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البحث: ملخص

المشروع الدقيقة لحقيقة النظرة غياب بسبب بين الناس؛ وذلك ا كبيرً ا لغطً وإيران «حزب الله» صورة ثير تُ
اإلطار. هذا في يؤديه الذي والدور بإيران، الله» «حزب تربط التي العالقة ولطبيعة المنطقة، في اإليراني

المتعددة، بمسمياتها واإلسالمية العربية المنطقة في األمريكية التقسيم مشاريع حقيقة يعرفون الكثيرين إن
يتميز فشيئًا،  شيئًا يتبلور قومية إمبراطورية ذو صبغة إيراني إقليمي مشروع هناك بالمقابل منها، والهدف 

إسالميين. بعمامة وثوب متغطي�ا التناقضات على ويلعب شديدين، وكتمان بسريّة
ظل نشأ في الله» الذي «حزب والدة في األبرز الدور إليران اإلقليمي كان مشروعها إنجاح وكخطوة في
في ل األوّ العامل كان المالي للحزب، والذي بالدعم إيران  لت لبنان، وتكفّ شهدتها  التي العنيفة الحروب
في بعد فيما منها لالستفادة وتنصيع سيرته؛ به، إيران على االهتمام فحرصت صفوفه، إلى المقاتلين اجتذاب
«القوة ما يسمى واستخدام للدول العربية، مضامينها ة بكافّ اإليرانية الثورة مفاهيم لتصدير مشروعها خدمة
والعدو لبناني�ا وكون الحزب أولى، كخطوة العربي الوطن نطاق على للحزب «البرستيج» للترويج أو الناعمة»
كورقة الحزب استخدام عن فضالً اختراق الشعوب، في إيران ا مهمة كثيرً ل فهذا سيسهّ «إسرائيل» المفترض

بإيران. تتعلق المصيرية التي األوضاع من وضع أيّ على للمساومة عالية
أنفسهم، وال اإلسرائيليون للجميع، بما فيهم ا مكشوفً أصبح الله إيران عبر حزب به تقوم الذي الدور هذا
في تطبيقها يتم مشاريع خارجية أيّة عن  أهدافه أوجه من وجه في أيّ اإليراني المشروع اإلقليمي يختلف

واألدوات. هو األسلوب بينها الوحيد العربية، الفارق منطقتنا
أساسي، بشكل تستهدفنا التي تلك المشاريع لمواجهة األوان آن فلقد الجميع، عاتق على هنا المسؤولية وتقع

المنصوبة. اك رَ الشِّ هذه في مثل عدم الوقوع وأسلوبنا وأدواتنا، وبالتالي منهجنا بتغيير وذلك
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ومقتطفات أفكار

ة قوّ وباستخدام الشعوب، ا من جد� مطالب عالٍ وبسقف عن الواقعية، بالبعد تتّســم األمريكية - المشــاريع
بالصميم. وتصيب مصداقيتها تطرحه من مشاريع ما سلبي�ا على ترتد خارقة

الحزام هذا كان اإلســالمي، العالم ضفتي على شــيعي للســيطرة حزام إقامة يريد الخميني) (اإلمام - كان
الخليج وموقع النفط يستخدم الحزام لهذا ا وعندما يصبح سيدً ولبنان، وسوريا والعراق إيران من يتألف

اإلسالمي. بقية العالم للسيطرة على الفارسي

الخميني). عهد في إيران لجمهورية رئيس أول صدر- بني الحسن (أبو

على السياســية لها؛ القيادة أو الدولة، رأس علــى الســيطرة إلى يهدف المنطقة في األمريكــي - المشــروع
أما األمريكية. بالمصالــح التزامها وبالتالي ضمان شــعبها، على الســيطرة هذه الطبقة أن بإمكان اعتبــار
الوطن العربي الشعبية في القاعدة اختراق يعتمد على إذ إنّه وديمومة؛ دهاءً أكثر اإليراني فهو المشــروع

االجتماعية. أو السياسية المذهبية أو الناحية من سواءً

باتجاه العرب والمســلمين من كبير عدد جــر نجاح الحزب في إلثبــات مد جهد كبير إلــى - ال نحتــاج
والدعائي. اإلعالمي الصعيد على ولو اإليرانية، البوصلة

المركزيّة اإلسالم دولة نواة جديد من وأسست إيران، طليعتها في الله نصر التي الله» «حزب ة أمّ أبناء إننا -
للشــرائط، وتتجســد الجامع الفقيه بالولي تتمثّل عادلة؛ حكيمة واحدة قيادة بأوامر نلتزم ... فــي العالــم
المســلمين ثورة ر ه، مفجّ ظلّ دام الخميني الموســوي روح الله العظمى الله آية د المســدّ باإلمام ا حاضــرً

( الله لحزب التأسيسي البيان ) المجيدة. نهضتهم وباعث

-منمسؤوليةالقيادةالمنتخبةمن كوادر الحزببحسبالنظامالداخلي، والتي تتمثلبالشورالتييرأسهااألمين
العام، والتيتحصلعلى شرعيتهامنالفقيه،فيكونلهامنالصالحياتالواسعةوالتفويضمايساعدهاعلىالقيام

بمهامهاضمنهامشذاتي وخاص،ينسجممعتقديرالشورلألداءالتنفيذيالنافعوالمفيدلمساحة عملها.

حال هو فما الفقيه، الولي من فتو تحتاج إلى االنتخابات في أو عدمه الحزب اشــتراك كانت مســألة - إذا
الحزب؟! أداء على ودولية إقليمية انعكاسات لها والتي والعسكرية، السياسية ام سَ الجِ المسائل

الحفاظ في المشتركة أساس الرغبة على تقوم التي و«إســرائيل»، أمل مصالح تجاهل تالقي ال ينبغي إنه -
«إسرائيل». هجمات ضد أي من خالية آمنة منطقة وجعلها جنوب لبنان، منطقة على

(صحيفة الجروزاليم بوست).



المقاومة - التقرير ملف

١٦٢

بموطئ لها ويسمح بالقضية الفلسطينية، ويربطها المنطقة إلى إيران آخر ينقل حزب إنشاء من بد كان ال -
الله. حزب إنشاء تمّ أن باألحداث فكان مباشرة صلة على قدم، ويجعلها

.(١٩٨٧ إبراهيم األمين ) إيران» في ولبنان لبنان، في إيران نحن إيران؛ من جزء إننا نقول: ال «نحن -

في لبنان مقاتل تقاضاهــا أجرة أعلى لبنانيــة، وهي ليرة آالف خمســة للمقاتل - بلغــت األجرة الشــهرية
في لالنخراط الحركة صفوف رون جُ يَهْ الكســب- -بـهدف راحوا أمل مقاتلي أن ١٩٨٦؛ لدرجة عام

اللــه. حــزب

دوالر  ماليين ثالثة ١٩٩٠ بلغت عــام والتي الماليــة، الحزب احتياجات ل بجميــع بالتكفّ - قامــت إيــران
مليونًا وعشرين بمائة رت دِّ وقُ ،١٩٩١ مليون عام التقديرات، وخمسين حســب بعض المليون؛ ونصف

