من مركزية �سع�ر "تحرير القد�ض" عنده, اإل اأن الحزب يميل 

اإلى تغليب ط�بع "اللبننة" على �سع�راته المق�ومة لإ�سرائيل.

في الخال�سة, ف�إن التكليف ال�سرعي الذي اعتمده "حزب اهلل" هو اعتب�ره للجه�د في الجنوب "فر�ض 
� على كل م�سلم, ولكنه مقيَّد بمدى ح�جة جبهة القت�ل, م� يجعله ب�لت�لي اختي�ريًّ�. وبن�ًء  كف�ية" مفرو�سً
على ذلك ت�سبح فكرة "ال�ست�سه�د" جزًءا ل يتجزاأ من ت�سور "حزب اهلل" للجه�د, وهو بهذا يمتلك م� 
يمّيزه عن العدو الإ�سرائيلي الذي قد يمتلك اأ�سلحة متقدمة وتكنولوجي� متطورة, لكنه ل يملك اإرادة 
المق�ومة وال�ستعداد "لال�ست�سه�د", م� يجعله اأدنى م�ستوى وقدرة على ال�سمود اأم�م رج�ل المق�ومة. 

وهذه هي الفكرة المركزية التي يعممه� "حزب اهلل", ويرتكز عليه� في التعبئة والتثقيف للمق�تلين.

)39(  اأمل �سعد غريب, حزب اهلل، الدين وال�سيا�سة, ترجمة ح�سن احل�سن )بريوت: دار الكت�ب العربي, 2002(: 29.
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البناء التنظيمي: اآليات التعبئة واال�ستنها�س
ك�ن ال�سكل التنظيمي للحزب مدار نق��ض وا�سع بين الكوادر التي اجتمعت حول هذه الأهداف, 
الأع�س�ء, وبين  لتنظيم ط�ق�ت  "الحزب" ك�أ�سلوب  بين مح��سن  به�  التي يجمع  الكيفية  تمحور حول 
"الأمة" التي ل يمكن لأي حزب اأو اإط�ر تنظيمي اأن ي�ستوعب حركته�, وهو النق��ض الذي تم التعبير عنه 
حينه� من خالل التردد في اختي�ر ا�سم "الحزب", هل هو "حزب اهلل" اأم "اأمة حزب اهلل"؟ والنق��ض في 
هذا الأمر يقوم على ا�ستيع�ب مخ�طر الحزبية التي مهم� تو�سعت ف�إنه� تقوم على فئة اأو عدد محدود من 
الأع�س�ء, وت�ستبعد م� عداهم, في حين اأن فكرة الأمة تذهب اإلى ا�ستيع�ب الجميع ولو تف�وت انتم�وؤهم 

والتزامهم وا�ستعدادهم للعمل, وهي فكرة ل تخلو من م�س�كل في تطبيقه� عمليًّ�.

تتج�وز  �سوابط  �سمن  حزبية  ك�سيغة  الهرمي  التنظيمي  ال�سكل  واعُتمد  النه�ية,  في  الأمر  ُح�سم 
�سلبي�ت الطرحين على ال�سكل الت�لي:

ينت�سب اإلى "الحزب" كل من يوافق على اأهدافه ك�ملة, ويوافق على اللتزام بقراراته التنظيمية,   -1
توؤهله  اإيم�نية وجه�دية  �سخ�سية  ع�مة  �سف�ت  وامتلك  مه�مه,  لت�أدية  المطلوب  الوقت  واأعطى 

لذلك. ول بط�قة حزبية للمنت�سبين كي ل يرتبط تعريف النتم�ء ب�لبط�قة.
"الحزب" من مختلف الأحي�ء والقرى,  اإلى  الراغبين في النتم�ء  التي ت�سم  الع�مة  التعبئة  اإن�س�ء   -2

ويكون التوزيع الهرمي في اإدارة �سئونهم مرتبًط� ب�لتوزيع ال�سك�ني والجغرافي.
اعتم�د التعبئة التربوية التي ت�سمل م�س�حته� اهتم�م الطالب والمربين والج�مع�ت, واإن�س�ء الهيئ�ت   -3
واإن�س�ء  ب�لن��سئة,  تهتم  التي  المهدي  الإم�م  ك�س�فة  عن  ف�ساًل  القط�ع,  بهذا  تهتم  التي  الن�س�ئية 
والإعالمية  وال�سحية  والثق�فية  التربوية  المج�لت  في  م�ستقلة  اإدارة  مج�ل�ض  ذات  موؤ�س�س�ت 
والزراعية والعمرانية وغيره�, بحيث تلتزم ب�لأهداف الع�مة وتتحرك به�م�ض خ��ض في اختي�ر 

الأفراد.
مراع�ة المه�م الحزبية المطلوبة, وعلى راأ�سه� العمل المق�وم وتوفير الهيكلية المالئمة التي تلحظ   -4
�سرح الوظ�ئف وحدود الم�سئولي�ت وال�سالحي�ت للقي�م ب�لمه�م بف�علية وبم� ي�سهل التن�سيق بين 

وحدات الحزب.
التع�ون مع العلم�ء والجمعي�ت والموؤ�س�س�ت التي تحمل ا�ستقاللية خ��سة في اإن�س�ئه� واأنظمته�   -5
الداخلية, لكنه� تن�سجم في الإط�ر الع�م مع اأن�س�ر "الحزب", واعتب�ر الم�س�ركين والم�س�همين 

في احتف�لت ون�س�ط�ت "الحزب", وكذلك الموؤيدين لأفك�ره من "اأن�س�ر" حزب اهلل.
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ول �سك في اأن هذه القواعد التي اعتمده� "حزب اهلل", قد واءمت بين طرفي المع�دلة, فتجنبت 
الوقوع في فخ النغالق على الذات وحجب الآخرين, وانفتحت على جمهور "الأمة" مراعية التف�وت 
يتم  بحيث  الط�ق�ت,  مجمل  من  الإف�دة  اأم�م  المج�ل  ومف�سحة  �سريحة  كل  بخ�سو�سية  الم�سر  غير 
في  تبقى  بحيث  طبيعي؛  ب�سكل  التكتل  من  تن�س�أ  التي  الحزبية  الع�سبوية  لـ"تذويب"  ب��ستمرار  العمل 

حده� الأدنى والمقبول.

اأم� تطور البنية الهيكلية التنظيمية, فقد ارتبط بتطور ظروف الت�أ�سي�ض ذاته� التي األقيت بدايًة على 
الإم�م  "اأن   1983 ع�م  مطلع  لبن�ن  في  الثوري  الحر�ض  قوة  ق�ئد  اأكد  حيث  الثوري؛  الحر�ض  ع�تق 
الخميني واآية اهلل منتظري اأو�سح� اأن مبداأ العمل هو تجنيد الجم�هير في اإط�ر حركة, ف�إذا لم ينتظم 
الن��ض في الحركة ف�إنه� �ستبقى بال ف�ئدة... لقد اأعددن� الخطط لتجنيد ال�سعب في لبن�ن, وقد ا�ستقبلت 
جهودن�  م�س�عفة  بهدف  المزيد  بتجنيد  ن�أمل  ونحن  الآلف,  فيه�  وت�سجل  الن��ض  قبل  من  بحرارة 
والخدم�ت التي نقدمه�")40(. وفي الواقع, ومع و�سول اأولى مجموع�ت الحر�ض الثوري الإيراني من 
فرقة محمد ر�سول اهلل اإلى دم�سق في الح�دي ع�سر من حزيران/ يونية ع�م 1982, اأي بعد �ستة اأي�م 
من بدء الجتي�ح الإ�سرائيلي للبن�ن, وتمركزه� في البق�ع, وتحديًدا في مدينة بعلبك, تغّيرت مهمته� 
وعق�ئديين)41(.  تنظيميين  بخبراء  بعد  م�  في  رفده�  وتم  وا�ست�س�رية,  تدريبية  قوة  اإلى  قت�لية  قوة  من 
وتوالت الدورات التثقيفية والع�سكرية بم� يتالءم ومب�دئ الثورة الإيرانية ومف�هيم ولية الفقيه, وبداأت 
العملي�ت الع�سكرية متزامنة مع التثقيف العق�ئدي, بم� ك�ن يمهد فعاًل لن�سوء حزب اإ�سالمي متم��سك, 

اأ�سبح يعرف فيم� بعد ب��سم "حزب اهلل". 

فر�ض تو�سع ق�عدة "حزب اهلل" وانت�س�ره في التجمع�ت ال�سيعية الرئي�سة بدايًة في البق�ع, ومن ثم في 
�س�حية بيروت والجنوب, وجوب اإق�مة هيكلية تنظيمية لقي�دة التنظيم وتوجيهه واإدارته. وح�فظت 
نظ�م  الإيراني, وفق  الثوري  الحر�ض  ال�سرية وبتوجيه من  الأولى على  �سنواته�  في  التنظيمية  البداي�ت 
ذي هرمية وا�سحة, تراأ�سه� مجموعة من رج�ل الدين المعروفين, ك�نوا يظهرون علًن� في المق�بالت 
وال�سحف اللبن�نية والأجنبية, لكنهم حر�سوا على عدم ك�سف من��سبهم ول مواقعهم في النظ�م الهرمي 
اإلى لوائه,  الذي يعملون فيه. ولم يكن لحزب اهلل ق�ئد في لبن�ن, ف�لم�سرفون على بن�ئه والمن�سوون 
"الولي الفقيه".  اأنف�سهم جزًءا من الدولة الإ�سالمية التي يقوده� الإم�م الخميني بحكم كونه  يعتبرون 
ولأ�سب�ب مو�سوعية لم يكن ب�لإمك�ن اإدارة اأن�سطة حزب قيد الت�أ�سي�ض من طهران؛ لذلك و�سعت اآلية 
الإيرانية في دم�سق؛ حيث ك�ن يجتمع مجل�ض  ال�سف�رة  بوا�سطة  البداية  "حزب اهلل" في  لإدارة عمل 
لبن�ن, الذي يعرف ب�ل�سورى, ب�سكل دائم, مرة واحدة �سهريًّ� على الأقل, وك�ن ممثل الإم�م الخميني 
في مجل�ض لبن�ن هو حجة الإ�سالم علي اأكبر محت�سمي, ال�سفير الإيراني في دم�سق. و�سرع�ن م� ت�سرب 

  )40( "مق�بلة مع اأحمد كنع�ين", قيام الثورة يف اإيران بر�س )طهران, 1983(.
  )41( امل�سدر ال�س�بق: 117.
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اإلى ال�سحف العديد من اأ�سم�ء "�سورى الحزب", الأمر الذي اأدى اإلى اختالف الحق�ئق اإلى اأن اأعلن 
الحزب في اآذار/ م�ر�ض من ع�م 1986 عن مجل�ض قي�دي جم�عي عرف ب��سم "مجل�ض �سورى لبن�ن" 
مكون من �سبعة اأع�س�ء, ارتفع بعد ذلك اإلى ت�سعة, وفيم� بعد اإلى اثني ع�سر ع�سًوا, اأغلبيتهم من رج�ل 

الدين. 

تت�سف  كله�  وهي  داخلية,  حزبية  موؤتمرات  عدة  عقدت  بعد  م�  في  الحزب  تطور  خالل  من 
ب�ل�سرية الك�ملة. وقد عقد حتى الآن ثم�نية موؤتمرات تنظيمية ب�سكل ر�سمي, ك�ن اأوله� واأهمه� في 
قرارات  اتخذت  وفيه  الطفيلي.  �سبحي  ال�سيخ  للحزب:  ع�م  اأمين  اأول  فيه  انُتخب  اإذ  1989؛  ع�م 
مهمة تتعلق بهيكلية "الحزب", وطريقة اختي�ر مجل�ض ال�سورى من طريق النتخ�ب المب��سر للكوادر 
"الحزب" لجهة  انفت�ح  القرارات  نتيجة هذه  الع�م. ك�ن من  الأمين  ا�سُتحدث من�سب  الحزبية, وفيه 
اإطالع الراأي الع�م على نت�ئج النتخ�ب�ت داخل "الحزب", اإذ يعلن بعده� هوية اأع�س�ء قي�دته. وك�نت 
هذه الموؤتمرات ُتعقد كل �سنتين, ثم اأ�سبحت تعقد كل ثالث �سنوات, لذلك �سيعقد الموؤتمر الت��سع 

في ع�م 2012. 

القيادة
على م�ستوى الهيكلية التنظيمية الع�مة, ا�ستقرت على مبداأ القي�دة الجم�عية بدًل من القي�دة الفردية, 
واأطلق ت�سمية "ال�سورى" على هذه القي�دة, واأُقر نظ�م داخلي يحدد عدد اأع�س�ء ال�سورى و�سالحي�ته� 
على اأن يتم انتخ�بهم من قبل الكوادر الأ�س��سية للحزب الذين ي�سغلون موقع م�سئول ق�سم وم� فوق, 
المنتخبة,  "ال�سورى" الأولى  اأع�س�ئه�. واخت�رت  بين  اأمين ع�م من  انتخ�ب  ال�سورى  تتولى  ومن ثم 
� له� في 5 ت�سرين الث�ني/نوفمبر 1989.  والرابعة من حيث الترتيب, ال�سيخ �سبحي الطفيلي اأميًن� ع�مًّ
وبعده� جرى تعديل النظ�م وتقلي�ض عدد اأع�س�ء ال�سورى اإلى �سبعة, واأ�سبحت مدته� �سنتين, واخت�رت 
� له� هو ال�سيد عب��ض المو�سوي في اأي�ر/ م�يو 1991. وبعد ا�ست�سه�ده في 16 �سب�ط/ فبراير  اأميًن� ع�مًّ
م�يو 1993.  اأي�ر/  منت�سف  في  له  خلًف�   � ع�مًّ اأميًن�  اهلل  ن�سر  ال�سيد ح�سن  ال�سورى  انتخبت   1992
وقد جرى تعديالت في م� بعد على النظ�م الداخلي. الأول يمدد ولية ال�سورى اإلى ثالث �سنوات, 
لدورات  ب�لتر�سح  الحق  واإعط�ئه  متت�ليتين  بدورتين  الع�م  الأمين  انتخ�ب  ح�سر  بعدم  يق�سي  والث�ني 
متت�لية مفتوحة وغير محددة, وهو الأمر الذي �سمح بتجديد انتخ�ب ال�سيد ح�سن ن�سر اهلل حتى الدورة 

النتخ�بية ال�س�د�سة الح�لية)42(.

)42(     الق��سم, حزب اهلل، املنهج والتجربة، امل�ستقبل: 86.
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التنظيمية الع�مة لل�سورى ا�ستقرت على خم�سة مج�ل�ض, ويراأ�ض كالًّ منه�  وعلى م�ستوى الهيكلية 
ع�سو من اأع�س�ء ال�سورى, وهي: 

لل�سورى  التنظيمي  التعديل  في  الموقع  هذا  ا�ستحدث  وقد  اهلل)43(,  لحزب  الع�م  الأمين  ن�ئب   –  1 
ع�م 1991, ولهذا الموقع عدة مهم�ت نذكر منه�: 

اأ –     مت�بعة العمل التنظيمي في ح�ل غي�ب الأمين الع�م. 

ب – مت�بعــة مجل�ض العمل الني�بي الــذي ي�سم نواب الحزب, ويت�بع �سئــون كتلة الوف�ء للمق�ومة, 
وهو يهتم بدرا�سة م�سروع�ت واقتراح�ت القوانين المعرو�سة على مجل�ض النواب, كم� يهتم 
بمت�بعــة �سئون المن�طق والمواطنين مــع الم�سوؤولين في الدولة واأجهزته� المختلفة, ب�لإ�س�فة 
اإلــى مواكبته الموقــف ال�سي��سي للحــزب اإذ يعّبر عنه داخــل المجل�ض الني�بــي وعلى المن�بر 

المختلفة. 

ج –  مت�بعــة ملف العمــل الحكومي, وهذا الملــف ا�ستحدث بعد دخول "حــزب اهلل" في العمل 
الحكومــي عــ�م 2005, وهــو يت�بع ال�سئون الحكوميــة من خالل درا�سة جــداول الأعم�ل 

لمجل�ض الوزراء وي�سع مالحظ�ته عليه�, ويت�بع عمل الوزارات والموظفين فيه�. 

المجل�ض ال�سي��سي)44(: وهو ي�سم م�سئولي الملف�ت ال�سي��سية واأع�س�ء لجنة التحليل ال�سي��سية)45(,   -2
التي ترفع التحليل ال�سي��سي للقي�دة, ويت�بع التوا�سل وبن�ء العالق�ت مع القوى ال�سي��سية والحزبية 

المختلفة �سمن توجه�ت "حزب اهلل" الع�مة. 
والنق�بية  والتربوية  والجتم�عية  الثق�فية  الوحدات  م�سئولي  ي�سم  وهو  التنفيذي)46(,  المجل�ض   -3
الخ��ض,  "حزب اهلل" اهتم�مه  يوليه�  التي  الأ�س��سية  الخت�س��س�ت  الحرة وغيره� من  والمهن 
اإلى م�سئولي المن�طق التنظيمية. فهو م�سئول عن الأن�سطة والأعم�ل الإجرائية المرتبطة  اإ�س�فًة 

بتركيبة الحزب, وعن موؤ�س�س�ته المختلفة ذات مج�ل�ض الإدارة)47(.

)43(    يرتاأ�ض هذا املوقع ال�سيخ نعيم ق��سم, وذلك منذ اإقراره يف الهيكلية ع�م 1991 وحتى الآن, فهو ب�لإ�س�فة اإىل علومه الدينية, ح��سل على �سه�دة الإج�زة يف الكيمي�ء 
من اجل�معة اللبن�نية, من مواليد 1953 كفرفيال – جنوب لبن�ن.عمل مع الإم�م مو�سى ال�سدر يف بداية حركة املحرومني, واأ�سبح ع�سو اللجنة املركزية حلركة اأمل 

ع�م 1978. ترك احلركة ع�م 1980, لديه موؤلف�ت دينية و�سي��سية. 
)44(   يرتاأ�ض املجل�ض ال�سي��سي ال�سيد اإبراهيم اأمني ال�سيد, وهو ك�ن الن�طق الر�سمي ب��سم "حزب اهلل" حني اإطالقه يف ع�م 1985, من مواليد النبي اأيال, البق�ع ع�م 1953, 
در�ض يف حوزة النجف الأ�رصف ويف مدينة قم وح�ز على درجة ع�لية من العلوم الدينية, انتخب ن�ئًب� يف املجل�ض الني�بي يف دورات 1992, 1996, 2000 وك�ن 

رئي�ًس� لكتلة الوف�ء للمق�ومة التي ت�سم كتلة "حزب اهلل".  
)45(   امللف�ت التي يت�بعه� املجل�ض ال�سي��سي هي: 1 – الأحزاب الإ�سالمية, 2 – الأحزاب الوطنية, 3 – الأحزاب امل�سيحية, 4- املنظم�ت الفل�سطينية, 5- العالق�ت 

الإعالمية, 6 – جلنة التحليل, ب�لإ�س�فة اإىل مهم�ت تكون يف عهدة رئي�ض املجل�ض, ويت�بع كل ملف ع�سو جمل�ض يكون مب�ستوى وحدة تنظيمية. 
)46(   يرتاأ�ض املجل�ض التنفيذي ال�سيد ه��سم �سفي الدين, وذلك منذ ع�م 1996 ول يزال. وهو من مواليد دير ق�نون النهر – جنوب لبن�ن, ع�م 1962, در�ض يف قم 

وح�سل على درجة علي� من العلوم الدينية.  
)47(   يعترب هذا املجل�ض قلب الهيكلية التنظيمية للحزب, فهو يوؤدي دوًرا ب�رًزا بني جم�ل�ض احلزب التنظيمية, فهو امل�سوؤول عن الأن�سطة الإجرائية املرتبطة برتكيبة احلزب 
�سمن جمموعة من م�سوؤويل الوحدات ذات الخت�س��س�ت املختلفة, ب�لإ�س�فة اإىل م�سوؤويل املن�طق التنظيمية, واملنطقة التنظيمية هي الع�سب الإجرائي للحزب. ومن 

هن� يعترب رئي�ض هذا املجل�ض مبث�بة الأمني الع�م الث�ين للحزب.  
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المجل�ض الق�س�ئي)48(, وهو ي�سم الم�سئولين الق�س�ئيين في المن�طق, الذي يقت�سر عملهم اأ�س��ًس�   -4
على عن��سر "حزب اهلل" لحل النزاع�ت بينهم. 

5-  المجل�ض الجه�دي)49(: وهو ي�سم الم�سئولين عن العمل الجه�دي وعن مت�بعة عملي�ت المق�ومة 
من  ذلك  وغير  وحم�ية  وتجهيًزا  وتدريًب�  اإعداًدا  به�  يرتبط  م�  وكل  الحتالل  �سد  الإ�سالمية 
في  القرار  الع�سكرية داخل مركز  القي�دة  تمثيل  والم�ستترة. ويعك�ض  المعلنة  الع�سكرية  الأمور 
"الحزب"  تكوين  بطبيعة  ترتبط  عميقة  دللت  من  له  عم�  ف�ساًل  القي�دة,  هذه  اأهمية  الحزب 

وحركته ومه�مه. 
6 – هن�ك موقع المع�ونية ال�سي��سية لالأمين الع�م)50(؛ حيث تقوم بمهم�ت محددة من قبل ال�سورى.

والأهداف  ال�سي��س�ت  ر�سم  في  القي�دي  الهرم  راأ�ض  هي  "ال�سورى"  تبقى  التركيبة  هذه  اإط�ر  في 
والخطط الع�مة وفي مت�بعته�. ويتولى الأمين الع�م م�سئولية الإدارة والإ�سراف والتوجيه والتعبير عن 

مواقف الحزب.
قبل  من  الم�س�ركة  واإمك�نية  الداخلي,  النظ�م  وو�سوح  التنظيمية  التركيبة  مرونة  اأن  الوا�سح  من 
تجربته,  م�أ�س�سة  في  الحزب  نج�ح  تعبر عن  الع�م  والأمين  "ال�سورى"  وانتخ�ب  اختي�ر  في  الأع�س�ء 
على الرغم من ظروف المق�ومة ال�سعبة التي ن�س�أ خالله�, وهو م� جعل تداول ع�سوية "ال�سورى" اأمًرا 
طبيعيًّ� خالل �ست دورات جرى فيه� انتخ�ب الأع�س�ء واختي�رهم لمن يرونه من��سًب� من بين المر�سحين 
لع�سوية ال�سورى, وهو الأمر الذي يقطع الطريق على �سخ�سنة الحزب, وهي الظ�هرة التي وقع كثير من 
الأحزاب اللبن�نية والعربية والإ�سالمية في فخه�, اإل اأن التعديالت التي اأدخلت على ال�سورى بتمديد 
ع�سويته� اإلى ثالث �سنوات, ثم بفتح المج�ل اأم�م تجديد ولية الأمين الع�م ب�سكل مفتوح وغير محدد, 
�سّوه هذه التجربة, وعطل التداول الطبيعي لل�سلطة داخل الحزب, خ��سًة في حزب ي�سوبه التداخل 
م� بين العق�ئدي والجه�دي, وال�سي��سي والع�سكري, و�سوًل اإلى الط�عة الملزمة ب�لتكليف ال�سرعي, 
وهذا الأمر �س�هم في تحويل الأمين الع�م اإلى "رمز" عمد الحزب اإلى اإح�طته به�لة كبيرة من التمجيد 
كل  في  الحزب.  داخل  ب�لمن�ف�سة  فكيف  والنقد,  الم�س�ءلة  فوق  عمليًّ�  يجعله  الذي  الأمر  والتقدير, 
الأحوال لم يكن هذا كله بال اأ�س��ض, بل م�ستند اإلى موا�سف�ت ك�ريزمية يمتلكه� ال�سيد ح�سن ن�سر اهلل, 
لكن الحزب كجم�عة وكقي�دة في النتيجة هو من حقق الإنج�زات. ولم يكن موؤ�س�سو الحزب غ�فلين 
� �سريًح� يحظر ذلك, فم�  عن خطورة فتح الب�ب اأم�م التجديد لولية ث�نية لالأمين الع�م حين و�سعوا ن�سًّ

ب�لك بن�ض يبيح التجديد والتمديد غير المحدد والمفتوح ل�س�غل من�سب الأمين الع�م. 
)48(  يرتاأ�ض املجل�ض الق�س�ئي ال�سيخ حممد يزبك منذ اإقراره وحتى الآن. وهو من كب�ر علم�ء الدين يف "حزب اهلل". وهو من اأ�سغر جم�ل�ض "حزب اهلل" من حيث عدد 
امل�سوؤولني  من  جمموعة  وي�سم  لأ�سح�به�.  احلقوق  واإرج�ع  ال�رصعية,  احلدود  جت�وز  يف  واحلكم  احلزب,  اأفراد  بني  النزاع�ت  لف�ض  مه�مه  اإىل  ب�لإ�س�فة  اأفراده, 

الق�س�ئيني يف املن�طق واأغلبهم من العلم�ء, ب�لإ�س�فة اإىل جه�ز عمل يواكب حركة املح�كم ال�رصعية من حمققني وحمررين وحم�كم ابتدائية وا�ستئن�فية. 
)49(   يعترب الأمني الع�م حلزب اهلل هو الق�ئد الع�م للمق�ومة, وب�لت�يل فهو يرتاأ�ض اأعم�ل املجل�ض اجله�دي, اأم� ب�لن�سبة اإىل اأع�س�ئه فتبقى اأ�سم�وؤهم �رصية ب�سبب �رصية املهم�ت 
اإل بعد ا�ست�سه�دهم, كم� ج�ء يف تعريف ال�سهيد عم�د مغنية على �سبيل املث�ل,  اإليهم  التعرف  اإ�رصائيل. وب�لت�يل ل يتم ع�دًة  وخطورة ا�ستهدافهم الأمني من قبل 

بح�سب بي�ن نعي "حزب اهلل" له
)50(   م�سوؤول هذا املوقع ع�سو �سورى احلزب احل�ج ح�سني اخلليل, وهو يت�بعه منذ اإقراره وحتى الآن. وهو ح�ئز على الإج�زة اجل�معية ب�لفيزي�ء. ك�ن ع�سًوا يف القي�دة 

املركزية لأمل حتى ع�م 1982 عندم� ان�سحب هو وجمموعة منه� للعمل �سمن اإط�ر "حزب اهلل".
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البنية الهرمية والقيادات الو�سطى
لكي يتكيف "الحزب" مع الأعداد الكبيرة التي بداأ ي�ستقطبه�, عمد اإلى بنية تنظيمية مرنة, ولكنه� 

في الوقت نف�سه� ق�درة على الحركة ويمكنه �سبطه� وقي�دته�, فق�م بـ:

1 – اإن�س�ء التعبئة الع�مة)51( التي ت�سم الراغبين في النتم�ء اإلى الحزب من مختلف الأحي�ء والقرى, 
ويكون التوزيع الهرمي في اإدارة �سئونهم مرتبًط� ب�لتوزيع ال�سك�ني والجغرافي لالأحي�ء والقرى, 
وتكون م�س�همتهم بحدود ظروفهم واأوق�تهم, وي�س�ركون في دورات ع�سكرية وثق�فية, كم� 

ي�س�ركون في المرابطة والقت�ل, وكذلك في الأعم�ل الع�مة التي يدعو اإليه� الحزب. 
2 – اإن�س�ء الهيئ�ت الن�س�ئية التي تهتم ب�لقط�ع الن�س�ئي واأن�سطته المتنوعة, والتي تتوزع على الم�س�جد 
والأحي�ء, وهي تهتم ب�لعمل الثق�في والجتم�عي والإعالمي, وت�س�رك في الأعم�ل الع�مة التي 

يدعو اإليه� الحزب. 
تقوم  كم�  وتوجيههم,  تربيتهم  على  وتعمل  ب�لن��سئة,  تهتم  التي  المهدي,  الإم�م  ك�س�فة  اإن�س�ء   –  3
"الحزب" الع�مة.  اأن�سطة  في  الم�س�ركة  وكذلك  ومتطلب�تهم,  اأعم�رهم  مع  تن�سجم  بن�س�ط�ت 
وفي ت�سريح لمفو�ض الجمعية يقول اإنه� "ت�سم �سبعين األف ك�سفي منت�سرين على جميع الأرا�سي 

اللبن�نية") 52(.
4 – اعتم�د التعبئة التربوية كتنظيم تربوي طالبي في المدار�ض والج�مع�ت, وله� اأن�سطته� المرتبطة 
ب�لقط�ع التربوي, وت�سم في �سفوفه� جميع الراغبين في العمل معه� وفق ال�سي��س�ت المر�سومة 
الخزان  المختلفة  التعليمية  والمع�هد  والج�مع�ت  المدار�ض  اعتبرت  فقد  المعلنة.  والأهداف 

الأ�س��سي الذي يغترف منه "حزب اهلل" عن��سره وكوادره الأ�س��سية. 
اإن عملية ال�ستيع�ب والتعبئة الحزبية تبداأ من المراحل البتدائية من خالل الك�س�ف, وبعده� من   
خالل التعبئة التربوية في ال�سفوف المتو�سطة والث�نوية, وذلك لأن هذه الفئ�ت العمرية تكون في 
مرحلة ل تزال موؤهلة لتقبل الفكر العق�ئدي للحزب, وب�لت�لي النخراط في الإط�رات الع�سكرية 

الت�بعة له. 

)51(   التعبئة الع�مة هي كلمة م�أخوذة من ق�مو�ض الثورة الإ�سالمية الإيرانية, التي يق�بله� اإيرانيًّ� م�سطلح "ب��سيج", وهي ن�س�أت يف اإيران اأي�م احلرب الإيرانية – العراقية لت�س�ند 
القوات الع�سكرية يف الدف�ع عن الدولة, واأخذت دوره� عندم� اأطلق الإم�م اخلميني عب�رته ال�سهرية لإعداد "جي�ض الع�رصين مليوًن�". ولهذه القوات ال�سعبية برامج 

ع�سكرية كدورات ومن�ورات خمتلفة اأثن�ء ال�سنة للبق�ء يف ح�لة اجلهوزية الدائمة. 
)52(   "ال�سيخ نزيه في��ض: املفو�ض الع�م جلمعية ك�س�فة الإم�م املهدي", جريدة االأخبار )2010-4-21(.
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وال�سحية  والثق�فية  التربوية  المج�لت  في  م�ستقلة)53(  اإدارية  مج�ل�ض  ذات  موؤ�س�س�ت  اإن�س�ء   –  5
والإعالمية والزراعية والعمرانية وغيره�, بحيث تلتزم ب�لأهداف الع�مة, وتتحرك به�م�ض خ��ض 
في اختي�ر الأفراد, �سرط مراع�ة الحد الأدنى في التوّجه الثق�في ال�سي��سي وعدم الختراق الأمني. 
6 – اإق�مة التجمع�ت والتح�دات والهيئ�ت المختلفة, �سواًء اأك�نت نق�بية اأم مهنية اأم تخ�س�سية, مع 
النت�س�ب  �سروط  عليه  تنطبق  ل  بحيث  اإليه�,  المنت�سب  الفرد  لموا�سف�ت  اأو�سع  ه�م�ض  ترك 
المب��سر لهيكلية "الحزب", و�سرط مراع�ة الحد الأدنى من اللتزام ب�ل�سي��س�ت الع�مة والأهداف 
الإجم�لية للحزب. وتكون ن�س�ط�ت هذه التجمع�ت وبرامج عمله� محددة في دائرة اهتم�مه� 

المهني اأو التخ�س�سي)54(.
اإن�س�ئه�  في  خ��سة  ا�ستقاللية  تحمل  التي  والموؤ�س�س�ت  والجمعي�ت  العلم�ء)55(   مع  التع�ون   –  7 

واأنظمته� الداخلية, لكنه� تن�سجم في الإط�ر الع�م مع اأهداف "حزب اهلل". 
اأم� الُبنية التنظيمية الق�عدية للحزب فله� اأهمية كبيرة, وهو في ت�سكيله ونظًرا اإلى �سي�ق الت�أ�سي�ض الذي 
الع�سكري. ف�لمجموعة  الهرمي  التركيب  يعتمد  المق�ومة,  ج�ء, ول يزال, تحت ظروف ومن�خ�ت 
الع�مل  المجموعة فمتغير, ويعتمد على  الحزب, واأم� عدد  التنظيمي داخل  للعمل  الأولى  النواة  هي 
الجغرافي في المدن والقرى, ويت�أثر بحجم القرية وعدد المنت�سبين فيه�, وقد تكون مهم�ت المجموعة 
�سي��سية اأو ع�سكرية تبًع� لطبيعة المرحلة والمهم�ت, والنواة التنظيمية الث�نية في التراتب القي�دي هي 
الف�سيل الذي ي�سم عدًدا من المجموع�ت, قد تكون في حي اأو قرية اأو عدة قرى. واأم� ال�سعبة فهي 
النواة التنظيمية الث�لثة في التراتب القي�دي, وهي ت�سم عدًدا من الف�س�ئل �سمن حدود وا�سحة ك�لقرية 
اأو المدينة اأو بع�ض الأحي�ء في المدن الكبرى. وي�أتي بعده� القط�ع الذي هو المرتبة الرابعة في ال�سلم 
"الحزب"  القي�دي, وي�سم عدًدا من ال�سعب, وهو بمث�بة القي�دة الو�سطى واأهم حلقة تنظيمية داخل 
لم� عليه من واجب�ت لجهة تنفيذ ومت�بعة القرارات ال�س�درة عن القي�دة. اأخيًرا تعتبر المنطقة التنظيمية 
التي ت�سم عدًدا من القط�ع�ت الحلقة الأولى من العمل القي�دي. ويوجد في "الحزب" خم�سة من�طق 

)53( على �سبيل املث�ل: 
          -   جمعية الرتبية والتعليم, اأ�س�ست ع�م 1993 من خالل املدار�ض الرتبوية 14 مدر�سة وهي: مدار�ض الإم�م املهدي, موزعني على املن�طق اللبن�نية ك�فة. 

          -   جمعية الهيئة ال�سحية الإ�سالمية, اأ�س�ست ع�م 1984, وهي ت�سم جمموعة مراكز �سحية وم�ستو�سف�ت طبية وجه�ز الدف�ع املدين. 
            -    املجموعة اللبن�نية لالإعالم وت�سم: 1 – تلفزيون املن�ر الذي ت�أ�س�ض ع�م 1991 على م�ستوى البث الأر�سي, وع�م 2000 على م�ستوى البث الف�س�ئي, 2 – جريدة 

النتق�د التي ت�أ�س�ست ع�م 1984, وحتولت اإىل جريدة اإلكرتونية ع�م 2009, 3- واإذاعة النور التي بداأت البث ع�م 1988 من ال�س�حية اجلنوبية. 
           -  املركز ال�ست�س�ري للدرا�س�ت والتوثيق: حيث بداأ عمله ع�م 1994, وهو معني ب�إعداد الدرا�س�ت العلمية املتخ�س�سة, ب�لإ�س�فة اإىل ت�أمني املعلوم�ت ك�فة للمج�ل�ض 

املركزية للحزب. 
          -  جمعية جه�د البن�ء, ت�أ�س�ست ع�م 1988, وهي تهتم ب�ل�سوؤون الزراعية واملي�ه والرثوة احليوانية. 

          -  �رصكة وعد, وهي �رصكة مت ت�أ�سي�سه� بعد حرب متوز ع�م 2006 لإع�دة بن�ء م� مت تدمريه. 
)54(   تعترب املهن احلّرة من الإط�ر التنظيمي املرن, الذي ي�سم املهند�سني والأطب�ء واملح�مني وغريهم. ومل يتوا�سل "حزب اهلل" مع هذه ال�رصائح اإل يف �سي�ق انفت�حه ال�سي��سي 

والجتم�عي يف بداية الت�سعيني�ت من القرن امل��سي. 

نية وال�سيعية, يعملون من اأجل الوحدة الإ�سالمية وعدم  )55(  يعترب جتمع العلم�ء امل�سلمني مث�ًل عن هذه اجلمعي�ت الدينية, وهو عب�رة عن جمموعة علم�ء من الط�ئفتني ال�سُّ
التفريق بني املذاهب الإ�سالمية, وهو جمموعة م�ستقلة يتم تدعيمه من عدة جه�ت, بينه� اجلمهورية الإ�سالمية يف اإيران. 
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تنظيمية على م�ستوى لبن�ن, اثنت�ن في الجنوب, منطقة بيروت, منطقة البق�ع, منطقة ال�سم�ل. ومهمة 
م�سئول المنطقة مت�بعة اأو�س�ع الحزب وقط�ع�ته التنظيمية, ب�لإ�س�فة اإلى دوره ال�سي��سي والنتخ�بي, 

وتع�ونه لجنة منطقة يتم اختي�ره� �سمن اآلية خ��سة)56(.

اآلي�ت دقيقة,  "حزب اهلل" على  �, ويعتمد عند  يحتل ال�ستقط�ب في العمل الحزبي اهتم�ًم� خ��سًّ
اأوله� درا�سة ملف الفرد المر�سح, والت�أكد من عدم وجود �سبه�ت اأمنية حوله, والتركيز على اإيم�نه بخط 
الإيم�نية والثق�فية والع�سكرية)57(, ومن ثم م�س�ركته على الأقل  لتنمية قدراته  "حزب اهلل" وا�ستعداده 
بدورة, ومن ثم انخراطه في التعبئة الع�مة وم� تتطلبه ت�سكيالته� من مهم�ت واأعم�ل تطوعية اأو تفرغ 

للمهم�ت. 