.١٩٩٣ عام ومائة وستين في ،١٩٩٢ في

اللبنانية. البيئة في العمل استمرارية له يضمن الذي هو الحزب لدور لبناني وجه توفر ضرورة -

على التضييق إلى يؤدي مصلحة لبنانية وجه أن يكون هناك دون اإليرانية الخالصة وفق المصلحة العمل -
عليه. الناقمين اللبنانيين قِبَل من معزوالً يصبح الذي الحزب،

أحضاننا، إلى سيجيء الله إن شاء وصبر، فإنه بدقة ونعمل نراقب ولو ،١٩٧٧ عام إيران اآلن يشبه «لبنان -
أحضان يأتي لبنان إلى عندما فإنــه العالمية، المراكز أهم وأحد المنطقة، قلب وهو موقع لبنــان وبســبب

لبنان. إيران في - سفير روحاني فخر اإلسالم حجة يتبعه الباقون». اإلسالمية، فسوف الجمهورية

نطاق الوطن على للحــزب للترويج «البرســتيج» أو الناعمة» «القوة يســمى باســتخدام ما - يقوم الحزب
ا كثيرً ل سيســهّ فهذا «إســرائيل» المفترض والعدو لبناني�ا، الحزب أولى، وكــون العربي بأســره كخطوة

الشعوب. اختراق في إيران مهمة

لها، صائب خيار الدعائية هو المؤسســة هذه في والديني اإليراني والمعنوي والمادي - االســتثمار المالي
اإلقليمية. الشعبية اختراقها للقاعدة وفي إلى الخارج، الثورة اإلسالمية نقل في األنجح الخيار هو بل

فيها، الدينية والقيادة وبالمرجعيــة إيران، في اإلســالمية بالجمهورية الوثيق ارتباطها تعلــن - إن المقاومــة
. وطني خطابهم خطاب ولكن

داخلية معادلة ضمن وذلك «لمناكفة» إســرائيل؛ الله لحزب والعتــاد الكامل إيران بتأمين الســالح - تقوم
فهو ذلك بعد يأتي وما األولــى، بالدرجة وإعالمية سياســية مكاســب على تتجاوز الحصول ال محدودة
لتصدير له الطريق د تمهّ اإلســالمي العالم في كبيرة شــهرة الله حزب يلقى أن ذلك من والهدف فائض.

. حزازيات أو مشاكل ودون أيّة البساط تحت اإليرانية من الثورة مفاهيم
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بعدائها وليس الخليج، في ووضعها بمصالحها ترتبط اإليرانية االســتراتيجية تحكم التي االعتبارات إن -
كام). العراق(افرايم في الجوار، وخاصة دول يجري في لما حساسية كبيرة تُبدي وهي «إلسرائيل»،

يتم خارجية أيّة مشاريع عن أهدافه أوجه من وجه أيّ في يختلف ال مشروع اإليراني، اإلقليمي - المشروع
استعبادية، استغاللية، اســتعمارية، أمريكية، (صهيونية، مســمياتها عن النظر بغض منطقتنا؛ في تطبيقها

عية...إلخ). توسّ

وتعتبرها حاجة «إلســرائيل»، في هي بل تدميرها، تريد وال «إســرائيل»، على خطر أي تشــكل ال - إيران
كذريعة «إسرائيل» وتســتخدم تستغل وهي في المنطقة، عظمى قوة تظل حتى ا هام� اســتراتيجي�ا مكســبًا
إسرائيل». «معاداة شــعار اإليرانية تحت ولنشــر مبادئ الثورة مكانتها اإلقليمية ولدعم أهدافها، لتحقيق
( اإلسرائيلي «omedia» البحثي (تقرير معهد
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مقدمة:
اإلقليمي والمشــروع الله» «حــزب موضوع يعتبــر
لنقاشات تخضع التي الساخنة المواضيع من اإليراني،
ومن واإلسالمي. العربي العالم في اليوم ة وحادّ عنيفة
تثير وإيــران الله» «حــزب أن صورة ــا أيضً المالحــظ
إلى غياب أغلبه في ذلك ويعود الناس، بين ا ا كبيرً لغطً
المنطقة؛ في اإليراني المشروع لحقيقة الدقيقة النظرة
بإيران، اللــه» «حــزب تربط التــي ولطبيعــة العالقــة
العاطفة غلبة وإلى اإلطار، هذا يؤديه في الذي والدور

والوقائع. على الحقائق ا أيضً واألهواء
والعواطف األهواء اعتماد «أي القضيّة هذه وتعتبــر
المشــاكل أهــم إحــد األمــور» فــي الحكــم علــى
األســباب من ســبب اليــوم، وهي منهــا التــي نعانــي
العالــم نعيشــه فــي الــذي الــرديء  الكثيــرة للواقــع

واإلسالمي. العربي
من يســير لجزء البحثيّة الورقــة هذه - نعرض فــي
الله حــزب وعالقــة اإليرانــي، اإلقليمــي المشــروع
أن على يؤديه، الذي والدور المشــروع، بهذا اللبناني
إنشائه فترة منذ وإيران الحزب بين العالقة تقســيم يتم
عن األول بالقســم ث نتحدّ قســمين. إلى اليوم وحتى

والولي الفقيه الحــزب بين والسياســية الدينية العالقة
به يقوم الــدور الذي عن الثاني القســم وفي اإليراني،
في معتمدين اإليرانــي، المشــروع إطار الحزب فــي
لد معتمدة ومراجــع مصادر من ر توفّ مــا ذلك على
غيره، هه قبل وتوجّ نظره وجهة عن نفسه تعبّر الحزب
لقادة وتعليقات وشواهد تصريحات ر من توفّ ما وعلى
ومنهجية يتناسب بما اإليرانيين والمسؤولين الحزب

وموضوعيته. البحث

اإليراني: المشروع ماهية تمهيد:
في األمريكية المشــاريع هــي ما يعــرف مــن منّا ال
بالشــرق ى يســمّ وفيما واإلســالمية العربية المنطقــة
الشرق ا الكبير، وطورً األوسط الشرق فتارة األوسط؟
التقسيم، مشاريع هنالك من وإلى ما الجديد، األوسط
المنطقــة وثرواتهــا علــى الســيطرة والهــدف واحــد
إنّ ا- ســر� أُخفي -وال هنا ــي أقــول ولعلِّ راتهــا، ومقدّ

الواقعيــة، عــن بالبعــد المشــاريع األمريكيــة تتّســم
وباستخدام الشعوب، من ا جد� عالٍ مطالب وبســقف
مشــاريع من تطرحه ما ا علــى ترتد ســلبي� ة خارقة قــوّ

بالصميم. مصداقيتها وتصيب
صبغة ذو مشــروع إقليمــي هنــاك لكــن بالمقابــل
هذا في والخطير يتبلور شيئًا فشيئًا، قومية إمبراطورية
وذلك شــيئًا، عنه تعرف النــاس ال لّ جُ أنّ المشــروع
بســريّة يتميز األمريكي المشــروع وعلى عكس ألنّــه
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متغطي�ا ويلعــب على التناقضــات شــديدين، وكتمان
الذكاء يعتمد إســالميين، وهو مشــروع وثوب بعمامة
الناعمة ة واإلعالم، والقوّ والدعاية السياسية والحنكة
في معقول مطالب وبسقف وقته- في لٌّ والخشــنة- كُ

التشكيك بنواياه. يتم ال حتى البداية؛
اإليراني، المشروع هو القديم الجديد المشروع هذا
تخييرنا أنّ التوضيــح الضرورة مــن الســياق وفي هذا
نا في زجّ أو األمريكــي أو اإليرانــي بين المشــروعين
إجبارنا نرفــض فنحــن مرفــوض، أمر أحدهمــا هــو
وعليه اآلخر. دون أحدهما لصالــح موقف تبني على

المشروع ونفضح فضحنا وكما
نْ مَ ونعري كل األمريكي ونعريه

لخدمته، نفسه وجنَّد معه، تعاون
وعلى ا أيضً ملزمين أنفســنا نجد
بعرض والمستو الوتيرة نفس
وآلياتــه اإليرانــي  المشــروع

(١) وجنوده». وأدواته
األردني هو  الملــك الصحيح القــول: إن  من غيــر
الله آية كان فقد الشــيعي، الهالل مســألة اخترع الذي
أدلى ما وهذا ــا، عملي� به ح صرّ مــن أول هو الخمينــي
عهد في اإلســالمية إيــران لجمهورية رئيــس بــه أول
برنامج في نقل الذي صدر بني أبو الحســن الخميني،
قناة على كليــب ســامي مه ــة» الذي يقدّ «زيــارة خاصّ
وأمريكا اإليرانية «الثــورة بعنوان: حلقــة في الجزيرة
ســأله كليب ٢٠٠٠/١/١٧؛ حيث والعرب» بتاريخ
عن يحدثك الخميني اإلمام كان «هل التالي: الســؤال
وهل الخليج؟ مــع دول العربي، الجــوار مع عالقتــه
الدول هذه ا تجاه عسكري� التقدم في لديه أطماع كانت

. ؟» مثالً الثورة تصدير أجل من
بهذا الموضوع، يحدثنــي الحســن: «لم أبو فأجاب
حزام إقامة يريــد كان آخر، مشــروع هناك ولكــن كان
اإلســالمي، العالــم ضفتــي علــى شــيعي للســيطرة
وســوريا والعراق مــن إيران يتألف الحــزام كان هــذا

يســتخدم الحزام لهذا ا ســيدً يصبح وعندمــا ولبنــان،
بقية على الفارســي للســيطرة الخليج وموقع  النفــط،

اإلسالمي». العالم
وليــس ــا نختلقــه، وهمً ليــس ا فهــذا المشــروع إذً
لغاية المتّحدة الواليات تفعل كما نستجلبه، ا تضخيمً
من عهد قديم، وأقدم ومشــروع واقع بها. وهو خاصة
التاج استبدال به شيئًا، باستثناء يبدل لم الذي الخميني

والصولجان بالعمامة والعباءة.
الركيزة  أو الخطوة األولى الهالل الشيعي(*) يعتبر
العالم لتسيّد اإليراني المشــروع ارتقاء األساســية في
تواجهه المشــروع اإلســالمي، لكنّ

اإلطالق: على أهمها كثيرة عوائق
العنصر ١- الحساســية العربية من

الصفوي-الفارسي.
التشيع تجاه السنيّة ٢- الحساســية

الفقيه». للوليّ «التابع الصفوي
في قوي أمريكي نفــوذ ٣- وجــود

اإليراني. المفترضة للتغلغل المنطقة
طريقتين اعتمدت إيران هذه العقبات على للتغلــب
االختــراق بمصاعــب ــق تتعلّ األولــى مختلفتيــن،
النفــوذ بمشــكلة ــق تتعلّ والثانيــة  العربي-الســنّي، 

األمريكي بالمنطقة.
إلى اختيار إيران عمدت فقد األول، للشــق بالنسبة
الواليات تعتمدهــا التي لتلــك معاكســة اســتراتيجية

على المنطقة. السيطرة المتّحدة في
السيطرة إلى يهدف المنطقة في المشروع األمريكي
على اعتبار لها؛ السياســية القيادة أو الدولة رأس على
شعبها، وبالتالي الســيطرة على الطبقة هذه أن بإمكان
المشــروع أما األمريكية. التزامهــا بالمصالح ضمــان
على يعتمد إذ إنّــه وديمومة؛ أكثــر دهاءً اإليرانــي فهو
ســواء العربي، الوطن فــي الشــعبية اختــراق القاعدة
االجتماعيــة، أو السياســية أو المذهبيــة مــن الناحيــة
هذا في واألساســية األولى الورقة أن الطبيعــي ومــن
«المبايعة العربية الشيعية الورقة هي لألسف االختراق

اخــتــيــار إلـــى ــدت إيـــــران ــم ع
التي لتلك معاكسة  استراتيجية 
في المتّحدة الواليات تعتمدها

السيطرة على المنطقة



باكير حسن علي اإليراني- اإلقليمي والمشروع الله حزب

١٦٧

هذه أن بمــا ولكن األولــى»، بالدرجة للولــي الفقيــه
مجمل القرار في الوطن على ال تستطيع التأثير الورقة
المجتمع االستفادة من مكونات من بد ال فإنه العربي،
على باللعب ذلك ويتم ا، وتأثيرً ا األكثر عــددً األخر
-بالنســبة حدودها عند تلتغي التي المقدســات أوتار
المذهــب- الســنّي أو القوميــة، العربــي  للمواطــن 
والتناقضات، والتشكيكات والتساؤالت التقســيمات
وهنا ،(٢) اليــوم. وخــدع األمس طعنــات بــل وحتى
وال االختراق. الله اللبناني في دور حزب يأتي بالذات
في إلثبات مد نجاح الحزب جهــد كبير إلى نحتاج
البوصلة باتجاه والمســلمين العرب من كبير جر عدد

والدعائي. اإلعالمي الصعيد على ولو اإليرانية،
مشروع  طرح إلى الشق الثاني فتمّ ترجيح بالنسبة  أما
باسم يعرف األمريكية، المتّحدة الواليات مع مساومة
عدد إيران بموجبه بالتزام تقوم ،(٣ ) «الكبر «الصفقة
الواليات المتّحدة تقوم أن على األمريكية الشروط من
إقليمية شرعية «كقوة إيران بوضع باالعتراف بدورها
ترفضه، أمريكا مازالت الــذي األمر (٤)، وهو «كبر
لها متها التــي قدّ الجليلة الخدمــات مــن علــى الرغم

أفغانستان والعراق.(٥) في غزو إيران

: وإيران العالقة بين حزب الله طبيعة

الفقيه: للويل والسياسة الدينية : التبعية
ً
أوال

حــزب الله مبايعة مســألة عن عندمــا يتــم الحديث
من نســمع اإليراني، غالبًا ما الفقيــه للولــي وكــوادره
الكتّاب مــن الســنيّة الطائفــة عنــد الخاصــة والعامــة
أنّ ســواء حدّ على الجمهــور مــن المتخصصيــن، أو

فقط الفقهيّة األمــور في الحــزب تلزم تلــك المبايعة
على تبعية ل تشكّ ال المبايعة هذه وأن السياســية، دون
الحزب. معتقدين اســتقاللية عدم تعني اإلطالق، وال
كــون الحزب في أهواءهــم يُرضــي أن هــذا التفســير