يعتمد "حزب اهلل" برن�مًج� تربويًّ� وتن�سئة حزبية �س�ملة لجميع اأفراده, بحيث يخ�سعون, لبرن�مج 
في الثق�فة الإ�سالمية يحدد روؤية الحزب في مختلف الق�س�ي� الفكرية وال�سي��سية والفقهية, وذلك عبر 
درو�ض اأ�سبوعية تعقد في المراكز الحزبية اأو في الم�س�جد. كذلك ينظم الحزب لأع�س�ئه دورات دينية 
وفكرية وثق�فية متنوعة ملزمة للتدرج الحزبي. فيطلق على خريجي المرحلة الأولى "جنود المهدي" 
ومدته� �سهر واحد, والث�نية "اأن�س�ر المهدي" ومدته� �سهران, والث�لثة "الممهدون للمهدي", وفيه� 
تلقى درو�ض في الفقه والعقيدة وولية الفقيه وت�ريخ الأئمة الثني ع�سر, ف�ساًل عن مواد اأخرى بعن�ية 

ف�ئقة لبن�ء الكوادر الحزبية عق�ئديًّ�)58(.

اآليات التعبئة واال�ستنها�س 
وللتثقيف الديني داخل "الحزب" دور اأ�س��سي في التعبئة والتنظيم, وتوؤدي الحوزات العلمية دوًرا 
محوريًّ� في تخريج العلم�ء, وهن�ك الع�سرات منه� ي�سرف "الحزب" عليه�, وتتراوح فترة الدرا�سة فيه� 
اإن  �سنة.  اإلى 15  اإيران لمدة قد ت�سل  اإكم�ل درا�سته في  للراغب بعده�  �سنوات, ويمكن  بين 3 و4 
مكون�ت "حزب اهلل" وبنيته لم تعد مكون�ت تنظيمية وحزبية, بل تداخل معه� الج�نب الموؤ�س�س�تي, 
ف�أ�سبح "الحزب" كي�ًن� �سي��سيًّ� واجتم�عيًّ� وتربويًّ� �سخًم�, ف�أن�س�أ الع�سرات من المدار�ض والث�نوي�ت 
الح�سن  القر�ض  موؤ�س�سة  ف�ساًل عن  والتع�وني�ت,  الم�ست�سفي�ت  ت�أ�سي�ض  ن�س�طه  �سمل  بل  والمهني�ت, 
التي تقدم القرو�ض وال�سلف وفق المبداأ الالربوي ب�سرط اأن يكون المقتر�ض م�سلًم� ذا �سمعة ح�سنة, 
ومن الموؤمنين بولية الفقيه. كم� اأن�س�أ موؤ�س�سة ُتعنى ب�ل�سم�ن ال�سحي والرع�ية الجتم�عية التي ي�ستفيد 
من خدم�ته� الألوف, كذلك قدم المنح التعليمية للمئ�ت من الطالب, عدا البعث�ت المر�سلة للتخ�س�ض 
في اإيران �سنويًّ� في مختلف فروع العلم. وتبقى الموؤ�س�س�ت الأبرز للحزب الو�س�ئل الإعالمية ال�سمعية 

الإن�س�نية  والعلوم  الآداب  للدكتوراه يف  الع�يل  املعهد  اللبن�نية,  اجل�معة  دكتوراة,  )ر�س�له  اهلل منوذًجا  حزب  الإ�سالمية,  احلزبية  الرتبية  ر�س�,  اأبو  اجلليل  عبد  )56(  ح�سني 
والجتم�عية, 2010-2009(: 372.

)57(  ق��سم, حزب اهلل، املنهج والتجربة, امل�ستقبل: 98.
)58(  اأبو ر�س�, الرتبية احلزبية االإ�سالمية, 370.
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"الم�ست�سعفين", و�سوت  "النور", و�سوت  "المن�ر", واإذاعة  والب�سرية والمقروءة, واأبرزه� تليفزيون 
"الإيم�ن", وعدد من المجالت الفكرية وال�سي��سية, ف�ساًل عن مواقع الإنترنت المتخ�س�سة.

وي�ستخدم "حزب اهلل" اآلي�ت ف�علة ل�سبط واإدارة مجتمعه التنظيمي واإبق�ء جذوة التعبئة حول خط�به 
اأهم هذه الآلي�ت  اإلى ت�سليب وحدته وتفعيل حركته. وتتمثل  العق�ئدي وال�سي��سي مّتقدة, بم� يوؤدي 
ب�لت�سديد الدائم على دور المرجعية الدينية والولء لزع�مته� الجديدة المتمثلة ب�لولي الفقيه, التي ترى 
وفق المنظور الخميني اأن دور العلم�ء مم�ثل لدور الأنبي�ء والأئمة, واأن عملهم ل يقت�سر على الم�س�ئل 
"البي�ن"  على  يقت�سر  ل  اأنه  كم�  وال�سي��سية,  الجتم�عية  ب�لق�س�ي�  يت�سل  بل  الأحك�م,  وبي�ن  الح�سبية 
للمرجعية  الخميني  الإم�م  ر�سمه  الذي  الدور  هذا  ووجد  والمم�ر�سة.  التطبيق  ي�سمل حقل  بل  فقط, 
الر�س�لة  اإعالن  مع  الولء  اإعالن  تب��سير  اأولى  بداأت  فقد  لبن�ن  في  اأم�  اإيران.  في  العملية  طريقه  الدينية 
المفتوحة في ع�م 1985. وحر�ض الحزب بعد وف�ة الإم�م الخميني على اإعالن ا�ستمراره في الولء 
اإلى  للولي الفقيه الجديد الإم�م الخ�منئي, موؤكًدا ا�ستمراره على خط الثورة وخلف ق�ئده�, م�ستفيًدا 
اأق�سى الحدود من التجربة الإيرانية. ولأجل ذلك �سرع في اإعداد الك�در الديني عبر ت�أ�سي�ض ع�سرات 
المدار�ض والحوزات في مختلف المن�طق لتخريج رج�ل الدين, مر�ساًل العديد من البعث�ت والطالب 
اإلى اإيران لتح�سيل الدرا�سة الدينية, الذين تخرج منهم المئ�ت؛ اإذ ب�ت "المعممون" في الو�سط ال�سيعي 
ظ�هرة ت�سمل اأبن�ء الع�ئالت والع�س�ئر الكبرى, ف�ساًل عن اأبن�ء الفئ�ت ال�سعبية وذوي الدخل المحدود, 
بعدم� ب�ت هذا المج�ل فر�سة لتح�سين الأو�س�ع الجتم�عية للع�ملين فيه. وانتظم هوؤلء في مج�ل�ض 
العلم�ء, واحتل بع�سهم مواقع تنظيمية داخل هيئ�ت "الحزب", وعمل بع�سهم الآخر في مه�م الدعوة 
الدينية وفق فت�وى "الولي الفقيه", ف�ساًل عن ا�ستثم�رهم للراأ�سم�ل الرمزي ال�سخم الذي يمثله الدين في 

اأو�س�ط الع�مة, والذي ينعك�ض في ف�علي�ت م�سروع "حزب اهلل" العق�ئدي وال�سي��سي.

يبداأ  اأهمه�  اتج�ه�ت عديدة, ك�ن  "المعممين" في  يتم ت�سريف ط�قة هوؤلء  اأن  الطبيعي  وك�ن من 
والتوعية,  للتعبئة  مركًزا  الخميني  الإم�م  اعتبره�  التي  اإيران,  في  كبيًرا  دوًرا  م�ر�ست  التي  ب�لم�س�جد 
ف�ساًل عن دوره� المركزي في الم�س�ئل العب�دية. ف�لم�س�جد هي "مت�ري�ض وعلى الم�سلمين اأن يمالأوا 
مت�ري�سهم", بح�سب الإم�م الخميني. وعلى هذا الأ�س��ض �سرع "حزب اهلل" في ال�ستف�دة من الم�س�جد 
الموجودة, واأُعيد الهتم�م ب�إق�مة �سالة الجمعة التي لم تكن تق�م من ذي قبل, وفيه� الخطبة التي تتن�ول 
في  الم�س�جد  ع�سرات  بن�ء  اإلى   � اأي�سً "الحزب"  وعمد  المق�ومة.  و�سئون  وال�سي��سية  الدينية  الم�س�ئل 
مختلف المن�طق ل�سد النق�ض, ف�ساًل عن الح�سيني�ت, بحيث لم يعد قرية اأو بلدة تخلو منه�. وبين الولء 
الفقيه وتخريج وتدريب الك�در الديني, وتعميم الح�سيني�ت والم�س�جد, ثمة ترابط مو�سوعي  للولي 
يت�سل بتعميم الخط�ب التعبوي الذي ير�ضُّ �سفوف الجم�عة الموؤمنة, ويجعل ب�لت�لي من ق�سية الولء 
للفقيه م�س�ألة عملية اأكثر منه� قوًل نظريًّ�, اأي اإنه� ت�سبح اأمًرا عب�ديًّ� وتكليًف� �سرعيًّ� يدفع ب�تج�ه التم�هي 

بين الق�ئد والجم�عة الموؤمنة.
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ي�ستكمل "الحزب" حلقة التعبئة الدينية ب�آلي�ت اأخرى ت�ستهدف الإعداد الديني والعق�ئدي لمنت�سبيه, 
من خالل اأطر تنظيمية تتوزع بح�سب ال�سرائح التي ينتمي اإليه� هوؤلء, وهي اتخذت اأ�سم�ء ع�سكرية 
اأم�م  "التعبئة الع�سكرية" مفتوحة  اإليه� في م�سروع المق�ومة. فك�نت  كدللة على انخراط المن�سوين 
الثق�فية  التعبئة  عن  ف�ساًل  والج�مع�ت,  المدار�ض  في  للطالب  الطالبية"  و"التعبئة  الي�فعين,  ال�سب�ب 
والإعالم. اإل اأن على مجمل هوؤلء النخراط في �سفوف التعبئة الع�سكرية والثق�فية مًع�, وتتوزع على 
الأئمة الثني ع�سر, واأ�سح�ب  )اأ�سم�ء  الت�سيع  مجموع�ت تحمل عن�وين واأ�سم�ء م�ستمدة من تراث 
الإم�م علي, والإم�م الح�سين... اإلخ(, ف�ساًل عن اأ�سم�ء �سهداء الحزب, واأخرى م�ستمدة من تواريخ 
وواقع�ت ذات ط�بع يت�سف ب�لقدا�سة والرمزية, كمعركة بدر والقد�ض وغيره�. واأم� التثقيف ال�سي��سي 
والديني والثق�في فيتم من خالل وحدة التعبئة الثق�فية التي و�سعت برامج تن�سجم مع م�ستوى المنت�سبين 
 الذين ف�ساًل عن تلقيهم التدريب الع�سكري, يخ�سعون لدورات دينية وثق�فية عبر مراحل متدرجة )59(.

اإلى  المنت�سبين  ك�فة  ت�سمل  بل  فح�سب,  الع�سكرية  التعبئة  اإلى  المنت�سبين  الدورات  هذه  ت�سمل  ول   
الإط�رات المختلفة التي اأن�س�أه� الحزب. وفي المح�سلة ي�ستهدف هذا البرن�مج اإعداد جيل من ال�سب�ب 
يمتلك مخزوًن� عق�ئديًّ� وفكريًّ�, يوؤهله من اللتزام ب�أوامر القي�دة في مختلف الظروف واأ�سد ال�سع�ب, 
ب�عتب�ره� "تكليًف� �سرعيًّ�" يحتم على المنت�سب, �سواء اأك�ن مق�تاًل في �سفوف المق�ومة اأم مدر�ًس� اأم 
دورة  خريج  مجرد  يعد  لم  ف�لمق�تل  جه�دية.  كمهمة  التنظيمي  بدوره  يقوم  اأن  ط�لًب�,  اأم  دينيًّ�  مبلًغ� 
ع�سكرية, يتقن فنون القت�ل, بل اأ�سبح �س�حب ر�س�لة ومق�تاًل عق�ئديًّ� تذوب فرديته وانتم�ءاته في اإط�ر 
اعتق�دي اأعلى واأعمق)60(. ف�لتربية التي اأ�سبح يتلق�ه� الأفراد تقوم على التمهيد لالإم�م المهدي المنتظر 
� تربية تقوم على المث�ل الح�سيني المتع�لي - �سيعيًّ� عن كل م�س�ه�ة اأو م�س�رعة.  الث�ني ع�سر. وهي اأي�سً

وهو مث�ل يذهب بعيًدا اإلى الحد الذي يجعل فعل ال�سه�دة فعاًل �سرعيًّ� مقد�ًس�.

ف�لحتف�ل  الع�م,  ال�سيعي  الجتم�ع  �سعيد  على  مواٍز  من�خ  بخلق  هذه  التعبئة  عملية  رفد  ويتم 
بولدات  والحتف�ل  وتر�سيخه.  الخط�ب  بث  في  مهمة  و�سيلة  ذكراه�  واإحي�ء  المقد�سة  ب�لمن��سب�ت 
ووفي�ت الأئمة الثني ع�سر والر�سول وابنته ال�سيدة ف�طمة الزهراء محط�ت اأ�س��سية في هذا المج�ل, وهي 
لم تكن تحظى بهذا النوع من الهتم�م والنت�س�ر قبل "حزب اهلل". وقد بلغت حوالي ثالثين احتف�ًل 
�سنويًّ�, تق�م ب�أوق�ت محددة وفي ك�فة القرى والبلدات. وهذا الأمر يوؤدي بال �سك اإلى تر�سيخ الوعي 
في نفو�ض "الجم�عة" بت�ريخ اأئمتهم وظروف حي�تهم و�سلوكي�تهم الروحية والجتم�عية والأخالقية 
وال�سي��سية. وقد �سعى الحزب بف�علية اإلى ال�ستف�دة من ال�سعيرة الح�سينية لرتب�طه� بمفهوم ال�سه�دة, 
ك�سم�ن ل�ستمرارية الم�سروع المق�وم �سد الحتالل الإ�سرائيلي. وقد �سكل اإحي�ء هذه ال�سعيرة ب�لعودة 

)59(  غ�س�ن فوزي طه, القرابة والطائفة وال�سلطة يف منطقة بعلبك- الهرمل بني ع�مي 1860-1996 )ر�س�لة دكتوراة, اجل�معة اللبن�نية, معهد العلوم الجتم�عية, )2004-
 .327 :)2005

)60(  عبد الإله بلقزيز, املقاومة وحترير اجلنوب )بريوت: مركز درا�س�ت الوحدة العربية, 2000(: 55.
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اإلى الم�سهد الكربالئي محطة مهمة في تر�سيخ المع�ني والعبر في المق�ومة التي ق�ده� "حزب اهلل", وهي 
تمثلت في اأ�س�ليب متنوعة, منه� مج�ل�ض التعزية التي تن�مت في هذه المن��سبة مع "الحزب", وامتدت 
من الم�س�جد التي ا�ستحدثت في القرى اإلى ال�س�ح�ت والأم�كن الع�مة. وتجلت ال�ستج�بة المكثفة له� 
لتت�سل بتوظيف  الع�طفية  البك�ء والحزن وال�ستث�رة  التي تج�وزت مظ�هر  الع�مة للجم�عة  ب�لم�س�ركة 
المن��سبة وتفعيله�. ف�إلى ج�نب قّراء مج�ل�ض العزاء, ثمة فريق اآخر من الخطب�ء يتن�ول الح�دثة ب�لتحليل 
لمواقف ال�ست�سه�د والن�سر وال�سج�عة والنبل التي �سجله� الإم�م الح�سين ورف�قه يوم الع��سر من محرم, 
� للتوظيف. فهذا اليوم يغدو بمث�بة  ويدعو اإلى القتداء به. واأم� م�سهدية اليوم الع��سر, فقد خ�سعت اأي�سً
الم�س�هد  فعدا  ب�أو�سح تجلي�ته.  ال�سي��سي  الديني -  التم�زج  الولء, وفيه يظهر  اإعالن  الف�سل في  يوم 
احتف�ل  تنظيم  اإلى  "الحزب"  عمد  متن��سق,  جم�عي  ب�سكل  توؤّدى  التي  متعددة,  عن��سر  من  الموؤلفة 
مركزي مهيب يطل فيه الأمين الع�م, عدا احتف�لت مركزية في مراكز الأق�سية, تتق�طر اإليه� الجموع 
المجل�ض  ق�رئ  ينتهي  اأن  وبعد  الك�ملة.  الكربالئية  ال�سيرة  تالوة  ل�سم�ع  واأطف�ل  ورج�ل  ن�س�ء  من 
التنظيم؛  ب�لغة  ب�أ�سك�ل  الم�سهد الحتف�ئي  يبرز  ال�س�عتين,  التي ت�ستغرق حوالي  الح�سيني من تالوته� 
حيث تتجمع المواكب المختلفة, موزعة على مجموع�ت مت�سل�سلة من الرج�ل وال�سب�ب المت�سحين 
اأو  ح�سين",  ي�  "لبيك  �سع�رات  عليه�  كتب  حمراء  ع�سبة  جب�ههم  على  بع�سهم  و�سع  وقد  ب�ل�سواد, 
"حزب اهلل" و�سور �سهدائه,  اأعالم  اإلى ج�نب  لث�رات الح�سين", واآخرون يحملون بي�رق �سوداء  "ي� 
فيم� ال�سفوف الأخرى تقف وراء من�سد اللطم�ت الح�سينية وخلف الرج�ل تقف الن�س�ء المت�سح�ت 
�, وقد رفعت فيه� ر�سوم�ت ت�ريخية تج�سد م�س�هد من الملحمة الكربالئية, فتظهر مواكب  ب�ل�سواد اأي�سً
ال�سب�ي�, وكف �سقيق الح�سين اأبي الف�سل العب��ض, فيم� تخ�س�ض ال�سفوف الخلفية لالأطف�ل الح�ملين 
� مجموع�ت  لل�سع�رات التي تج�سد مظلومية الإم�م الح�سين)61(. وقد اأ�سبحت ت�س�رك في الموكب اأي�سً

من المق�تلين يجددون في هذه المن��سبة العهد ب�لولء وال�ستعداد لال�ست�سه�د.

الذي  القد�ض  بيوم  الحتف�ل  م�سهدية  اإيران  في  الإ�سالمية  الثورة  من   � اأي�سً اهلل"  "حزب  ا�ستوحى 
ب�لمن��سبة  الحتف�ل  ويجري  لفل�سطين.  الك�مل  التحرير  لإنج�ز  والجم�عة  الأمة  ا�ستنه��ض  ي�ستهدف 
في كل ع�م في الجمعة الأخيرة من �سهر رم�س�ن ب�حتف�ل مركزي �سخم يتخلله خط�ب تعبوي لالأمين 
الع�م, وا�ستعرا�ض ع�سكري كبير لمجموع�ت �سخمة من المق�تلين الموزعين على فرق وت�سكيالت 
�سهر  ق�دمون". ولأن  اإنن�  قد�ض  "ي�  عليه�  رءو�سهم كتب  المق�تلون ع�سب�ت حول  فيه�  ي�سع  متنوعة, 
واإيم�نية  روحية  ف�علية  يختزن  القدر,  بليلة  الحتف�ء  فيه�  التي  منه  الأواخر  الع�سر  وتحديًدا  رم�س�ن, 
 .� ع�لية, ف�إن الحتف�ل بيوم القد�ض خالله يت�سمن �سحنة م�س�عفة يتم توظيفه� في الم�سروع المق�وم اأي�سً
ال�سه�دة  فعل  لتثمير  بذكراهم  والحتف�ل  ت�سييعهم  اأو  ال�سهداء  ت�أبين  فر�سة  الحزب  يفوت  ل  كذلك 

)61(  طه, القرابة والطائفة وال�سلطة يف منطقة بعلبك: 333.
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والبلدات  القرى  ك�نت  اأوجه�,  في  المق�ومة  عملي�ت  فيه�  ك�نت  التي  المراحل  ففي  المجتمع.  في 
ت�ستقبل ال�سهداء واحًدا بعد الآخر. ولأجل المح�فظة على الروح المعنوية, عمد "الحزب" اإلى تحويل 
من��سب�ت الت�سييع اإلى مواكب مهيبة, تنطلق من من�زل ال�سهداء اإلى اأم�كن دفنهم و�سط ترديد الهت�ف�ت 
ا�ست�سه�ده  بين  وتربط  ال�سهيد,  مزاي�  تعدد  التي  والقي�دات,  العلم�ء  وكلم�ت  الح�سينية,  واللطم�ت 
والفعل ال�ست�سه�دي لالإم�م الح�سين ودوره في ت�أكيد العز والكرامة لالأمة. ثم ينتهي الموقف بمع�هدة 
"التبريك" ب�سه�دة  مرا�سم  ال�سهيد  اآل  بعده�  ويتقبل  الطريق,  موا�سلة  على  الفقيه  والولي  والإم�م  اهلل 
ولدهم. وبهذا ارتد فعل ال�ست�سه�د, من من��سبة حزن, اإلى من��سبة لإعالن ال�سعور ب�لتحدي والتحفز 

للم�س�ركة ب�لمق�ومة.

ف�سملت  ب�لًغ�,  اهتم�ًم�  الإعالم  بو�س�ئل  اهلل"  "حزب  اهتم  التعبوية,  العملية  اأبع�د  تكتمل  ولكي 
المكتوب والم�سموع والمرئي, ف�أن�س�أ جريدة "العهد" في ع�م 1985 لت�أمين التغطية الالزمة لأعم�ل 
المق�ومة ون�س�ط�ت "الحزب" ومواقفه. وقد اهتم "الحزب" بت�أمين �سبكة من المرا�سلين والموزعين 
اإلى  الو�سول  على  وقدرته�  ب�ت�س�عه�  تميزت  �سبكة  وهي  القراء,  من  كبير  عدد  اإلى  و�سوله�  لت�أمين 
"�سوت  اإذاعة  ت�أ�س�ست  ج�نبه�  واإلى  والمكتب�ت.  والم�س�جد  والج�مع�ت  والقرى  البلدات  مختلف 
اإ�س�فة  البق�ع,  في  الم�سموعة  الإعالمية  التغطية  لت�أمين  بعلبك  مدينة  في   1985 ع�م  الم�ست�سعفين" 
اأن  اإل  اللبن�نية.  المن�طق  مختلف  لي�سمل  اأخيًرا  بثِّه�  مدى  ات�سع  التي  بيروت,  في  "النور"  اإذاعة  اإلى 
اأهم م� اأن�س�أه "الحزب" في الميدان الإعالمي تمثل بتلفزيون "الفجر" بداية ع�م 1989 في البق�ع بعد 
وف�ة الإم�م الخميني. لكنه م� لبث اأن اأقفل ليتم التركيز منذ ع�م 1990 على تلفزيون وف�س�ئية "المن�ر" 
اللذين نجح من خاللهم� "حزب اهلل" في مواكبة التطور اله�ئل الذي اأ�س�ب و�س�ئل الت�س�ل في تلك 

المرحلة.

ال�سوت  تقني�ت  توظيف  في  ونجح  ف�عل,  ب�سكل  الإعالمية  اآلته  ا�ستثم�ر  في  "الحزب"  ونجح 
وال�سورة اإلى اأبعد الحدود في عملية التعبئة والح�سد لثق�فة المق�ومة والثق�فة الدينية, وتغطية وتعميم 
الأن�سطة الكثيفة في م�سهدية ب�سرية ت�ستخدم تقني�ت حديثة لترويج الموقف ال�سي��سي وتعميم الم�سروع 
اإذ راح يلتقط �سوره�  اإدخ�ل ثق�فة ال�سورة في عملي�ت المق�ومة؛  "الحزب" في  والخط�ب. ونجح 
رج�ل متخ�س�سون في الإعالم الحربي, اأُفرد لهم جه�ز مخت�ض وظيفته ابتك�ر الأ�س�ليب الإعالمية في 
الحرب النف�سية ب�ل�سورة الحية, فتمكن هوؤلء من تقديم نموذج متطور لعمل ع�سكري متقن, اأظهر 
الكثير من قدرات المق�ومة الفنية والأمنية, ف�ساًل عم� ك�ن يبثه من روح معنوية لأفراده وموؤيديه) 62(. 
فم�س�هد العر�ض انطوت على العديد من العملي�ت الميدانية التي تنوعت بين الكم�ئن والقتح�م�ت 
والق�سف وال�سراع الحي الم�سور الذي يجمع عن��سر الحذر والترقب ثم التقدم والهجوم والنت�س�ر, 

)62(   امل�سدر ال�س�بق: 343.
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المق�ومة  وراي�ت  ال�سوداء  الراي�ت  ورفع  واقتح�مه�  الد�سم  وتدمير  الألغ�م  وحقول  الأ�سالك  متخطًي� 
عليه�. ثم م�سهد الق�سم حين يرفع اأحد المق�ومين يده ويهتف ب�لوف�ء والولء "لبيك ي� خميني لبيك ي� 

ح�سين", وينتهي الم�سهد بتدمير د�سم العدو والن�سح�ب بهدوء)63 (.

لقد اأ�سبحت هذه الم�س�هد تمثل مك�نة مهمة في الخط�ب الإعالمي, وفي لغة الدع�ية والإعالم. 
واأ�سحى معه� للم�سهد الجه�دي دور مهم في التعبئة, متو�ّساًل تقني�ت ل تقل عن مثيالته� في المحط�ت 
المبهرة,  والألوان  المج�سم  ال�سوت  بموؤثرات  بدًءا  الإعالم,  في  وا�ستخدامه�  ال�سورة  لبالغة  الغربية 
وتقني�ت التكثيف, والتركيز, والت�سغير, والدمج, والفرز, والإنزال, والمزج, والت�سل�سل, اإلى م� هن�ك 
من تقني�ت اإخراج, ومن ت�أثير في النف�ض وال�ستقب�ل الح�سي والإدراك)64(. وهذه الو�س�ئل تفعل فعله� 
العميق في الت�أثير الخفي, والآتي, والالحق, وتجعل من قدرة ال�سبك�ت الع�سبية المعرفية على التخزين 
اأقوى بكثير من ف�علية الن�سو�ض المكتوبة. ومع ذلك لم يهمل "الحزب" اإن�س�ء مواقع متخ�س�سة على 
الإنترنت ك�ن له� ت�أثير ب�لغ في الم�ستوى المعرفي والثق�في, م� جعله� تتعر�ض لهجم�ت اإلكترونية من 

العدو ال�سهيوني بهدف تعطيله�.

زمن االحرتاب: اأمل وحزب اهلل وحرب املخيمات
ك�ن  ال�سلوك  وهذا  ن�س�أته,  منذ  اأقرانه  عن  فريد ومختلف  اهلل" كحزب  "حزب  ت�سرف  الواقع  في 
"حزب اهلل",  ت�سميته كونه  تعّبر عنه  "الحق" الذي  الأ�سيل  الفكر  يمتلك  ب�أنه  قن�عته  يتغذى دوًم� من 
وب�لت�لي ف�إن م� عداه هم على ال�سفة الأخرى. وقد بدا وا�سًح� اأنه ب�سلوكه هذا يتم�هى بطريقة مب�لغ 
فيه� بين طروح�ته الأيديولوجية وبين اأدائه الحركي العملي, م�ستفيًدا من قوته المتن�مية التي بن�ه� تحت 

ظالل المق�ومة الم�ستمرة لالحتالل الإ�سرائيلي وعمالئه في جنوب لبن�ن. 

هذا ال�سلوك الذي اعتمده "حزب اهلل" �سرع�ن م� و�سعه اأم�م معطي�ت ل تالئم وق�ئع الأر�ض التي 
يعمل عليه�؛ اإذ ح�سل في مطلع �سهر اأيلول/�سبتمبر 1985 اأن وقعت اأولى ال�سدام�ت بين "حزب اهلل" 
اأغ�سط�ض  اآب/  اأواخر  ال�سدر في  ال�سيد مو�سى  اأمل", تطورت بعد الحتف�ل بذكرى اختف�ء  و"حركة 
1985, واأدت اإلى عملي�ت حربية متب�دلة, �سملت عدًدا من قرى وبلدات الجنوب, وا�ستمرت لأ�س�بيع 

قبل اأن تتدخل و�س�طة �سورية لإيق�فه�.

ك�نت "حركة اأمل" تتمتع بنفوذ و�سيطرة �سبه ت�مة في الجنوب, وك�نت تنظر بقلق اإلى امتداد نفوذ 
زحمة  في  ال�سيعيين  التنظيمين  بين  ال�سدام  ح�سل  ذلك  ومع  الجنوبية.  البلدات  داخل  "الحزب" اإلى 
اإلى الحد  اأمل" بم�سروع ت�سفية الوجود الفل�سطيني الم�سلح الذي خ�سيت من تن�ميه  "حركة  ان�سغ�ل 

)63(  امل�سدر ال�س�بق: 344؛ حممد حم�سن وعب��ض مزنر, �سورة املقاومة يف االإعالم: 84.
)64(  م�سطفى حج�زي, ح�س�ر الثق�فة )بريوت: املركز الثق�يف العربي, 1989(: 31؛ طه, القرابة والطائفة وال�سلطة يف منطقة بعلبك: 344.
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الذي ي�سكل عودة ث�نية اإلى اأو�س�ع �سبيهة ب�لأو�س�ع التي �سبقت الجتي�ح الإ�سرائيلي للبن�ن)65(, لكن 
"حزب اهلل" ك�ن يرى تق�طًع� مقبوًل اإلى حد م� مع المن�خ الفل�سطيني المق�وم, لذلك عمل على اإنه�ء 
ال�سراع بين "اأمل" والقوى الفل�سطينية بم� يمنع ازدي�د ال�سرخ داخل المن�طق المح�ذية ل�سم�ل فل�سطين 
المحتلة. ووجدت "اأمل" في توجه�ت "حزب اهلل" ولدة لتح�لف مريب بينه وبين القوى الفل�سطينية, 
في حين خ�سي "حزب اهلل" من اأن يكون دوره في الت�سفية هو الت�لي, اأي بعد اأن يتم الق�س�ء على النفوذ 

الفل�سطيني على يد "اأمل", التي ك�نت مدعومة ب�لك�مل من �سوري� وبع�ض الأحزاب الوطنية)66(. 

و�سط هذه الأجواء المت�سنجة بين القوى ال�سي��سية – الع�سكرية الموالية ل�سوري� من جهة, و"حزب 
"حزب اهلل" والجي�ض  اهلل" الموالي لإيران من جهة اأخرى, ج�ءت المواجهة الم�سلحة المب��سرة بين 
ال�سوري بداية في �سب�ط/ فبراير 1987, التي �سقط خالله� اثن�ن وع�سرون مق�تاًل من "حزب اهلل" بعد 
اأ�سرهم داخل ثكنة فتح اهلل في بيروت)67(, لت�سهد ال�س�حة ال�سيعية بعده� نزاًع� بين الفريقين ال�سيعيين. 
وك�ن نج�ح اإيران و"حزب اهلل" في منع �سوري� من تنفيذ �سي��سته� في لبن�ن لعبة خطيرة وتحديً� كبيًرا 
للدور ال�سوري الت�ريخي في لبن�ن, كذلك ك�ن نمو "حزب اهلل" ال�سريع كقوة ع�سكرية ي�سير في موازاة 
نمّوه وبروزه كراٍع ن�سيط وحيوي ل�سبكة وا�سعة من الخدم�ت الجتم�عية والمعي�سية غير المتوافرة 

في اأي م�سدر اآخر.

�سكلت مجموعة من ال�سلوكي�ت التي ق�م به� "حزب اهلل" نوًع� من التحدي ل�سي��سة الهيمنة ال�سورية 
لتطلق حرًب� وا�سعة  اإيران  ب�لعالقة مع  تتعلق  اأخرى  اإلى عوامل  ب�لإ�س�فة  لبن�ن, ج�ءت  ال�سيعة في  بين 
"هينغنز"  الأمريكي  العقيد  اآذار/م�ر�ض 1988, وك�ن اختط�ف  "اأمل" و"حزب اهلل" في  بين  النط�ق 
على يد منظمة الجه�د الإ�سالمي في لبن�ن, المنظمة الم�ستبه بتبعيته� لحزب اهلل, لحظة النطالق لهذه 
الحرب وانفج�ره� بين الفريقين بف�سوله� المتع�قبة من اآذار/ م�ر�ض 1988 اإلى اأواخر ع�م 1990, 
ع�سية العملي�ت الع�سكرية في حرب الخليج الث�نية, وهي ا�ستب�ك�ت امتدت م� بين قرى وبلدات جنوب 
في  اغتي�لت  و�سملت حملة  التف�ح,  واإقليم  �سيدا  �سرق  اإلى  ثم  الجنوبية,  بيروت  �س�حية  اإلى  لبن�ن 

بيروت)68(. 

)65(  انفجر ال�رصاع بني اأمل والفل�سطينيني يف ع�م 1984 بعدم� بداأ بع�ض مق�تلي منظمة التحرير ب�لعودة اإىل املخيم�ت. "ك�نت م�سلحة احلكومة ال�سورية تفر�ض منع 
عرف�ت الذي طردته من لبن�ن من العودة اإليه, كم� نظرت "حركة اأمل" اإىل هذا التطور ب�متع��ض وقلق كبري. ويف 20 اأي�ر/م�يو 1985 ق�م مق�تلو "حركة اأمل", 
ر مت�ًم�, يف حني  بدعم من اللواء ال�س�د�ض يف اجلي�ض اللبن�ين مبح��رصة منطقة �سربا وخميمي �س�تيال وبرج الرباجنة, وحتى مطلع حزيران/يونيو ك�ن خميم �سربا قد ُدمِّ
متكنت منظمة التحرير من احلف�ظ على منطقة �سغرية يف خميم �س�تيال حول اأحد امل�س�جد. واأم� خميم برج الرباجنة فقد ق�وم ب�رصاوة �سديدة... ك�نت "اأمل" حتظى 
بت�أييد �سوري�, لكن اإيران و"حزب اهلل" مل يوؤيدا ت�رصف "حركة اأمل"... مل تتوقف حرب املخيم�ت حتى نه�ية ع�م 1988, وخّلفت اآلف القتلى واجلرحى ودم�ًرا 
ه�ئاًل... فمخيم برج الرباجنة مل ي�سقط, ومل ي�ست�سلم... وامتد القت�ل جنوًب� اإىل خميم الر�سيدية القريب من مدينة �سور.. وخميم عني احللوة حيث دارت مع�رك 
ت�سليح  احلوؤول دون  "اأمل" يف  تنجح  منذ ع�م 1986, ومل  اجلنوب  اإىل خميم�ت  بكث�فة وقوة  العودة  التحرير يف  منظمة  بلدة مغدو�سة... جنحت خالله�  حول 

املخيم�ت...". انظر: تيودور ه�نف, لبنان تعاي�س يف زمن احلرب )ب�ري�ض: مركز الدرا�س�ت العربي الأوروبي, 1993(: 371, 383-382.
)66(   ح�سني م�سطفى الأخ�رص, االنق�سام ال�سيا�سي ال�سيعي بني اأمل وحزب اهلل )ر�س�لةم�ج�ستري, اجل�معة اللبن�نية, معهد العلوم الجتم�عية, 2008-2007(: 90. 

)67(   ق��سم, حزب اهلل، املنهج والتجربة، امل�ستقبل: 163؛ و�س�ح �رصارة, دولة حزب اهلل, لبن�ن جمتمًع� اإ�سالميًّ� )بريوت: دار النه�ر, 1996(: 360.
)68(  الأخ�رص, االنق�سام ال�سيا�سي ال�سيعي بني اأمل وحزب اهلل: 91.
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في اأي�ر/ م�يو 1988 ا�ستعلت حرب دموية بين "حركة اأمل" و"حزب اهلل" في ال�س�حية الجنوبية, 
اأ�سفرت عن �سقوط خم�سم�ئة �سحية, امتدت من �س�رع اإلى اآخر, ومن حي اإلى حي, ومن بيت اإلى 
والغبيري  والمريجة  البراجنة  برج  من�طق  "الحركة" من  "حزب اهلل" وب�إخراج  ب�نت�س�ر  انتهت  بيت, 
"حزب اهلل" على التجنيد الم�ستمر لل�سيعة الذين ك�ن  ز هذا النت�س�ر من قدرة  وح�رة حريك)69(.عزَّ
الكثيرون منهم ينتظمون في �سفوف "حركة اأمل", كم� اأن عدًدا من كوادر "الحركة" تركه� وانتظم 
في �سفوف "الحزب". في المق�بل اأقدمت "حركة اأمل" بعد هزيمته� في ال�س�حية في ربيع ع�م 1988 
اهلل"  "حزب  ن�س�ط  على  والت�سييق  الجنوب  في  وال�سي��سي  والأمني  الع�سكري  وجوده�  تعزيز  على 

وعمله, و�سمل هذا الأمر عدًدا من علم�ء الدين.

ال�سيعي,  الأهلي  المجتمع  في  كبيرة  اآث�ًرا  ال�سيعيين  الفريقين  بين  الدامي  الع�سكري  ال�سدام  ترك 
وتعدى �سداه الواقع ال�سي��سي اللبن�ني. فقد اأدانت الحكومة الإيرانية هذا القتت�ل ب�سدة, واعتبر ال�سيد 
علي الخ�منئي اأن هذه ال�ستب�ك�ت هي لم�سلحة الأج�نب, واأن "المنت�سر الوحيد والم�ستفيد الأ�س��سي 
منه� هو اإ�سرائيل". اإل اأن الواقع الميداني لم ي�سهد مب�درة تقطع الطريق على تجدد القتت�ل بين الفريقين.