أجندته. وفي نواياه وفي انتمائه، في ا صادقً
تســاهم  اســتراتيجية مغالطات ا طبعً الطرح  في هذا
الحقيقية الصــورة على بالتغطية جهــل أو عــن قصد،

حتــى ينكرهــا ال والتــي إليــران،  للحــزب وتبعيتــه
الحزب. قادة

بعنوان  جاء التأسيســي للحزب، والــذي  في البيان
١٦ شــباط ١٩٨٥، وما هي هويتنا؟» في «مــن نحن؟
ة حزب أمّ أبناء فقال: «...إننا نفســه عن الحزب ف عرّ
جديد اللهالتينصراللهطليعتهافيإيران،وأسستمن
بأوامر نلتزم العالم ... اإلسالم المركزيّة في دولة نواة
الجامع الفقيه بالولي تتمثّل عادلة حكيمة واحدة قيادة
الله آية د المســدّ باإلمام ا حاضرً للشــرائط، وتتجســد
ر ه مفجّ ظلّ الخميني، دام الله الموسوي العظمى روح

المجيدة..».(٦) نهضتهم وباعث المسلمين ثورة
وصالحياته: «لو الفقيــه الولي عن الخمينــي يقول
العلم (أي الخصلتيــن لهاتيــن الحائز قــام الشــخص
التي الوالية نفس له تثبت الحكومة بتأسيس والعدل)
الناس جميع على ويجب األكرم، ثابتة للرسول كانت
كانت الحكم في النبي صالحيات فتوهــم أن إطاعته.
أمير وصالحيات المؤمنين، أمير صالحيات مــن أكثر
خاطئ توهم هو الفقيه، صالحيات من المؤمنين أكثر
من أكثر هي بالطبع الرســول  نعم إن فضائل وباطــل.
ال المعنوية الفضائل لكن كثــرة البشــر، جميع فضائل

(٧) الحكم». في صالحيات تزيد
العــام األميــن نائــب قاســم نعيــم يقــول الشــيخ
المنهج، التجربة، اللــه، «حزب كتابه في لحزب اللــه
الفقيه: بالولي «المســلم» عالقة ا شــارحً المستقبل»،
األول (أي في القســم المســلم المكلف «... يحتــاج
لمعرفة تقليد مرجع إلى العبادات والمعامالت) قسم
وفــي القســم الثاني وضوابطهــا، األحــكام الشــرعية
وحربها ومصالحهــا، باألمة المرتبــط العــام (القســم
الولي هــو قائد إلــى العامــة) وســلمها، وتوجهاتهــا
ودور األمة، حياة في العامة الفقيه لتحديد السياســات
الشــرع المقدس، أحكام تنفيذ في العملي المكلفيــن
وقــد تجتمع حيــاة األمة. في تطبيقهــا والســهر علــى
حصل واحــد... كما في شــخص والوالية المرجعية
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الثــورة، ولإلمام انتصار مع الخمينــي لإلمام بالنســبة
(٨) للوالية». اختياره بعد الخامنئي

نعيم الشــيخ يقول -كما بالوالية، «واالرتباط هــذا
المكلفين، جميــع يشــمل تكليــف والتــزام – قاســم
فــي التقليد؛ إلــى مرجع آخــر يعــودون حتــى عندما
للولــي العامــة اإلســالمية المســيرة فــي  ألن اإلمــرة

المتصدي».(٩) الفقيه
مصباح تقي «محمد الشيخ ح يوضّ اإلطار هذا وفي
مطلقة ســلطة كليّة، هي الفقيه الولي ســلطة أن يزدي»
لمــن بايعه، والديني السياســي بيــن فــرق ــة، ال وعامّ
في ا من التساؤالت عددً ا- بحث له -أيضً في ويطرح
للقارئ، صورة واضحة وتقديم لإلجابة عنها، محاولة
جماعة أو فرد هناك كان «إذا التالي: التساؤل بينها من
البلد حدود خارج إسالمي» غير بلد مسلمة تعيش في
والية الفقيه، ار بنظــام دَ الذي يُ المفترض اإلســالمي
الحكوميــة للفقيه األوامر إطاعــة عليهــم فهــل يجب
ينطبق الحال ســؤال بطبيعــة وهو ، ال؟» أم المذكــور
يزيدي في الشيخ في لبنان. يقول الله حزب على حالة
الســؤال كما يبدو لهذا «إن على هذا التســاؤل: جوابه
خارج المقيمين المســلمين هــو: أن األول فرضيــن:
الثاني: والفرض الفقيه. الولي بايعوا اإلســالمي البلد
ثبوت (أي: األول للمبــدأ ا وفقً يبايعــوه..... لم أنهم
يحق ... المعصوم)، اإلمــام أو بإذن بالتعيين الواليــة
أمره ويكون الناس، الوالية على الشــخص هذا لمثل
فطاعته إذن مسلم، ويجب عليه تنفيذه؛ كل على ا نافذً
الدول في المقيمين المســلمين على ا حتى أيضً واجبة

اإلسالمية. غير
توقف على ينص الــذي الثاني المبدأ ضــوء أما في
والبيعة،...فــإن طاعة االنتخــاب علــى واليــة الفقيه
على ا أيضً واجبــة المبــدأ، لهذا ــا وفقً الولــي الفقيــه،
أم بايع اإلسالمية، سواء غير البالد في المقيم المسلم

(١٠) يبايع». لم
الولي إن ويقول: الشروط، من يزيد هنا فالشــيخ ا إذً

فما ا، أيضً يبايعــوا للذيــن لم مٌ زِ لْ ســلطته مُ الفقيــه في
الله؟! كحزب بايعوا الذين في بالكم

بالولي المنوطــة الصالحيــات مــن هــذا «الحجــم
لألمة العامة السياســات برســم ا عملي� تترجم الفقيــه»
«دار اإلســالم» بـ قديم بتعبير أي جمعــاء، اإلســالمية
«التفاصيل» أما اإلســالمي»، «العالم معاصر وبتعبيــر
المرتبطــة القطريــة اإلســالمية لألحــزاب فمتروكــة

الفقيه. بالولي
«حزب لـ وفي حالتنا للحزب المحلي،- متروك إذن
التفاصيل ومواكبــة والمتابعة اإلدارة اللبنانــي- اللــه»
وتكــون هذه األمور «من مســؤولية ... والجزئيــات،
بحســب النظام الحزب كــوادر المنتخبــة من القيــادة
األمين يرأسها التي تتمثل بالشــور الداخلي، والتي
الفقيه، فيكون شــرعيتها من على تحصل والتي العام،
يساعدها ما والتفويض الواســعة الصالحيات من لها
وخاص ذاتــي هامــش ضمــن بمهامهــا علــى القيــام
النافع التنفيــذي لــألداء الشــور تقدير ينســجم مع

 (١١) عملها...». لمساحة والمفيد
للحزب، ك التحرّ ما هو هامش د يحدّ الذي من لكن
وإذا يكــون؟! يكــون؟ ولماذا وكيف ومتــى يكــون؟
الفقيه الولي نفوذ ضمــن إطار هامش حريّة هناك كان

يتدخل؟ ولماذا؟ وإشرافه، فمتى
أن للقارئ التســاؤالت تتيح هذه على مثل اإلجابــة
أو تبعيته. على الحــزب اســتقاللية مد على يحكــم
من بلد أيّ في االنتخابات مســألة ســبيل المثال، فإن
في الشعب أبناء فيها يشترك داخلية مسألة هي البلدان
مســألة أثارت فقد ذلك، من الرغم وعلى البلد، ذلك
لعام النيابية اللبنانية االنتخابات في الله حزب اشتراك

كبيرة. ة ضجّ اشتراكه فيها عدم أو ،١٩٩٢
في للحزب المتروك الحرية هامش من الرغم وعلى
االنتخابات تعتبر والتــي الداخلية، بشــؤونه التصرف
حزب عام أميــن نائب أنّ إالّ عناصرهــا، مــن ا عنصرً
الحزب اشتراك قرار أن د يؤكّ نعيم قاســم الله الشــيخ
الولي مــن فتــو علــى جــاء بنــاءً  فــي االنتخابــات

اإليراني!! الفقيه
الشــيخ يقــول -كمــا اســتلزم الموضــوع  هــذا 

١٦٨
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لجنة فكلفت ا». موســعً داخلي�ا ــا «نقاشً نعيم قاســم-
جملة  نقاش وبعد هذا األمــر. ا لنقاش ١٢ عضوً مــن
(١٠ من  اللجنــة أكثرية (١٢) ارتــأت مــن الفرضيــات
من  جملة تحقــق االنتخابات فــي ١٢ ) أن المشــاركة
على الســلبيات. اإليجابيات ــح ترجّ التــي المصالــح
حيز تأخذ لــم أو شــرعيته االقتــراح لكــن مشــروعية
الولي فتي اســتُ «أن إال بعد والتنفيــذ الكامل االقتنــاع
«ثم الوقائع سرده بعد قاسم نعيم الشيخ يقول الفقيه».
الخامنئي الفقيه اإلمــام ســماحة الولي جر اســتفتاء
النيابية االنتخابات في المشــروعية حول الله) (حفظه
سمت حُ عندها وأيّد. فأجاز اللجنة، اقتراح تقديم بعد
في ودخل المشروع النيابية، االنتخابات في المشاركة

(١٣) الحزب». وآلية برنامج
في عدمه أو الحــزب فــإذا كانــت مســألة اشــتراك
هو فما الفقيه، الولي من فتو إلى تحتاج االنتخابات
لها والتي والعسكرية، السياسية الجسام المسائل حال

أداء الحزب؟! على ودولية انعكاسات إقليمية
الفقيه الولي وصالحية ســلطة مد آخر على مثال
وعلى داخلــي، شــأن فاالنتخابات لبنــان. حتــى فــي

فقد رأينــا كما من ذلــك، الرغــم
ا في حاســمً الفقيه الولي دور كان
يتعلّق ة المرّ هذه المثال المســألة.
الداخلــي االجتماعــي بالشــأن
حوالي فقبــل ف. ــرْ الصِّ اللبنانــي
الثاني  ١٤ تشرين في أعوام تســعة
على قليلة ١٩٩٧، وبعــد أســابيع
«ثــورة الجياع» ي ســمّ ما إعــالن
الطفيلي، صبحي الشــيخ من قبل

الله حســن نصــر الســيّد الله تحــدث األميــن لحزب
بيروت، فــي السياســي فــي صالون ســميح الصلــح
والنزول العصيــان عــن علــى ســؤال: ماذا ا وقــال رد�
الطفيلي الشــيخ على تهديــد ــا (تعقيبً  إلــى الشــارع؟

بالعصيان المدني):

إن  بل بالمعنى الشــرعي، غير مقبول  «إن العصيــان
االلتــزام بالقوانين وعدم واجب، العــام حفــظ النظام
وشــؤونهم الناس أوضاع علــى كبيرة يرتّــب مفاســد
العصيان واحــدة يجوز فيهــا حالة وهنــاك الحياتيــة،
الذي الحــد إلى كبيــرة المفســدة تصبح هــي عندمــا
من إلــى إذن يحتاج وهــذا آخــر، حل  ال يوجــد فيهــا

الفقيه».(١٤)  الوليّ
لبنان  فــي االنتخابــات فمســألة اآلليــة،  هــذه هــي
العصيان ومســألة اإليراني، الفقيه لهــا الولي يتصد
والحظوا اإليراني، الفقيه الولي لها يتصد لبنان فــي
وسلطة الحزب صالحية ورغم المسائل؛ هذه أن معي
العام المنظــور ضمــن الداخليــة بالتصــرف باألمــور
من القدر أن هذا إال ســبق وذكرنــا، كما الفقيه، للولي
إنما صغيرة، مســائل حســم للحزب يُتح لم التفويض
الفصل فالكلمــة الفقيه. الولــي تدخــل تطلــب األمر
لنائبه مثــالً تكن ولــم اإليراني، الفقيــه كانــت للولي
أمينه أو اللــه، حــزب أو ممثــل لبنــان،  أو وكيلــه فــي

اللبناني!! العام
الولي تصدي نتصــور لنا أن المعطيــات، أمــام هذه
مــع العالقــة مثــل الفقيــه ألمــور
«إســرائيل» والموقف من الســنّة،
واتّفاقات الشــمال، على والجبهة
الحرب خوض وقرارات الهدنــة،
نتســاءل أن ولنــا و...  والســلم
الولي فتي اســتُ المــرات كــم مــن
وما الحــزب؟، إنشــاء منذ الفقيــه
والمناســبات االفتراضــات  هــي 
الفقيه فيها فتي استُ التي والمواقف
الفقيه الولي توجه إذا اصطدم ومــاذا يومنا هذا؟ حتى
الحزب، ســيختار فأيهما اللبنانية، الدولة مع مصلحة

والطاعة؟ الوالء سيكون ولمن
خالل من عملي�ا واضح الجواب أن من علــى الرغم
الســوري الخروج بعد خاصة الله، حزب ممارســات

الحزب اشتراك مسألة كانت إذا
تحتاج االنتخابات في عدمه أو
فما هو الفقيه، الولي من إلى فتو
السياسية الجسام المسائل حال
انعكاسات لها والتي والعسكرية،

الحزب أداء ودولية على إقليمية
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البلد مصلحة تطويع على يعمل كان والذي لبنان، من
مــع مصلحة تتماشــى ليجعلها لبنــان- بأكملــه -أي
الحزب يضطر وال التناقــض يظهر فال الفقيــه، الولي
يقوله بما أننا سنســتعين إال المــأزق، هذا في ليكــون

القضية: هذه بشأن أنفسهم الحزب قادة
الله  لحزب العام األمين نصرالله حسن السيد يقول
اإللهية مســيرتنا «في الفقيــه: الولي لمرجعيــة ــا داعمً
والشــرعي، ويحدده اإللهي تكليفنا نــؤدي نحــن قوم
وأحيانًا والعريضة، الكبيرة خطوطه فــي األمر ولي لنا
التكليف هــذا نؤدي أن علينــا  فــي التفاصيــل، ونحن