داوود"  "داوود  اغتيل  عندم�  جديد  من   1988 �سيف  في  الطرفين  بين  الحرب  ا�ستعلت  لذلك 
الم�سئول الع�سكري - ال�سي��سي لحركة اأمل في الجنوب واثن�ن اآخران من ق�دة "اأمل" في طريقهم� اإلى 
بيروت, في منطقة الأوزاعي. وفي حركة مربكة اأقدم "عقل حمية", الم�سئول الع�سكري لحركة اأمل 
في ع�م 1988, وفي اأوج المواجهة مع "الحزب", على تفجير غرفة عملي�ت "حركة اأمل" واإحراقه�, 
وهو من قي�داته� الع�سكرية الب�رزة, ومن ثم خرج بعده� من الم�سرح ال�سي��سي. كذلك انف�سل م�سطفى 
الديراني, الم�سئول الأمني لحركة اأمل, عن الحركة واأن�س�أ "المق�ومة الموؤمنة" في مع�دلة لإن�س�ء حركة 
اهلل  ن�سر  ح�سن  ال�سيد  نج�   1988 الث�ني/نوفمبر  ت�سرين   29 وفي  اأمل")70(.  "حركة  تن�ف�ض  من�سقة 
وال�سيد اإبراهيم اأمين ال�سيد وعدد اآخر من ق�دة "حزب اهلل" من انفج�ر في منطقة البق�ع ك�د يودي بهم.

لون,  لم يكن ممكًن� اأن ت�ستمر هذه الحرب بين الفريقين من دون اأن يتدخل الأفرق�ء الداعمون والمموِّ
وهذا م� ك�ن تحت �سغط الدم�ء التي �س�لت, اإذ ُوقِّعت اتف�قية "دم�سق الأولى" برع�ية �سورية - اإيرانية 
في ك�نون الث�ني/ ين�ير 1989, التي تن�ض على العتراف ب�سلطة "اأمل" في جنوب لبن�ن, والإم�س�ك 
ن�س�طه  يم�ر�ض  اأن  اإ�سرائيل,  مق�ومة  اإلى  اإ�س�فة  اهلل  لحزب  �ُسمح  المق�بل  وفي  فيه,  الأمني  ب�لو�سع 
"حزب اهلل" بن�ء  ب��ستط�عة  "اأن  ال�سيد  اأمين  اإبراهيم  ال�سيد  اأعلن  الجنوب. وقد  ال�سي��سي والثق�في في 
ي�ستمر في ف�عليته في الجنوب")71(, لكن  اأن  اإيران و�سوري�  بين  التوافق عليه�  التي تم  الترتيب�ت  على 
ال�سيد ح�سن ن�سر اهلل الذي ك�ن م�سئول الحزب الع�سكري في الجنوب اآنذاك تحفظ على بع�ض بنود 

هذه التف�قية, لذلك غ�در لبن�ن, واأق�م مدة في اإيران)72(. 

)69(   �رصارة, دولة حزب هللا، لبنان مجتمًعا إسالميًّا: 367.
)70(   امل�سدر ال�س�بق: 198, 218.

)71(   امل�سدر ال�س�بق: 367.
Magnus Ranstrop, Hizb Allah (New York: Martin΄s Press, 1997): 11.  )72(
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ع�دت  لذلك  العمق,  في  الأمور  تحل  لم  لكنه�  موقًت�,  ال�ستب�ك�ت  اأوقفت  اله�ّسة  التف�قية  هذه 
"حركة  اعترا�ض  ب�سبب  �ست�ء ع�م 1990  في  ب�سّدة ودموية من جديد  الأبواب  الأهل" لتدق  "حرب 
برية  غ�رات  اإلى  يوؤدي  ك�ن  الذي  الجنوب,  في  اإ�سرائيل  �سد  "الحزب" الع�سكري  ن�س�ط  اأمل" على 
وجوية تزعزع ال�ستقرار, وتعيق عملية اإع�دة الأمن وال�سالم في لبن�ن)73(. وتركزت المواجه�ت الدموية 
عمليًّ�, وو�سلت اإلى اأوجه� في منت�سف ع�م 1990 بين الطرفين في منطقة "اإقليم التف�ح" في الجنوب 
اهلل  لحزب  �سقط  وقد  يوم.  م�ئة  من  لأكثر  ك�مل  ب�سكل  اهلل"  "حزب  مق�تلو  حو�سر  حيث  اللبن�ني؛ 
110 من مق�تليه وحوالي م�ئتي جريح)74(. وتزامنت هذه ال�ستب�ك�ت الدموية مع عدة متغيرات مهمة, 
اأوله� انهي�ر المع�سكر ال�سرقي واإدراك �سوري� ح�جته� اإلى توازن قوي جديد في المنطقة, كذلك �سكل 
احتالل العراق للكويت, وتب�دل الر�س�ئل بين اإيران والعراق وو�س�طة عرف�ت بينهم� ع�م 1990 عوامل 
اللبن�نية.  ال�س�حة  في  نفوذه مجدًدا  بروز  اإلى  الإقليمي  ت�سخم دور عرف�ت  يوؤدي  اأن  من  ل�سوري�  قلق 
المواقف  مع  اهلل"  و"حزب  اأمل"  "حركة  بين  ال�ستب�ك�ت  من  الجولة  هذه  تزامنت  اأخرى  ن�حية  من 
المت�س�عدة للجنرال مي�س�ل عون الذي اأعلن حكومة من طرف واحد في لبن�ن, ووا�سل حملته اإلى حد 
اإعالن "حربه التحريرية" �سد �سوري�, التي �سبقه� توقيع اتف�ق الط�ئف الذي تطلعت �سوري� من خالله اإلى 
اأداء دور مركزي في لبن�ن. وفي ظل هذه المعطي�ت ا�ستع�د مو�سوع الو�س�طة ال�سورية الإيرانية ف�عليته 
لإيج�د حل نه�ئي للحرب والقتت�ل بين "اأمل" و"حزب اهلل" خالل الرحلة التي ق�م به� الرئي�ض ح�فظ 
المعنية,  القي�دات  رب�عية �سمت  �سبتمبر 1990؛ حيث عقدت جل�سة  اأيلول/  في  اإلى طهران  الأ�سد 
لبن�ن. وهكذا  ال�سورية وتح�لف�ته� في  ال�سي��سة  ا�ستراتيجي في  تغيير  اإلى  يوؤ�سر  ب�إ�سرار �سوري وا�سح 
ولدت اتف�قية "دم�سق الث�نية" في ت�سرين الث�ني/ نوفمبر 1990 بين "اأمل" و"حزب اهلل", التي لحظت 
ال�ستب�ك�ت, على  للحوؤول دون عودة  الجنوب  في  الطرفين  نفوذ  من�طق  اإلى  اللبن�ني  الجي�ض  دخول 
"اأمل"  بين  الحرب  فعاًل  التف�قية  هذه  واأنهت  اإ�سرائيل.  �سد  المق�ومة  لعملي�ت  ع�ئًق�  ت�سكل  ل  اأن 
و"حزب اهلل", واأّدت اإلى اأن ي�سبح مو�سوع "مق�ومة الحتالل" هو المحور الأ�س��سي الذي يق�تل من 
اأجله الحزب منفرًدا)75( من دون اأي م�س�ركة اأو من�ف�سة من بقية الأحزاب اللبن�نية الأخرى, ولتتمكن 
الداخلية مع  للمتغيرات  الأهم ك�ن هو مواكبته�  المق�ومة, لكن  اأمل" من مواكبة هذه  "حركة  كذلك 
اتف�ق الط�ئف وم�س�ركته� المغرية ب�سكل منفرد عن ال�سيعة في الحكوم�ت المتت�لية التي اأعقبت ذلك.     

جريح)76(, اآلف  وخم�سة  �سحية  وخم�سمئة  ب�ألفين  المع�رك  هذه  عن  الن�جمة  الخ�س�ئر   قدرت 
النف�سي  التحتية, وال�سرخ  الممتلك�ت والبنى  األحقته� في  التي  اله�ئلة  القت�س�دية  الخ�س�ئر   ف�ساًل عن 
العميق الذي اأحدثته بين الأه�لي, اإل اأن اأبرز اآث�ره� اأنه� ك�سرت �سوكة "حركة اأمل" الع�سكرية, وزعزعت 

)73(  جريدة احلياة )11 اأيلول/ �سبتمرب 1990(.
)74(  امل�سدرال�س�بق.

)75(  الأخ�رص, االنق�سام ال�سيا�سي ال�سيعي بني اأمل وحزب اهلل: 94. 
)76(  جريدة احلياة 4 )حزيران/ يونيو 1990(. 
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بنيته� التنظيمية, في المق�بل دفعت بحزب اهلل, بين م� �سمي بمجزرة "ثكنة فتح اهلل", والحرب الدموية 
مع "حركة اأمل", اإلى الواقعية الن�س�لية والتمييز الن�سبي في الخط�ب ال�ستنه��سي التعبوي المطلق �سد 
اإ�سرائيل والخط�ب ال�سي��سي التعبوي الموجه �سد الأفرق�ء خ�رج اإط�ر دائرة "العدو". وك�ن هذا اأكثر 
اإلح�ًح� مع ال�سروع في تنفيذ اتف�ق الط�ئف الذي �سيكون له الدور الأ�س��سي في دفع "الحزب" نحو 

المزيد من "اللبننة" في خي�راته ال�سي��سية الداخلية.     

زمن املقاومة... العمليات الع�سكرية واإنهاك العدو
اللبن�ني  الجنوب  في  الوطنية  المق�ومة  ج�نب  اإلى  الإ�سالمية"  "المق�ومة  وجود  عن  الإعالن  منذ 
الإ�سرائيلية  للدوري�ت  � ونوًع� )ن�سب كم�ئن  العملي�ت كمًّ الإ�سرائيلي, والبدء بتكثيف  �سد الحتالل 
وللمتع�ملين مع العدو, اإلق�ء قن�بل وزرع األغ�م وعبوات, اإطالق �سواريخ ...( ازدادت خ�س�ئر العدو 
الأمني")77(   "الحزام  منطقة  في  قواته  ا�ستقرت  اأن  اإلى  تدريجيًّ�  لالن�سح�ب  ا�سطر  الذي   الب�سرية, 
تتلقى  اأن  "دون  اإ�سرائيل  في 14 حزيران 1985, وقد اعتبر ذلك الن�سح�ب حينه� الأول في ت�ريخ 
الع�لم, وح�سب بع�ض المحللين الإ�سرائيليين ك�ن هذا  �سم�ن�ت" خ��سة واإنه� رابع قوة ع�سكرية في 

الن�سح�ب هزيمة منكرة ونه�ية غير متوقعة لعملي�ت "�سالمة الجليل")78(. 

الم�سئولين الإ�سرائيليين, لكنه  ان�سح�به� قلق  اإ�سرائيل في الجنوب و�سرعة  اأث�رت هزيمة  وبقدر م� 
في  ا�ستراتيجيته�  تغيير  اإلى  حينه�  اأمل  حركة  دفع  م�  وهو  لبن�نيًّ�,  اهلل  حزب  �سهرة  اأطلق  المق�بل  في 
وا�سح  ب�سكل  الع�سكرية,  المق�ومة  عن  بنف�سه�  تن�أى  الحين  ذلك  ك�نت حتى  فقد  اإ�سرائيل,  مواجهة 
ب�سبب  المق�ومة,  ا�ستراتيجية  تغيير على  الحدودي طراأ  ال�سريط  اإلى  اإ�سرائيل  ان�سح�ب  وجدي, وبعد 
طبيعة المنطقة الجغرافية والديموغرافية, فقد ك�ن من ال�سعب القي�م بعملي�ت ع�سكرية بوا�سطة خالي� 
الخالي�,  بع�ض  تفكيك  في  اإ�سرائيل  نجحت  وقد  ويعتقلون,  ب�سرعة  �سيك�سفون  عن��سره�  لأن  �سعبية 
لذلك ك�ن يجب اأن يتحرك المق�تلون من المن�طق المحررة اإلى ال�سريط المحتل, ويتوغلوا في عمقه 
تجهيزات  العملي�ت  من  النوع  هذا  لمثل  يلزم  ك�ن  ب�سرية.  ذلك  بعد  يغ�درون  ثم  ب�لعملي�ت  للقي�م 
من��سبة, ومه�رات ع�لية. ك�نت تفتقر اإليه� المق�ومة وتحت�ج اإلى الوقت للتدريب عليه�. لذلك ت�س�ءلت 
العملي�ت الع�سكرية بين ع�مي 1985 و 1988, لكن نوعيته� بداأت تتح�سن تدريجيًّ�, وقّلت خ�س�ئر 

الجي�ض الإ�سرائيلي, لكن ال�سرب�ت التي تعر�ض له� ك�نت اأكثر تعقيًدا واإتق�ًن�)79(. 

)77(  ال�رصيط احلدودي املحتل الذي ت�سكل بعودته حينه� بعد الن�سح�ب�ت التي جرت ع�م 1985, ك�نت م�س�حته تبلغ 1000 كلم )11% من م�س�حة لبن�ن( بعد اأن 
ك�نت حدوده حوايل 500 كلم بعد اجتي�ح 1978/3/16 الذي عرف حملة الليط�ين. وتقع فيه 171 بلدة وقرية وهي تتميز بوفرة املي�ه والأنهر )الليط�ين والوزاين 

واحل��سب�ين( وع�رصات الأنهر والين�بيع ال�سغرية.      
   Eyal Zisser, "Hizbollah on the Crossroad", Midlle East Review of International Affairs (MERIA) )30 sep 1997(: 34.  )78(

)79(  فمثاًل عملية 17 �سب�ط/ فرباير 1986 متكنت اإحدى املجموع�ت من اأ�رص جنديني اإ�رصائيليني يف اأثن�ء عملية مت�سيط اإ�رصائيلية قرب بلدة كونني. واتبعت ذلك ب�سل�سلة 
عملي�ت نوعية ا�ستمرت حتى مطلع الع�م 1988. مم� اأجرب احلكومة الإ�رصائيلية على اإعط�ء الأولوية لهذا املو�سوع والدخول يف عملي�ت تب�دل الأ�رصى. 
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الع�سكريين  موؤقًت� وقتل  الح�سينة واحتالله�  العدو  اأهمية حدث في مه�جمة مواقع  الأكثر  التطور 
المرابطين فيه�, وتدمير ال�ستحك�م�ت, ومن ثم الن�سح�ب وت�سوير هذه العملي�ت ميدانيًّ�, وهو م� 
العملي�ت  ا�ستمرت  المق�ومة.  اللبن�نيين والعرب ت�ريخيًّ�, واأعطى �سورة م�سرفة عن  اأذه�ن  ر�سخ في 
الع�سكرية �سد قوات الحتالل الإ�سرائيلي ب�لت�س�عد, وت�سير م�س�در الحزب اإلى اأن متو�سط العملي�ت 
بين 1992      الفترة  بلغت 292 عملية وفي  بين 1989 وحتى 1991  الممتدة  الفترة  �سنه� من  التي 
و1994 بلغت 495 عملية, اأم� الذروة فقد ك�نت بين 1995 و 1997 حيث بلغت 936 عملية ك�ن 
ن�سيب حزب اهلل منه� 736 عملية. اأم� الم�س�در الإ�سرائيلية فت�سير اإلى اأنه� فقدت ع�م 1988 وحده 
القتلى  ك�نت ح�سيلة  الإجم�ل  وفي  له� جندي�ن.  اآخرين وخطف  له� 64 جنديًّ�  36 جنديًّ� وجرح 
الإ�سرائيليين على مدى 18 ع�ًم� حوالي 1200 قتيل واأكثر من اأربعة اآلف جريح)80(. في حين قدم 
حزب اهلل 1270 �سهيًدا وم� يزيد عن ثالثة اآلف جريح اأ�سيبوا ب�إع�ق�ت دائمة)81(. من اأ�سل 8200 

مق�وم �س�ركوا مب��سرة ب�لعملي�ت.

جه�ز  بذلك  و�س�عده  الهدف  تحديد  ودقة  المف�ج�أة  عن�سر  على  عملي�ته  في  اهلل  حزب  اعتمد 
عندم�  "اأن�س�رية" ع�م 1997  معركة  واأنجحه�  الحزب  اأ�سهر عملي�ت  ا�ستخب�راتي مدرب, وك�نت 

ا�ستدرج جنود ط�ئرة الهليكوبتر الإ�سرائيلية ومن القوات الخ��سة وتم اإب�دتهم جميًع�.

�؛ اإذ �سّنت اإ�سرائيل م� عرف بعملية "عن�قيد الغ�سب" اإثر �سل�سلة  ك�ن عدوان ع�م 1995 مفترًق� ه�مًّ
عملي�ت ع�سكرية ن�جحة للمق�ومة, وك�ن حينه� �سيمون بيريز ي�ستعد لتر�سيح نف�سه لالنتخ�ب�ت, وك�ن 
يعلم اأن ا�ستمرار هذا الو�سع في الجنوب �سيوؤدي اإلى خ�س�رته, لذلك �سمم اأن يقوم بحملة ع�سكرية 
ا لي�سمل  ا وبحًرا وجوًّ وا�سعة على لبن�ن وعلى المق�ومة. وهكذا في 11 ني�س�ن 1996 بداأ العدوان برًّ
من�طق في كل المح�فظ�ت اللبن�نية. لكن الف�جعة الأكبر هي التي حدثت في بلدة "ق�ن�" جنوب لبن�ن 
حيث ك�ن الب�قون من اأه�لي البلدة ممن لم يتمكنوا من مغ�درته� قد التج�أوا اإلى مقر القوات الدولية 
هن�ك ليحتموا من الغ�رات الإ�سرائيلية, لكن المدفعية الإ�سرائيلية ا�ستهدفتهم وقتلت منهم 118 مدنيًّ� 
وجرحت اأكثر من م�ئة في مجزرة ب�سعة بثت تف��سيله� و�س�ئل العالم الع�لمية. رد الحزب ومق�ومته 
على هذه الغ�رة ب�ل�سواريخ, التي دخلت في هذه المعركة كمعطى جديد, على الم�ستوطن�ت اليهودية 
الق�سف  اإ�سرائيل واأ�سفرت �سقوطه� عن خ�س�ئر كبيرة ونزوح عدد كبير منهم, وقد �سمل  في �سم�ل 

من�طق وا�سعة لم ي�سهده� من قبل.

توجيه  على  وقدرة  كبيًرا  �سموًدا  المق�ومة  فيه�  اأثبتت  يوًم�,  ع�سر  �ستة  الحرب  هذه  ا�ستمرت 
الر�سمي  التحرك  وتميز  ال�سغوط,  مختلف  الدولي  المجتمع  وا�ستخدم  اإ�سرائيل,  واإرب�ك  ال�سرب�ت 
 اللبن�ني حينه� ب�لدين�ميكية بقي�دة الرئي�ض رفيق الحريري, ف�أمكن التو�سل اإلى م� يعرف بـ "تف�هم ني�س�ن" 

)80(  املحلل الإ�رصائيلي غي ب�خور: يديعوت اأحرونوت )ترجمة جريدة اللواء 2004/1/24(.
)81(  ح�سب م� اأعلنه ال�سيد ح�سن ن�رص اهلل يف خط�ب التحرير يف بنت جبيل )ال�سفري 2000/5/27( وروزن�مة موؤ�س�سة اجلرحى الت�بعة حلزب اهلل ل�سنة 2004. 
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واحتفظ  ال�سكنية,  المن�طق  �سد  العملي�ت  اإيق�ف  على  الطرف�ن  اتفق  حيث  1996؛  ني�س�ن   27 في 
اللبن�نية)82(.  ال�سكنية  المن�طق  اإ�سرائيل  ق�سفت  ح�ل  في  الم�ستوطن�ت  وق�سف  الرد  بحق  اهلل  حزب 
وهكذا اأثمرت عن�قيد الغ�سب عن مف�عيل عك�سية لإ�سرائيل, فهزم �سيمون بيريز في النتخ�ب�ت, وعزز 
حزب اهلل ق�عدته ال�سعبية, وانتزع �سرعية مق�ومته واخترق الح�س�ر الإعالمي وال�سي��سي واأو�سل �سورة 

ن�جحة لنموذج مق�وم متميز في مواجهة اإ�سرائيل.

لقد ك�نت هذه العملية منعطًف� جديًدا في ت�ريخ المق�ومة والتحرير فتح الطريق اأم�م تحّول المق�ومة 
اأع�د ر�سم ا�ستراتيجي�ت  اإلى نموذج انتزع �سرعيته في المنطقة والع�لم. واأ�سبحت تمثل توازن رعب 
هذه  لكن  واإ�سرائيل,  �سوري�  بين  الت�سوية  مف�و�س�ت  ت�س�رعت  اأثره�  وعلى  جديد.  من  المنطقة 
المف�و�س�ت ف�سلت, وعلى اأثره� اأعلن الجي�ض الإ�سرائيلي اأنه �سين�سحب في 7 تموز 2000 من طرف 
واحد من لبن�ن. وقد بداأت اإ�سرائيل فعليًّ� ب�إخالء مواقعه� تدريجيًّ� قبل حلول الموعد المقرر كي ل ي�أتي 

الن�سح�ب النه�ئي في 7 تموز كهزيمة �س�حقة له�)83(.    

ك�ن مقرًرا في الن�سح�ب المبرمج اأن تعزز قوات حفظ ال�سالم الدولية وجوده� في المنطقة, لكن 
هذا الن�سح�ب المف�جئ وقبل اأن تتم عمليتي الت�سلم والت�سليم ك�ن من المخطط له اأن يعر�ض المنطقة 
اإلى مواجه�ت ط�ئفية ومذهبية في الحزام الأمني تغطي على خبر اندح�ر العدو, لكن هذا لم يحدث 

ب�سبب وعي قي�دة المق�ومة من جهة والتن�سيق الك�مل مع الحكومة اللبن�نية من جهة اأخرى.           

مك�نة  من  رفع  الإ�سرائيلي,  العربي  ال�سراع  ت�ريخ  في  له  �س�بق  ل  والذي  المدوي  التحرير  انت�س�ر 
الحزب والمق�ومة الذي حرر تراب الوطن بت�سحي�ت كبيرة مدعوًم� بت�س�من وطني �سعبي ع�رم.. بعد 
 التحرير �سيختلف الأمر؛ اإذ �سيعلن حزب اهلل "التم�سك ب�سالح المق�ومة" ط�لم� اأن هن�ك �سبًرا محتالًّ 
اأو هن�ك تهديًدا اإ�سرائيليًّ� للبن�ن, لكن ال�سنوات �سوف تمر دون خرق جدي يهدد ال�ستقرار الأمني الذي 
ال�سريط  اإلى  الجنوب و�سوًل  اهلل على  مق�تلي حزب  انت�س�ر وهيمنة  لبن�ن في ظل  �سيطر على جنوب 
اللبن�نيين في  الأ�سرى  �سراح  ب�إطالق  الفترة  الحزب ك�ن يط�لب طيلة هذه  العدو. لكن  الحدودي مع 
ال�سجون الإ�سرائيلية وا�ستع�دة جث�مين �سهدائه, ب�لمق�بل ط�لب العدو ب��ستع�دة بع�ض الجث�مين لجنوده 
لكن المطلب الأهم لديه ك�ن ا�ستع�دة جثة الطي�ر الإ�سرائيلي رون اآراد الذي اأُ�سقطت ط�ئرته فوق مدينة 

�سيدا ع�م 1986 ووقع في اأيدي حركة اأمل. وبقي اختف�وؤه لغًزا.

والواقع اأن الحزب ركز منذ اأواخر الثم�نيني�ت على ا�ستراتيجية خطف الجنود الإ�سرائيليين لمب�دلتهم 
بمعتقلين واأ�سرى, فك�نت البداية ع�م 1988 حيث تمت مب�دلة جثث للعدو بمئ�ت الأ�سرى والمعتقلين 
اإ�سرائيل مرات عدة,  مع  المتع�مل  لحد  اأنطوان  اأ�سرى من جي�ض  مع  الأمر  والعرب, وتكرر   اللبن�نيين 

Zisser. "Hizbollah on the Crossroad": 67.   )82(
)83(   �سب�ح الأربع�ء يف 24 اأي�ر تبني اأن اجلي�ض الإ�رصائيلي قد اأخلى فج�أة حتت جنح الظالم جميع مراكزه, وا�ست�سلمت اأغلب قوات حلد املتع�ملة معه اإىل اجلي�ض اللبن�ين 

واملق�ومة الإ�سالمية عدا الذين فروا اإىل اإ�رصائيل.
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اإلى اأن ك�نت عملية الأ�سر الكبرى ع�م 2000 وبعد تحرير الجنوب؛ حيث نجحت عن��سر المق�ومة 
في مزارع �سبع� في اأ�سر ثالثة جنود لكنهم قتلوا اأثن�ء المعركة ف�سحبت جثثهم للمب�دلة عليه�. وبعده� 
ب�أي�م نجح الحزب بعملية اأمنية معقدة في ا�ستدراج العقيد الإ�سرائيلي ال�س�بق الحن�ن نتنب�وم اإلى بيروت 
واأ�سره ثم مب�دلته مع جثث الجنود بع�سرات الأ�سرى اللبن�نيين والعرب بحيث لم يبَق في �سجون اإ�سرائيل 
�سوى الأ�سيرين اللبن�نيين �سمير القنط�ر ويحيى �سك�ف, وهم� لي�س� من اأ�سرى حزب اهلل, بل من اأ�سرى 

التنظيم�ت الفل�سطينية, ا�سترك كلٌّ منهم� في عملي�ت في تل اأبيب ع�م 1977 و 1979)84(.

انفجرت حرب تموز 2006 اإثر عملية "الوعد ال�س�دق" التي ق�م به� حزب اهلل �سب�ح 12 تموز/
العملية خم�سة  لبن�نيين. قتل في  اأ�سرى  تبقى من  اإ�سرائيليين لمب�دلتهم بم�  يوليو بهدف خطف جنود 

جنود بينهم اثن�ن ك�ن تم اأ�سرهم ونقلهم اإلى داخل الأرا�سي اللبن�نية.

�سكلت هذه العملية اإ�س�رة خطيرة ب�لن�سبة للعدو الإ�سرائيلي؛ اإذ اإنه لأول مرة بعد ان�سح�به من جنوب 
لبن�ن يتم اجتي�ز ال�سريط الحدودي وخطف جنود اإ�سرائيليين)85(. كم� اأنه� اأحدثت رد فعل عنيف تطور 
اإلى حرب وعدوان �س�مل على لبن�ن ا�ستمر لـ 33 يوًم�, الالفت اأن هذه العملية )الوعد ال�س�دق( التي 
اأدت اإلى انفج�ر الحرب مع العدو قد جرت في اأجواء من النق�س�م ال�سي��سي الذي ك�ن مهيمًن� على 
ال�س�حة اللبن�نية اإثر اغتي�ل الرئي�ض رفيق الحريري بين قوى 14 اآذار وقوى 8 اآذار بقي�دة حزب اهلل. 
وهو انق�س�م ك�ن من اأبرز العن�وين ال�س�خنة المتعلقة به تدور حول �سالح "حزب اهلل" وتفرد الحزب 
بقرار ال�سلم والحرب خ�رج موؤ�س�س�ت الدولة وال�سرعية في لبن�ن. وقد ج�ءت عملية "الوعد ال�س�دق" 

والعدوان الإ�سرائيلي بنت�ئجه� فيم� بعد لتزيد من حدة هذا النق�س�م وال�سطف�ف بين اللبن�نيين.     

انق�س�م  اإثر عملية الوعد ال�س�دق في �سي�ق  لبن�ن  ج�ءت حرب 2006 والعدوان الإ�سرائيلي على 
لبن�ني عميق, ويبدو اأن حزب اهلل لم يكن يقدر اأن حجم ردة فعل العدو تج�ه هكذا عملية, وهذا م� 
اعترف به اأمينه الع�م في ت�سريحه ال�سهير حين ق�ل: "لو كنت اأعلم اأن ردة فعل اإ�سرائيل �ستكون على 
هذا ال�سكل م� كنت اأقدمت على هذا القرار.")86( وعلى الرغم من اأن هذه الحرب وّحدت اللبن�نيين 
اإذ دخلت م�سطلح�ت  اأخطر؛  الترا�سق بم� هو  اإلى  انتهت, حتى ع�ود الأفرق�ء  اأن  اأنه� م�  اإل  حينه�, 
"التخوين" و"الت�آمر" على المق�ومة في ال�سراع ال�سي��سي بين فريقي 14 و8 اآذار. والواقع اأن حزب اهلل 
اأبدى �سموًدا كبيًرا, وا�ستعداًدا متقدًم� من حيث التجهيز والمواجهة, لكن الخ�س�ئر ك�نت ب�لمق�بل 
ف�دحة على البنية التحتية والقت�س�د اللبن�ني, والحرب انتهت ب�ن�سح�ب ك�مل للعدو وف�سل مخطط�ته, 
لكن هذا لم يكن اإل �سمن ت�سوية وقرار دولي, هو القرار )1701(, الذي األزم لبن�ن الدولة, التزام�ت 
جنوب  اإلى  اللبن�ني  الجي�ض  قوات  دخول  العدو  ان�سح�ب  مع  ب�لتوازي  عنه,  ونتج  وق��سية,  جديدة 

http://www.khiyam.com/news/article.php?articleID=1860 ,84(  "حزب اهلل واإ�رصائيل: مرحلة ح�سن الني�ت", اخليام(
 http://ar.wikipedia.org/wiki ,85(  ويكيبيديا(

www.youtube.com/watch?v=NlQKivFAHE8 ,86(  »ح�سن ن�رصاهلل: لو كنت اعلم«, يوتيوب(
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الليط�ني, الذي لم يكن �سبق واأن دخل اإليه� معزًزا بـ 15 األف جندي اأممي من اليونيفل, ون�سر قطع 
بحرية دولية في المي�ه الإقليمية اللبن�نية لمنع تزويد حزب اهلل ب�ل�سالح عبر البحر, وتعهد لبن�ن بمنع 
تزويد حزب اهلل واأي طرف اآخر ب�ل�سالح والمعدات الحربية عبر الحدود. وهكذا اأ�سبحت القوات 
اآمنة  لمنطقة  ح�ر�سة  الليط�ني  اإلى  و�سوًل  اإ�سرائيل  مع  الحدود  على  اللبن�ني  ب�لجي�ض  معززة  الدولية, 
ت�سمن ا�ستقرار ك�مل الحدود, وهو م� يف�سر "توقف العملي�ت الع�سكرية" منذ ذلك الحين, على الرغم 
من اغتي�ل الق�ئد الع�سكري لحزب اهلل عم�د مغنية, وتوعد الحزب ب�لرد اأكثر من مرة, وعلى الرغم من 
بق�ء مزارع �سبع� تحت الحتالل منذ �سبعيني�ت القرن الم��سي. توقفت بعد هذه الحرب جميع اأ�سك�ل 
اإ�سرائيل, لكن المق�ومة بقيت كثق�فة �سي��سية وكقوة وق�ئية  المق�ومة " الحربية" اأو " الع�سكرية" �سد 

رادعة ومتن�مية.

ي�ستثمر خ�سوم حزب اهلل حرب تموز 2006 في �سي�ق النق�س�م ال�سي��سي اللبن�ني موؤكدين اأن انفراد 
اأي طرف بقرار الحرب وال�سلم �ستكون نت�ئجه ك�رثية على كل لبن�ن, واأن لبن�ن اأ�سبح ملزًم� بعد قرار 
1701 بو�سع ا�ستراتيجية دف�عية لتوحيد �سي��سته في مواجهة تعددية م�س�در قرار الحرب وال�سلم, في 
حين بقي حزب اهلل يوؤكد اأن "�سالح المق�ومة" �سكل انت�س�ًرا نوعيًّ� وتوازًن� جديًدا للقوى في المنطقة 

ل يمكن التفريط فيه. بين هذين المنطقين ثمة انق�س�م كبير في لبن�ن.

زمن ال�سيا�سة والربملان
اإلى  الدعوة  ك�نت  الم�ست�سعفين  "الحزب" اإلى  التي وجهه�  المفتوحة  الر�س�لة  ومع  البداي�ت,  في 
وحكًم�,  فكًرا  ونظ�ًم�,  عقيدة  ب�لإ�سالم  مقتنعون  اأنن�  "نوؤكد  وفيه�:  وا�سحة,  الإ�سالمية  الدولة  اإق�مة 
ندعو الجميع اإلى التعرف اإليه والحتك�م اإلى �سريعته... واإذا م� اأتيح ل�سعبن� اأن يخت�ر بحرية �سكل نظ�م 
الإ�سالمي  النظ�م  اعتم�د  اإلى  ندعو  ف�إنن�  بدياًل. ومن هن�  الإ�سالم  يرّجح على  لن  ف�إنه  لبن�ن  في  الحكم 
للبع�ض")87(.  يخيل  كم�  الفر�ض  ق�عدة  على  ل  الن��ض,  قبل  من  والمب��سر  الحر  الختي�ر  ق�عدة   على 
الظروف  اأن  "وط�لم�  حديًث�:  ال�س�در  كت�به  في  "الحزب"  ع�م  اأمين  ن�ئب  ق��سم,  نعيم  ال�سيخ  ويعلق 
واأعلن�  بلغن�  اأنن�  في  معذورون  فنحن  اآخر,  �سبب  لأي  اأو  مختلف  الن��ض  اختي�ر  لأن  بذلك  ت�سمح  ل 
تجربتن�  اأن  وتعتبر  يخت�رونه...  الذي  الحكم  نظ�م  في  م�سئوليتهم  يتحملوا  اأن  الن��ض  وعلى  موقفن�, 
مختلط  مجتمع  في  الإ�سالمية  الروؤية  مع  ين�سجم  نمًط�  اأثبتت  لبن�ن  في  الداخلي  العمل  في  ال�سي��سية 
وفي دولة ل تحمل الفكر الإ�سالمي ك�إدارة وتوجه وقن�عة اأ�س��سية في نظ�م الحكم... ولي�ض من حق 
على  الإلهي  النظ�م  ب�أحقية  ب�لإيم�ن  المرتبطة  القن�عة  هذه  على  يعتر�ض  اأو  فكرة...  اأية  يلغي  اأن  اأحد 
ب�لحكمة  اإلى دين اهلل  الدعوة  المو�سوعية واإن واجبن� هو  العملي مقوم�ته وظروفه  غيره. لكن لالأداء 
اإق�مة  "الحزب" هي  التزام مبدئي وا�سح, قديم - جديد, ب�أن غ�ية  والموعظة الح�سنة")88(. وفي هذا 

)87(  الر�س�لة املفتوحة التي وّجهه� "حزب اهلل" اإىل امل�ست�سعفني يف لبن�ن والع�مل )1985(: 19.
)88(  ق��سم, حزب اهلل، املنهج والتجربة، امل�ستقبل: 40-39.
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الحكم الإ�سالمي, مع العتراف ب�ل�سعوب�ت المو�سوعية في مجتمع مختلط, ولكن ب�عتم�د الحكمة 
والموعظة الح�سنة, ولي�ض ب�لفر�ض اأو العنف.

اأ�سلوب  حدث بين الثم�نيني�ت والت�سعيني�ت تحول نوعي في مواقف "حزب اهلل", بل وحتى في 
عمله. فهو انطلق في مرحلة ك�ن فيه� للحرب الب�ردة مف�عيل مهمة في احتدام ال�سراع في المنطقة, 
وبعد انهي�ر التح�د ال�سوفييتي وانفراط عقد نظ�م القطبين, وانته�ء بع�ض النزاع�ت ك�لحرب العراقية 
الإيرانية, بدا "حزب اهلل" اأكثر مياًل نحو انته�ج نمط من ال�سلوك الواقعي في الإط�ر الداخلي اللبن�ني, 
اللبن�نية.  ال�س�حة  داخل  الأفرق�ء  بين  الم�سلح  للنزاع  حد  وو�سع  الط�ئف  اتف�ق  توقيع  بعد  بخ��سة 
وو�سول  اإيران  في  ال�سي��سي  المن�خ  تغير  مع  ترافقت  التي  الكبرى  التحولت  هذه  �س�أن  من  وك�ن 
ه��سمي رف�سنج�ني اإلى الرئ��سة, عقب وف�ة اآية اهلل الخميني ع�م 1989, واأفول نجم الأجنحة الثورية 
والراديك�لية لكل من حجة الإ�سالم علي اأكبر محت�سمي وال�سيخ ح�سن خروبي اللذين اأّدي� الدور الأكبر 
لبن�ن. كل  فيه�  بم�  الع�لم  الأ�سولية في  الحرك�ت  الإ�سالمية ودعم  الثورة  ت�سدير  الثم�نيني�ت في  في 
هذه المعطي�ت التي ترافقت مع اإحي�ء النظ�م ال�سي��سي اللبن�ني على ق�عدة الديمقراطية التوافقية, اأدت 
اإلى تحول في مواقف "حزب اهلل", وجعلته يتبّنى اأ�سلوب عمل منفتح ويقترب من العلنية في كثير من 
بنف�سه عنه� وعن  ين�أى  اأن ك�ن  بعد  الداخلية  اللبن�نية  ب�ل�سي��سة  تدريجيًّ�  انغم��سه  ف�ساًل عن  الم�س�ئل, 
تف��سيله�. والواقع اأن معطي�ت اأواخر الثم�نيني�ت فر�ست على اأغلبية الحرك�ت الإ�سالمية في لبن�ن, 
وفي مقدمه� "حزب اهلل", هذا التعديل والواقعية في المواقف. فهي وجدت نف�سه� اأم�م م�أزق ال�ستمرار 
في النمط الراديك�لي واتب�ع ا�ستراتيجية الثورة الإيرانية والتغيير الجذري في وقت قررت فيه حكومة 
رف�سنج�ني اتب�ع �سي��سة برغم�تية وت�س�لحية مع الدول الإ�سالمية والعربية بم� فيه� لبن�ن)89( الذي ك�نت 

ترعى فيه �سوري� بقوة تطبيق اتف�ق الط�ئف وقي�م الموؤ�س�س�ت ال�سرعية للدولة.