الشرعي».(١٥) اإللهي
هذا في والشــرعي» «اإللهي التكليف الحال بطبيعة
يتعلّق ال نصر اللــه، يقوله حســن الذي المهم الكالم
والفرائض والصالة والنــكاح ــس مُ الْخُ مثل بمســائل
جانبه من تأويل ذلــك فهو القارئ م توهّ الدينيــة، وإذا
وواضــح صريــح كالم هــذا التأويــل. لمــا ال يقبــل
واســتراتيجيات، كبيــرة وتفاصيــل ــق بخطــوط يتعلّ
والخمــس الــزواج فــي  االســتراتيجيات فأيــن 

السياســة هنا المقصود والصالة؟!
السياســي يرتبط وهنا والمصلحة،
مــن خــالل الولــي الفقيه  بالدينــي

والتكليف الشرعي.
وجبــل عامل صور مفتــي ــق يعلّ
على األميــن علي العالمــة الســيد
الولي توجــه «إذا اصطــدم مســألة
اللبنانية، الدولة مصلحــة مع الفقيه

«إذا تعارضت نظرية : قائالً الحزب؟» ســيختار فأيهما
الداخلية، المصلحة مع الله» «حزب بنظر الفقيه والية
رأي ألن الوطنية؛ المصلحــة على ســيقدمونها فإنهم
وحتى ا، دائمً يقولــون طاع.....كانــوا مُ الفقيــه حكــم
فليذهب الجنوب، في خالفات وقعت عندما بعضهم
إيران، وتبقــى الجمهورية اإلســالمية فــي الجنــوب
ولتبق لبنان فليذهــب البعض: يقول أن يمكــن واآلن

الجمهورية اإلسالمية».(١٦)

خدمة فــي ودورہ اللــه حزب إنشــاء ثانًيــا:
اإليراني: المشروع

حروب ظــروف فــي الحــزب والدة لقــد جــاءت
كان إليران لبنان، وقد شهدها خارجية وداخلية عنيفة
أمل حركة دور انتهاء إثر الحزب والدة األبرز في الدور
الشيعيةالتيكانتمصالحهافيالفترةاألخيرة منتلك
اإلســرائيلية بتصفية الوجود ة بالخطّ مرتبطة المرحلــة
وكالة نقلت لبنان. فعلى سبيل المثال، في الفلسطيني
١٩٨٢/٧/١م فــي النبطية من لها تقريــر في رويتــرز
ســمحت البلدة أن القــوات الصهيونيــة، التي احتلت
التابعة الخاصة بالمليشيات تحتفظ بأن (أمل) لمنظمة
ح أحد أســلحة. وصرّ من لديها ما جميع وبحمل لها،
مصطفى حســن ويدعى (أمــل) منظمة قــادة مليشــيا
الدفــاع عنا ضد فــي ستُســتخدم  «أن هــذه األســلحة

(١٧) الفلسطينيين».
قالــت صحيفــة ــا، فقــد وضوحً مثــال آخــر أكثــر
 ٢٣ بتاريخ الصادر في عددها بوست) (الجروزاليم
مصالح تالقي تجاهل ينبغــي ال ١٩٨٥م: «إنــه /٥ /
تقــوم التــي و«إســرائيل»، أمــل 
المشــتركة في الرغبة على أســاس
لبنان، جنوب منطقة علــى الحفاظ
أيّ من خالية آمنــة وجعلهــا منطقة

إن إسرائيل ضد إسرائيل. هجمات
أمل تســليم في اآلن تــرددت حتى
والقانون األمن على الحفاظ مهمة
ولبنان، فلســطين الحدود بين على
أمــل إلــى «إســرائيل» تعهــد ألن  وإن الوقــت حــان

(١٨) المهمة». بهذه
/١٩٨٥/٦م عــن ٦ األنبــاء فــي ونقلــت وكالــة
(إهــود اليهوديــة العســكرية االســتخبارات رئيــس 
ســتكون «أمل» أن تامة من على ثقة «إنه قوله: بــراك)
اللبناني، الجنوب المهيمنة في منطقة الوحيدة الجبهة
الوطنيــة والقــو المنظمــات رجــال وأنهــا ســتمنع

الفقيه والية نظرية تعارضت «إذا
المصلحة مع الله» «حزب بنظر
على سيقدمونها فإنهم الداخلية،
رأي الفقيه ألن الوطنية؛ المصلحة

مطاع» حكم
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ضد الجنــوب، والعمــل فــي التواجــد  اللبنانيــة مــن
(١٩) اإلسرائيلية». األهداف

لحركة  السياسي الخط كان فقد ذلك، إلى باإلضافة
إلمالء إليران مجــاالً يترك ال ــا ممّ لســوريا ا تابعً أمل
حركة ط تورّ ذلك أعقب عليها، المناســبة السياســات
لبنان، في حق الفلســطينيين في مجازر كبيرة في أمــل
لبنان، الســنّة في جيش يعتبرهم البعــض كان والذيــن
العســكري أو ها السياســي بشــقّ أمل حركة ولــم تعد
من إنشاء بد ال فكان اإليراني، الخط على ترويج بقادرة
بالقضية ويربطها المنطقة، إلى إيران ينقــل آخر حزب
على ويجعلها بموطئ قدم، ويســمح لها الفلسطينية،
الله حزب إنشاء تمّ أن فكان باألحداث، مباشــرة صلة
أبرزهم باألساس؛ أمل لحركة تابعين كانوا عناصر من
إيران في أمل حركة مكتب عن المسؤول اإلطالق على
أصبح الذي السيد أمين إبراهيم السيد الوقت ذلك في
باإلضافة ،(٢٠) «حزب الله» فــي البارزين أحد ا الحقً
الولي يكون أن ارتضــى ممن الشــيعة من إلــى غيرهم
تكرســت الوقت ذلك «ومنذ وقائــده. مرجعه الفقيــه
اإلســالمية أمل» والثورة «حركــة بين اآلنية القطيعــة
اللبنانية الســاحة على إيران تنســق وأخذت في إيران،
وبعض العامليــن، ورجال الديــن اللــه» مع «حــزب
يرعاها التي التآخي» «أسرة مثل األخر المؤسسات

(٢١) الله». فضل حسين محمد السيد
عن هذا  الحزب» األمين «قيادي في إبراهيم عبّر وقد
من  جزء إننا نقول: فقال: «نحن ال ١٩٨٧ عام ه التوجّ

إيران».(٢٢)  ولبنان في لبنان، في نحن إيران إيران؛
تجربة القول: إن «ويمكن فياض: يقول حبيب فيما
اإلمام تجربة رحم من ولدت قد اإلســالمية المقاومة
االنتصار قبــل اإلســالمية الثورة قيــادة في الخمينــي
تتجاوز اإلطار التجربتيــن بين المقاومة وإن وبعــده،
بين العالقــة يحكــم الــذي قــد التحالفــي التقليــدي
بها، وتتوغل المرتبطة التحررية والحــركات الثورات
والعقيدة التاريــخ عمــق التجربتيــن في العالقــة بيــن
بالكل، يربط الجــزء نحو ما علــى وتتجلى والهويــة،