والجم�عة  اهلل"  "حزب  وب�لأخ�ض  الإ�سالمية,  الحركة  تحّولت  الم�ستجدة  المعطي�ت  هذه  اإزاء 
الإ�سالمية, اإلى اتب�ع ا�ستراتيجية المرونة العق�ئدية وال�سي��سية, مبررين ذلك بعدم توافر ال�سروط العملية 
لإق�مة نظ�م اإ�سالمي في لبن�ن, ثم ب�لموقف ال�سوري الذي لم يكن مته�وًن� في ح�ل عدم التزامهم ب�تف�ق 
ني, وعلى الم�ستوى ال�سيعي, تجربة مريرة تذكرهم� ب�لثمن  الط�ئف. ولكلٍّ منهم�, على الم�ستوى ال�سُّ
الف�دح للخ�سومة مع �سوري�. ف�لجم�عة الإ�سالمية و"حركة التوحيد الإ�سالمية" لم ين�سي� الثمن الف�دح 
الذي دفع�ه في طرابل�ض ع�م 1985 حين تمردا على ال�سي��سة ال�سورية, كم� ل يزال "حزب اهلل" يتذكر 
بمرارة ح�دثة ثكنة "فتح اهلل" في الب�سطة في اأحد ال�سوارع بيروت, حين وقع ا�ستب�ك بين الجنود ال�سوريين 
وعن��سر من "حزب اهلل", �سقط خالله اثن�ن وع�سرون مق�تاًل من "الحزب" على يد الجنود ال�سوريين 
في �سب�ط/ فبراير1987 بعد اأ�سرهم وجمعهم داخل ثكنتهم. وهو اأمر تكرر مرة ث�نية في اأيلول/�سبتمبر 
1993, لكن على يد عن��سر الجي�ض اللبن�ني؛ حيث �سقط للحزب في ال�س�حية الجنوبية ع�سرة من 

Nizar hamzeh, 'Lebanon,s Hisbollah: From Revolution to Parliamentary Accommodation", Third World Quarterly )Spring 1993(: 323-324.  )89(
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 ن��سطيه. ومع ذلك اأظهر "حزب اهلل" في كلت� المرتين تج�لًدا وان�سب�ًط� وتم��سًك� منع به اأي ردود اأفع�ل)90 (. 
� الثمن الف�دح الذي دفعه الفل�سطينيون, اأو م� ك�ن ي�سمى في ذلك  وقبل ذلك يتذكر الإ�سالميون اأي�سً
الحين "الزمر العرف�تية", والذي تج�سد بح�س�ر المخيم�ت وحرب ا�ستنزاف بداأت في �سيف 1985 
اأمل" �سوكته�  "حركة  اأمل", ودامت مف�عيله� خم�ض �سنوات خ�سرت فيه�  بين الفل�سطينين و"حركة 
الع�سكرية, وخ�سر فيه� الفل�سطينيون امتدادهم الع�سكري وال�سي��سي. كل هذه المعطي�ت والتج�رب 
التفكير مرات عديدة قبل الخروج على  اإلى  "حزب اهلل",  دفعت الحرك�ت الإ�سالمية, وفي مقدمه� 
الح�دة,  الزواي�  المواقف, وتدوير  تعديل  اقت�سى  م�  لبن�ن,  في  �سوري�  قي�مه  ترعى  الذي ك�نت  النظ�م 
النظ�م  والراديك�لية, والعمل من داخل  الأيديولوجية  ال�سحنة  الواقعية, والتخفيف من  والتج�ه نحو 
ال�سي��سي, وهو م� �سبق وفعله الإخوان الم�سلمون وبع�ض التي�رات الإ�سالمية الأخرى في م�سر والأردن 

وتركي� والكويت وبع�ض الدول الأخرى.

ووفق المعطي�ت والمتغيرات التي اأ�س�بت المنطقة مع نه�ية الثم�نيني�ت وجد "الحزب" نف�سه في 
لبن�ن اأم�م ا�ستحق�ق النتخ�ب�ت الني�بية الأولى بعد اتف�ق الط�ئف ع�م 1992. ولم تكن ال�سورة عنده 
وا�سحة في م�س�ألة ال�ستراك فيه�, م� ا�ستلزم نق��ًس� داخليًّ� مو�سًع� حول هذا الأمر. وتمحورت النق��س�ت 

حول الأ�سئلة الت�لية:
روؤية  عن  يعّبر  ول  ط�ئفي,  نظ�م  من  يعتبر جزًءا  ني�بي  مجل�ض  في  الدخول  م�سروعية  مدى  م�   -1

"الحزب" للنظ�م الأ�سلح؟
يرتب  م�  ال�سي��سي,  النظ�م  واقع  موافقة على  الم�س�ركة  تعتبر  فهل  الم�سروعية,  اأزمة  ُحلت  اإذا   -2

م�سئولية الدف�ع عنه وتبّنيه, وتن�زل عن الروؤية الإ�سالمية؟
اأو عدمه�, وهل يوجد م�  الم�س�ركة  تترتب على هذه  التي  المف��سد  اأو  الم�س�لح  م� هو حجم   -3

يغلِّب اأحدهم� على ق�عدة الم�س�لح الأكيدة والوا�سحة؟
لم�سلحة  المق�ومة  عن  التخّلي  يتم  بحيث  الأولوي�ت,  في  تعديل  اإلى  الم�س�ركة  توؤدي  هل   -4

النخراط في اللعبة ال�سي��سية الداخلية؟

ت�سكلت لجنة قي�دية من "الحزب" لمن�ق�سة هذه الأ�سئلة, وعقدت جل�س�ت مكثفة, تو�سلت بموجبه� 
الفقيه",  الولي  "مخت�س�ت  الم�سروعية فهو من  ال�سوؤال الأول حول  اأن تجيب عن  اأنه� ل يمكن  اإلى 
بخ��سة اأن البع�ض يعتبر اأن الم�س�ركة في نظ�م غير اإ�سالمي ل ين�سجم مع الروؤية المتك�ملة لالإ�سالم الذي 
يفر�ض اأن يبقى الن�س�ط خ�رج اأطر الأنظمة الو�سعية مهم� ك�نت �سيغته�. اإل اأن المم�ر�سة الت�ريخية 
اأظهرت اإمك�نية الم�س�ركة, لكن في مج�لت فردية ولم ت�سمل حزًب� اأو اتج�ًه� بك�مله, كم� في ح�لة 

)90(  ق��سم, حزب اهلل، املنهج والتجربة، امل�ستقبل: 163؛ �رصارة, دولة حزب اهلل, لبن�ن جمتمًع� اإ�سالميًّ�.  
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م�س�ركة "المحقق الكركي" ك�سيخ لالإ�سالم في الدولة ال�سفوية. ف�سلت اللجنة ا�ستكم�ل المن�ق�سة في 
الأ�سئلة الثالثة المتبقية لو�سع المعطي�ت الك�ملة بين يدي الولي الفقيه بغية تحديد الموقف ال�سرعي)91(. 

لأنه�  الق�ئم  ال�سي��سي  النظ�م  بنية  في  الم�س�ركة  عن  "تعبير  الني�بية  النتخ�ب�ت  اأن  اللجنة  اعتبرت 
دع�مة من دع�ئمه, لكنه� ل تعبِّر عن اللتزام ب�لمح�فظة على بنيته كم� هو, ول ت�ستلزم الدف�ع عن علله 
وثغراته. ف�لموقع الني�بي يحمل �سفة التمثيل لفئة من الن��ض, وب�إمك�ن الن�ئب تبي�ن وجهة نظره والدف�ع 
عنه�, وله الحرية في الموافقة على م� ين�سجم مع روؤيته. فهو ق�در على ت�سجيل موقفه بح�سب الخلفية 
التي ينطلق منه�... ف�لني�بة موقع تمثيلي ل يحمل عنوان المب�يعة للنظ�م ب�لمطلق". تعدد اللجنة بعد ذلك 
الني�بية, وهي ب�خت�س�ر: توفير الدعم  التي تتحقق من الم�س�ركة  �ستة عن�وين تعبر عن حجم الم�س�لح 
والت�أييد للمق�ومة من المجل�ض الني�بي, وحمل ق�س�ي� الن��ض المعي�سية والتنموية, والطالع الم�سبق على 
م� يهي�أ من قوانين, وبن�ء �سبكة من العالق�ت ال�سي��سية, واعتراف ر�سمي من اإحدى موؤ�س�س�ت النظ�م 
ومع  الق�س�ي�.  مختلف  في  اإ�سالمية  نظر  وجهة  وتقديم  �سعبية,  ك�سريحة  اهلل"  "حزب  بتمثيل  اللبن�ني 
اللبن�نية,  التمثيل ال�سعبي الدقيق لخ�سو�سية ال�س�حة  هذا عددت اللجنة بع�ض ال�سلبي�ت منه�: �سعوبة 
م� يجعل "الح�سور في المجل�ض الني�بي ح�سوًرا �سي��سيًّ� تمثيليًّ� اأكثر منه ح�سوًرا عدديًّ� تمثيليًّ�, واإقرار 
بع�ض القوانين المخ�لفة لل�سريعة على الرغم من مخ�لفة نواب "حزب اهلل" له�, وتحميل الن��ض للن�ئب 
م�سئولية الخدم�ت المن�طقية والفردية في الوقت الذي يغلب على م�سئوليته دور الت�سريع ولي�ض التنفيذ. 
اأم� فيم� يتعلق ب�ل�سوؤال حول الأولوي�ت, ف�عتبرت اللجنة اأن م� يتحكم به� هو القرار ال�سي��سي للحزب, 
وبم� اأنه قرر اأولوية المق�ومة �سد اإ�سرائيل, وحيث اإنه ل يوجد �سرط م�سبق يربط بين الم�س�ركة الني�بية 
اإ�س�فيًّ�  ت�سكل ر�سيًدا  ف�إنه� وفق منظوره  العك�ض,  بل على  للخوف,  المق�ومة فال داعي  وخ�سو�سية 

داعًم� للمق�ومة.

الني�بية فيه� م�سلحة  الم�س�ركة في النتخ�ب�ت  اأن  اإلى  ب�أغلبية 10 من 12  اللجنة  وهكذا خل�ست 
حول  وا�ستفت�وؤه  الخ�منئي  الإم�م  الفقيه"  "الولي  اإلى  اللجنة  اقتراح  تقديم  وجرى  �سرورية.  هي  بل 
الم�سروعية ف�أج�ز واأيّد. عندم� ح�سمت الم�س�ركة في النتخ�ب�ت الني�بية, عقد الأمين الع�م ح�سن ن�سر 
اهلل موؤتمًرا �سح�فيًّ� في 3 تموز/ يوليو 1992 اأعلن فيه عن قرار الحزب ب�لم�س�ركة في النتخ�ب�ت)92(.

والواقع اأن "الحزب" واجه حول هذا المو�سوع اأولى التحدي�ت الداخلية, فقد رف�ض الأمين الع�م 
قي�دة  مع  وتج�وز خالفه  الني�بية,  النتخ�ب�ت  في  الم�س�ركة  قرار  الطفيلي)93(  �سبحي  ال�سيخ  ال�س�بق, 

)91(  ق��سم, حزب اهلل، املنهج والتجربة، امل�ستقبل: 269.
)92(  امل�سدر ال�س�بق: 373-371.

)93(   ال�سيخ �سبحي الطفيلي من مواليد بريت�ل – البق�ع ع�م 1948, در�ض العلوم الدينية يف قم والنجف, وهو من اأوائل امل�س�ركني يف ت�أ�سي�ض حزب اهلل, وانتخب اأميًن� 
� للحزب م� بني ع�م 1989-1991, وقد ات�سمت مرحلة قي�دته ب�لت�سدد الذي فر�سته طبيعة الت�أ�سي�ض وحتدي�ته� حينه�. اإل اأن املواجه�ت وال�رصاع مع "حركة  ع�مًّ
اأمل", واختط�ف الره�ئن الغربيني يف لبن�ن ك�ن من اأبرز م� مّيز تلك املرحلة. اإق�س�ء الطفيلي من الأم�نة الع�مة ع�م 1991 حوله اإىل �سخ�سية رمزية يف قي�دة "حزب 

اهلل"؛ حيث مل يكن له اأي موقع قي�دي عملي, واإن بقي يف قي�دة ال�سورى.  
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"الحزب"  ق�دة  مواقف  تن�ولت  وخطب  اأح�ديث  في  العلن  على  ليظهر  الداخلية  الحدود  ال�سورى 
وتوجه�ته الجديدة. رفع ال�سيخ �سبحي الطفيلي راية المع�ر�سة ل�سي��س�ت الحزب الجديدة, و�سّعد من 
انتق�داته �سده, واأطلق م� يعرف بثورة الجي�ع في 4 اأي�ر/م�يو1997 حين طلب من اأتب�عه القي�م بثورة 
�سعبية لإ�سق�ط النظ�م ال�سي��سي اللبن�ني من خالل قطع الطرق�ت والعت�س�م�ت اأم�م ال�سراي الحكومي 
في بعلبك, من دون تن�سيق مع "حزب اهلل", بل بعد �سدام�ت مع عن��سره وبع�ض قي�داته في المنطقة. 
"الحزب")94(,  من  ف�سله  واإعالن  الطفيلي,  ال�سيخ �سبحي  "التبروؤ" من  اإلى  "الحزب" بعده�  وا�سطر 
والجي�ض  الطفيلي  ال�سيخ  جم�عة  بين  و�سدام  للحزب,  مراكز  لحتالل  مح�ولة  حدوث  بعد 
 اللبن�ني؛)95( حيث �سقط بع�ض القتلى, وان�سحب بعده� ال�سيخ اإلى الجب�ل المحيطة, ول يزال مطلوًب� 

بمذكرات ق�س�ئية. 

اأ (  اإلى البرلمان عام 1992:
� ُقّدم اإليه في نه�ية ع�م 1990  �س�رك "حزب اهلل" في النتخ�ب�ت الني�بية بعدم� قيل اإنه رف�ض عر�سً
يفيد بتعيين عدد من الأع�س�ء المن�سوين اإلى لوائه في مجل�ض النواب)96(. وهذا الرف�ض ج�ء في مرحلة 
لم يكن فيه� "الحزب" قد ح�سم خي�راته في الم�س�ركة ال�سي��سية في البرلم�ن. اإل اأن الدعوة لالنتخ�ب�ت 
الأولى التي جرت بعد الط�ئف في ع�م 1992 لنتخ�ب 128 ن�ئًب� ك�نت ب�لن�سبة اإلى "الحزب" البداية 

العملية لخو�ض التجربة النتخ�بية. 

 �س�رك "حزب اهلل" في هذه النتخ�ب�ت, وح�سل على ثم�نية مق�عد في جو ائتالفي غير تن�ف�سي)97(,
 وهو م� ح�سل في ال�سم�ل والجنوب حيث الدائرة المو�سعة, وم� تعذر ح�سوله في دوائر اأخرى كدائرة 

بعلبك الهرمل, علًم� اأن الخي�ر في الأ�س��ض ك�ن يتجه نحو ت�سكيل لوائح ائتالفية.

�س�رك "حزب اهلل" في النتخ�ب�ت الني�بية الأولى بعد الط�ئف على اأ�س��ض برن�مج انتخ�بي اأعلنه قبيل 
النتخ�ب�ت ) تموز/ يوليو 1992(, وت�سمنت بنوده المح�ور الت�لية:

عليه  يترتب  م�  وبكل  به  �سيقوم  اأنه  يعلن  والتزام  الحزب,  اإلى  ب�لن�سبة  اأولوية  هي  المق�ومة   - 
من �سم�ن حي�ة وكرامة العوائل والأُ�سر التي فقدت ُمعيله� في الأ�سر, اأو ال�ست�سه�د اأو تعر�ض 

لإع�قة اأو ع�هة.
اإلغ�ء الط�ئفية ال�سي��سية التي هي العّلة الأ�س��سية لف�س�د النظ�م الق�ئم في لبن�ن.  -

)94(    بي�ن "حزب اهلل" حول ف�سل ال�سيخ �سبحي الطفيلي, جريدة ال�سفري, بريوت, 1998/1/26.
)95(    �سب�ح يوم عيد الفطر ع�م 1999 ه�جم من��رصو الطفيلي وحم�زبوه حوزة الإم�م املنتظر الت�بعة حلزب اهلل يف مدينة بعلبك بهدف احتالله� وبدء ثورة اجلي�ع, فح�سل 

ا�ستنف�ر ع�سكري بني الطرفني, فتدخل اجلي�ض اللبن�ين, وح�سل اإطالق ن�ر وا�ستب�ك ا�سطر معه اجلي�ض اإىل اقتح�م احلوزة بعد �سقوط قتلى من الطرفني.   
)96(    ح�سن ف�سل اهلل, اخليار االآخر: حزب اهلل )بريوت: دار اله�دي, 1994(: 123.

على  الإقب�ل  ف�سجل  �سفري,  البطريرك  دعوة  بعد  وذلك  كرامي,  عمر  الرئي�ض  حكومة  اإليه�  دعت  التي  النتخ�ب�ت  امل�سيحية  للط�ئفة  املمثلة  الأحزاب  ق�طعت     )97(
النتخ�ب�ت اأدنى م�ستوى له منذ ال�ستقالل )30.34( ب�ملئة مق�رنة بن�سب ت�أرجحت بني 50 و53 ب�ملئة انظر: فريد اخل�زن, وبول �س�مل, م�رصفون, االنتخابات االأوىل 

يف لبنان بعد احلرب )بريوت: دار النه�ر, 1993(: 67.
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يرى "الحزب" �سرورة تعديل ق�نون النتخ�ب لتو�سيع ق�عدة المنتخبين على اأ�س��ض لبن�ن دائرة   -
انتخ�بية واحدة واعتم�د �سن الـ18 بدًل من �سن الـ21 للن�خب.

� في برن�مجه على �سرورة �سم�ن حرية العتق�د ومم�ر�سة ال�سع�ئر الدينية  يوؤكد "الحزب" اأي�سً  -
المختلفة, وتنظيم و�س�ئل الإعالم بم� ين�سجم مع هوية لبن�ن وانتم�ئه الح�س�ري, و�سم�نة حرية 

العمل ال�سي��سي للجميع.
و�سع ق�نون ع�سري للجن�سية يتج�وز العتب�رات الط�ئفية والمح�سوبي�ت ال�سي��سية.  -

رين اإلى قراهم وبلداتهم. العمل على عودة جميع المهجَّ  -
بدل  والمب�راة  الكف�ءة  واعتم�د  الوظيفة,  ط�ئفية  اإلغ�ء  الإداري  ال�سعيد  على  الحزب  ويرى   -
الذاتية  الموارد  وتنمية  المحلية  المنتوج�ت  حم�ية  الإنم�ئي,  الم�ستوى  وعلى  المح�سوبية, 
ت�أهيل  اأ�سواق خ�رجية له�, مع �سرورة  ت�أمين  الزراعي وال�سن�عي مع  من خالل دعم القط�عين 
وتح�سين البنية التحتية في المن�طق المحرومة. وعلى الم�ستوى التربوي, �سرورة تعزيز التعليم 
الر�سمي وتحقيق اإلزامية التعليم ودعم الج�معة اللبن�نية وتعزيز البحوث داخله� ورع�ية المتفوقين, 
الح�س�ري  النتم�ء  مع�يير  يلتزم  م�سمون  وفق  الت�ريخ  م�دة  كت�ب  وبخ��سة  المن�هج,  وتوحيد 
للبن�ن اإلى محيطه العربي والإ�سالمي. وعلى الم�ستوى الجتم�عي, �سرورة ت�سريع قوانين تلحظ 
�سمول ال�سم�ن والتعوي�س�ت ال�سحية والجتم�عية جميع اللبن�نيين, واإ�سالح موؤ�س�س�ت ال�سم�ن 

واإن�س�ء الم�ست�سفي�ت والمراكز ال�سحية الحكومية في مختلف المن�طق.

ل �سك في اأن هذا البرن�مج طموح في روؤيته لالإ�سالح, اإل اأن المت�بع لأجواء النتخ�ب�ت عموًم� في 
لبن�ن يجد نق�ط ت�س�به كثيرة بين برامج المر�سحين المتن�ف�سين, بل يف�ج�أ ب�أن البرامج �سبه متط�بقة في 
العن�وين الرئي�سة. والمعي�ر الأ�س��سي الذي يمّيز بين القوى المتن�ف�سة هو اللتزام الحقيقي والعملي بهذا 
البرن�مج بعد انته�ء الحمالت النتخ�بية وال�سعي الجدي لتحويل البرامج اإلى خطط عمل عبر ال�سغط 

على الحكوم�ت لتنفيذه�.

الأ�س��سية لحزب اهلل, وتركزت  المع�قل  تعتبر من  التي  البق�ع  المعركة النتخ�بية في منطقة  بداأت 
المعركة تحديًدا في دائرة بعلبك – الهرمل التي تمثل الخزان الب�سري ال�سيعي و�س�حة عمله. وب�لت�لي 
الدوائر.  بقية  في  الفوز  على  ي�سجع  قويًّ�  دافًع�  المعنوية  الن�حية  من  يعتبر  الدائرة  هذه  في  فوزه  ف�إن 
 – الغربي  والبق�ع  زحلة  دائرتي  في  جرى  م�  غرار  على  انتخ�بي,  ائتالف  يتم  اأن  المفتر�ض  من  ك�ن 
الح�سيني  ح�سين  ال�سيد  حينه  في  النواب  مجل�ض  رئي�ض  بقي�دة  ائتالفية  لئحة  ت�سكل  واأن  را�سي�, 
اأن  الأمور  بتعقيد  �س�هم  وم�  ال�سيعية.  الط�ئفة  من  المر�سحين  اختي�ر  لجهة   � خ�سو�سً الأحزاب  ت�سم 
وله  الط�ئف,  عراب  اأنه  وب�عتب�ر  الأ�س��سي,  والقطب  ال�سيد  بذهنية  يتع�طى  "ك�ن  الح�سيني  الرئي�ض 
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�سخ�سيًّ�  ج�نبه  اإلى  الالئحة  ت�سم  اأن  طرحه  ك�ن  وقد  ومحلي")98(.  اإقليمي  وتقدير  الن��ض  عند  تقدير 
ثالثة مر�سحين حي�ديين يتمتعون بكف�ءة علمية, ومر�سًح� عن "حركة اأمل" ومر�سًح� عن "حزب اهلل". 
وهذا م� رف�سه "الحزب". لذلك بدا وا�سًح� منذ مطلع اآب/اأغ�سط�ض اأن هذه الدائرة لن ت�سهد لئحة 
التن�ف�ض الح�د والأ�س��سي �سيكون بين لئحة برئ��سة ح�سين الح�سيني, واأخرى  انتخ�بية, واأن  ائتالفية 
ت�رًك� فيه� مقعدين �سيعيين  "الحزب" لئحته  اإذ �سكل  "حزب اهلل". وفعاًل هذا م� حدث؛  هي لئحة 
اأن  والوا�سح  الح�سيني.  به  يقبل  لم  م�  وهذا  هو,  يخت�ره  لمر�سح  والآخر  للح�سيني  واحد  �س�غرين, 
ال�سوري,  الج�نب  وبخ��سة  الف�علة,  الأطراف  اأن  اإلى  الأولى  ب�لدرجة  يعود  الئتالفية  الالئحة  ف�سل 
ك�ن  العك�ض  على  بل  الئتالف,  لإنج�ح  الأطراف  هذه  لدى  وت�أثير  نفوذ  من  له�  م�  ت�ستخدم  لم 
الجمهورية  رئي�ض   � )خ�سو�سً ال�سلطة  داخل  الح�سيني  الرئي�ض  خ�سوم  طرف  من  �سي��سي  اإ�سرار  ثمة 
ال�سعيد  )على  من�سور  األبير  يفيد  كم�  ال�سلطة  خ�رج  ومن  الح�سيني(,  من  المقربين  قول  حّد  على 
اهلل")99(. "حزب  م�سلحة  في  اأ�س��ًس�  تكون  انتخ�بية  معركة  تجري  كي  الأمنية(,  واأجهزته   ال�سوري 

ا�ستخدم "حزب اهلل" كل الو�س�ئل المتوافرة لديه تنظيميًّ� ودينيًّ� ليطلق حملته الإعالمية والدع�ئية, 
والتعريف  ال�سي��سي  برن�مجه  وطرح  الن��ض  لمخ�طبة  والح�سيني�ت  والم�س�جد  المن�بر  بذلك  موظًف� 
بمر�سحيه. وك�نت النتيجة فوز لئحة الوف�ء للمق�ومة التي �سكله� "حزب اهلل", و�سمت اأربعة مر�سحين 
اأ�سوات(,  علي طه )32310  وال�سيخ  �سوًت�(,  ال�سيد )46061  اأمين  اإبراهيم  ال�سيد  للحزب, وهم 
مر�سحين  واأربعة  �سوًت�(,  ي�غي )35951  والح�ج محمد  �سوًت�(,  طلي�ض )34939  وال�سيخ خ�سر 
حلف�ء من طوائف متنوعة, وهم عن المقعدين ال�سنيين اإبراهيم بي�ن )36375 �سوًت�(, ومنير الحجيري 
)35845 �سوًت�(, وعن المقعد الم�روني ربيعة كيروز )33457 �سوًت�(, وعن مقعد الروم الك�ثوليك 
"الحزب" اإًذا بثم�نية مق�عد في مواجهة �ست لوائح  م�سعود روف�يل )38342 �سوًت�(. ف�زت لئحة 
انتخ�بية, منه� لئحة الميث�ق والوف�ق برئ��سة ح�سين الح�سيني التي ف�ز منه� الرئي�ض الح�سيني ويحيى 

�سم�ض فقط. 

ن�ل  الذي  المذبوح  اأحمد  بتر�سيحه  منفرًدا  المعركة  اهلل"  "حزب  خ��ض  فقد  زحلة  دائرة  في  اأم� 
9539 �سوًت� في مواجهة مح�سن دلول )14761 �سوًت�( عن المقعد ال�سيعي الوحيد في هذه الدائرة 
الذي نجح في الفوز به مح�سن دلول كع�سو في لئحة الكتلة ال�سعبية التي اكت�سحت اأغلبية المق�عد, 

وك�نت برئ��سة الزع�مة الزحلية العريقة ممثلة ب�إلي��ض �سك�ف. 

اأنه� على غرار دائرة زحلة �ست�سكل فيه� لئحة  – را�سي�, فقد بدا وا�سًح�  الغربي  البق�ع  اأم� دائرة 
"حزب اهلل" قراره  واتخذ  القرار(.  الخطيب )لئحة  �س�مي  الداخلية حينه�  وزير  برئ��سة  قوية  ائتالفية 

)98(   من مق�بلة مع الن�ئب اإبراهيم بي�ن يف 2000/5/16, ح�سني ه��سم, حزب اهلل يف الربملان اللبناين  االأيديولوجية الدينية واحلركة ال�سيا�سية )ر�س�لة م�ج�ستري, معهد العلوم 
الجتم�عية, 2004-2003(: 50.

)99(   األبري من�سور, االنقالب على الطائف )بريوت: دار اجلديد, 1993(: 178.
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في  لغيره  ال�س�حة  اإخالء  ب�سرورة  واإقليمية  ن�س�ئح محلية  له  اأُعطيت  اأن  بعد  منفرًدا,  المعركة  بخو�ض 
البق�ع الغربي, بعد اأن ترك المج�ل له بت�سكيل لئحة في بعلبك – الهرمل. وبنتيجة النتخ�ب�ت خ�سر 
مر�سح "الحزب"؛ اإذ ن�ل )11984 �سوًت�( مق�بل من�ف�سه محمود اأبو حمدان من "حركة اأمل" الذي 

ن�ل 16402 �سوًت�. 

الم�سلمين,  مق�عد  على  المر�سحين  بكثرة  النتخ�بية  المعركة  تميزت  فقد  بيروت  �سعيد  على  اأم� 
وقلة المر�سحين على مق�عد الم�سيحيين ب�سبب المق�طعة �سبه الع�مة من الم�سيحيين لالنتخ�ب�ت تر�سيًح� 
نة اآنذاك �سليم الح�ض, وتم�م �سالم, ورئي�ض  واقتراًع�. وقد جرت حينه� م�س�ٍع �سورية لجمع قطبي ال�سُّ
الحكومة ر�سيد ال�سلح في لئحة واحدة, ي�سكلون نواته� القوية التي ل يمكن خرقه�, وبذلك تجّنب 
اللعبة  ت�أخذ  اأن  على  و�سالم  الح�ض  اأ�سّر  فقد  تثمر,  لم  الم�س�عي  هذه  اأن  غير  ح�مية.  معركة  بيروت 
من  �سالم  تم�م  ان�سحب  ولحًق�  الحكومة.  نهج  �سد  الحرة  المن�ف�سة  اإط�ر  في  مجراه�  الديمقراطية 
وهكذا  والم�سلم".  الم�سيحي  بجن�حيه  لبن�ن  وحدة  على   � "حر�سً والده  لدعوة  ا�ستج�بة  النتخ�ب�ت 
ال�سلح  ال�س�حة لالئحتين, الأولى برئ��سة �سليم الح�ض )الإنق�ذ والتغيير(, والث�نية برئ��سة ر�سيد  خلت 
)لئحة بيروت(. واأم�م هذا الواقع قرر "حزب اهلل" تر�سيح محمد برج�وي, وخو�ض المعركة منفرًدا 
م�ستفيًدا من ر�سيده ال�سعبي, ومن تب�دل الأ�سوات الوا�سع مع المر�سحين المنفردين, بل والمر�سحين 
بفوز مر�سح  المعركة  وانتهت  والتغيير.  الإنق�ذ  كتلة  اللوائح, ومن تح�لف غير معلن مع  من مختلف 
"حزب اهلل" محمد برج�وي )12666 �سوًت�(, ب�لإ�س�فة اإلى �سليم الح�ض, ور�سيد ال�سلح, ومحمد 

يو�سف بي�سون, وع�س�م نعم�ن, ونج�ح واكيم, وب�س�رة مرهج, وغ�س�ن مطر, واأ�س�مة ف�خوري. 

اأم� في دائرة بعبدا, فقد جرى تب�دل اأ�سوات من دون اأي تح�لف علني بين مر�سح الحزب ال�ستراكي 
اأيمن �سقير ومر�سح "حزب اهلل" عن المقعد ال�سيعي الث�ني, علي عم�ر الذي ف�ز بـ13740 �سوًت�, في 

حين ف�ز عن المقعد ال�سيعي الآخر ب��سم ال�سبع. 

في الجنوب ك�ن الو�سع م�ستتبًّ� لحركة اأمل ب�سكل راجح, وج�ء ق�نون النتخ�ب لي�سم مح�فظتي 
الجنوب والنبطية في دائرة انتخ�بية واحدة ت�سم 23 مقعًدا. وك�ن الأمين الع�م لحزب اهلل قد اأذاع في 
الخ�م�ض من اآب/ اأغ�سط�ض 1992 برن�مج الحزب النتخ�بي, و�سمى مر�سحيه في �س�ئر الدوائر م�ستثنًي� 
الجنوب, معلاًل هذا ال�ستثن�ء ب�لح�جة اإلى ات�س�لت خ��سة ل�ستكم�ل التح�لف مع "اأمل" والأطراف 
الأخرى كتي�ر الحريري, وهذا م� تم التو�سل اإليه في نه�ية المط�ف؛ حيث ت�سكلت لئحة التحرير من 
ال�سعب برئ��سة ك�مل الأ�سعد. مع ذلك  اإرداة  اأمل" وحلف�ئهم� بمواجهة لئحة  "حزب اهلل" و"حركة 
ت�سم  وك�نت  التحرير,  لئحة  بفوز  النتخ�ب�ت  وانتهت  التحرير.  لئحة  في  الت�سطيب  بع�ض  ح�سل 
مر�سحين اثنين لحزب اهلل, هم� محمد فني�ض )117753 �سوًت�(, ومحمد رعد )116646 �سوًت�(. 
ولكن خرقه� مر�سح منفرد هو م�سطفى �سعد ب�سبب الت�سطيب في الالئحة من جهة, وب�سبب ت�سويت 

"حزب اهلل" وال�سيوعيين والتقدميين لم�سلحته. 
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وهكذا ت�سكلت بعد انته�ء النتخ�ب�ت في كل المن�طق كتلة الوف�ء للمق�ومة من نواب "حزب اهلل" 
"الحزب" اأولوية المق�ومة  وحلف�ئه, و�سمت 12 ن�ئًب�. وج�ءت ت�سمية الكتلة بهذا ال�سم ت�أكيًدا من 
التي اأ�سبحت من �سميم المجتمع اللبن�ني, وتحظى بت�أييد وا�سع منه, وتمتلك ب�لت�لي �سرعية ر�سمية عبر 

وجود ممثليه� في المجل�ض الني�بي. 

ب (  حزب اهلل وانتخابات عام 1996: تحالفات االأمر الواقع
ك�ن لقتراح رئي�ض الجمهورية اإلي��ض الهراوي بجعل لبن�ن دائرة انتخ�بية واحدة ردود فعل عديدة, 
اأنه فوجئ ورفيق الحريري  نبيه بري,  النواب,  اأكد رئي�ض مجل�ض  انق�سمت بين موؤيد ومع�ر�ض. فقد 
بطرح هذا القتراح, لكنه على الرغم من ذلك اقتراح ق�بل للدر�ض, مكرًرا وعده ب�أن الق�نون �سيتالفى 
اأخط�ء ع�م 1991, و�سوف يكون م�س�ويً� بين الجميع. واأم� ن�ئب الرئي�ض ال�سوري عبدالحليم خدام 
اإلى  ويحت�ج  لأوانه  �س�بق  القتراح  اأن  ف�خوري  �سوقي  الوزير  حينه�  الهراوي  الرئي�ض  موفد  اأبلغ  فقد 
�سنتين على الأقل لإن�س�جه وت�سويقه)100(. اإل اأن الق�نون الذي �سدر عن مجل�ض الوزراء ق�سى ب�عتم�د 
المح�فظ�ت الأربع, بيروت وال�سم�ل والبق�ع دوائر انتخ�بية, ودمج الجنوب والنبطية في دائرة واحدة, 

اأم� الأق�سية ال�ستة في جبل لبن�ن ف�عتبرت �ست دوائر انتخ�بية. 

خ��ض "حزب اهلل" معركته النتخ�بية على اأ�س��ض برن�مجه النتخ�بي الذي �سبق وطرحه ع�م 1992, 
واأكد النق�ط الأ�س��سية التي وردت فيه, ودع� الم�سيحيين اإلى عدم المق�طعة والم�س�ركة في النتخ�ب�ت, 
واأبدى ا�ستعداده الت�م للتع�ون معهم ومع غيرهم من اأجل الو�سول اإلى قن�ع�ت م�ستركة, والتف�هم على 
اإلى  تهدف  نواي�  اهلل" عن  "حزب  عند  معلوم�ت  الأفق  في  ترت�سم  بداأت  وقد  معينة.  و�سوابط  لوائح 
� بمث�بة  تقلي�ض تمثيله في المجل�ض الني�بي, وتحد من طموحه في زي�دة عدد ممثليه, وهو م� اعتبره اأي�سً
اإبريل 1996. وقد بدا  عقوبة له على م� حققه من ن�سر في معركته ال�سر�سة التي خ��سه� في ني�س�ن/ 

حينه� وك�أن الحزب اأم�م ثالثة خي�رات: 
1 –  القبول بح�سة في البق�ع والجنوب, قد ل تتج�وز المق�عد ال�ستة على اأبعد تقدير. 

2 –  خو�ض المعركة في لوائح خ��سة به. 
المق�طعة وهو الخي�ر الم�ستحيل في ظل المع�دلت المحلية)101(.    – 3

التي  القوى  تنطلق من حجم  انتخ�بية  ائتالف�ت  لعقد  مي�ّسرة  الأمور غير  اأن  اهلل  ات�سح لحزب  وقد 
يكون  لن  اأنه  كم�  الحقيقي.  ال�سعبي  حجمه�  مع  يتن��سب  الذي  التمثيل  لبع�سه�  وتحقق  فيه�  ت�س�رك 

)100 (   نقول ن��سيف, وروزان� بومن�سف, انتخابات الـ96 يف ف�سولها – امل�رشح والكوالي�س )بريوت: دار النه�ر, 1996(: 15-14.
)101(   اإبراهيم بريم, النهار )1996/6/20(.
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م�سموًح� له هذه المرة خو�ض المعركة النتخ�بية في اأية دائرة منفرًدا, ولن يكون مطلق اليد في ت�أليف 
 – "اللبن�نية  ال�سلطة  لوائح  – الهرمل. لذلك فهو محكوم ب�لنخراط في  بعلبك  لئحة كم� جرى في 

ال�سورية" التي ت�سرف على اللعبة النتخ�بية. 

لم يخِف "حزب اهلل" ا�ستي�ءه, "فم� يجري ل يليق اإطالًق� بحجمه ال�سعبي الوا�سع وعط�ءاته الكبيرة 
في ميدان مق�ومة الحتالل, وب�لت�لي فهو يرف�ض تحديد ح�سته وتقلي�ض حجمه� وهو لن يوقع قرار 

تحجيمه")102(. 

الني�بية ب�سكل منفرد عبر لوائح وتح�لف�ت  اأن يخو�ض النتخ�ب�ت  "حزب اهلل" ح�ول  اأن  والواقع 
خ��سة, اإل اأن �سغوًط� �سورية قوية مور�ست عليه, ف�ساًل عن التخوف من بروز م�سكالت ميدانية بين 
على  والبق�ع,  الجنوب  في  ائتالفية  على لئحة  الجميع  بين  التوافق  فتم  اهلل",  اأمل" و"حزب  "حركة 

ال�سكل الت�لي: 
1 –  ح�سل "حزب اهلل" على اأربعة مق�عد في الجنوب, بعد اأن ك�ن مطروًح� عليه ثالثة مق�عد فقط. 
وتمت ت�سمية المر�سحين من قبل "الحزب" على ال�سكل الت�لي: محمد رعد )النبطية(, ومحمد 

فني�ض )بنت جبيل(, وعبداهلل ق�سير )�سور(, ونزيه من�سور )مرجعيون – ح��سبي�(. 
2 –  اأم� في البق�ع, فقد ح�سل "الحزب" على ثالثة مق�عد �سغله� ال�سيد اإبراهيم اأمين ال�سيد, وح�سين 
له  مر�سًح�  اخت�ر  �ُسني  مقعد  اإلى  اإ�س�فة  – الهرمل(,  )بعلبك  المو�سوي  وعم�ر  الح�ج ح�سن, 

� مر�سًح� له ربيعة كيروز.  اإبراهيم بي�ن, ومقعد م�روني اخت�ر اأي�سً

    اأحدث الئتالف بين "حزب اهلل" و"حركة اأمل" اإرب�ًك� �سي��سيًّ�, واأع�د خلط الأوراق بين جميع 
المعنيين في النتخ�ب�ت جنوًب� وبق�ًع�. فلم يكن �سهاًل اأن يتخّلى "حزب اهلل" عن حلف�ئه قبل يومين من 
اأنف�سهم بمواجهة من ك�ن  النتخ�ب�ت, فهذا الأمر هّز �سدقيته حي�ل اأ�سدق�ئه وحلف�ئه الذين وجدوا 
�سدقيته,  على  الئتالف  قرار دخول  "الحزب" ت�أثير  يخِف  ولم  يومين.  قبل  معهم  يكون  اأن  يفتر�ض 
ف�زت  النتيجة  وفي   .)103 الإقليمية")  للو�س�طة  المو�سوعية  "الظروف  �سيقدرون  حلف�ءه  اأن  اأكد  لكنه 
لوائح الئتالف في الجنوب والبق�ع. اإل اأن مر�سح "حزب اهلل", علي عم�ر, في دائرة بعبدا لم يفز, 
على الرغم من اأنه ك�ن على لئحة "الوف�ق والتجديد" التي ت�سم قوى ف�علة في الدائرة, وقد ف�ز مك�نه 
مر�سح "حركة اأمل" �سالح الحركة بف�رق يق�رب الـ2000 �سوت. كذلك اأخفق مر�سح "حزب اهلل" 
في بيروت, وف�ز من�ف�سه مر�سح "اأمل", ح�سين يتيم. وهكذا تقل�ست كتلة الوف�ء للمق�ومة اإلى ع�سرة 

نواب ع�م 1996, بعدم� ك�نت 12 ن�ئًب�)104(.

)102(   حممد فني�ض, جريدة االأنوار, )1996/7/6(.
)103(   ح�سن ن�رص اهلل, جريدة ال�سفري )5/ 9/ 1996(.

)104(   ملزيد من التف�سيل حول حت�لف�ت "حزب اهلل" النتخ�بية يف ع�م 1996 يف اجلنوب وبريوت وال�س�حية والبق�ع وعدد الأ�سوات التي ن�له� مر�سحوه انظر كت�بن�: 
عبدالغني عم�د, احلركات االإ�سالمية يف لبنان: 188-186.
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ج( انتخابات ما بعد التحرير 2000
الإ�سرائيلية  القوات  ان�سح�ب  "التحرير", وبعد  بعد  اأنه� ج�ءت  انتخ�ب�ت ع�م 2000  مّيز  م�  اأبرز 
� للحزب, ووفر له ح�س�ًدا انتخ�بيًّ� قويًّ�. وعلى الرغم  من الجنوب. و�سكل هذا الإنج�ز ع�مل دفع مهمًّ
من اأن الخ�رطة ال�سي��سية ومواقع النفوذ بقيت على ح�له� في مختلف الدوائر, ف�إن تدخل ال�سلطة, في 

الداخل والخ�رج, بقي للت�أثير في م�س�ر النتخ�ب�ت عبر التح�لف�ت, وعبر ق�نون النتخ�ب نف�سه.

لقد هبط ق�نون انتخ�ب�ت ع�م 2000, �س�أنه �س�أن القوانين ال�س�بقة, على الجميع, وُفر�ض عليهم من 
ل على مق��ض اأهل الحكم وبع�ض الأقط�ب  قبل القوى الن�فذة المم�سكة ب�لملف اللبن�ني اإقليميًّ�, وف�سّ
ال�سي��سيين. وعلى الرغم من اأن الكالم عن الق�نون بداأ ب�كًرا, عندم� ب�درت حكومة الرئي�ض الح�ض اإلى 
فتح الب�ب اأم�م المعنيين لتقديم م�س�ريعهم في هذا المج�ل, فقد لقت حينه� هذه المب�درة ال�ستح�س�ن 
والترحيب, اإل اأنه� ظلت مو�سع ت�س�وؤل لجهة طريقة التع�مل مع القتراح�ت. وعلى الرغم من تعدد 
ق�نون  حول  ولي�ض  الدوائر,  حجم  على  ن�سب  ك�لع�دة  الأبرز  الخالف  ف�إن  تداوله�,  تم  التي  ال�سيغ 
اقتراًح�, ع�دت واأقرت ق�نون 1996 مع بع�ض  اأربعين  اأكثر من  اللجنة  اأن ا�ستلمت  النتخ�ب. وبعد 
ال�س�بق  الرئي�ض  بذلك  م�ستهدفين  دوائر,  ثالث  اإلى  بيروت  فق�ّسمت  الدوائر.  حجم  على  التعديالت 
حينه� رفيق الحريري, للحّد من قدرته على الإتي�ن بكتلة ني�بية وا�سعة. و�سم الق�نون مح�فظتي الجنوب 
والنبطية في دائرة واحدة, لت�أمين كتلة ني�بية كبيرة موالية لرئي�ض مجل�ض النواب نبيه بري. وا�ستهدف 
� ق�س�ًء ب�سريًّ�, فدمجه في دائرة واحدة مع ق�س�ء عك�ر لقطع الطريق على مر�سحي "القوات  الق�نون اأي�سً
�ست دوائر جبل  اللبن�نية". وجرى تق�سيم مح�فظة البق�ع اإلى ثالث دوائر كم� في ع�م 1992, وُخفِّ

لبن�ن من �ست دوائر اإلى اأربع. 

وهكذا بدا تق�سيم الدوائر ع�سوائيًّ� وا�ستن�س�بيًّ� اإلى اأق�سى الحدود, وتمت الموافقة عليه في مجل�ض 
وج�ء  حينه�.  الح�ض  �سليم  الحكومة  رئي�ض  اأبداه�  التي  ال�سكلية  المع�ر�سة  من  الرغم  على  الوزراء, 
�, بطبيعة الح�ل, انعك��ًس� للتوازن�ت ال�سي��سية وال�سراع�ت الق�ئمة بين مواقع الحكم  ت�أليف اللوائح اأي�سً
الموزعة بين من هم داخل الحكومة ومن هم خ�رجه�. والواقع اأن هذه النتخ�ب�ت ك�نت محطة ف��سلة 
بين اأهل الحكم من جهة والمع�ر�سة الحريرية – الجنبالطية التي ك�نت تح�لف�ته� اأكثر تج�ن�ًس� من جهة 

ث�نية. وك�نت اأكثر المواقع ا�ستقط�ًب� وتن�ف�ًس� دوائر بيروت وجبل لبن�ن وال�سم�ل. 

ا�ستع�د "الحزب" في هذه النتخ�ب�ت مقعده في بعبدا؛ حيث ف�ز علي عم�ر, مر�سح الحزب, الذي 
الالئحة خ�سرت  اأن هذه  اأر�سالن. والواقع  التي رئ�سه� طالل  الوف�ق والتجديد  ك�ن ع�سًوا في لئحة 
بك�مله� اأم�م لئحة وليد جنبالط, ولم يفز منه� اإل عم�ر واأر�سالن, ب�سبب ترك الالئحة المن�ف�سة لهم 

المق�عد �س�غرة.
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اأم� في بيروت فف�زت لوائح الحريري بك�مله� في الدوائر الثالث, مق�بل لوائح رئي�ض الحكومة �سليم 
الح�ض ولئحة تم�م �سالم. وا�ستط�ع الرئي�ض الحريري اأن يفوز بثم�نية ع�سر مقعًدا من اأ�سل 19, واإق�س�ء 
� على حزب الط��سن�ق الأرمني في بيروت,  من�ف�سيه عن زع�مة بيروت. وا�ستط�ع اأن يقلب الط�ولة اأي�سً
واأن ي�سجل �س�بقة انخراط النواب الأرمن في الحي�ة ال�سي��سية من ب�ب المع�ر�سة, ك��سًرا بذلك الق�عدة 
� مر�سح  المعتمدة ب�أن التح�لف الأرمني مع ال�سلطة, هو دائًم� رابح ب�لن�سبة اإلى الطرفين. في حين ف�ز اأي�سً

حزب اهلل محمد برج�وي, بدعم من الرئي�ض الحريري الذي ترك له مقعًدا �س�غًرا.

اأم� في الجنوب فقد اأمكن لالئحة الئتالفية بين "اأمل" و"حزب اهلل", وكم� ك�ن متوقًع�, اأن تكت�سح 
بينهم� مقعد م�روني.  للحزب منهم� خم�سة مق�عد, من  بعيد عن خ�سومه�. وك�ن  بف�رق  23 مقعًدا 
"حزب اهلل" اإلى مجل�ض  كتلة  البق�ع. وهكذا ع�دت  في  مق�عد  "الحزب" على خم�سة  كذلك ح�سل 

النواب بـ12 مقعًدا, كم� ك�ن الأمر ع�م 1992.

د( انتخابات ما بعد الخروج ال�سوري من لبنان )2005(
عملية  �سكلت  فقد  الح�د.  ال�ستقط�ب  عليه  ي�سيطر  �سي��سي  من�خ  ظل  في  النتخ�ب�ت  هذه  جرت 
اغتي�ل الرئي�ض رفيق الحريري منعطًف� خطيًرا في الحي�ة ال�سي��سية اللبن�نية, فتداعي�ته� ل تزال تفعل فعله� 
على كل الأ�سعدة, واأبرزه� ت�سكيل لجنة تحقيق دولية, والن�سح�ب ال�سوري من لبن�ن في ظل ح�لة من 
الغلي�ن والتعبئة والنق�س�م ال�سي��سي حول القرار 1559 وحول الم�سئولية في جريمة الغتي�ل. وك�ن من 
الوا�سح اأن اتج�ه�ت الراأي الع�م توؤ�سر نحو تغيير وا�سح في الخريطة ال�سي��سية مع عودة الجنرال مي�س�ل 
الم�ستقبل"  "تي�ر  تح�لف  اآذار, وبخ��سة  اأطراف 14  مع  ال�سعبي  ال�سعيد  الكبير على  والتع�طف  عون 
والحزب التقدمي ال�ستراكي, وهذا م� ُترجم انتخ�بيًّ� في الكت�س�ح الذي حدث عمليًّ� يوم النتخ�ب. 
لوائح  جنبالط  ووليد  وبيروت,  ال�سم�ل  دوائر  ولوائحه  الحريري  تي�ر  اكت�سح  ال�سني  الم�ستوى  فعلى 
الطقم  من  �سوري�  حلف�ء  وان�سح�ب  تراجع  ظل  في  لبن�ن  جبل  دوائر  عون  والجنرال  وبعبدا,  ال�سوف 

ال�سي��سي الذي يدين بوجوده اإلى الدعم ال�سوري المب��سر ب�سكل اأ�س��سي.

اإل اأن ال�س�حة ال�سيعية لم تتعر�ض اإلى تغيير انتخ�بي ملمو�ض, فقد بقي الئتالف في مح�فظة الجنوب 
بين "حركة اأمل" و"حزب اهلل" �سيد الموقف. كذلك لم ت�سهد منطقة الهرمل - بعلبك تغييًرا انتخ�بيًّ� 
يذكر, ف�لقوى ال�سي��سية الف�علة في ال�س�حة ال�سيعية لم يطراأ م� يغير من ف�عليته� على الأر�ض. بل اإن التركيز 
ال�سي��سي الأمريكي بعد �سدور القرار 1559 على نزع �سالح "حزب اهلل", زاد من التعبئة واللتف�ف 
حول مر�سحي "حزب اهلل". بل دفع الأطراف الأ�س��سية في تح�لف 14 اآذار اإلى ت�أكيد التع�ون والتح�لف 
ال�سيعية في بيروت لحزب اهلل, وفي الجنوب  اأحد المق�عد  مع مر�سحي الحزب. فتي�ر الحريري ترك 
نية في �سيدا لبهية الحريري. وكذلك في دائرة بعبدا تم خو�ض النتخ�ب�ت  ترك �س�غًرا اأحد المق�عد ال�سُّ

ب�لتح�لف مع وليد جنبالط والقوات اللبن�نية, وترك اأحد المق�عد ال�سيعية لحزب اهلل.
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خرج "حزب اهلل" بنتيجة النتخ�ب�ت بح�سيلة جيدة بلغت اأربعة ع�سر مقعًدا ني�بيًّ� بزي�دة مقعد عن 
ع�م 2000؛ اإذ ح�سل على مقعد اإ�س�في في الجنوب, ومقعد اإ�س�في في بعلبك – الهرمل, ك�ن ي�سغله 

"حزب البعث" عبر اأمينه الع�م ع��سم ق�ن�سو.

هـ( انتخابات 2009
جرت هذه النتخ�ب�ت في جّو من النق�س�م ال�سي��سي الح�د بين 14 اآذار وقوته الأبرز والممثلة بتي�ر 
نية ال�سخمة, يق�بله� في تح�لف 8 اآذار "حزب اهلل", وق�عدته ال�سيعية المنظمة  الم�ستقبل وق�عدته ال�سُّ
� على حلفه مع "حركة اأمل", وهو في هذا التح�لف �سمن القت�س�م  والمتم��سكة. وبقي "الحزب" حري�سً

ني. المتوازي للتمثيل ال�سيعي في البرلم�ن, كم� �سمن "تي�ر الم�ستقبل" التمثيل ال�سُّ

تحديًدا,  الم�سيحية  الدوائر  وفي  المختلفة,  الدوائر  في  التن�ف�سية  النتخ�بية  المعركة  بقيت  وهكذا 
"حزب  �سد  وتحديًدا  اآذار,  م�سيحيي 14  �سد  �سر�سة  معركة  يخو�ض  وتي�ره  عون  مي�س�ل  ك�ن  حيث 

الكت�ئب" و"القوات اللبن�نية".

هذه  في  الأكثرية  على  �سيح�سلون  ب�أنهم  مقتنعين  المع�ر�سة  قي�دات  من  والعديد  اهلل"  "حزب  ك�ن 
الدورة, واأن الموازين �سوف تنقلب لم�سلحتهم, وهو م� لم يح�سل؛ اإذ بقيت الأغلبية الني�بية بيد 14 
عن  الحديث  عبر  ا�ستيع�به�  "الحزب"  ح�ول  م�  �سرع�ن  ال�سدمة,  من  نوًع�  النت�ئج  �سكلت  وقد  اآذار, 
الأكثرية ال�سعبية التي يملكه�, والتي تختلف عن الأكثرية الني�بية التي ل تعك�ض التمثيل ال�سعبي الحقيقي.

خرج "الحزب" في هذه النتخ�ب�ت بع�سرة نواب حزبيين وثالثة مق�عد ني�بية �سديقة, ان�سمت اإلى 
الكتلة لي�سبح مجموع كتلة الوف�ء للمق�ومة 13 ن�ئًب�.

و( االنتخابات البلدية
اأمل".  "حزب اهلل" و"حركة  بين  ا  تن�ف�ًس� ح�دًّ �سهدت  فقد  البلدية في ع�م 1998,  النتخ�ب�ت  اأم� 
اأرق�م "حركة اأمل" عن الفوز بـ51 بلدية من اأ�سل 75 بلدية في الجنوب في انتخ�ب�ت  ففيم� تتحدث 
1998, ف�ساًل عن الفوز بـ146 مخت�ًرا, مق�بل 50 مخت�ًرا لحزب اهلل, اأورد الن�ئب محمد رعد اأرق�ًم� 
مخ�لفة ب��سم "حزب اهلل"؛ اإذ يقول اإنه من اأ�سل 66 بلدية جرى التن�ف�ض  فيه�, ف�ز "حزب اهلل" بـ31 

بلدية, في مق�بل 35 بلدية لحركة اأمل, كم� ف�ز بـ127 مخت�ًرا في مق�بل 27 مخت�ًرا لأمل.

اأم� في ال�س�حية الجنوبية فقد حقق "حزب اهلل" فوًزا �س�حًق�, وك�ن هذا اأمًرا متوقًع�.

التي  البلدي�ت  اأرجحية عدد  ينت�سر, بدليل  � لم  اأي�سً اأنه  اإل  "الحزب" لم ُيهزم في الجنوب,  اأن  ومع 
الجميع.  ف�ج�أ  الذي  الأمر  اهلل",  "حزب  ح�س�ب  على  الع�ئالت  مع  ب�لتح�لف  اأمل  حركة  به�  ف�زت 
النبطية,  مدينة  فيه�  بم�  بلدية  بـ11  النبطية  ق�س�ء  في  الحزب  ف�ز  الت�لي:  ال�سكل  على  النت�ئج  وك�نت 
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مق�بل 13 بلدية لحركة اأمل. وفي ق�س�ء �سور ف�ز الحزب بـ3 بلدي�ت مق�بل 11 لحركة اأمل. وفي ق�س�ء 
�سيدا ف�ز الحزب بـ3 بلدي�ت مق�بل 10 لحركة اأمل.

تبدو  بلدي�ت ك�نت  ف�ز في  الذي  متب�دلة ح�سلت, فحزب اهلل  النت�ئج على اختراق�ت  يدل تحليل 
ع�سية عليه, خ�سر كليًّ� اأو جزئيًّ� في بلدات تعد بمث�بة مع�قل رئي�سة لمق�ومته, مثل جب�ع )بلدة الن�ئب 
الغربية,  وزوطر  ق��سم(,  نعيم  ال�سيخ  الع�م  الأمين  ن�ئب  )بلدة  فيال  وكفر-  ق�ن�,  وعين  رعد(,  محمد 
وزوطر ال�سرقية, و�سقرا, وي�طر, وكفرا, ودير ق�نون النهر, و�سحور )بلدة الن�ئب محمد ق�سير(. وفي 
المق�بل ف�زت لوائح "حزب اهلل" في بع�ض البلدي�ت التي ت�سنف �س�حاًل ومح�سوبة على "حركة اأمل" 
ورئي�سه� نبيه بري, مثل جوي�, ودير الزهراني, وحداث�. وفي المح�سلة, من اأ�سل 97 بلدية في الجنوب 
جرى التن�ف�ض في 75, ف�ز "حزب اهلل" بـ19 بلدية مق�بل 41 لحركة اأمل, وتع�دل في واحدة. واختلفت 
الأرق�م في 14 بلدية, وهي ولو جرى اإ�س�فته� لر�سيد "حزب اهلل" ف�ستبقى الأرجحية لحركة اأمل)105(. 
واأم� نت�ئج ق�س�ءي بعلبك – الهرمل حيث الكث�فة ال�سيعية, ف�أظهرت تفوق "حزب اهلل" وانح�س�ر "حركة 
اأمل", الأمر الذي جعل "الحزب" في موقع الحزب ال�سيعي الأول في البق�ع, على الرغم من النت�ئج 
ال�سعيفة التي حققه� "الحزب" في مدينة بعلبك, والتي و�سفه� البع�ض ب�لنك�سة الخطيرة, والتي ك�ن 
نة لم يعتبروا اأنف�سهم ممثلين ب�سكل حقيقي في النتخ�ب�ت الني�بية ع�مي  �سببه� ال�سحن المذهبي. ف�ل�سُّ
ني ك�ن يخت�ره "حزب اهلل", ولم يكن لهم راأي في اختي�ره, م�  1992 و1996, ف�لمقعد الني�بي ال�سُّ
ا, ف�ساًل عن النت�ئج ال�سلبية التي اأفرزه� م� عرف بـ"ثورة الجي�ع" على "حزب  اأفرز تج�ذًب� مذهبيًّ� ح�دًّ
اهلل", واآث�ر معركة "بور�س�ي" مع ال�سيخ �سبحي الطفيلي, الأمين الع�م ال�س�بق لحزب اهلل, الذي دخل 
في خالف علني مع القي�دة الجديدة للحزب؛ حيث ف�زت لئحته بك�مله� في بريت�ل, واأّثرت �سلًب� في 

نت�ئج "حزب اهلل" في بعلبك)106(.

اأم� في النتخ�ب�ت البلدية ع�م 2004, فقد اأعلن "الحزب" اأن اللوائح التي يدعمه� ف�زت بـ87 بلدية 
من اأ�سل 142 ح�سل فيه� تن�ف�ض في الجنوب, اأي م� ن�سبته 61 ب�لم�ئة. علًم� اأن النتخ�ب�ت �سملت 
171 مدينة وبلدة, ق�ل "الحزب" اإن 19 منه� لم يدخل فيه� من�ف�ًس� ب�سكل فعلي ومب��سر, وال�سبب "اأنن� 
تركن� هذه البلدات للع�ئالت الموجودة وللفع�لي�ت نتيجة بع�ض الح�س��سي�ت الخ��سة التي لحظن�ه� 
في هذه البلدات, كم� ك�ن هن�ك تف�هم م�سترك مع اإخوانن� في اأمل في ع�سر بلدات, اأم� البلدات المتبقية 
)142 بلدية(, فقد تح�لفن� فيه� مع قوى وفع�لي�ت و�سكلن� لوائحن� ودخلن� فيه� بتن�ف�ض, وك�نت النتيجة 
بح�سب القرار النه�ئي الفوز بـ87 بلدية". وتعّبر نت�ئج الجنوب عن تقدم ب�رز لحزب اهلل بعدم� ك�نت 

نت�ئج ع�م 1998 مخيبة. وهذا بحد ذاته اإحدى نت�ئج التحرير والوف�ء للمق�ومة.

)105(  ازار حمزة, "دور احلرك�ت الإ�سالمية يف النتخ�ب�ت البلدية", فى خما�س الدميوقراطية يف بنى املجتمعات املحلية )بريوت: املركز الوطني للدرا�س�ت, 1999(: 394-
.395

)106(  امل�سدر ال�س�بق: 396.
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اأمل  حركة  لوائح  وخ�سرت  بك�مله�,  اهلل"  "حزب  لوائح  ف�زت  فقد  الجنوبية  ال�س�حية  في  اأم� 
وحلف�ئه�, اإل اأن نت�ئج الغبيري وبرج البراجنة اأبرزت تقدًم� ملحوًظ� لحركة اأمل وحلف�ئه�, على الرغم 
من اأن هذا التقدم لم يكن ك�فًي� لإحداث اأي خرق في لوائح التح�لف الق�ئم بين "حزب اهلل" والن�ئب 

ب��سم ال�سبع, علًم� اأن الفرق بين المتن�ف�سين لم يتج�وز مئ�ت الأ�سوات.

اأم� في ق�س�ء بعلبك – الهرمل, فقد ف�ز "حزب اهلل" بـ30 بلدية, ب�لتع�ون مع الع�ئالت والتح�لف 
وري�ق, وك�ن  الرافقة  بلدتين هم� حو�ض  في  في حين خ�سر  البعث".  "حزب  ومنه�  القوى  بع�ض  مع 
م�س�همة  بعد  ب�لتزكية  بلدي�ت   8 ف�زت  كم�  بلدية.   16 في  يتدخل  ولم  بلدي�ت,  ثالث  في  �سريًك� 
"الحزب" بذلك. لكن المعركة الأهم ك�نت في بعلبك حيث نجحت لئحة "الحزب" بك�مله�, بعد 
اأن خ�سره� في ع�م 1998, وك�نت نك�سة خطيرة للحزب في بعلبك. وقد تبين بح�سب اإعالن الحزب 
ال�سيعة  و�سط  ال�ستقط�ب  فن�سبة  �سبقته�,  التي  النتخ�ب�ت  عن  كثيًرا  ازداد  ال�سعبي  الت�أييد  م�ستوى   اأن 

بلغت 97 ب�لم�ئة, اأي بزي�دة 11 ب�لم�ئة عن التي �سبقته�.

الت�م  التف�هم  اأجواء من  التي جرت في ع�م 2010 فقد جرت في  الأخيرة  البلدية  النتخ�ب�ت  اأم� 
بين "حزب اهلل" و"حركة اأمل", وقد ح�ول في اأغلب المواقع تغليب منطق التوافق النتخ�بي واإ�سراك 
� ف�ساًل في  اأي�سً المن�طق, كم� �سجال  القرى والبلدات, وقد �سجال نج�ًح� في الكثير من  الع�ئالت في 
البع�ض الآخر منه�, الأمر الذي جعل ال�سيد ح�سن ن�سر اهلل والرئي�ض نبيه بري يتدخل كل منهم� على 
طريقته, اإم� بتوجيه خط�ب تعبوي اأو بعقد لق�ءات ت�س�لحية مع ع�ئالت تمردت وقوى رف�ست الئتالف 
المفرو�ض, لحل بع�ض العقد لت�سكيل لوائح توافقية في بع�ض البلدات ال�سيعية الكبرى. وفي المح�سلة 
خرج "الحزب" من النتخ�ب�ت البلدية بح�سة وافرة في المن�طق التي يتواجد فيه�, ولم ت�سجل مف�ج�آت 

في هذا المج�ل.

زمن الفتنة... ال�رشاع يف الداخل
حظيت هذه الم�س�ألة بنق��ض وا�سع داخل "حزب اهلل", ف�لم�س�ركة في الحكومة عمل تنفيذي يرتبط 
ب�سي��س�ت ع�مة اقت�س�دية واجتم�عية و�سي��سية, ويتحمل اأفراده� م�سئولية تطبيقه� والدف�ع عنه�, حتى 

ولو ع�ر�سوه� و�سّوتوا �سده� في مجل�ض الوزراء.

يقول ن�ئب الأمين الع�م لحزب اهلل, ال�سيخ نعيم ق��سم, اإن هن�ك اتج�هين داخل الحزب: الأول يبرر 
الدخول بحجة اأن المنطق الذي حكم الم�س�ركة في المجل�ض الني�بي يجب اأن يت�بع حتى الدخول اإلى 
مهم�  الحكوم�ت,  في  الدخول  تتحمل  لبن�ن  في  ال�سي��سي  النظ�م  تركيبة  اأن  اإلى  ب�لإ�س�فة  الحكومة, 
ت�س�رك  جهة  لأية  ويمكن  الم�س�لح,  تق�طع  على  مبني  توافق  عن  عب�رة  لأنه�  واأداوؤه�  اتج�هه�   ك�ن 

في الحكومة اأن تميز نف�سه� بقدر م� لتن�أى بنف�سه� عن تحمل ك�مل الم�سئولية عن العمل الحكومي.
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نف�سه داخل  مّيز  "الحزب" مهم�  اأن  ب�عتب�ر  الحكوم�ت  الم�س�ركة في  فيع�ر�ض  الث�ني  اأم� التج�ه 
الحكومة, ف�إنه يتحمل وزر اأعم�له�. وكذلك يعتبر هذا التج�ه اأن اإمك�نية اإحداث التغيير المن�سود وفق 
روؤية "حزب اهلل" �سبه منعدمة من طريق الم�س�ركة في الحكومة بوزير اأو وزيرين من اأ�سل ع�سرين اأو 
اآلية ح�كمة  ثالثين وزيًرا, ف�ساًل عن وجود نظ�م المح��س�سة الف�عل بين الرئ��س�ت الثالث, م� يحقق 
لم�س�ر وقرارات مجل�ض الوزراء الذي يتحّول عمليًّ� اإلى اإط�ر تنفيذي ل�سي��س�ت مقررة في مك�ن اآخر, 
ل يتمكن الوزراء معه� اأكثر من اإبداء وجهة نظر في الجزئي�ت, وفي غ�لب الأحي�ن ت�سقط ب�لت�سويت. 
ووفق هذا العر�ض يلخ�ض "الحزب" �سي��سته في هذا الأمر, معتبًرا اأنه "في المرتين اللتين عر�ض فيهم� 
جديًّ� على "الحزب" الم�س�ركة - اإحداهم� في حكومة الرئي�ض الح�ض - عّبر خالله� "الحزب" عن 
عدم رغبته في الم�س�ركة لالعتب�رات المذكورة �س�بًق�. ومع ذلك هو ل يغلق الب�ب نه�ئيًّ� اأم�م م�س�ألة 
الم�س�ركة, "ف�لأمر يتطلب توقًف� في كل محطة لمن�ق�سة الم�س�ركة فيه� بغية توفير الأدلة والوق�ئع المقنعة 

للموافقة على التزوير عندم� يعر�ض ذلك على الحزب")107(.

بقي "حزب اهلل" على هذا الموقف حتى �سدور القرار 1559)108(, حين بداأ يعيد قراءة الموقف 
ومراجعة الح�س�ب�ت, ثم حدثت جريمة اغتي�ل الرئي�ض رفيق الحريري, ثم خروج الجي�ض ال�سوري من 
لبن�ن في 26 ني�س�ن/اإبريل 2005, وت�س�عدت ال�سغوط الدولية لنزع �سالح "حزب اهلل". بعده� قرر 
"الحزب" الم�س�ركة,  فك�نت ح�سته وزيرين �سيعيين في حكومة الرئي�ض فوؤاد ال�سنيورة, بعد اأن �س�رك 
بوزير واحد في حكومة الرئي�ض نجيب ميق�تي التي اأ�سرفت على النتخ�ب�ت الني�بية. ول �سك في اأن 
هذه الم�س�ركة هي عنوان لنخراط "الحزب" في تف��سيل الحي�ة ال�سي��سية اللبن�نية, بعدم� ك�ن التمثيل 

الحكومي ال�سيعي حكًرا, ول�سنوات طويلة, على "حركة اأمل".

لقد ك�ن القرار رقم 1559 الذي تبعته جريمة اغتي�ل الرئي�ض رفيق الحريري في 14 �سب�ط/ فبراير 
2005 اإثر خالفه مع الرئي�ض ال�سوري ب�س�ر الأ�سد حول طريقة التدخل في الأزمة اللبن�نية, ثم خروج 
القوات ال�سورية من لبن�ن, وت�س�عد ال�سغط الدولي لنزع �سالح المق�ومة, بداية مرحلة جديدة دخل 
فيه� لبن�ن بعد خ�سوعه ل�سنوات طويلة للو�س�ية ال�سورية, وهي مرحلة و�سعت "حزب اهلل" في موقع 
د عليه, وجعلته في موقف دف�عي لم يعرفه �س�بًق� طوال �سنوات الو�س�ية. وجملة متغيرات كبرى  لم يتعوَّ
"حركة اأمل" لمواجهة  "ثن�ئية �سيعية" مع  اإلى الندراج في  هّزت لبن�ن والمنطقة, ودفعت بحزب اهلل 
تداعي�ته� على موقعه وحجمه ودوره في المع�دلة ال�سي��سية اللبن�نية. لقد اأدركت "الثن�ئية ال�سيعية" اأن 
خروج القوات ال�سورية من لبن�ن لي�ض اأمًرا تف�سيليًّ� في حي�ة لبن�ن, فزوال دور "الراعي الإقليمي" الذي 
الالعبين  واأوزان مختلف  اأحج�م  ف�ساًل عن  له� موقعه� وحجمه� ودوره�,  واأمن  اإليه  ا�ستندت  ط�لم� 

)107(   ق��سم, حزب اهلل، املنهج والتجربة، امل�ستقبل: 284-279.
اأربعة مط�لب تندرج حتت اإط�ر �سي�دة  )108(   �سدر القرار يف 2004/2/9 عن جمل�ض الأمن وهو ي�ستند على الف�سل ال�س�د�ض من ميث�ق الأمم املتحدة, يت�سمن القرار 
لبن�ن ووحدته وا�ستقالله ال�سي��سي حتت ال�سلطة الوحيدة ال�س�ملة للحكومة اللبن�نية. ويطلب اإن�سح�ب كل م� تبقى من قوات اأجنبية فيه فيم� اعترب موجًه� للقوات 
ال�سورية ب�سكل اأ�س��سي, كم� يطلب نزع وتفكيك �سالح كل امليلي�سي�ت اللبن�نية وغري اللبن�نية فيم� اعترب موجًه� حلزب اهلل واملنظم�ت الفل�سطينية الت�بعة للنظ�م 

ال�سوري, كم� طلب دعم عملية انتخ�بية حرة وع�دلة دون تدخل اأجنبي والذي اعترب موجًه� اإىل �سوري� التي ك�نت حت�ول التمديد لرئي�ض اجلمهورية اإميل حلود.
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ال�سي��سيين والقوى وال�سخ�سي�ت في ال�س�حة اللبن�نية, �سوف يوؤدي عمليًّ� اإلى اختالط الأوراق تمهيًدا 
المب�درة الأولى لحزب اهلل هجومية ب�ل�سكل,  "التمو�سع" ال�سي��سي لمختلف القوى, فك�نت  لإع�دة 
وتمثلت في تظ�هرة 8 اآذار وهدفت اإلى اإع�دة التوازن اإلى ال�س�رع الذي ك�ن في غ�لبه يوجه الته�م للنظ�م 
ال�سوري بتنظيم عملية الغتي�ل. وك�ن ال�سع�ر الذي رفعته التظ�هرة هو "الوف�ء ل�سوري�", لكنه� لم تكن 
ك�فية؛ اإذ ج�ء الرد عليه� في 14 اآذار بتظ�هرة اأكبر واأ�سمل ك�نت نقطة تحول في ت�ريخ لبن�ن المع��سر 
نظًرا اإلى حجمه� ودللته�, اأدركت بعده� ال�سيعية ال�سي��سية اأن بق�ء القوات ال�سورية في لبن�ن اأ�سبح 
م�ستحياًل, وك�ن عليه� ا�ستدراك الأمر بعد ا�ستق�لة حكومة عمر كرامي التي هي الخ�س�رة الكبرى الأولى 
للتح�لف ال�سوري - اللبن�ني, بعدم� كّرت �سل�سلة التراجع�ت, التي عّبرت عنه� النتخ�ب�ت الني�بية التي 
اأو�سلت اأغلبية تمثل انتف��سة 14 اآذار تحت �سع�رات الحرية وال�سي�دة وال�ستقالل والم�س�لحة الوطنية. 
ومعه� دخل لعبون اإلى المع�دلة ال�سي��سية ك�نوا ب�لأم�ض مهّم�سين, وتعدلت الأحج�م ال�سي��سية, وخرج 
من ك�ن في ال�سجن, وع�د من ك�ن في المنفى لتقف البالد اأم�م م�سهد �سي��سي جديد. ومع هذا ح�فظت 

الثن�ئية ال�سيعية )اأمل وحزب اهلل( على ح�ستيهم� ن�سبيًّ�, لكن في مع�دلة ك�نت الغلبة فيه� لالآخرين.

خ�سر "حزب اهلل" ب�غتي�ل الحريري غط�ًء لبن�نيًّ� قويًّ�, ففي تقويم "الحزب" للدور الذي لعبه الحريري 
تتق�طع عدة معطي�ت, اأبرزه� دوره في ت�أمين الإجم�ع الإ�سالمي واللبن�ني لم� يملكه الحزب من �سالح, 
رغم معرفته مدى كلفة "خي�ر المق�ومة" على لبن�ن. وعلى الم�ستوى الدولي والعربي ك�ن الغط�ء الذي 
العوا�سم  اإلى  و�سوًل  الفرن�سية,  حتى  الأمريكية  الع��سمة  من  وحدوده  امتداًدا,  اأو�سع  الحريري  مثله 
العربية. ولعل الدور الذي م�ر�سه في الو�سول اإلى اتف�ق 16 ني�س�ن/اإبريل 1996 الذي �سرع المق�ومة 
وحمى المدنيين م� وراء خطي القت�ل ل يحت�ج اإلى ا�ستع�دة. والخ�س�رة الث�نية للحزب تمثلت بخروج 
الدور ال�سوري من المع�دلة اللبن�نية, هذا الدور منع بو�س�يته على لبن�ن ب�أ�س�ليب عديدة مجرد العترا�ض 
الجنوب ع�م 2000. فقد بقي خي�ر  الإ�سرائيلي من  بعد الن�سح�ب  المق�ومة وخي�راته�, حتى  على 
المق�ومة في من�أى عن المن�ق�سة طيلة ال�سنوات الخم�ض التي تلت التحرير, ك�نت فيه� الإدارة ال�سورية 

للبن�ن ت�سبط اإيق�ع ال�سع�رات والخي�رات والتوازن�ت تحت عنوان ترابط الم�س�رين.