(٢٣) بالنتيجة». والمقدمة باألصل والفرع

االهتمام بالحزب على إيــران عملت حال أية على
على والحرص ســيرته، تنصيع وعلى ا، ا كبيــرً اهتمامً
إيران لــت وتكفّ منهــا فيما بعــد، لالســتفادة مثاليتهــا
ل كان العامل األوّ والــذي للحــزب، المالي بالدعــم
كتاب في وجاء صفوفــه، إلى المقاتلين في اجتــذاب
للمقاتل الشــهرية األجرة «بلغــت الســرية: الحروب
تقاضاها أجرة أعلــى وهي لبنانية، ليرة آالف خمســة
أمل مقاتلي أن ١٩٨٦، لدرجــة عــام لبنان في مقاتــل
الحركة يهجــرون صفوف الكســب- -بـهدف راحوا
تأثير تتخيلــوا أن ولكم اللــه». حــزب في لالنخــراط
أصحاب تــوزع على عندما من األمــوال هــذه القيمة
وهــم الطبقة لبنــان فــي اإلطــالق  أقــل دخــل علــى

(٢٤) آنذاك!! الشيعية
الشــيعية ــا لألدوار توزيعً هنــاك بعد أنّ وبــدا فيمــا
ا، سياســي� بتمثيل الشــيعة تقوم «أمل» ففيما فــي لبنان،
الله األعمال حــزب يتولى حقوقهم، علــى والحفاظ
الداخلية. والشــؤون السياســة عــن ا بعيدً العســكرية
لحزب الله العــام األمين ذكــره نائب ما ذلك ويؤكــد
التحقوا ممن حين قال: «إنّ العديد قاسم نعيم الشــيخ
من األخذ الهــدف يكن ولم معــه، بالحــزب تكاملوا

 (٢٥) معها». «أمل» وإيجاد شرخ جمهور
الشــيخ نعيم  ح كما صرّ ا «التكامــل» هــو الهدف  إذً
والمكاســب المغانم التطاحن على من ا ومنعً قاســم.
وعدم الحــزب صورة ه تشــوّ مــن ــا وخوفً الداخليــة،
بجميع ل بالتكفّ إيران قامت بعد، فيما منها االســتفادة
 ١٩٩٠ عام بلغت والتــي المالية، الحزب احتياجــات
بعض حســب ونصــف المليون دوالر ماليين ثالثــة
رت دِّ وقُ ،١٩٩١ عــام مليون وخمســون التقديــرات،
وســتين ١٩٩٢، ومائــة مليونًــا فــي بمائــة وعشــرين
إلــى ارتفاع المصادر بعــض ١٩٩٣، وتشــير عام في
 ٢٨٠ إلى رفســنجاني عهد فــي الله» «حزب ميزانيــة
الحزب جعلت الكبيــرة الميزانيّة هذه دوالر. مليــون
نزاعات في التّدخل المنوط به دون بالــدور فقط يهتم

(٢٦) ضيّقة. داخلية
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وجه بالحزب للــدور المناط أن يكون من الطبيعي
وجه ر ضــرورة توفّ إن القول: األصح مــن لبناني، بل
اســتمرارية له الحزب هــو الذي يضمن لدور لبنانــي
األجندة وبالتالي إفــادة اللبنانيــة، البيئــة العمــل فــي
المصلحة وفق العمل أن ذلك اإلمكان، قدر اإليرانيــة
مصلحة وجه هناك يكــون أن الخالصة دون اإليرانيــة
يصبح الذي الحــزب على التضييق يــؤدي إلى لبنانية
عليــه. ولذلك، الناقمين اللبنانييــن قبــل من معــزوالً
اليوم إلى بدايته وصوالً من لدور الحزب المتابع فــإن
التكتيكات وذكرنا- ســبق -كما يغير الحزب أنّ ير
لدرجة وكثيــف ســريع لديه بشــكل األجل القصيــرة
الوجه توفير لضرورة األحيــان؛ من كثير التناقــض في

دوره. إطار في اللبناني
إن نقول: أن نســتطيع م، وتقــدّ ســبق ما وبنــاءً على
الوجه مــن اللبناني اللــه حــزب الهــدف مــن إنشــاء

ان: شقّ له اإليراني
وبيئته الحزب بطبيعــة يتعلّق لبنانــي  - شــق داخلي

لبنان. في
الفقيه والمشــروع يتعلــق بوالية خارجي - وشــق

اإليراني اإلقليمي.

دعم المشــروع في الكلي يصب المجهود أن علــى
كانــت مهمــا الفقيــه الولــي اإليرانــي، واســتراتيجية

اإليرانيين القادة أجندة في واضح أمر وهذا الظروف،
البداية. منذ

إيران ســفير - روحاني فخــر اإلســالم يقول حجة
إطالعات معه صحيفة أجرتهــا مقابلة في - لبنان فــي
عن ،١٩٨٤ عام من الشــهر األول نـهاية في اإليرانيــة
نراقب ولو ،١٩٧٧ عام إيران اآلن يشــبه «لبنان لبنان:
إلى ســيجيء الله شــاء إن فإنه ونعمــل بدقة وصبــر،
المنطقة، قلــب لبنــان وهو موقع وبســبب أحضاننــا،
لبنان يأتي عندمــا فإنه العالميــة، المراكز وأحــد أهــم
يتبعه فســوف اإلســالمية، الجمهورية إلــى أحضــان
آخر تصريح في نفس كالمــه هذا د الباقــون»(٢٧). وأكّ
لتصديــر الثورة أمل خيــر يشــكل «لبنان فيه: لــه يقول

(٢٨) اإلسالمية».

حزب به يقوم الذي الدور هذا تلخيص ويمكن
التالية: بالنقاط الله

اإليرانية  الثورة مفاهيم الحزب بتصديــر : يقوم أوالً
البيئــة واالجتماعيــة إلــى الدينيــة ــة مضامينهــا بكافّ
األعباء بجميــع ذلك مقابــل إيران وتلتــزم ــة، اللبنانيّ

وتكون العمل. هــذا يتطلبها التي والمترتبات الماليــة
األول الهدف التابعة للولــي الفقيه غير الشــيعية البيئة
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بهدف وذلك الداخلــي، الصعيد علــى لهــذا الترويج
تتعارض التي أو العربيــة، الشــيعية المراجع تحجيــم
ومع اإليراني، اإلقليمي المشروع مع الوطنية أجندتها
ثم الفقيه. للولي واالجتماعية الدينية الشرعية القاعدة
لبنان يصبح وعليه .إلى الشرائح األخر االنتقال يتم
كبيرة شــيعية أقليات فيها يتواجد التي للدول ا نموذجً

غيرها. أو البحرين مثل
المثال: ســبيل على الله لحزب العام األميــن يقول
فذّ وشــخصية رجل أمر هو علينا بولي أنعم الله «لقــد
وبالدنا اإلســالمية كل حوزاتنا فتَّشــنا اســتثنائية، فلو
هذا فيه فقهاء الشــيعة يجتمــع مــن ا فقيهً لمــا وجدنــا
التي الراقية المواصفات من المســتو وهذا الحشد،
كقائد الله حفظه الخامنئــي القائد ســماحة في  تجتمع