هذه الخ�س�رة التي ُمني به� "الحزب" ب�تج�هين, جريمة الغتي�ل والخروج ال�سوري, والتداعي�ت 
الح��سلة في الم�سهد ال�سي��سي اللبن�ني بت�أثير كلٍّ منهم�, اأفقدت "الحزب" دع�م�ت قوته ال�سي��سية على 
ال�سعيد الوطني, م� اأدى اإلى خ�س�رته الغط�ء ال�سي��سي وال�سعبي خ�رج حدود ط�ئفته, وتراجع الحت�س�ن 

الوطني الذي ط�لم� حظي به.

لقد ك�ن منطقيًّ� اأن ي�س�رك "الحزب" في الحكومة للحد من خ�س�ئره, لكن هذه الم�س�ركة بقدر م� 
ك�نت �سرورية, ك�ن له� مف�عيل �سي��سية ب�لغة الخطورة على م�سروع المق�ومة. لقد اأ�سبح "الحزب" 
اإلى اتخ�ذ المواقف والخو�ض في التف��سيل الخالفية التي ك�ن  م�سطًرا بحكم م�س�ركته في الحكومة 
ين�أى بنف�سه عنه�, بخ��سة اأنه يجد نف�سه في مواجهة اأغلبية عددية, في المجل�ض وفي الحكومة, لذلك 
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ك�ن ل بد من مم�نع�ت وان�سح�ب�ت واعتك�ف�ت, ينتج منه� خط�ب ت�سعيدي وتج�ذب�ت بينه وبين مختلف 
الأفرق�ء.

"ثن�ئية �سيعية" في الظ�هر, لكن الحقيقة وموازين القوى تف�سح  اليوم  اللبن�ني  وفي الم�سهد ال�سي��سي 
عن هيمنة حزب اهلل على الواقع ال�سيعي ال�سي��سي تتم �سمن اإط�ر من التن�غم المفرو�ض على حركة اأمل, 
بحيث بدا معه� اأن ال�سخ�سي�ت ال�سيعية الم�ستقلة خ�رج هذه الثن�ئية لي�ض له� اأي دور ف�عل بعدم� �س�همت 
النتخ�ب�ت الأخيرة وم� قبله� في تثبيت هذه الحقيقة. لذلك تتجه الأنظ�ر دائًم� اإلى م� يعلنه الثن�ئي من 
ا في هذه المرحلة, الأمر  مواقف وم� يقوم به كلٌّ منهم�, ور�سد م� يمكن التق�طه من تم�يز, وهو ن�در جدًّ
واإلغ�ء  الط�ئفة  لوحدة  تمثياًل  البع�ض  يراه  ال�ستقالل"  منذ  ال�سيعي  الواقع  في  تطور  "اأهم  فعاًل  يعد  الذي 

للتنوع داخل البيئة الواحدة ي�ستخدم فيه الترغيب والترهيب. 

ويمكن قراءة الموقف ال�سي��سي للحزب في الم�س�ئل الداخلية في �سوء التطورات المت�س�رعة منذ ع�م 
2005 ب�إح�لته اإلى محركين مركزيين مترابطين:

اأ – اغتيال رفيق الحريري والمحكمة الدولية
يعلن "حزب اهلل" اأنه مع ك�سف الحقيقة في جريمة اغتي�ل الرئي�ض رفيق الحريري. لكنه في الوقت ذاته 
ا  ي�سكك في عمل لجنة التحقيق الدولية, بل اإن تظ�هرة الث�من من اآذار )م�ر�ض( ك�نت في ج�نب منه� ردًّ
على المن�خ الته�مي ل�سوري� في الجريمة. لكنه منذ ع�م 2010 راح يوجه الته�م �سراحة لإ�سرائيل وعقد 
اأمينه الع�م موؤتمًرا �سحفيًّ�)109( قدم فيه بع�ض القرائن بهذا التج�ه وطلب من لجنة التحقيق الدولية الأخذ 
"الحزب"  اأن  اإل  التي قّدمه�,  المعلوم�ت حول بع�ض المو�سوع�ت  المزيد من  التي بدوره� طلبت  به�, 

امتنع عن التع�ون معه�. 

ج�ءت هذه الته�م�ت على خلفية الت�سريب�ت ال�سحفية التي اأوردته� جريدة "دير �سبيغل الألم�نية" وغيره� 
من ال�سحف الأجنبية, والتي ذهبت اإلى اته�م عن��سر من "حزب اهلل" ب�لتورط في عملية الغتي�ل)110(. 

والواقع اأن ملف المحكمة الدولية الخ��سة بلبن�ن لمح�كمة قتلة الرئي�ض ال�سهيد رفيق الحريري ورف�قه 
اآذار وحلف�ئهم وقوى 14  "حزب اهلل" وقوى 8  اإلى  ب�لن�سبة  يتحول  الثلج, و�سوف  يكبر ككرة  �سوف 
اآذار وحلف�ئهم, اإلى ملف �س�خن يتقدم في اأولويته على م� عداه من ملف�ت. فبعد اأن وافق "الحزب" على 
المحكمة الدولية في هيئة الحوار الوطني)111( مع حلف�ئه, واأ�سبح مطلب المحكمة والعدالة يتمتع ب�لإجم�ع 

)109(   املنار, )9 اآب/ اأغ�سط�ض 2010(.
)110(    يف 24 اأي�ر/م�يو 2009 ن�رصت دير �سبيغل حتقيًق� ي�سري اإىل اته�م عن��رص من "حزب اهلل" يف جرمية اغتي�ل الرئي�ض احلريري, تبعته� مق�لة م�س�بهة يف اللوموند الفرن�سية 
يف 15 �سب�ط/ فرباير 2010, ثم ذكرت �سحيفة وول �سرتيت جورنال اأن املحكمة الدولية �ست�سدر قراًرا اته�ميًّ� بحق اثنني اإىل �ستة اأع�س�ء من "حزب اهلل" قبل نه�ية الع�م 
م�سرية اإىل م�س�در قريبة من املحكمة. واأخرًيا يف 21 ت�رصين الث�ين/نوفمرب 2010, ن�رص التلفزيون الكندي ا�ستن�ًدا اإىل وث�ئق �رصية لالأمم املتحدة ب�أن اأع�س�ء يف "حزب 

اهلل" ك�نوا وراء الغتي�ل, حمدًدا بع�ض الأ�سم�ء.
)111(   اأعلن عن ت�سكيله� الرئي�ض مي�س�ل �سليم�ن يف 2010/2/28 وت�سم اأبرز القي�دات ال�سي��سية والكتل الني�بية يف لبن�ن وتركز جدول عمله� على النق��ض يف اإ�سك�لية 

ال�سالح خ�رج ال�رصعية, لينح�رص حتديًدا يف م�س�ألة �سالح حزب اهلل وال�سرتاتيجية الدف�عية. وقد عقدت اأكرث من جل�سة دون اأن تتو�سل لأي نتيجة حتى الآن.
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الوطني ال�س�مل الع�م, وبعد اأن �س�رك "الحزب" بحكومتين, ت�سمن بي�نهم� الوزاري بنًدا �سريًح� ين�ض 
على اللتزام بدعم المحكمة الدولية, وهم� حكومة الرئي�ض فوؤاد ال�سنيورة )2008( وحكومة الرئي�ض 
�سعد الحريري )2010(, ع�د ليتراجع عن التزام�ته وليخرق الإجم�ع الوطني المحقق حول مطلب 
المحكمة الدولية, م�سعًدا موقفه منه� ب�سكل تدريجي, و�سوًل اإلى اعتب�ره� محكمة اإ�سرائيلية, ليعود 
به" "م�ستبه  يعترف ب�سرعيته�  اأن من  ب�عتب�ر  الم�س�ألة من جديد,  ال�سراع حول هذه   ب�لت�لي ويتمحور 

ب�لعم�لة لإ�سرائيل.

منذ اتف�ق الدوحة )2008( اأ�سبحت المع�ر�سة بقي�دة "حزب اهلل" ممثلة في الحكوم�ت �سمن �سيغة 
"حكومة الوحدة الوطنية" وبموجب ذلك اأ�سبحت تمتلك م� ي�سبه "الفيتو" المعطل داخل الحكومة. 
وتمثل هذا في حكومة الرئي�ض فوؤاد ال�سنيورة, ثم في الحكومة التي تلته� برئ��سة �سعد الحريري. ومع 
العنيفة.  ال�سطراب�ت  �سنوات من  بعد  الن�سبي  الهدوء  من  الدوحة" مرحلة جديدة  "اتف�ق  اأطلق  ذلك 
وربم� ك�نت انتخ�ب�ت 2009 محطة مهمة لقي��ض الت�أييد ال�سعبي لكال الطرفين, التي ج�ءت بمح�سلته� 
على عك�ض م� ك�ن يتوقع "حزب اهلل" واأمينه الع�م, فقد حققت قوى 14 اآذار فوًزا اأّمن له� اأغلبية راجحة 
"تي�ر  اعتمده�  الممدودة" التي  "اليد  �سي��سة  المع�ر�سة, �سمن  فيه�  �س�ركت  وحكومة وحدة وطنية, 
الم�ستقبل". اإل اأن هذه الحكومة م� ك�دت اأن تنطلق حتى ا�سطدمت بملف "المحكمة الدولية الخ��سة 

بلبن�ن", وهو الملف الذي ك�ن يتخذ �سيًئ� ف�سيًئ� ح�سوًرا مركزيًّ� في ال�س�حة ال�سي��سية. 

على  قبل �سدوره, وعمل  الته�مي  القرار  ال�سدقية عن  نزع  اإلى  �سعى  "الحزب" ك�ن  اأن  والواقع 
ت�سويه �سورة المحكمة الدولية و�سدقيته� بطرح جملة من الق�س�ي� التي تتهمه� ب�لت�سيي�ض, الأمر الذي 
به  للقرار الته�مي والق�بلين  الراف�سين م�سبًق�  البالد نحو مزيد من ال�ستقط�ب وال�سطف�ف بين  دفع 
حول  ال�سكوك  لبذر  حملتهم  في  وحلف�وؤه  "الحزب"  ا�ستخدمه�  التي  المركزية  والحجة  قراءته.  قبل 
اأ�سخ��ض  التحقيق اعتمد على  ب�أن  الزور, والدع�ء  تتمثل فيم� �ُسمي بملف �سهود  الدولية,  المحكمة 
تتخذ  اأن  "حزب اهلل" وحلف�ئه على  اإ�سرار  التراجع عنه�)112(. ومع  اأو  �سه�دتهم  بتعديل  ق�موا لحًق� 
الحكومة قراًرا ب�إح�لة ملف �سهود الزور اإلى اأعلى محكمة لبن�نية )المجل�ض العدلي(, واأن يكون ذلك 
البند متقدًم� في اأولويته على اأي بند اآخر في اأية جل�سة من جل�س�ت الحكومة, وامتن�ع الحكومة عن 

اتخ�ذ هذا القرار, اأدى هذا الأمر اإلى تعطيل و�سلل العمل الحكومي.

�سّعد "حزب اهلل" موقفه من المحكمة بدًءا من 28 ت�سرين الأول/اأكتوبر 2010, معتبًرا كل "من 
يتع�ون مع محققي المحكمة الدولية يتع�ون مع اإ�سرائيل وُي�س�هم في الهجوم على المق�ومة")113(. وبدا 

اأن الأمور تتجه نحو مزيد من الت�سعيد من خالل البي�ن�ت التي راح يطلقه� بع�ض قي�دات "الحزب". 
)112(  اأ�سدرت ال�سلط�ت ال�سورية 33 مذكرة توقيف بحق من زعمت اأنهم �سهود زور يف ت�رصين الأول/ اأكتوبر 2010 بينهم قي�دات ب�رزة من 14 اآذار. واملحكمة 
الدولية ترف�ض عب�رة "�سهود الزور"؛ اإذ اإن املح�كمة مل تبداأ, ف�إنه لي�ض ثمة �سهود اأدلوا ب�إف�داتهم اأم�م املحكمة, ف�ساًل عن اعتب�ر جلنة التحقيق اأن ال�سهود الذين قدموا 

اإف�دات غري دقيقة وينبغي األ يكون له� اأثر يف �سدقية القرارات الته�مية اإذا ك�نت القرارات نف�سه� ل تعتمد على هذه الإف�دات.
لبع�ض  اأرق�م هواتف  ال�س�حية اجلنوبية؛ حيث طلبوا  الن�س�ئية يف  الطبية  العي�دة  اإىل  الدوليني  "املن�ر" اإثر زي�رة املحققني  اإىل تلفزيون  ال�سيد ح�سن ن�رص اهلل  )113(  ت�رصيح 

مري�س�ت كن قد زرن العي�دة, واعتربت الزي�رة من قبل احلزب "ف�سيحة اأخالقية"؛ حيث جرى العتداء على املحققني و�رصقة حقيبة ك�ن يحمله� هوؤلء. 
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الإط�حة  تمت  حيث  "النقالب"؛  ي�سبه  م�   2011 ين�ير  الث�ني/  ك�نون  اأواخر  في  حدث  اأن  اإلى 
بحكومة الوحدة الوطنية التي يراأ�سه� �سعد الحريري في خطوة ج�ءت بعد ا�ستق�لة وزراء 8 اآذار , اأطّل 
القريب  وليد جنبالط  انقالب  بعد  ميق�تي,  نجيب  لتكليف  ت�أييده  معلًن�  اهلل  ن�سر  ال�سيد ح�سن  بعده� 
من الحريري, بعد اأن ك�ن قد اأعلن ت�أييده له قبل اأ�سبوع )114(. هذه المتغيرات حولت الأغلبية الني�بية 
ال�سي��سي  المعنى  هو  الأمر  هذا  في  الجديد  اأن  اإل  �سئيل.  بف�رق  ك�ن  واإن  اأقلية,  اإلى  اآذار  لقوى 14 
لهذه المتغيرات واأولهم� �سقوط التف�هم ال�سعودي – ال�سوري وث�نيه� تمثل في تغييب العتراف بغ�لبية 
ممثلي الط�ئفة ال�سنية في مجل�ض النواب, الذين ر�ّسحوا �سعد الحريري. وفي هذا خطوة غير ميث�قية وغير 
م�سبوقة لجهة تق�ليد العمل البرلم�ني الذي يحترم مبداأ العي�ض الم�سترك في لبن�ن. وهذا م� اأدى اإلى تلك 
نية  التحرك�ت التي بداأت بيوم "الغ�سب ال�سني في لبن�ن")115(, التي تاله� اأهم بي�ن �سدر عن الط�ئفة ال�سُّ
فبراير 2011,  �سب�ط/  بت�ريخ 10  الفتوى  دار  في  اجتم�عهم  بعد  والدينية  ال�سي��سية  مرجعي�ته�  بكل 
داخل  الخالف  وح�سر  ال�سدع  لراأب  مح�ولة  في  وال�سنيورة  والحريري  ميق�تي  الروؤ�س�ء  وبح�سور 
الط�ئفة. وت�سمن البي�ن مجموعة من النق�ط ج�ءت تحت عن�وين الدولة والعي�ض الم�سترك والمحكمة 
ا�ستح�لة  البي�ن  واأكد  والق�نون,  الد�ستور  وتج�وز  �سوري�  مع  والعالقة  الفل�سطينية  والق�سية  والعدالة 
التعهد بعدم ال�ستق�لة من حكومة  التكليف واإ�سق�ط الحكومة بعد  اأو ميث�ًق� بمالب�س�ت  الت�سليم عرًف� 
الوحدة الوطنية في موؤتمر الدوحة ورف�سه لأي تخلٍّ �س�فر اأو م�سمر عن المحكمة والعدالة)116(. وفي 
الواقع ج�ء البي�ن ليحدد مجموعة من الثوابت ال�سي��سية ال�س�بطة على م�ستوى الط�ئفة ال�سنية ب�ت معه� 

من ال�سعب تج�وز هذا الواقع الجديد. 

مع هذا النقالب انتقلت قوى 14 اآذار اإلى المع�ر�سة وانفتح الم�سهد ال�سي��سي اللبن�ني وا�سًع� على 
احتم�لت تجدد ال�سدام بين فريقي ال�سراع حول م�س�ألتي "ال�سالح" و"المحكمة", وهم� الم�س�ألت�ن 
اللت�ن �سوف يواجههم� رئي�ض الحكومة نجيب ميق�تي, والذي اتهمت حكومته منذ اليوم الأول ب�لتبعية 
لحزب اهلل, لكنه مع هذا نجح في ت�أمين التمويل الالزم لعمل المحكمة الدولية دون اعترا�ض من حزب 
اهلل الم�س�رك الرئي�سي معه في الحكومة, كم� اأن ملف "�سهود الزور" الذي ك�ن ذريعة لإ�سق�ط حكومة 

الحريري, لم يعد مدرًج� في اأدبي�ت الحزب ال�سي��سية وذهب طي الن�سي�ن.

المف�ج�أة �ستحدث حين �ست�سدر مذكرة الته�م عن المحكمة الدولية اأواخر �سهر حزيران 2011, 
والتي ت�سمنت 13170 دلياًل على �سلوع اأربعة كوادر اأمنية من حزب اهلل في اغتي�ل رفيق الحريري)117(, 

والتي رد عليه� حزب اهلل برف�سه ت�سليم المطلوبين واعتب�رهم فوق اأي اته�م.

� لتف�ق الدوحة الذي عقد يف 2008/5/22 عقب م� عرف بغزوة بريوت واجتي�ح حزب اهلل لبريوت وق�سم من جبل لبن�ن. ومبوجبه مت  )114(   اعتربت ال�ستق�لة نق�سً
التف�ق على انتخ�ب رئي�ض جمهورية, وت�أليف حكومة وحدة وطنية على اأن تتعهد الأطراف مبوجب هذا التف�ق بعدم ال�ستق�لة اأو اإع�قة عمل احلكومة. والتف�ق 

جرى برع�ية اجل�معة العربية وال�سعودية وقطر وحظي مبوافقة �سورية حينه�.
)115(  "حم��ض وفتح تتفق�ن على حكومة وحدة خالل 3 اأ�سهر", راديو �سوت بريوت,

http://www.sawtbeirut.com/news-in-arabic/arabic-lebanon/15191-2011-01-25-20-41-03.html 
 http://www.al-akhbar.com/node/44645  :116(  جريدة  االأخبار يف 3 اآذار/م�ر�ض2012, انظر املوقع الت�يل(

)117(  وهم �سليم العي��ض, م�سطفى بدر الدين, وح�سني عي�سى, واأ�سد ح�سن �سربا. وقد عر�ست املذكرة على مدى 58 �سفحة من�سورة على املوقع الإلكرتوين للمحكمة 
الدولية ملخ�ض الأدلة والتهم الواردة التي يعتزم املدعي الع�م تقدميه� عن ارتك�ب اجلرمية ونوع امل�سوؤولية التي يتحمله� كل منهم.
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ل تزال ق�سية اغتي�ل رفيق الحريري ورف�قه �س�غطة على الحي�ة ال�سي��سية, ب�عتب�ره� نموذًج� ل�سل�سلة 
منهجية من الغتي�ل ال�سي��سي المنظم وذهب �سحيته� عدد كبير من ق�دة الفكر وال�سي��سة في لبن�ن)118(. 
اأن جريمة اغتي�ل  اإل  التي جرت.  العملي�ت  الف�رقة في كل هذه  العق�ب" العالمة  "الإفالت من  وك�ن 
الحريري هي الوحيدة التي �سكلت من اأجله� محكمة دولية خ��سة, اعتبرت فر�سة ن�درة للبن�نيين لوقف 

"الإفالت المنظم من العق�ب" وتحقيق العدالة والم�س�لحة الحقيقية.

�سيعود ملف الغتي�لت ليطرح بقوة مع المح�ولة الف��سلة لغتي�ل �سمير جعجع والتي تلته� مح�ولة 
�سل�سلة  اآذار, ف�ساًل عن  قي�دات 14  اأبرز  ال�س�بق بطر�ض حرب)119(, وهم� من  الن�ئب والوزير  اغتي�ل 
التهديدات التي تعر�ض له� قي�دات ونواب من هذا التي�ر والتي ا�سطرت رئي�ض تي�ر الم�ستقبل اإلى مغ�درة 
 لبن�ن؛ حيث جرى التداول بلوائح معدة لالغتي�ل ترافقت مع اغتي�ل و�س�م الح�سن ق�ئد جه�ز المعلوم�ت 
في قوى الأمن الداخلي, والذي ارتبط اغتي�له بملف اكت�س�فه لم� عرف "موؤامرة �سم�حة – مملوك")120(  
اإحداث  بهدف  معينة  لمواقع  وتفجيرات  ودينية  �سي��سية  �سخ�سي�ت  اغتي�ل  ت�ستهدف  ك�نت   والتي 

الفتنة في لبن�ن.

ب – ق�سية ال�سالح والمقاومة
يوؤكد "حزب اهلل" رف�سه للقرار 1559 الذي يق�سي بنزع �سالح الميلي�سي�ت, ويتراوح خط�به بين 
ب��ستمرار  المق�ومة  �سبع�, وارتب�ط م�سروع  المق�ومة و�سالحه� حتى تحرير مزارع  بم�سروع  تم�سكه 
نق��ض  يجري  وحولهم�  كبير,  ف�رق  المنطقين  وبين  الإ�سرائيلي.  العربي  وال�سراع  ال�سهيوني  التهديد 
م� هي  بقدر  ط�ئفة,  "حزب" اأو  مهمة  لي�ست  ال�سهيوني  التهديد  لبن�ن" من  "حم�ية  اأن  ب�عتب�ر  وا�سع 
مهمة جميع اللبن�نيين عبر دولتهم و�سرعيتهم. ويت�س�ءل اأ�سح�ب هذا الراأي: م�ذا لو قررت كل ط�ئفة 
اإن�س�ء "مق�ومة" لحم�ية لبن�ن؟ مثل هذه الأ�سئلة ال�سعبة والمحرجة يف�قمه� �سغط القرارات  اأو حزب 
حول  النق��ض  فتحت  وغيره�  الأ�سئلة  هذه  ال�سرعية.  غير  الم�سلحة  القوى  �سالح  نزع  ب�تج�ه  الدولية 
 �سالح المق�ومة ودوره وعالقته ب�لجي�ض اللبن�ني وال�ستراتيجية الدف�عية للبن�ن. و�سط انق�س�م كبير بين 

بدًءا من ري��ض ال�سلح اأبرز رموز ال�ستقالل اإىل ر�سيد كرامي ورفيق احلريري, ق�سى ثالث روؤو�س�ء حكوم�ت اغتي�ًل, ف�ساًل عن رئي�سني للجمهورية اللبن�نية هم�   )118(
ب�سري اجلميل ورينيه معو�ض, ومفتي اجلمهورية اللبن�نية ح�سن خ�لد والدكتور �سبحي ال�س�لح رئي�ض املجل�ض الإ�سالمي ال�رصعي الأعلى ف�ساًل عن �سهداء 14 اآذار 
)بعد ع�م 2005( على راأ�سهم رفيق احلريري ووزيرين )ب��سل فليح�ن وبي�ر اجلميل( وثالثة نواب )جربان تويني واأنطوان غ�من ووليد عيدو( وقي�دي اإعالمي ب�رز 
)�سمري ق�سري( ف�ساًل عن القي�دي الي�س�ري )جورج ح�وي( والقي�دات الأمنية الب�رزة )و�س�م احل�سن, فرن�سوا احل�ج, و�س�م عيد(. هذا ف�ساًل عمن تعر�ض ملح�ولت 
اغتي�ل وجن� منه� اأو اأ�سيب بنتيجته� ب�إ�س�ب�ت بليغة )الوزير مروان حم�دة والوزير اإلي��ض املر( والإعالمية )مي �سدي�ق( والقي�دي يف قوى الأمن )�سمري �سح�دة(. 

وكل هوؤلء يف فرتة م� بعد اغتي�ل رفيق احلريري ويف �سي�ق ال�سطف�ف والنق�س�م ويوؤججه بني احلني والآخر.
� تعر�ض الن�ئب  )119(   تعر�ض ق�ئد القوات اللبن�نية �سمري جعجع ملح�ولة قن�ض وهو يف منزله جن� منه� مبح�ض ال�سدفة بت�ريخ 2012/4/5 )جريدة النه�ر اللبن�نية( اأي�سً
بطر�ض حرب ملح�ولة اغتي�ل يف 2012/7/5 من خالل حم�ولة تفخيخ امل�سعد الذي ي�ستعمله يف بن�ء مكتبه, اإل اأن املجموعة املكلفة ب�لتفخيخ اكت�سف اأمره� اأثن�ء 
اإعداد وتركيب املتفجرات واألقي القب�ض عليهم من قبل املواطنني, لكن بع�ض امل�سلحني ج�وؤوا واأطلقوا �رصاحهم عنوة. الالفت اأن الأجهزة الأمنية تعرفت على 
اأحدهم فيم� بعد ويدعى حممود احل�يك والذي حني ح�ولت الني�بة الع�مة اعتق�له وا�ستجوابه جوبهت بحم�ية حزب اهلل له, ومت اإبالغه� ب�أنه اأحد الكوادر الأمنية 

� يف 2/1/ 2013(. ب�حلزب, ومل يتم ت�سليمه للق�س�ء حتى اليوم )اأنظر جريدة النه�ر يف 5 و6 و2012/7/7 واأي�سً
ت�سكيل  يف  ال�سورية  املخ�برات  جه�ز  رئي�ض  اململوك  علي  ال�سوري  اللواء  مع  �سم�حة  مي�س�ل  ال�س�بق  اللبن�ين  الوزير  تورط  ك�سفت  التي  وهي    )120(
انظر  التف�سيل  من  )ملزيد  واأمنيًّ�  �سي��سيًّ�  ه�ئل  دوي  منزله  يف  املتفجرات  مع  �سم�حة  الوزير  لعتق�ل  وك�ن  لبن�ن.  يف  والتفجري  لالغتي�ل  خلية  واإدارة 
العربية, املهم",  الرجل  واململوك  التفجري  لعملية  بنف�سه  التوجيه�ت  اأعطى  الأ�سد  ب�س�ر  �سم�حة:  مي�س�ل  لعرتاف�ت  الر�سمي  املح�رص  "ن�ّض   الرابط: 

 http://www.alarabiya.net/articles/2012/08/27/234509.html 



كرا�سات علمية 20   64

قوى 14 و8 اآذار؛ حيث ن�دى الفريق الأول بح�سرية ال�سالح بيد ال�سرعية, بينم� اأ�سّر الفريق الث�ني على 
اأحقية المق�ومة وحزب اهلل ب�لحتف�ظ ب�سالحه ط�لم� وجد التهديد الإ�سرائيلي لأمن لبن�ن. ومع ت�سخم 
تف�قمت  والمذهبي,  الداخلي  ب�ل�سي��سي  الأمني  دوره�  وتداخل  اهلل  لحزب  والأمنية  الع�سكرية  الآلة 
الم�س�حة  ب�عتب�ره�  في 2010/2/28  الوطني  الحوار  هيئة  �سكلت  وقد  الحتق�ن.  وتزايد  الم�سكلة 
 الوحيدة الممكنة لإيج�د حل لهذه الم�س�ألة الم�ستع�سية, اإل اأن الجل�س�ت المتت�لية لهذه الهيئة اأف�ست 
اإلى نوع من النق��ض العقيم. وتم تعطيل م� اتفق عليه, ولم يجد طريقه اإلى التطبيق, وجرى نق�سه والتراجع 
عنه, بل اإن طبيعة تركيب هذه الهيئة وطريقة اتخ�ذ القرار فيه�, التي تتطلب الإجم�ع, �سمحت لبع�ض 
من مختلف القوى اأن تق�طع جل�س�ته� مم� اأدى اإلى تعطيل هذه الهيئة, ك�آخر من�سة حوارية حول اأعقد 

الم�س�ئل الخالفية والإ�سك�لية واأ�سده� في لبن�ن.

م� يجعل م�س�ألة �سالح "حزب اهلل" عقدة خالفية مر�سحة للمزيد من الت�س�عد في لبن�ن, هي ال�سكوك 
ال�سي��سية حول دوره ب�غتي�ل الرئي�ض رفيق الحريري والتي تحولت بعد �سدور قرار المحكمة وموقفه 
تبروؤه منهم. وانعك�ض ذلك على  المتهمة وعدم  للعن��سر  نظًرا لحم�يته  اته�م �سريح  اإلى  ال�سلبي منه� 
اللبن�ني  ال�سيعي  التمثيل  اختزال  عن  نتج  ث�نية  جهة  من  لبن�ن.  في  برمته  والمذهبي  الط�ئفي  الم�سهد 
"فيتو" ط�ئفي معطل.  يعتبر بمث�بة  اأو موقف  اأمل لأي قرار  اأ�سبح رف�سه, مع حركة  اأن  بحزب واحد 
"حزب  توجه  واإقراره�. ودفع  الحكومية  التوجه�ت  العديد من  فعاًل, وعطل �سدور  م� حدث  وهذا 
ال�سطف�ف  ح�لة  من  المزيد  نحو  اللبن�ني  ال�سي��سي  ب�لم�سهد  الط�ئفة  "ح�سن"  بـ  التح�سن  نحو  اهلل" 
ب�لغة  في ظروف  ال�سي��سية  الحي�ة  "حزب اهلل" في  انخراط  اأدى  كم�  نظيره�.  قّل  والمذهبي  الط�ئفي 
الدقة والخطورة اإثر خروج الجي�ض ال�سوري من لبن�ن, اإلى اإث�رة "هواج�ض" ب�قي الطوائف, فهو حزب 
م�سلح, واإن ك�ن �سالحه ل ي�سهر اإل بمواجهة اإ�سرائيل ودف�ًع� عن لبن�ن. وقد ظل "الحزب" يتغنى بهذا 
ب�لقوة  ويغلق  بيروت,  �سوارع  ليحتل  "الحزب" ب�سالحه  نزل  اأي�ر/م�يو 2008 حين  ال�سع�ر حتى 7 
المك�تب الحزبية والموؤ�س�س�ت الإعالمية المع�ر�سة ل�سي��سته والت�بعة لتي�ر الم�ستقبل وقوى 14 اآذار, 
ت�ريخ  في  تحول  نقطة  الت�ريخ  هذا  اأ�سبح  وقد  داخلية.  �سي��سية  معركة  في  المق�ومة  �سع�ر  م�ستخدًم� 
ال�سراع ال�سي��سي بين 14 و8 اآذار؛ اإذ لم يكتِف الحزب ب�ل�ستيالء على بيروت حينه�, بل �سعد مق�تلوه 
اإلى الجبل؛ حيث دارت مع�رك عنيفة مع الدروز بزع�مة وليد جنبالط في عمق ال�سوف. ولم تتوقف 
المع�رك التي ك�دت تتحول اإلى فتنة �ُسنية - �سيعية عميقة تتخطى لبن�ن, اإل على وقع م� عرف ب�تف�ق 
النتخ�ب�ت  واإجراء  وطني,  وف�ق  حكومة  وت�سكيل  جمهورية,  رئي�ض  ب�نتخ�ب  ق�سى  الذي  الدوحة 
الني�بية, واللتزام بعدم ا�ستخدام العنف لحل الخالف�ت ال�سي��سية الداخلية, ووقف الته�م�ت ب�لعم�لة, 

واإنه�ء الحمالت ذات الط�بع المذهبي.

)121(  تقرير جمموعة الأزم�ت الدولية رقم 23, )25 اأي�ر/ م�يو 2008(, �ض9.
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�سقط في هذه العملية 80 قتياًل و250 جريًح� معظمهم من المدنيين)121(, وولد معه� منطق حم�ية 
ال�سالح ب�ل�سالح, وتخّطى "الحزب" اإحراج ا�ستخدام �سالحه في الداخل بعد تردد, ولم يقم بمراجعة 
نقدية لم� اأقدم عليه, بل اأمعن ب�عتب�ره يوًم� مجيًدا من اأي�م المق�ومة, على الرغم من ردود الفعل اله�ئلة, 
والخ�س�ئر الك�رثية لم�سروع المق�ومة والت�سدع�ت التي اأ�س�بت الوحدة الوطنية في ال�سميم, والتي لم 
يتحمله� اأغلب حلف�ء المق�ومة و"الحزب" من خ�رج "الط�ئفة". اإل اأن هذه العملية اأّدت اإلى توازن قوى 
جديدة تمثل ب�تف�ق الدوحة الذي �سمح في اإبق�ء الغمو�ض حول �سالح "حزب اهلل" على الرغم من البند 

الذي ين�ض على حظر ا�ستخدامه في الداخل.

القوى والأحزاب  لبن�ن ومع  في  ني  ال�سُّ ال�س�رع  مع  كثيًرا  "حزب اهلل" ت�سررت  اأن عالقة  والواقع 
نية. وتمثل التغيير الأكثر و�سوًح� في مواقف الجم�عة الإ�سالمية التي ل تختلف في روؤيته�  الإ�سالمية ال�سُّ
و�س�رك  واأيدته�,  قي�مه�  منذ  الإيرانية  الثورة  الجم�عة دعمت  اإن  بل  "حزب اهلل",  روؤية  للمق�ومة عن 
اأمينه� الع�م في�سل مولوي في وفد ق�دة الإخوان الم�سلمين بزي�رة ر�سمية لآية اهلل الخميني في طهران بعد 
ثورة 1979 بوقٍت ق�سير. وكذلك اأدت عملي�ت المق�ومة �سد اإ�سرائيل التي ا�ستركت فيه� الجم�عة 
اإلى تعميق الروابط بينهم� وتعزيزه�. وازدادت هذه الروابط من خالل عالق�ت الأ�سرى والمج�هدين 
ال�سهيوني. لكن  لبن�ن وخالل مراحل مق�ومة الحتالل  اجتي�ح  اإثر  اأن�س�ر  الحركتين في مع�سكر  من 
بعد اغتي�ل الحريري تدهورت هذه العالق�ت ب�سكل �سريع, بل اإن حرب 2006 لم توؤدِّ اإلى ترميم هذه 
ني -  الفجوة وردمه�؛ اإذ فور انته�ء الحرب ع�د النق�س�م حول المواقف الداخلية, وال�سطف�ف ال�سُّ
ال�سيعي اإلى مركز ال�سدارة, بخ��سة بعد ا�ستق�لة الوزراء ال�سيعة من حكومة ال�سنيورة وتنظيم "الحزب" 

وحلف�ئه اعت�س�ًم� مفتوًح� في قلب الع��سمة. 

من   الرغم  على  نية  ال�سُّ الإ�سالمية  الجم�ع�ت  بقية  على  اأ�سد  ب�سكل  ينطبق  الجم�عة  على  ينطبق  م� 
الحرك�ت  بع�ض  مع  حوار  وبن�ء  ني  ال�سُّ ال�س�رع  لختراق  "الحزب"  بذله�  التي  الحثيثة  المح�ولت 
اأن وف�ته  اإل  "جبهة العمل الإ�سالمي", التي يراأ�سه� الداعية فتحي يكن,  اأهمه� في  والتنظيم�ت, تمثل 
نية, كم� بقي  اأ�سعفت كثيًرا من دوره� وت�أثيره�)122(. عمليًّ� بقي "تي�ر الم�ستقبل" اأقوى ممثل للط�ئفة ال�سُّ
مي�س�ل عون اأهم حليف غير �سيعي لحزب اهلل, بل هو الختراق الأهم الذي تحقق, بم� ي�سمح لحركة 

8 اآذار بتجنب نعته� ب�لمذهبية اأو الط�ئفية. 

نجح "حزب اهلل" في ك�سر الح�س�ر ال�سي��سي عبر اإنج�زه تح�لًف� �سي��سيًّ� ن�سًط� مع الجنرال مي�س�ل 
عون)123(, الذي ك�ن لفترة قريبة يمثل الجن�ح الم�سيحي الأكثر ت�سدًدا بمواجهة الوجود ال�سوري في 

)122(  "حزب اهلل واالأزمة اللبنانية", تقرير م   جموعة االأزمات الدولية رقم 69, 10 ت�رصين الأول/ اأكتوبر 2007, �ض10. وقد بذل حزب اهلل جهوًدا مكثفة من خالل �سيغة 
"اأن�س�ر املق�ومة" و�سيغ اأخرى ق�مت على توفري الدعم الت�سليحي واملعنوي وامل�يل ملجموع�ت �سي��سية واإ�سالمية من�ه�سة لتي�ر امل�ستقبل يف من�طق الأغلبية ال�سنية, 
الأمر الذي اأث�ر ردود �سلبية عند جمموع�ت �سلفية واعترب اخرتاًق� �س�هم يف ت�أجيج الحتق�ن املذهبي, واإطالق نوع من الت�سلح امل�س�د كنوع من التح�سني الذاتي, 

وهو م� اأدى اإىل خلق بوؤر اأمنية متوترة.
)123(   اأجنزت وثيقة التف�هم بني حزب اهلل والتي�ر الوطني احلر يف 6 �سب�ط/ فرباير 2006.
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لبن�ن. غير اأن خروج عون من 14 اآذار وزي�رته ل�سوري� وتح�لفه مع "حزب اهلل" قّدم اإلى الحزب الهدية 
المن��سبة ل�سن هجمة م�س�دة لإع�دة التوازن اإلى المع�دلة ال�سي��سية الداخلية, م�ستفيًدا بطبيعة الح�ل من 
التطورات الإقليمية في المنطقة. وهو م� اأثمر, بعد م� عرف بـ"غزوة بيروت" في 7 اأي�ر/م�يو 2008, 
عن بدء اإع�دة تمو�سع وليد جنبالط, ممهًدا لخروجه من 14 اآذار ب�سكل تدريجي بعد اأن نجح في اإع�دة 

عالقته مع �سوري� واإتم�م خروجه النه�ئي على حلف�ئه ال�س�بقين.

لقد ك�ن لتخ�س�ض "حزب اهلل" ب�لمق�ومة, واندراجه كليًّ� في م�سروعه� بهدف التحرير, وانفراده 
بهذه المهمة لأ�سب�ب عديدة, اأهمه� توفر التمويل الإيراني والحم�ية ال�سورية وقراره� بح�سرية المق�ومة, 
اآث�ر ب�لغة في �سورة الحزب الذي ا�ستط�ع ب�أدائه المتميز, والت�سحي�ت الكبيرة التي قدمه�, اأن يتخطى 
ال�سعيد  على  وحتى  بل  اللبن�ني,  ال�سعيد  على  والوطنية  الإ�سالمية  للمق�ومة  رمز  اإلى  ويتحّول  �سيعيته 
"حزب اهلل" حزًب� مق�وًم� وح�ماًل لم�سروع المق�ومة, بقي عمليًّ� متج�وًزا لبنيته  العربي. وط�لم� بقي 
المذهبية. اإل اأن انخراط "الحزب" في ال�سراع ال�سي��سي اللبن�ني الداخلي الذي �سهد انق�س�ًم� �سي��سيًّ� 
"حزب اهلل" لدى المكون�ت الط�ئفية  اأع�د ت�سكيل �سورة  خطيًرا بعد اغتي�ل الرئي�ض رفيق الحريري, 
لة للطيف الوطني اللبن�ني. ف�أ�سبح في �سراع�ته ومواقفه الداخلية حزًب� �سيعيًّ�, يختلف  المختلفة الم�سكِّ
"حزب اهلل"  اأ�سبح  لقد  ب�أنه حزب م�سلح.  تف��سلية" تتمثل  "ميزة  ب�متالكه  اللبن�نية  بقية الأحزاب  عن 
طرًف� �سي��سيًّ� في ملعب ال�سي��سة المحلية وتوازن�ته�, يعمل بمواجهة اأطراف �سي��سية اأخرى في الداخل 
اللبن�ني. وهو بهذه الحيثية �س�هم من حيث ل يدري بطرح اإ�سك�لية ال�سالح والمق�ومة والدولة ال�سرعية 
الدولة  ببع�ض من �سالحي�ت  "ممت�ز" يتمتع  اإلى حزب  ب�لت�لي  الأحزاب. وتحّول  ك�فة  تحت�سن  التي 
ي�ستخدم  ولن  لم  ب�أنه  ب�سدقيته,  الجميع  ي�سكك  اأ�سبح  الذي  تكراره  من  الرغم  وعلى  الدولة.  �سمن 
ال�سالح في الداخل. هذه الأمور دفعت "حزب اهلل" اإلى تقديم مق�ربة �سي��سية جديدة في وثيقة ن�درة, 

عمد "الحزب" اإلى ت�سليط الأ�سواء عليه�, فم� هي دللت هذه الوثيقة واأبع�ده�؟

اإعالن الوثيقة ال�سيا�سية اجلديدة )2009( ومدلوالتها
في اأواخر ع�م 2009 قدم "حزب اهلل" وثيقة �سي��سية جديدة ومهمة, يمكن اعتب�ره� اأول مح�ولة 
مكتوبة من قبله تت�سمن تجديًدا للكثير من المفردات والم�سطلح�ت فيم� يتعلق ب�ل�س�أن اللبن�ني, ف�ساًل 
عم� ت�سمنته من قراءة للواقع الدولي الراهن وم�سروع الهيمنة الأمريكية واأثر هذا الم�سروع في الع�لم 

العربي والإ�سالمي. 

موقع  من  �سدرت  وثيقة  لكنه�  "الحزب",  عن  �سدر  اأيديولوجي  م�ستند  اآخر  هي  الوثيقة  هذه 
المع�ر�سة, اأي اإنه� �سدرت حين ك�ن الحزب خ�رج الحكومة ومق�طًع� له� و�س�عًي� لإ�سق�طه�, لذلك 
فمق�ربته� للمو�سوع اللبن�ني تنطلق من هذه الخلفية, وهي اإذ ت�سعى اإلى التف�سيل في المي�دين الدولية 
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مهمة  تبرير  م�سبًق�, وهو  واحد محدد  بهدف  اإل  ذلك  تفعل  ف�إنه� ل  والمحلية,  والإ�سالمية  والعربية 
ال�سراع ب�سكله الم�سلح ح�سريًّ�, واإق�مة الحجة على الخ�سم الراف�ض لخي�ر المق�ومة. 

تح�سر اأمريك� دوليًّ� كخ�سم اأول, لكنه� في هذه الوثيقة, يجري تحليل �سي��س�ته� بعيًدا عن الخط�ب 
وحدة  عن  ب�لحديث  الكتف�ء  دون  من  الراأ�سم�لي  والتوح�ض  العولمة  خط�ب  مع  وب�لتزامن  الديني 
الم�ست�سعفين وال�سيط�ن الأكبر, كم� في الوثيقة الأولى. وكذلك تح�سر اأوروب� ب�سفته� �سعيفة وت�بعة 
والخال�سة  المق�ومة.  ذاكرته�  وا�ستع�دة  م�سئولي�ته�  تحمل  اإلى  مدعوة  لذلك هي  الأطل�سي,  للحلف 
على ال�سعيد الدولي اأن اأمريك� لم تترك الخي�ر اإل للمق�ومة, لذلك يجب اإق�مة حلف مق�وم على ال�سعيد 
الدولي. وتجد الوثيقة في بع�ض دول اأمريك� الالتينية من هو موؤهل لذلك وتتطلع لدور اأوروبي م�ستقبلي. 

ق�لت  التي  تنظيمه�"  اأو  النزاع�ت  ح�سر  "مدر�سة  والإ�سالمي  العربي  الم�ستوى  على  الوثيقة  تتبنى 
في  تجعل  وهي  ب�لمق�ومة,  وم�س�همته�  بدوره�  م�سيدة  معه�  مميزة  اإلى عالق�ت  وتدعو  �سوري�,  به� 
الوقت نف�سه من اإيران "اأنموذًج� تحريريًّ� ا�ستقالليًّ�", وتجعل من العالق�ت الخالفية في الدواخل العربية 
والإ�سالمية مجرد توترات مفتعلة واإ�س�ءة توظيف للتعدد الديني والقومي, يتحمل م�سئوليته� "الغرب" 

وبع�ض الت�سورات الالم�سئولة عند بع�ض العرب والم�سلمين. 

فل�سطين  واأن  النف�ض",  "دف�ع عن  معه�  المواجهة  واأن  دائم",  "خطر  ب�أنه�  اإ�سرائيل  الوثيقة  ت�سف 
اأنه�  بخ��سة  الأنجع,  و�سبله  ال�سراع  اإدارة هذا  كيفية  اأن تحدد  ال�سراع من دون  "ق�سية مركزية" في 
 � تطلب من "لبن�ن اأن ينه�ض بق�سطه الواجب في ال�سراع العربي – الإ�سرائيلي", كم� اأنه� ل تحدد اأي�سً
بين  اأبرز جوانب الختالف  اأحد  لبن�ن وهذا هو  الواجب على  ال�سراع  "الق�سط" في هذا  مقدار هذا 

� في هذا المج�ل.  � وع�مًّ اللبن�نيين؛ بحيث تبقى ال�ستراتيجية الدف�عية عنواًن� عري�سً

اأم�م هذه القراءة تت�س�ءل اأهمية الحديث عن لبن�ن الدولة والموؤ�س�س�ت, وت�سبح حديًث� تف�سيليًّ� اإزاء 
ثقل الق�سية الكبرى التي تواجه "الأمة" في ت�سديه� للهيمنة الأمريكية وال�ستكب�ر الع�لمي والتخل�ض من 

الكي�ن ال�سهيوني.   

مع ذلك ثمة توجه جديد في ال�س�أن اللبن�ني يبرز فيه الحزب لبن�نيته ب�سكل وا�سح على عك�ض الر�س�لة 
المفتوحة اإلى الم�ست�سعفين في لبن�ن ع�م )1985(, التي يمكن اعتب�ره� بمث�بة وثيقة النطالقة. فنجد في 
� ق�طعة في النتم�ء الوطني مثل: "اإن لبن�ن هو وطنن� ووطن الآب�ء والأجداد, كم� هو  هذه الوثيقة ن�سو�سً
وطن الأبن�ء والأحف�د, وكل الأجي�ل الآتية... هذا الوطن نريده لكل اللبن�نيين على حد �سواء يحت�سنهم 
� و�سعًب� ودولة وموؤ�س�س�ت, ونرف�ض  ويت�سع لهم وي�سمخ بهم وبعط�ءاتهم, ونريده واحًدا وموحًدا, اأر�سً
, عزيًزا كريًم�  ا م�ستقالًّ اأي �سكل من اأ�سك�ل التق�سيم اأو "الفدرلة" ال�سريحة اأو المقنعة, ونريده �سيًدا حرًّ

منيًع� قويًّ� ق�دًرا, ح��سًرا في مع�دلت المنطقة".
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م� يريده "حزب اهلل" من هذا الوطن قد ل يختلف, وفق هذا الن�ض بعموميته, عم� يريده اأي طرف 
�سي��سي اآخر من مع�ر�سيه, اإل اأن "حزب اهلل" يرى اأن من اأهم ال�سروط لقي�م وطن من هذا النوع "اأن 
تكون له دولة ع�دلة وق�درة وقوية, ونظ�م �سي��سي يمثل بحق اإرادة ال�سعب وتطلع�ته اإلى العدالة والحرية 
والأمن وال�ستقرار والرف�ه والكرامة...". اإن التمّعن في هذه ال�سروط الم�سبقة لقي�م وطن, يجعل من 
الموا�سف�ت ك�سرط م�سبق  الدولة وفق هذه  قي�م  اأن تحقق  المن�ل, ذلك  بعيد  الوطن حلًم�  قي�مة هذا 
متفقة  غير  الأ�س��سية  اللبن�ني  ال�سي��سي  المجتمع  اأن مكّون�ت  له ط�لم�  معنى  وقي�مته ل  الوطن  لوجود 
على م�سمون هذه الدولة و�سي��س�ته� وكيفية قي�مه� بوظ�ئفه�, ونط�ق �سالحيته� و�سي�دته� على اأر�سه�. 
وهذا ب�لفعل م� دفع الحزب اإلى تخ�سي�ض فقرة ك�ملة تحت عنوان الدولة والنظ�م ال�سي��سي في وثيقته, 

يطرح فيه� روؤيته للنظ�م ال�سي��سي اللبن�ني والإ�سك�لي�ت التي تمنع اإ�سالحه وتحديثه ب�سكل م�ستمر. 

ديمقراطية  وتحقيق  الدولة  قي�م  اأم�م  قويًّ�  ع�ئًق�  ال�سي��سية  الط�ئفية  اعتب�ر  في  اهلل"  "حزب  يتردد  ل 
"الحزب"  لكن  ب�لمع�ر�سة.  والأقلية  ب�لحكم  المنتخبة  الأكثرية  تقوم  اأن  �سوئه�  في  يمكن  �سحيحة 
� ل يتردد في ت�أجيل المط�لبة ب�إلغ�ء الط�ئفية ال�سي��سية, ويتج�وز هذا المو�سوع في وثيقته بمرونة  اأي�سً
هيئة  ت�سكيل  وجوب  على   � ن�سَّ اللبن�ني  والد�ستور  الط�ئف  اتف�ق  اأن  من  الرغم  على  الت�س�وؤل,  تثير 
وطنية علي� لإلغ�ء الط�ئفية ال�سي��سية منذ ع�م 1990. يتج�وز "حزب اهلل" هذا الع�ئق المو�سوعي اأم�م 
ف�إن  اأ�س�ض ط�ئفية  ال�سي��سي يقوم على  النظ�م  "ط�لم�  اأنه  ليقرر  الديمقراطية, كم� تقول وثيقته,  تحقيق 
"الديمقراطية التوافقية" تبقى الق�عدة الأ�س��ض للحكم في لبن�ن؛ لأنه� "التج�سيد الفعلي لروح الد�ستور 

ولجوهر ميث�ق العي�ض الم�سترك". 

هن� يمّهد "حزب اهلل" ل�سورة الدولة التي يريده�. ول يخفى التن�ق�ض في حيثي�ت الن�ض ومقدم�ته 
ونت�ئجه؛ اإذ كيف يمكن اأن تكون الديمقراطية التوافقية التج�سيد الفعلي لروح الد�ستور الذي ن�ض منذ 
ع�م 1990 على ت�سكيل الهيئة العلي� لإلغ�ء الط�ئفية ال�سي��سية, التي يعترف "الحزب" في مقدمة وثيقته 
اأم�م تحقيق  قويًّ�  النظ�م وتطويره وتحديثه وت�سكل ع�ئًق�  اإ�سالح  "تمنع  التي  الأ�س��سية  الم�سكلة  ب�أنه� 
ديموقراطية �سحيحة يمكن في �سوئه� اأن تحكم الأكثرية المنتخبة وتع�ر�ض الأقلية المنتخبة, ويفتح 

فيه� الب�ب لتداول �سليم لل�سلطة بين الموالة والمع�ر�سة...".

تت�سح ال�سورة اأكثر حين يرف�ض الحزب مع�دلت الأغلبية والأقلية في مق�ربة الم�س�ئل الوطنية؛ لأن 
مثل هذه المق�رب�ت العددية مرهونة عنده "بتحقق ال�سروط الت�ريخية والجتم�عية لمم�ر�سة الديمقراطية 
تكري�ض  اأجل  من  البن�ء  التع�ون  يطرح  هو  لذلك  ذاته".  بحد  قيمة  المواطن  فيه�  ي�سبح  التي  الفعلية" 
"الم�س�ركة الحقيقية", بين الطوائف طبًع�, التي ت�سكل ال�سيغة الأن�سب لحم�ية تنوعهم بعد حقبة �سببته� 
�سي��س�ت ق�مت على النزوع نحو "ال�ستئث�ر والإلغ�ء والإق�س�ء". ويم�سي "الحزب" موغاًل في تنظيره 
للديمقراطية التوافقية التي يعتبره� �سيغة �سي��سية مالئمة لم�س�ركة حقيقية من قبل الجميع, وع�مل ثقة 

مطمئن لمكون�ت الوطن ولبن�ء "الدولة الُمطمئنة" التي ي�سعر جميع مواطنيه� اأنه� ق�ئمة من اأجلهم. 
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في الواقع ل يجد الق�رئ لوثيقة "حزب اهلل" جواًب� عن اأ�سئلة من النوع الذي يطلب تف�سيًرا للمق�سود 
اإحداثه�  الواجب  الد�ستورية  التعديالت  م� هي  التوافقية وحدوده�, وكيفية مم�ر�س�ته�.  ب�لديمقراطية 
لكي ت�سبح وا�سحة ومحددة للجميع, ولي�ست كم� هي الآن مبهمة وعر�سة لتف�سيرات متنوعة ومط�طة؟ 
الطوائفية  المجموع�ت  فدرالية  اإلى مالم�سة حدود  ي�سل  التوافقية  الديمقراطية  �سع�ر  ف�لبع�ض وتحت 
مب��سرة والبع�ض الآخر يالم�سه� ب�سكل خجول ومقّنع يكتفي بعمومي�ت الن�ض الد�ستوري الذي يقول: 
"ل �سرعية لأي �سلطة تن�ق�ض ميث�ق العي�ض الم�سترك". وبين الموقفين غمو�ض والتب��ض يت�أرجح بينهم� 

الكثير من القي�دات ال�سي��سية الط�ئفية طبًق� لم�س�لحه� وحم�ية لزع�م�ته�. 

ثمة تط�بق حرفي بين الن�ض الوارد في هذه الوثيقة والن�ض الوارد في وثيقة التف�هم بين الحزب والتي�ر 
التوافقية  الديمقراطية  "اإن  يقول:  الذي   ,)2006 فبراير  �سب�ط/   6( �سنوات  ثالث  قبل  الحر  الوطني 
تبقى الق�عدة الأ�س��ض للحكم في لبن�ن؛ لأنه� التج�سيد الفعلي لروح الد�ستور, ولجوهر ميث�ق العي�ض 
الم�سترك, من هن� ف�إن اأي مق�ربة للم�س�ئل الوطنية وفق مع�دلة الأكثرية والأقلية تبقى رهن تحقق ال�سروط 
الت�ريخية والجتم�عية للمم�ر�سة الديمقراطية الفعلية التي ي�سبح فيه� المواطن قيمة بحد ذاته "بحيث 
في  لخ�سومه�  قراراته�  تعطيل  حق  م�سبًق�  تعطي  اأن  الحكوم�ت  على  واجًب�  المنطق  هذا  وفق  ي�سبح 

الأقلية, عبر �سيغة الثلث ال�س�من". 

التوقف عند هذه النقطة م�س�ألة ب�لغة الأهمية, ذلك اأنه� تتعلق بفل�سفة النظ�م وطبيعة الدولة وهويته�, 
بخ��سة اأن الوثيقة تتحدث بو�سوح عن رف�سه� لمع�دلة "الأكثرية والأقلية" في مق�ربة الم�س�ئل الوطنية, 
وتعتبر "الديمقراطية التوافقية" هي التج�سيد الفعلي لروح الد�ستور من دون تحديد م�سمونه� ونظ�مه� 
الط�ئفية  ب�سفتهم  الأفراد  اأم  الطوائفية  "المجموع�ت"  ديمقراطية  هي  فهل  ومفهومه�.  وحدوده� 
والمواطنية؟ وهل تمتلك اأي ط�ئفة من الطوائف الثم�ني ع�سر حق الفيتو المعطل اأم هو حق لطوائف 
اأ�سئلة كثيرة يثيره� مو�سوع الديمقراطية التوافقية, المطروح ك�سرط لبن�ء "الدولة الُمطمِئنة"  محددة؟ 

التي يط�لب به� "حزب اهلل". 

في الواقع ثمة اإلغ�ء للدولة في معر�ض الحديث عن اإ�سالحه�, فم� الذي يتبقى من الديمقراطية غير 
فدرالية الطوائف المقنعة ب�لتوافقية؟ وكيف يمكن التو�سل اإلى قرار وطني اإذا ك�ن كل فريق ط�ئفي يملك 
اإلى بن�ء الدولة  حق النق�ض؟ ولمن يكون الحتك�م؟ وكيف ت�ستقيم الم�س�ءلة والمح��سبة؟ وم� ال�سبيل 

القوية الق�درة الع�دلة التي تدعو اإليه� الوثيقة؟ ثمة كثير من الغمو�ض يكتنف هذا الج�نب في الوثيقة.

اإن بق�ء هذا المو�سوع ملتب�ًس� ومبهًم� في الوثيقة يترك م�س�حة كبيرة من الختالف يقوم عليه� النظ�م 
الع�م ويت�أ�س�ض وفقه� منطق ال�سلطة, وهذا م� تبين بو�سوح خالل ان�سح�ب ممثلي "حركة اأمل" و"حزب 
اهلل" من حكومة الرئي�ض فوؤاد ال�سنيورة )2006(؛ اإذ اعُتبر هذا الن�سح�ب من قبلهم� ان�سح�ًب� وتغييًب� 
للط�ئفة ال�سيعية, الأمر الذي يفر�ض ب�لت�لي حّل الحكومة على الرغم من عدم تمتع المن�سحبين ب�أغلبية 
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تفقد الحكومة �سرعيته� الد�ستورية, وعلى الرغم من اأن منطق الحكومة ب�لأ�س��ض ق�م على اأنه� لم تتعمد 
تغييب ط�ئفة بحد ذاته�, بل هي ت�أ�س�ست ون�لت الثقة بعد م� �س�ركت فيه� كل الطوائف, وذلك التزاًم� 
ب�لن�ض الد�ستوري الذي يقول اإنه ل �سرعية لأي �سلطة تن�ق�ض ميث�ق العي�ض الم�سترك. ومع ذلك يمكن 
القول اإن ا�ستق�لة ممثلي ط�ئفة م� وعدم قدرة الحكومة على ا�ستبدالهم يطرح اإ�سك�لية التغييب والقوة 
التي يفر�سه�  ال�سي��سية وال�سطوة الأمنية  ب�لهيمنة  يتمثل  الواقع الذي  للبدلء من جهة, والأمر  التمثيلية 
التنظيمين على الط�ئفة ال�سيعية وقدرة الحكومة على تخطي هذا الواقع من دون تهديد ال�سلم الأهلي 

من جهة اأخرى. 

من هن� يت�أ�س�ض منطق الديمقراطية التوافقية الذي يطرحه "الحزب" في وثيقته على ق�عدة النق�س�م 
ويتبين  الم�ستوي�ت.  ك�فة  على  ا  ح�دًّ ا�سطف�ًف�  اأنتج  الذي  اآذار,  و8   14 فريقي  بين  العميق  ال�سي��سي 
ذلك بو�سوح حين يربط الحزب في وثيقته بين الديمقراطية التوافقية ورف�ض "الإق�س�ء" و"ال�ستئث�ر" 
و"الإلغ�ء", وهي ال�سع�رات التي ترددت في الحملة على حكومة ال�سنيورة وفريق 14 اآذار الذي ح�ز 

على الأغلبية الني�بية في انتخ�ب�ت 2005 و2009.

توؤدي هذه القراءة النقدية لبع�ض الجوانب اللبن�نية في الوثيقة اإلى مح�سلة مف�ده� اأن الوثيقة كتبت 
الذي  ال�سراع  لوازم  اإط�ر  في  وج�ءت  ال�سي��سي,  الحل  وا�ستع�س�ء  النق�س�مي  ال�سج�ل  وط�أة  تحت 
يخو�سه "الحزب" في الداخل اللبن�ني لت�سكل قراءة �سج�لية اأكثر منه� قراءة تحليلية ه�دئة لأزمة النظ�م 
الطموح  والم�سروع  الم�ستقبلي  التطلع  الظرفي, وغ�ب عنه�  الط�بع  عليه�  قراءة غلب  اللبن�ني. وهي 
الذي يع�لج اأزمة النظ�م ال�سي��سي وتركيبته بعمقه� وبك�فة اأبع�ده�؛ اإذ م�ر�ض الحزب هروًب� �سريًع� من 
الإ�سك�ل الط�ئفي بعد اأن �سجل اعتراًف� اأدبيًّ� ونظريًّ� ب�أنه عّلة هذا النظ�م, لكنه عمد بعد ذلك اإلى المط�لبة 
بتكري�ض كل اأ�سك�ل ومظ�هر واأمرا�ض هذا النظ�م الط�ئفي "البغي�ض", بل ذهب اإلى "التنظير" له وعمد 
الُمطمِئنة"  "الدولة  وملخ�سه�  يقدمه�,  التي  ال�سحرية  الو�سفة  عبر  لتداعي�ته  ال�سي��سي  "الت�أ�سيل"  اإلى 
ومفت�حه� "الديمقراطية التوافقية" التي يختزل التعبير عنه� �سيوخ الطوائف واأمراوؤه� وق�دته� وممولوه� 

الجدد.

ول م�سكلة بعد ذلك في تعداد ق�ئمة بموا�سف�ت هذه الدولة التي يريده� "الحزب", والتي بلغت 
الأر�ض  وتحمي  الوطنية,  الوحدة  على  وتحر�ض  الحري�ت,  ت�سون  بدولة  تبداأ  �سفة,   17 وثيقته  في 
وال�سعب وال�سي�دة وال�ستقالل, وتح�رب الف�س�د, ويتوفر فيه� تمثيل ني�بي �سليم, وتقيم اقت�س�ده� على 
القط�ع�ت المنتجة, وتطبق الإنم�ء المتوازن, وتدعم التعليم الر�سمي وغيره� من العن�وين التي ل يختلف 
عليه� اللبن�نيون, بقدر م� يختلفون على الم�س�مين والح�س�ض المت�أتية من الم�سروع�ت من جهة, وعلى 
التح�لف�ت ال�سي��سية بكل اأبع�ده� المحلية والإقليمية والدولية من جهة اأخرى. واأهم هذه الم�س�ئل هي 

م�س�ألة �سالح "حزب اهلل". 
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هذا  ومحورية  ب�أهمية  الوعي  من  انطالًق�  المق�ومة  عنوان  تحت  م�ستقالًّ  بنًدا  الوثيقة  خ�س�ست 
حققته�  التي  الإنج�زات  اأن  ب�خت�س�ر  الوثيقة  تقرر  الخالفية,  المو�سوع�ت  من  ب�عتب�ره  المو�سوع, 
المق�ومة وتّوجته� في التحرير ع�م 2000, والنت�س�ر الت�ريخي في حرب تموز/ يوليو 2006, اإنم� 
لمرحلة  اأ�س�ض  م�  وهذا  والجي�ض,  ال�سعب  فيه� جهود  تك�ملت  الوطن,  عن  للدف�ع  حية  تجربة  تقدم 
جديدة عنوانه� "محورية المق�ومة دوًرا ووظيفة في ردع العدو وت�أمين حم�ية وا�ستقالل الوطن", واأن 
هذا الدور وهذه الوظيفة "�سرورة وطنية دائمة دوام التهديد الإ�سرائيلي ودوام اأطم�ع العدو في اأر�سن� 
ومي�هن� ودوام غي�ب الدولة القوية الق�درة", واأنه ط�لم� ا�ستمر وجود الخلل بين الدولة والعدو, ف�إن هذا 
يحتم تكري�ض "�سيغة دف�عية تقوم على المزاوجة بين وجود مق�ومة �سعبية ت�س�هم في الدف�ع عن الوطن 
في وجه اأي غزو اإ�سرائيلي, وجي�ض وطني يحمي الوطن ويثبت اأمنه وا�ستقراره, في عملية تك�مل اأثبتت 
المرحلة الم��سية نج�حه� في اإدارة ال�سراع مع العدو..." على اأن تو�سع هذه ال�سيغة "�سمن ا�ستراتيجية 
تحمل  في  لبن�نية  م�س�ركة  اأو�سع  يتطلب  هذا  اأن  الوثيقة  وتعتبر  للبن�ن".  الحم�ية  مظلة  ت�سكل  دف�عية 
لم  المنتظرة  الدف�عية  ال�ستراتيجية  اأن هذه  اإل  له,  الحم�ية  �سبل  وتوفير  الوطن  الدف�ع عن  م�سئولي�ت 
تولد, بل اإن هيئة الحوار الوطني الموكلة ب�إنت�جه� ف�سلت في التو�سل اإلى نت�ئج عملية. ولم يقدم الحوار 
ال�سالح  توحيد  ب�تج�ه  المذهبي  وانحب��سه�  ال�سيعية  ح�سريته�  من  المق�ومة  تخرج  عملية  مق�ربة  اأية 
الداخلي للمق�ومة. ويحيل  ال�سي��سي  التوظيف  العدو بعيًدا عن  الوطني وتوجهه نحو  ال�سرعي وقراره 
"الحزب" ال�سيغة الدف�عية التي تقوم على المزاوجة بين الجي�ض والمق�ومة اإلى نظرية دف�عية ت�سكل مظلة 
الحم�ية للبن�ن, لكن هذه الإح�لة ل تزال مو�سع خالف ل يبدو معه "الحزب" على ا�ستعداد  لتحويله� 

اإلى ا�ستراتيجية دف�عية جدية تحت جن�ح الدولة. 

ل تت�سمن الوثيقة �سيًئ� جديًدا فيم� يتعلق بوظيفة المق�ومة ودوره� في لبن�ن, وهذا م� اعترف به ال�سيد 
ح�سن ن�سر اهلل في اأجوبته لل�سح�فة بعد تالوة الوثيقة, لكنه اأ�س�ف: "نحن ل ندعي ولم ندِع يوًم� اأن 
المق�ومة في لبن�ن حظيت ب�إجم�ع وطني, فكل المق�وم�ت في الت�ريخ ع�نت من اإ�سك�لية الح�سول على 
الإجم�ع, لذلك نقول بكل �سراحة الإجم�ع الوطني على المق�ومة ك�ن �سرط كم�ل ولم يكن �سرط 
وجود". وي�سيف "اأن م� هو ق�ئم ح�ليًّ� من تع�ون بين الجي�ض والمق�ومة تجربة اأثبتت نج�حه�, وهذه 
التجربة يمكن ال�ستف�دة منه� و�سي�غته� ب��ستراتيجية دف�عية ويتطلب الأمر مزيًدا من النق��ض والتف�سيل". 
وحول ح�سرية قرار ال�سلم والحرب, يوؤكد اأن هذا المو�سوع م�سّلم به, ف�لدولة هي الم�سئولة عن اتخ�ذ 
ال�سلم  قرار  اأن  علًم�  فيه,  نق��ض  لدين�  لي�ض  المو�سوع  الع�م وهذا  ال�س�أن  في كل  الع�م  ال�سي��سي  القرار 

والحرب في المنطقة هو في يد اإ�سرائيل, ولي�ض في يد اأحد لالأ�سف ال�سديد. 

في الخال�سة يمكن القول اإن الوثيقة ال�سي��سية لحزب اهلل )2009( قدمت �سورة مختلفة عن تلك 
التي قّدمته� الوثيقة الأولى الت�أ�سي�سية التي اأعلنت تحت ا�سم ر�س�لة اإلى الم�ست�سعفين في �سب�ط/ فبراير ع�م 
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1985, والتي اأكد فيه� "الحزب" هويته الثورية الإ�سالمية وانتم�وؤه اإلى الأمة الإ�سالمية, وفي طليعته� 
اإيران والتزامه ب�لولي الفقيه. ففي هذه الوثيقة نجد مح�ولة مترددة للتكيف مع وق�ئع ومعطي�ت ال�س�حة 
اللبن�نية, على الرغم من اأن هذه المح�ولة المترددة ت�أتي من موقع النق�س�م الوطني وت�أ�سي�ًس� عليه.                      

حزب اهلل والثورات العربية
في  اتخذ  واإن  تون�ض وم�سر,  لثورتي  وت�أييده  دعمه  الإعراب عن  في  "حزب اهلل" متردًدا  يكن  لم 
البداية مق�ربة حذرة خوًف� من اأن يوؤثر اأي دعم مبكر من قبل "الحزب" على �سرعية تلك التحرك�ت, 
ويتم ب�لت�لي ا�ستغالله من قبل الأنظمة التي غ�لًب� م� تكرر "ب�أن المتظ�هرين الذين يخرجون اإلى ال�س�رع 

اإنم� يفعلون ذلك تنفيًذا لأجندات خ�رجية".

    في خط�ب 7 �سب�ط 2011 د�سّن "حزب اهلل" قراءة ا�ستراتيجية اأعلن فيه� في احتف�ل "انت�س�ر 
الثورات العربية" دعمه لهذه الثورات على ل�س�ن اأمينه الع�م؛ لأنه�: "اإرادة حقيقية من ال�سعوب العربية 
ا�ستبدادية  اأنظمة  وجه  في  والقت�س�دية  وال�سي��سية  الجتم�عية  العدالة  اأجل  من  تك�فح  التي  والم�سلمة 
ف��سدة وغير �سرعية" تلقى الدعم من الولي�ت المتحدة واإ�سرائيل. ك�ن ل�سقوط نظ�م مب�رك وقع احتف�لي 
خ��ض لدى "الحزب" الذي نجح في تهريب عن��سره من ال�سجون الم�سرية في خ�سم الفو�سى والرتب�ك 
الأمني الذي عّم م�سر لأ�س�بيع, الذين اتهموا بت�سكيل خلية اأمنية تهدد الأمن القومي الم�سري اأثن�ء حكم 
مب�رك. وك�ن بع�ض من هوؤلء ح��سًرا في الحتف�ل, وفي ال�سفوف الأم�مية وفي خطوة تحمل الكثير 

من المع�ني والدللت. 

األق�ه  ففي خط�ب  "الحزب",  اهتم�م  نط�ق  في  واليمن وحده�  وليبي�  وتون�ض  م�سر  ثورة  تكن  لم 
في 18 اآذار/م�ر�ض 2011 تطرق ال�سيد ن�سر اهلل اإلى م� يجري في البحرين و�سّن هجوًم� عنيًف� على 
القمع الذي تعر�ض له المتظ�هرون مه�جًم� بعنف قرار الحكومة البحرينية قمع مع�ر�سيه� الم�س�لمين, 
�ه النظ�م الف��سد الذي يدمر  مديًن� قرار مجل�ض التع�ون الخليجي وال�سعودية اإر�س�ل الجنود لدعم م� �سمَّ
الم�س�جد والح�سيني�ت ويقتل الأبري�ء والأطف�ل, مت�س�ئاًل عن �سبب �سمت الع�لم العربي والم�سلم عن 
الظلم الذي يحيق ب�إخوانهم في البحرين, مت�س�ئاًل: هل لأنهم �سيعة؟ م�ستغرًب� عدم اإث�رة الم�س�ألة المذهبية 

عند الحديث عن دعم ال�سعب الفل�سطيني اأو الم�سري اأو التون�سي اأو الليبي.

يو�سف  لل�سيخ  مب��سر  غير  انتق�ًدا  ت�سمنت  والتي  للحزب,  الع�م  الأمين  اأطلقه�  التي  المواقف 
القر�س�وي والحملة الإعالمية التي رافقته� في تليفزيون "المن�ر", والتي احتلت م�س�حة اإعالمية كبيرة, 
م�سحوبة مع تعبئة ع�لية النبرة تركز على البعد المذهبي في عملية القمع الذي يتعر�ض له المحتجون 
في البحرين, مع اإدانة لل�سمت العربي الر�سمي والإعالمي, وبخ��سة لل�سي��سة ال�سعودية التي �س�رعت 
ب�إر�س�ل قوات درع الجزيرة, والتي اعتبرت في اإعالم "الحزب" بمث�بة قوات احتالل, وم� تبع ذلك من 
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ندوات وتظ�هرات, لم تمر بهدوء, بل نتج منه� اأزمة دبلوم��سية بين لبن�ن ودول الخليج عموًم� ط�لت 
اللبن�نيين الع�ملين هن�ك, وبخ��سة في البحرين. وتف�قمت تداعي�ت هذه المواقف  م�س�لح العديد من 
على الرغم من المح�ولت الر�سمية اللبن�نية ل�ستيع�ب اأث�ره� ال�سيئة على اللبن�نيين الع�ملين في الخليج. 

للملف  المذهبية  ب�أبع�ده�  ال�سي��سية  ف�لمق�ربة  نة,  ال�سُّ الإ�سالميين  بين  الفعل  الأهم هو ردود  اأن  اإل 
البحريني والحملة التي تعر�ض له� العالمة يو�سف القر�س�وي لم تكن لتمر بب�س�طة, بخ��سة مع اندلع 
�سرارة الحتج�ج�ت ال�سعبية ال�سلمية في �سوري�, التي اتخذ منه� العالمة القر�س�وي موقًف� موؤيًدا وداعًم�, 
اإلى التج�وب مع مط�لب المتظ�هرين ال�سلميين ب�لإ�سالح, وذلك في البداي�ت  داعًي� النظ�م ال�سوري 
الأولى لهذه الحتج�ج�ت. والمف�رقة التي وقع فيه� "حزب اهلل" واإعالمه اأنه منذ اللحظة الأولى تبنى 
المتظ�هرين والمحتجين,  للتع�مل الأمني مع  الغط�ء الأخالقي  ب�لك�مل, حتى في توفيره  النظ�م  منطق 
والإ�سالمي  العربي  والع�لم  لبن�ن  في  �سوري�  واأ�سدق�ء  "الحزب"  حلف�ء  من  العديد  اأن  من  الرغم  على 
اتخذوا مواقف متب�ينة, تنوعت م� بين الر�س�نة والمو�سوعية والن�سح والنقد, م� عدا القّلة القليلة التي 
ت�سرفت اأو اأعلنت مواقف ت�أييد ك�ملة اأو جنحت نحو المزايدة في الت�أييد منذ اللحظة الأولى. ل بل 
اإن اإعالم "الحزب" لم يتردد في تبني مقولة "ال�سلفيين" والموؤامرة الأمريكية – الإ�سرائيلية �سد النظ�م 

والإ�س�رة لرتب�ط المع�ر�سة ال�سورية ب�أجندات خ�رجية. 

لم يتردد الحزب بين ثورتي البحرين و�سوري� في ن�سرة الأولى بحرارة, في حين اأنه فوجئ بدايًة بوق�ئع 
الحدث ال�سوري, ثم لم يتردد ب�لوقوف اإلى ج�نب النظ�م واإدانة الحراك ال�سعبي ال�سلمي منذ بداي�ته. 
وتتجّلى المف�رقة في خط�ب "الحزب" في اأنه حين يتحدث عن اأقلية مذهبية ح�كمة في البحرين معززة 
الإخوان  اآلي�ت خط�ب  نف�ض  ي�ستخدم  ف��سدة مت�سلطة وارثة,  القوة وال�سلطة والثروة واأ�سرة  ب�حتك�ر 
الم�سلمين ال�سوريين الثم�نيني مقلوًب�. والأدهى اأنه ل يجد حرًج� في تقديم الدعم الأخالقي وال�سي��سي 
للنظ�م الث�ني الذي تتوفر فيه الموا�سف�ت نف�سه� ب�سكل معكو�ض, وهو النظ�م نف�سه الذي لم يجد حرًج� 

في دعم النظ�م البحريني الذي ي�سبهه, والذي ي�ستميت "الحزب" في دعم مح�ولت اإ�سق�طه. 

يتم  حين  ال�سوري  النظ�م  حلف�ء  به  ي�سعر  الذي  الحرج  مدى  ينكر  اأن  ي�ستطيع  اأحد  ل  الواقع  في 
مق�ربة مو�سوع الإ�سالح في �سوري�, والذي يعترف النظ�م ب�سرورته واأولويته والح�جة اإليه منذ اأن تولّى 
الرئي�ض ب�س�ر الأ�سد الحكم, وم� رافقه من وعود ربيعية, وهي وعود لم يتحقق منه� �سيء على الإطالق. 
تلك  ت�أجيل  اإلى  اأدت  التي  الأ�سب�ب  عن  النظر  وبغ�ض  مرة.  من  اأكثر  بذلك  نف�سه  الأ�سد  اعترف  وقد 
الإ�سالح�ت التي يعترف النظ�م ب�أحقيته�, ومع اأن المع�ر�سة ال�سورية لي�ست جميعه� مع�ر�سة اإخوانية 
اأو �سلفية اإ�سالمية, فبين هوؤلء اأطي�ف متنوعة تنتمي اإلى تي�رات علم�نية وفكرية عديدة, ف�إن الأمر يبدو 
اأكثر تعقيًدا اأو ح�س��سية اإذا تعلق ب�لملف الإ�سالمي في �سوري�, وهو ملف موروث من العهد الم��سي 

ومثقل ب�لدم�ء والعداء والأحق�د منذ ع�م 1982. لم تنفع معه المح�ولت المتت�لية لحلحلة عقده. 
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تنّبه "الحزب" اإلى هذا الخلل في خط�به ال�سي��سي, فق�م اأمينه الع�م بمح�ولة ل�سبط المع�يير المزدوجة 
في مواقفه التي قّدمه� في "احتف�ل انت�س�ر الثورات العربية", اأقيم بمن��سبة الذكرى الح�دية ع�سرة لتحرير 
الجنوب, ج�ء فيه ت�أكيده وقوف "الحزب" اإلى ج�نب ثورات ال�سعوب في تون�ض وم�سر وليبي� واليمن 
والبحرين, محدًدا معي�رين ينطلق منهم� موقف حزبه. الأول يتمثل بموقف هذا النظ�م من ق�سية ال�سراع 
اأو اأمل في الإ�سالح على الم�ستوى الداخلي, اأي عندم�  اأفق  العربي - الإ�سرائيلي, والث�ني غي�ب اأي 

يكون هذا النظ�م مقفاًل لكل الأبواب والنوافذ اأم�م الإ�سالح)124 (.          

يعتبر ال�سيد ح�سن ا�ستن�ًدا اإلى م� �سبق اأن المع�يير اأ�سبحت وا�سحة حتى "ل نكيل بمكي�لين", وعليه 
اأع�د فتح ملف الموقف مم� يحدث في �سوري�, موؤكًدا اأنه� بلد مم�نع ومق�وم, لكنه يعترف اأنه� ارتكبت 
اأخط�ء في لبن�ن, ومن جهة ث�نية يذهب اإلى ت�أكيد اأن القي�دة ال�سورية موؤمنة ب�لإ�سالح, واأن اأغلبية ال�سعب 
ال�سوري م� زالت توؤيد هذا النظ�م ورئي�سه. ولذلك دع� ال�سوريين اإلى اأن يعطوا المج�ل لقي�دتهم لتنفيذ 

الإ�سالح�ت, من دون اأن يطلب من هذه القي�دة �سيًئ� مثل التخلي عن الحل الأمني على �سبيل المث�ل. 

ج�ء هذا الموقف بت�أييد النظ�م, متج�هاًل م� يحدث في المدن والقرى والبلدات ال�سورية, وقد بلغ 
عدد المعتقلين وال�سهداء الآلف, ليقطع اأي اأمل بمق�ربة حي�دية للحزب تج�ه ثورة ال�سعب ال�سوري. 
وهو موقف ي�سع "الحزب" والمق�ومة في خندق مواجهة مع القوى الديمقراطية والوطنية المع�ر�سة 
اأن  للمت�بع  ويمكن  والي�س�رية.  والوطنية  والقومية  منه�  الإ�سالمية  وتالوينه�  اأطي�فه�  بك�فة  �سوري�  في 
يلم�ض تب��سير ذلك ب�سل�سلة الردود التي بداأت ب�ل�سدور من مثقفين عرب و�سوريين على خطبة ال�سيد 
ح�سن ن�سر اهلل هذه, هذا ف�ساًل عن ردود �سديدة ال�سلبية تج�ه "الحزب" على الم�ستوى ال�سعبي, التي 
الخطبة  تلت  التي  اأي�ر/م�يو 2011  الدي�ر" في 27  "ُحم�ة  واعت�س�م�ت جمعة  تظ�هرات  في  تجّلت 

والتي تبعه� قطيعة ك�ملة بطبيعة الح�ل. 

ربم� يكون الجه�ز الأيديولوجي للحزب واأدواته التحليلية ومنظومته العقيدية ونموذجه� الإيراني 
ل تتيح له اإدراك خطورة هذا "التبني", تم�ًم� كم� لم تتح له من قبل اإدراك خطورة انحب��ض المق�ومة في 
اأح�س�ن الط�ئفة واحتك�ره� من قبل "الحزب" الذي تحّول عمليًّ� اإلى "الحزب الق�ئد" للمق�ومة ولجميع 
المن�سوين في منظومة الدف�ع عن "�سالحه�". وربم� تكون هذه التركيبة المت�س�بهة بين الحليفين )النظ�م 
والحزب( ل ت�س�عد فعاًل على اإدراك مدى خطورة وفداحة الخ�س�ئر المترتبة على مثل هذه المواقف 

على م�سروع المق�ومة برمته, هذا على فر�ض اأن اأولوية هذا الم�سروع ل تزال ق�ئمة. 

وقد اأ�سبح الأمر اأكثر و�سوًح� مع مرور الوقت وانغم��ض الحزب ع�سكريًّ� في ن�سرة النظ�م ال�سوري, 
وخ��سة في فتحه لجبهتين: ال�سم�لية وال�سرقية للبن�ن؛ حيث يخو�ض من خاللهم� عملي�ت منظمة ويمد 
مق�تليه في �سوري� ب�ل�سالح والم�ل والذخيرة. واأ�سبح لديه من�طق وقرى مكلف من قبل النظ�م بحم�يته�, 

)124 (  خط�ب ال�سيد ح�سن ن�رص اهلل يف من��سبة الذكرى احل�دية ع�رصة لتحرير اجلنوب اللبن�ين 2011/5/26, يف جريدة  االأخبار.
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بل مع�سكرات للتدريب ت�سم لبن�نيين و�سوريين واأج�نب. وامتد ن�س�طه لي�سمل الداخل ال�سوري تحت 
عنوان "الدف�ع عن مق�م ال�سيدة زينب" اإلى ج�نب عن��سر من الحر�ض الثوري الإيراني وهو م� ك�سفه 
مقتل الجنرال ح�سن �س�طري ق�ئد فيلق الحر�ض الثوري الإيراني في لبن�ن بظروف غ�م�سة في �سوري�, 
وتك�سفه عملي�ت الت�سييع المتكررة التي ينظمه� حزب اهلل لعن��سره وبع�ض كوادره الع�سكرية والأمنية, 

ا وعالنية, تحت عنوان �سهداء الواجب الجه�دي)125(. �سرًّ

خال�سة حتليلية 
ال�سيعة,  "اأقلوية" لدى  اإلى خطورة ت�سكل ثق�فة  الدين  الراحل محمد مهدي �سم�ض  نّبه الإم�م  لقد 
ف�أ�سدر "الو�س�ي�", و�سّجله� ب�سوته قبيل وف�ته في 10 ك�نون الث�ني/ ين�ير 2001. ويحتل لبن�ن قلب 
"الو�س�ي�", وهي ت�سكل ع�س�رة فكره وتجربته وخبراته ال�سي��سية والفقهية, وذلك فيم� يخت�ض ال�سيعة 
والم�سيحيين, منّبًه� اإلى اأن اأي انتق��ض من حيثية الم�سيحيين في هذا ال�سرق هو طعن في �سدقية العرب 
والم�سلمين, ف�ساًل عن كونه وب�ًل على الجميع؛ اإذ لم يعد يكفي القول اإن الم�سيحيين "في ذمتن�". اإل اأنه 
في م� يتعلق ب�ل�سيعة, يحدد في و�سية اأولى اإلى عموم ال�سيعة في مختلف الأوط�ن �سرورة: "اأن يدمجوا 
� يميزهم  اأنف�سهم في اأقوامهم وفي مجتمع�تهم وفي اأوط�نهم, واأن ل يخترعوا لأنف�سهم م�سروًع� خ��سًّ
عن غيرهم تحت اأي �ست�ر من العن�وين, من قبيل اإن�س�فهم ورفع الظالمة عنهم, اأو من قبيل كونهم اأقلية 
ب�أنف�سهم وحدهم  اأن يقوموا  اأم�م ظلم الأنظمة,  اأن يح�ولوا, حتى  من الأقلي�ت, ول يجوز ول ي�سح 
وبمعزل عن قوى اأقوامهم بم�س�ريع خ��سة للت�سحيح والتقويم, لأن هذا يعود عليهم ب�ل�سرر ول يعود 
على المجتمع ب�أي نفع")126(. ويعود ويكرر و�سيته "ب�أن يتجنب ال�سيعة �سع�ر حقوق الط�ئفة والمط�لبة 
بح�س�ض في النظ�م")127(. هذا الكالم الداعي اإلى التخّلي عن الم�سروع والخط�ب المذهبي واعتم�د 
الخط�ب والم�سروع الوطني ب�لم�س�ركة والتف�هم مع �س�ئر المجموع�ت في كل بلد, اإنم� ق�له ال�سيخ 
الإم�م قبل وف�ته ب�سنوات, وم�ر�سه في �سلوكه ومواقفه؛ لأنه ك�ن ي�ست�سعر خطورة التحري�ض المذهبي 
والثق�فة التي يجري ت�سويقه� و�سط ال�سيعة منذ ذلك الحين. لقد خ��ض الإم�م �سج�ًل فقهيًّ� وا�سًع� وغنيًّ� 
مع الخط ال�سيعي الخميني من خالل مع�ر�سته لولية الفقيه المطلقة على الأمة, وت�أ�سيله لنظرية ولية 
الأمة على نف�سه�, التي توؤ�س�ض لمب�حث فقهية توحيدية على الم�ستوى الإ�سالمي تتخطى �سيعيته� من 

جهة, وتفتح ب�ب الجته�د نحو الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة بكل اأبع�ده� من جهة اأخرى. 

)126(   دار النهار, بريوت, ط1, 2002, �ض28-27
)127(   املرجع نف�سه, �ض55 – 56

)125(   ومنهم ربيع ف�ر�ض )ال�س�حية اجلنوبية يف 2013/2/1( دف�ًع� عن مق�م ال�سيدة زينب, ح�سني حممد نذر )عرب �س�ليم يف 2013/2/2(. علي ح�سن ن��سيف 
)يف  وب��سل حم�دة   )2012/11/1 الدين )يف  زين  وحيد حممود   )2012/10/7 النمر )يف  الغني  عبد  2012/9/30( وح�سني  العب��ض )يف  ب�أبي  املعروف 
2012/11/10( انظر: ف�دي �س�مية: مق�تلو "حزب اهلل يخو�سون مع�رك �رص�سة يف �سوري�, �سهداء الواجب اجله�دي يتزايدون, جريدة امل�ستقبل, 6 �سب�ط/فرباير 
2013, العدد 4596. ف�ساًل عن املع�رك الوا�سعة التي ن�سبت يف 18 �سب�ط – فرباير 2003 و�سقط خالله� عدد كبري من القتلى يف الف�سري : ملزيد من التف�سيل 

 -http://www.akhbaralyawm.com/article :انظر الرابط
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 لقد ح�سل م� ك�ن يتخّوف منه الإم�م �سم�ض الدين. ف�لم�سهد ال�سي��سي ال�سيعي اليوم يعي�ض ح�لة 
من المخ�وف ن�تجة عن الن�سح�ب الع�سكري الأمني ال�سوري والتي عمدت ال�سيعية ال�سي��سية على 
بعده�  انت�سرت  اإذ  2006؛  تموز  حرب  بعد  ت�سخيمه�  تم  هواج�ض  اإلى  لتحويله�  بفع�لية  توظيفه� 
تحليالت تتحدث عن اأهداف هذه الحرب والتي ك�ن على اأجندته� اقتالع ال�سيعة وتهجيرهم ونفيهم 
اإلى من�طق خ�رج لبن�ن, في العراق اأو غيره, بتغطية عربية ودولية. وبغ�ض النظر عن مدى �سحة هذه 
التحليالت ومدى اقترانه� بدلئل جدية اأو �سدوره� للتوظيف ال�سي��سي والتعبوي المذهبي الذي يخدم 
"بيئة المق�ومة", والذي ل يختلف والح�ل هذه عن طبيعة الم�دة التعبوية للثق�فة الأقلوية عموًم� واله�دفة 
اإلى ت�سنيع الوهم وت�سخيم الخطر واإ�س�عة الريبة والتوج�ض والعداء مع المحيط, بهدف المح�فظة على 
تم��سك المجموعة الداخلي ب�لخوف من الآخر ب�لعموم. والواقع اأن ال�سيعة انتقلوا بعد الط�ئف ب�سرعة 
من مرحلة الحرم�ن اإلى مرحلة الم�س�ركة الف�علة على الم�ستوى ال�سي��سي والقت�س�دي والجتم�عي. 
وقد ا�ستف�دوا من الجغرافي�, لجهة انت�س�ر الط�ئفة وتنوعه المديني والجتم�عي, وا�ستف�دوا من الديمغرافي� 
� في لحظة م� من الأيديولوجي� لبن�ء ع�سبية  والثقل العددي وت�أثيره في الم�ستوى ال�سي��سي. وا�ستف�دوا اأي�سً
المق�ومة للدف�ع عن الجنوب بوجه العدو ال�سهيوني, التي اأمكن ب�سهولة تحويله� اإلى ع�سبية "حزبية" 

للدف�ع عن "الط�ئفة" ورموزه� وحقوقه� وح�س�سه�. 

  ك�نت المق�ومة في البداية توؤكد �سفته� الوطنية, وتو�سع دائرة خط�به�, وتلّطف الُبعد الأيديولوجي 
المذهبي في هذا الخط�ب, وتن�أى بنف�سه� عن الم�س�ئل الخالفية الداخلية, ف�سجعت بذلك كل مكّون�ت 
الجتم�ع اللبن�ني على احت�س�نه� ودعمه�. اإل اأن تطور الوق�ئع ال�سي��سية واآداء الحزب منذ �سدور القرار 
1559, وم� تبعه اإثر اغتي�ل الرئي�ض الحريري وانتف��سة 14 اآذار/م�ر�ض, وخروج القوات ال�سورية من 
�سوري�  حلف�ء  اأبرز  ب�عتب�ره�  ال�سيعية  الط�ئفة  داخل  وال�ستهداف  ب�لقلق  �سعور  توليد  اإلى  اأدى  لبن�ن, 
ب�لمنظور ال�ستراتيجي. وقد نجح "الحزب" في �سد ع�سب الط�ئفة خلفه, ج�رًف� م� تبقى من "حركة 
لـ"ال�سيعية  ممثاًل  الطوائف  ب�قي  "الحزب" بنظر  واأ�سبح خط�ب  والقوى.  ال�سخ�سي�ت  اأمل" واأغلبية 
ال�سي��سية", وتعبيًرا عن هويته� ال�سي��سية وم� تمّثله من نفوذ في مرحلة م�سحونة بكل دين�مي�ت التق��سم 

وال�سراع والتج�ذب التي يع�د ر�سم خرائطه� من جديد.

   في هذا الإط�ر اكت�سب �سع�ر "حم�ية المق�ومة" ُبعًدا جديًدا توّحد حوله ال�سعور الجمعي – ال�سيعي 
"الحزب" بهذا النوع من الخط�ب من خالل المم�ر�سة,  بم� يتط�بق والهوية ال�سي��سية ال�سيعية. فدفع 
اإط�ر  في  للمق�ومة  الح��سنة  البيئة  عن  المكثف  الحديث  خالل  من  له,  دفع  اإنه  القول  يمكن  وربم� 
الخط�ب ال�ستنه��سي الذي �س�هم ب�سكل متزايد في التنظير له بداية. واأدى اإلى تطييف المق�ومة ودفعه� 
نحو "النحب��ض" في اأح�س�ن الط�ئفة. وهكذا اأ�سبح دور المق�ومة و�سالحه� بمواجهة اإ�سرائيل, غير 
مف�سول عن �سالحيته كح�ر�ض �سيعي جمعي لهوية "ال�سيعية ال�سي��سية" الجديدة, وهو دور ل يعترف به 
علًن� اأبًدا, لكنه مع ذلك محفور في الالوعي الجم�عي ال�سيعي, اإلى درجة اأ�سبح معه� اأي ف�سل بينهم�, 
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اعتداًء عليهم� مًع�, ف�لط�ئفة و�سالحه� اأو مق�ومته� اأ�سبحت من المقّد�س�ت. واأم� الإط�ر الج�مع لل�سيعة 
اليوم فيتمثل في اأغلبيته بحزب اهلل في لبن�ن. وفي هذا يك�د يتخطى الواقع مفهوم "الحزب" المتع�رف 
عليه, ليتك�مل اأو يتم�هى مع مفهوم "اأمة حزب اهلل" في عودة اإلى الم�سطلح الت�أ�سي�سي الذي اقترن مع 

اإطالق الوثيقة الأولى "ر�س�لة اإلى الم�ست�سعفين في الع�لم". 

    مع "حزب اهلل" تمت "ع�سكرة الط�ئفة", وا�ست�سعر ال�سيعة في لبن�ن ب�لقوة, فقد �س�روا اأهل �سوكة 
واقتدار. ومع اأن "الحزب" م� انفك يتم�سك بم�سروعه الأيديولوجي الإ�سالمي, وي�ستخدم في �سراعه 
ال�سي��سي "اأدبي�ت المق�ومة والإ�سالم", ف�إنه� في الق�مو�ض ال�سي��سي اللبن�ني �سرع�ن م� يتم ت�سييله� في 
ح�لة الحتراب الأهلي الط�ئفي والمذهبي اإلى خط�ب �سي��سي متم�ثل مع هذه الح�لة من جهة, وتتراجع 
على م�ستوى المم�ر�سة ق�سية المق�ومة لت�سب في حقل التح��س�ض والمك��سب الط�ئفية والمذهبية, م� 
يجعل الحزب والط�ئفة اأوًل ولي�ض الوطن, كم� اأ�سبحت المق�ومة على م�ستوى المم�ر�سة في الحقل 

ال�سي��سي الداخلي "جي�ض الط�ئفة" في نظر ن�سف ال�سعب اللبن�ني على الأقل. 

   لقد تغيرت المق�ومة, كم� كل �سيء في لبن�ن, فلم تعد هي ذاته�, من حيث الخط�ب, ول من حيث 
الحريري,  اغتي�ل رفيق  التغير ح�سل على مراحل, منذ  التمو�سع. وهذا  ال�ستراتيجية, ول من حيث 
مروًرا بحرب تموز 2006 والقرار 1701, وحتى اليوم الم�سوؤوم في 7 اأي�ر/ م�يو 2008, يوم تحّول 
�سالحه� نحو "الأهل" في الداخل لي�ستبيح الع��سمة بيروت, ويدخل �سوارعه� وزواريبه�, منقلًب� على 
كل الوعود والعهود, ب�أن �سالح المق�ومة لن ي�ستخدم في الداخل. تغيرت المق�ومة اإًذا بقدر م� تغير لبن�ن 
والمنطقة, فهي ك�نت �س�بًق� وطنية ت�سبح في وطن يح�سنه� وت�سعى دائًم� لك�سب ت�أييد مكون�ته. واأم� 
اليوم فهي خ�رج ح�سن الإجم�ع الوطني ول تهتم لنق�س�م حقيقي بين مكّون�ت هذا الوطن حوله�, 
وهو م� حوله� اإلى ميلي�سي� لحزب �سي��سي يعتنق اأيديولوجي� ولية الفقيه بنظر اأكثر من ن�سف ال�سعب 
اللبن�ني, يخو�ض �سد اأحزاب �سي��سية اأخرى تمثل مكّون�ت اأ�س��سية في التركيبة اللبن�نية الط�ئفية, مع�رك 

ب�ل�سالح للمح�فظة على ال�سالح فوق منطق الدولة وخ�رجه�. 

     الف�رق بين "حزب اهلل" وغيره من الأحزاب في لبن�ن اأنه ي�ستثمر ر�سيد "المق�ومة" في ال�سراع 
الداخلي, ويح�ول ت�سييله في عملية تحديد الأحج�م واإع�دة بن�ء منطق ال�سلطة وتركيب هرم المح��س�سة 
�سي��سيًّ�  "الر�سيد"  ا�ستثم�ر  حدود  عند  يتوقف  لم  الأمر  اأن  اإل  والملعب,  الالعبين  اأولوي�ت  وهند�سة 
معنويًّ�, وهو م�سروع بحدود معينة, بل تحول بعد 7 اأي�ر/ م�يو 2008 اإلى مح�ولة ا�ستخدام اإمك�ن�ت 
اأ�س�ض  "انقالبية" في  اأبع�ًدا  اأمر يحمل  م�ديًّ�, وهو  الداخلية  القوى  لتعديل موازين  المق�ومة و�سالحه� 
الحتراب  حدود  تالم�ض  وهي  للوطن,  الموؤ�س�سة  الميث�قية  البنية  تتخطى  والط�ئفية  ال�سي��سية  التركيبة 
بين مكون�ته بم� يتخطى حدود لبن�ن, وم� جرى في الدوحة لحتواء تداعي�ته� يدلل على ذلك. ولكنه 
في الوقت نف�سه يدلل على انعط�فة ا�ستراتيجية في م�س�ألة �سالح "الحزب" واإ�سك�لية انحب��ض المق�ومة 
و�سالحه� داخل الط�ئفة ال�سيعية, فقد تخطى "الحزب" الإحراج, وقرر ا�ستخدام �سالحه في الداخل بعد 



كرا�سات علمية 20   78

تردد. ولم يقم بعد م� فعل ذلك بمراجعة نقدية لم� اأقدم عليه, بل اأمعن في خط�ب فيه كثير من التع�لي 
وال�ستقواء ب�لإعالن اأن ذلك اليوم ك�ن يوًم� مجيًدا من اأي�م المق�ومة, على الرغم من ردود الفعل اله�ئلة 
والخ�س�ئر الك�رثية لم�سروع المق�ومة والت�سدع�ت التي اأ�س�بت الوحدة الوطنية في ال�سميم. ولم يكن 
اإلى  ي�ستثمر  للط�ئفة  الموقف المحرج بقدر م� ك�ن كحزب �سي��سي  اإلى هذا  المق�ومة م�سطًرا  حزب 
اأبعد مدى �سالح "المق�ومة" في اللعبة ال�سي��سية الداخلية, وم� يوؤكد ذلك اأنه ترافق مع كالم من نوع 
"من انت�سر على اأكبر اآلة ع�سكرية في ال�سرق الأو�سط في تموز 2006  لن يع�سى عليه اإدارة بلد اأكبر 
بع�سرين مرة من لبن�ن", وهو يعني بو�سوح, وقبل انتخ�ب�ت ع�م 2009 ب�أ�س�بيع, اإعالن ولدة "ال�سيعية 
ال�سي��سية" على اأنق��ض الم�رونية ال�سي��سية, اأو اأية �سيغة اأخرى يحلم به� البع�ض, وهي اإعالن �سمني ب�أنه 
�س�حب القرار في مو�سوع �سالح المق�ومة, واأن ط�ولة الحوار اأ�سبحت خ��سعة لتوازن من نوع اآخر 

فيم� يتعلق ب�ل�سي��سة الدف�عية للبن�ن. 

في الم�سهد ال�سي��سي ال�سيعي اليوم غمو�ض كثيف حول الم�سطلح�ت, فمنذ اأن دخل "حزب اهلل" 
كف�عل �سي��سي في تف��سيل الحي�ة الداخلية اللبن�نية التي ن�أى بنف�سه عنه� ل�سنوات, اأدخل معه المق�ومة, 
اإلى المربع الق�تل؛ حيث ملعب الطوائف والمذاهب, التي لكلٍّ منه� في لبن�ن ملوك واأب�طرة واأمراء. 
هذا هو ملعب ال�سي��سة في لبن�ن, وهكذا خ�سرت فيه المق�ومة قبل اأن تفعل �سيًئ�, فقط لأنه� تمو�سعت 
جمهور  في  وانحب�ست  اأخرى,  اأطراف  بمواجهة  طرف  اإلى  وتحّولت  الحزب,  "ط�ئفة"  ح�سن  في 
يقود  الذي  "الحزب"  خط�ب  لأن  بل  المق�ومة,  لم�سروع  مع�دية  الطوائف  بقية  لأن  لي�ض  الط�ئفة, 
المق�ومة, ف�ساًل عن اأيديولوجيته, تمو�سع في ا�سطف�ف �سي��سي داخلي, بمواجهة ا�سطف�ف�ت تخو�ض 
�سراًع� دامًي� على ال�سلطة. وال�سطف�ف�ت في لبن�ن مهم� ك�ن لونه� اأو �سع�راته� �سرع�ن م� تتمو�سع على 
اأ�س�ض ط�ئفية اأو مذهبية. وهكذا خ�سرت المق�ومة ُبعده� الوطني التوحيدي بمجرد ال�سطف�ف, لكن 

خ�س�رته� الكبرى والك�رثية ك�نت بفتوى ال�سالح للدف�ع عن ال�سالح.

ثمة م�ستوي�ت ثالثة من "الخط�ب" في لعبة التعبئة الق�ئمة اليوم في ال�س�حة ال�سيعية, فيه� كثير من 
الخلط والتم�هي اأو التعمية بين المق�ومة والحزب والط�ئفة. وقد �سّيعت المم�ر�سة الفروق�ت, وا�ستمراأ 
و�سالحه�  المق�ومة  منطق  ا�ستح�س�ر  المق�ومة,  "الحزب" وق�دة  ق�دة  اأنف�سهم  هم  الذين  الط�ئفة  ق�دة 
وعلى  ال�سلطة  على  �سراع  في  به  معززين  والدخول  الآخرين,  مواجهة  في  به  والزج  به,  وال�ستقواء 
الح�س�ض والمغ�نم والوظ�ئف والعتم�دات والوزارات, ثم اختي�ر الحلف�ء وتحديد الأحج�م. ثم اأخيًرا 
اإ�سق�ط وت�سكيل الحكوم�ت, وهو �سراع ل ينتهي في اأي زم�ن اأو مك�ن لأنه من طب�ئع الب�سر. والم�س�ألة 
الآن لم تعد ذات ُبعد واحد يتلخ�ض في الدف�ع عن الوطن �سد العدو, اإنه� ب�خت�س�ر �سراع على ال�سلطة 
ت�ستخدم فيه كل اأنواع الأ�سلحة ال�سي��سية, ويوظف "�سالح المق�ومة" في هذا المج�ل ترجيًح� وازًن� 
وا�ستراتيجيًّ� له حق "الفيتو", تم�ًم� كم� ك�نت ت�ستخدم العالقة المميزة مع �سوري� اأو ب�لمق�بل اأي جهة 

خ�رجية, لترجيح كّفة هذا الطرف اأو ذلك في لعبة ال�سراع على ال�سلطة. 
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   وعليه ت�سبح "الفر�سية" الق�ئلة ب�أنه ط�لم� بقيت "ط�ئفة م�" م�سلحة في لبن�ن, مهم� ك�نت ال�سع�رات 
الح�ملة له�, ف�إنه� بهذا ال�سالح تح�سل على "ميزة تف��سلية" في ال�سراع�ت ال�سي��سية التي ل تنتهي بطبيعة 
الح�ل, وهي �سراع�ت في بلد متنوع ومتعدد ط�ئفيًّ� ومذهبيًّ� �سرع�ن م� توؤ�س�ض منطًق� ينحو لتفكيك م� 
تبقى من الدولة. هذه الفر�سية تكت�سب من التجربة والواقع م�سداقيته�. يكفي اأنه� تعطي التبرير لكل 
ط�ئفة في لبن�ن اأن يكون له� مق�ومته� لكي تمتلك ميزة تف��سلية ومعطي�ت قوة تتوازن فيه� مع الآخرين 
اأو لتدافع عن نف�سه� ب�أقل تقدير, وهي في كل الأحوال لن تعدم اإيج�د الديب�جة الأيديولوجية التي تبرر 

به� �سالحه�.

من  اأقرانه�  منطق  ك�ن  كم�  والهيمنة,  الغلبة  اإلى  �سعيه�  في  منطقه�  ال�سي��سية"  "ال�سيعية  تخ�لف  لم 
الطوائفي�ت الأهلية الأخرى في ح�لت انتف�خه�, والتي ق�دت البلد اإلى حروب مدمرة, وهي في �سعيه� 
هذا �سكلت خط�ًب� يفقد الأكثرية الجديدة محتوى انت�س�ره� الديمقراطي اأثر الن�سح�ب ال�سوري, من 
خالل الحديث الملتب�ض عن الديمقراطية التوافقية والم�س�ركة, ومن خالل ال�سيغة المهرطقة الم�سم�ة 
"الثلث ال�س�من", التي هي من البدع التي تم اإلب��سه� منطًق� د�ستوريًّ� وميث�قيًّ� بحجة اأن لبن�ن ل يحكم 
بمنطق الأكثرية والأقلية, وهكذا اأ�سبحت الحكوم�ت وفق هذا المنطق تت�ألف ل لتحكم, بل لتعطي 
م�سبًق� حق تعطيل قراراته� لخ�سومه�, وهي في كل الأحوال �سيغة اإذا اأُمعن النظر فيه�, لتبين اأنه� �سالح 

�سي��سي يخدم الخط�ب التعطيلي لي�ض اإل. 

بقي هذا الخط�ب �س�لًح� اإلى اأن امتلك "الحزب" وحلف�وؤه ن�س�ب الأكثرية الني�بية لت�أليف الحكومة, 
فتم �سحبه على الرغم من كل ال�سجيج النظري وال�سي��سي والد�ستوري الذي اأثير حوله. وتمثلت المف�رقة 
روا له في وث�ئقهم وخطبهم  المع�ر�سة الجديدة م� ك�نوا يتمتعون به من امتي�زات وم� نظَّ برف�ض منح 
وت�سريح�تهم, اأقله� الثلث ال�س�من والحق في الم�س�ركة ب�سوغ البي�ن الوزاري, وهي مف�رقة ف�قعة في 

ازدواجية المع�يير والتف�سير المتع�سف للد�ستور ومف�هيم العمل الديمقراطي الف�رغة من م�سمونه�. 

ول يقود هذا المنطق بطبيعة الح�ل اإلى بن�ء دولة المواطنة, ولي�ض اأدل على ذلك من موافقة الحزب 
على "ق�نون الف�سل المذهبي" النتخ�بي المدمر لم� تبقى من �سيغة العي�ض الواحد, والم�سمى ب�لق�نون" 
ا�ض عت�ة النظ�م الط�ئفي في لبن�ن, القديم منهم والجديد,  الأرثوذك�سي" الذي التقت عليه م�س�لح حرَّ
مثل هذه القوانين ل توؤ�س�ض لدولة المواطنة  بقدر م� تقود اإلى تح�لف �سلطوي طوائفي وكونفيديرالي�ت 
تجربة  وفي  المتغيرة.  الإقليمية  المع�دلت  وقع  على  ت�سخن  اأن  تلبث  ل  ب�ردة,  اأهلية  لحرب  توؤ�س�ض 
الم�رونية ال�سي��سية الغ�برة, على الرغم مم� توفر له� من عّدة فكرية وثق�فية, وخط�ب جمع بين النفت�ح 
الخ�رجي  والدعم  المحدود  والتحديث  والحري�ت,  والهيمنة  ال�ستيع�ب  على  والقدرة  والتعددية, 
المفتوح, م� يفيد اأنه� ف�سلت في تجديد النظ�م, وق�دت البلد اإلى النهي�ر والك�رثة. اإن في هذه التجربة 
كثير من العبر التي تفيد اأن عوامل القوة اأح�دية الج�نب لأية ط�ئفة في لبن�ن لي�ست ك�فية لحكمه, اأو 
حتى الهيمنة على قراره, فكيف الح�ل اإذا م� قورنت التجربة بم� يجري في البيت ال�سيعي عندم� تلغى 
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قوة  ف�ئ�ض  الع�سكرية  اآلته  وتتحول  فكر جديد,  اأي  لمواجهة  الموروث  وي�ستح�سر  �سمنه  التم�يزات 
ت�ستخدم م�دة لتروي�ض الآخرين؟ 

يحت�ج الأمر اإلى مق�ربة نقدية جديدة من داخل البنى الط�ئفية الق�ئمة ومن خ�رجه�. ولم يعد مقبوًل 
مداراة الت�سخم الذي يعي�سه الخط�ب الط�ئفي في لبن�ن عموًم�, وب�أي قن�ع ت�ستر اأو تخّفى, حتى ولو 
لم�ض المقد�ض وتم�سك ب�لمق�ومة ليل نه�ر, فللجميع مقد�س�تهم وحقهم ب�لمق�ومة, وينبغي األ تكون 
�سرًف� وحكًرا لفئة اأو ط�ئفة دون اأخرى, واإل اأ�سبحت "ميزة تف��سلية" ب�لإكراه. ولكي يتحقق هذا ل 
بد من مراجعة تمّيز م� بين الط�ئفة والحزب والمق�ومة من دون اأن تف�سل ب�ل�سرورة في م� بينهم. لكن 
الوطني  "الواجب  اإلى حدود  يرتقي  "حق ع�م",  المق�ومة  المثلث على الأقل, وهو  اأطراف هذا  اأحد 
الع�م والملزم", ويجب اأن تفتح اأبوابه اأم�م جميع اللبن�نيين كي ي�سبح "ميزة توحيدية" ل ميزة تف��سلية 
قي��ض  على  مق�وم�ت  تف�سيل  اأو  ع�سوائيًّ�,  مم�ر�سته  وجوب  يعني  ل   "� ع�مًّ "حًق�  وكونه  انق�س�مية. 
م� يجب  بقدر  اأو ط�ئفيًّ�,  اأو احتك�ره حزبيًّ�  به  التفّرد  يعني  الطوائف والمذاهب والأحزاب, كم� ل 
اأن يعني, وبخ��سة للحري�ض على المق�ومة وا�ستمراريته�, فعاًل ج�ذًب� وحقاًل توحيديًّ� م�سترًك� اإ�سالميًّ� 
م�سيحيًّ�, تتحول فيه الدولة اإلى دولة ذات ا�ستراتيجية دف�عية مق�ومة �سمن اإط�ر واإ�سراف الجي�ض اللبن�ني 
الذي هو بطبيعته مكّون وطني �سعبي مق�وم بمواجهة العدو ال�سهيوني بعيًدا عن التوظيف الأيديولوجي 

وال�سي��سي الداخلي والتفلت الم�سلح في الأحي�ء والزواريب والمدن والقرى تحت عنوان المق�ومة. 

ال�سدر ومحمد  اإم�م جديد من نوع مو�سى  النقدية,  المق�ربة  اليوم, وفق هذه  لبن�ن  اإليه  م� يحت�ج 
مي�دين  في  اجته�دية  روؤيته� كمدر�سة  ويعمق  ال�سي��سية,  ال�سيعة  م�سيرة  ي�ست�أنف  الدين,  �سم�ض  مهدي 
انتم�ئه� ومع�ني لبن�نيته� وعروبته�. لقد نه�ض مثقفو ال�سيعة في لبن�ن كقوة تجديد وق�دة فكر, وتوزعوا 
بين الأحزاب الوطنية والي�س�رية والعروبية وموؤ�س�س�ت المجتمع المدني, وتج�وز ت�أثيرهم لبن�ن ليمتد 
اإلى الع�لم العربي والإ�سالمي من دون اأن ي�س�أل اأحد عن مذهبهم. ولي�ست هذه مهمة مح�سورة بط�ئفة, 
بل هي لالإن�س�ف ح�جة وطنية ملحة لإنت�ج قوى وخط�ب وطني ع�بر للطوائف, ي�سقط اإلى غير رجعة 
نظ�م التح��س�ض الط�ئفي والمذهبي, الذي ل ينتج اإل الع�سبي�ت ول يوؤ�س�ض لوطن, بل لكونفدرالي�ت 

طوائفية مقنعة.
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