(٢٩) أمر». وولي
هذا  مثل أنّ ا بشــكل واضح جــد� نــر أن  نســتطيع
بل المســلمين، غالبية أو الســنّة ال يســتهدف الــكالم
أو المبايعين للولي الموالين من غير يســتهدف الشيعة
للمراجع بتأييد للشيعة من المقلدين دعوة الفقيه، وفيه

وااللتفاف حوله. الفقيه الولي
في  الله حــزب بدور األســعد(*) فيمــا يتعلق يقول
بظل نعيش النقطة مــن ناحية المال: «ونحن اآلن هذه
واقع وفي النفوس، ضعفاء يشــتري الذي المال واقع
يشكل في القر وجوده بمجرد الســالح الذي وجود
ا بعيدً لالســتجابة فتضطر الناس عند خوف كبير عامل
الســالح -بالنســبة من أهم هنا المال ... عن قناعاتها
التي الهائلة األموال هذه هناك وطالمــا الله-، لحزب
شــخص  ٣٧ ألف الله حزب فلــد تأتي مــن إيران،
المال يلعب وهنا المعاشات الشهرية.... ، قائمة على
ال إما الدين علماء بعض وحتى لذلك، دوره ونأســف
أنهم وهو أو األســوأ البوح بالحقائق، على يتجرؤون

ا». (٣٠) انصاعوا لمبدأ المال أيضً
الفقيه للولــي اللــه حزب بترويــج يتعلق أمــا فيمــا
ومنزلنا شــيعية عاليــة، بثقافــة تربيــت فيقــول: «لقــد
وهــذا الديــن، لعلمــاء وإجاللــه معــروف باحترامــه

تعرضت الشيعية الثقافة لكن األسعد؛ آل معروف عن
التقشف من سلوكهم تغير الدين علماء وحتى للتغيير،
فالمرجعية مؤســف... وهــذا الفخامة، إلــى مظاهــر
شــيء م» «قُ ا النجف، ومرجعية دائمً كانت األساســية
الفقيه وموضــوع والية الشــيعة... على فرض جديــد
تحريف برأيــي هنــاك وخدعــة... هــذه أكبــر كذبــة
وحتى األصعدة وعلــى كل وتقاليدنا، لتراثنا  وتزويــر

منها». (٣١) االجتماعية
بحرص  األولى، ولكن الخطوة مع وبالتوازي ثانيًا:
ما باستخدام الحزب تحقيقها، يقوم ضرورة على أكبر
للحزب للترويج «البرستيج» أو الناعمة» «القوة يسمى
وكون أولى، كخطوة بأســره العربي الوطن نطاق على
«إســرائيل» فهذا المفترض والعــدو ا، لبناني� الحــزب
-كما الشعوب اختراق في إيران مهمة ا كثيرً ل سيســهّ
بتجيير الثانية الخطوة في يقوم أن على وذكرنا-، سبق
الفقيه، وللولي إليران و«البريســتيج» والوالء الفضل
إلى وتتحول تؤيده، الجماهيرية التــي فتنتقــل القاعدة
وســهلة يكون سلســة وبطريقة وهكــذا تأييــد إيران.
ايران؛ لصالــح العربية القاعــدة اختــرق الحــزب قــد
لو تنشأ فيما أن التي من الممكن الحساســيات متفاديًا
مباشر، بشكل المهمة بهذه القيام بنفســها إيران تولّت
مكشــوف الثورة بشــكل أســلوب تصدير أو انتهجت

بدايتها. في وفعلت سبق كما
«ايران»  حضور ومستمر دائم بشــكل نالحظ  لذلك
قادة وخطابات كلمــات جميع فــي الفقيه» و «الولــي
على مثاالً نعطي ا. إعالمي� هة الحزب الموجّ ومسؤولي
نفسه: الله نصر حسن العام األمين قول الحالة من هذه
في المســلمين وجميع نحن واألخوات اإلخوة «أيها
المســلمين أغلبية كانت فــإذا أمر، ولــي العالــم لدينا
الكثير وقبالً فهذه مشــكلتهم، يطيعــوه أن ال يريــدون
هذا ال ولكن المعصــوم، اإلمام وال النبي يطيعــوا لم
لدينا نحن نبي�ا، ليس والنبي ا، إمامً ليس اإلمام يعني أن
علينا وأوجب (عج) المهدي اإلمام نائب هو أمر ولي
طهارته في هذا الولي والقائــد، خبرنا ونحــن طاعته،
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في شجاعته وقوته نفسه الوقت وصفائه وورعه، وفي
واالتحاد أمريكا ووعيه؛ فهو يتحد وتدبيره وحكمته
أردنا إذ الخليج.....؛ تمأل التي واألساطيل األوروبي
(عج)؛ الحجة نائــب أمرنا ولي مع فآخرتنــا اآلخــرة،
فلن وكرامتها وشــرفها الدنيا أردنــا عــزّ إذا وأزيدكــم
الكبيرة المقاومة هــذه حتى األمر، ولي مــع إالَّ ننالها
في هذا الوحيــد هي الشــيء والتي التــي نعتنــي بهــا،
وبوجوده، به به ونعتز نرفع رأســنا الذي العربي العالم
الخميني لما اللــه الموســوي روح اســمه لــوال رجل
علي اســمه لوال رجل وبعده لبنان، في وجود لها كان

(٣٢) المقاومة». استمرت لما الخامنئي الحسيني
إلى الخطاب ه وجّ أنّه كيــف الفقرة هذه في نالحظ
عاد ثمّ فطعنهــم بداية، «أي الســنّة» غالبية المســلمين
األمر ولي أي يتبعوه، أن يجب ن عمّ المثال لهم م ليقدّ
الذي الشــجاع الطاهر القائــد نائــب اإلمام المهــدي
الوحيد الذي الشيء أنشــأ والذي األساطيل، يتحد

العربي!! العالم فــي الرأس يرفع
لطريقــة نموذجيــة فقــرة هــذه 
الوســط في الفقيه للولي الترويج
وكيف السني، واإلسالمي العربي
لتصب للحزب الدعاية تجيير يتم

والولي الفقيه. صالح إيران في
اســتعصى العرب أنّ يبدو لكن
البداية!!، فــي األمر فهــم عليهم

أن يجب التأييــد يفهمهــم أنّ أن العــام فــأراد األميــن
لشــخصه وليس ا، تحديدً الفقيه وللولي إليران يذهب
الشــك يقبل بشــكل ال ذلك تجلى وال لحزبــه، وقــد
أمام الخامنئي اإلمــام يد بتقبيل عندما قام وال الطعــن

الحدث. تنقل العالمية التي كانت الشاشات
لدعــم  الدولــي األولــى للمؤتمــر  ففــي الجلســة
٢٠٠١م»، نيسان في طهران في االنتفاضة «الذي أقيم
الثورة مرشــد الفقيه للولي بكلمة افتتاحــه تمّ والــذي
ى تنحَّ منهــا، انتهائه وفــور الخامنئي، علــي اإليرانيــة
الولي القائد نحــو ه وتوجَّ مكانــه من الله حســن نصر

رئيس تحرير يقول يده. قبّل ثمّ الخامنئي، الفقيــه علي
ب الملقّ مهاجري» «مسيح إســالمي جمهوري جريدة

توجهتُ يوميــن، والمســلمين: بعــد حجة اإلســالم
وسألته حاورته، حيث الله نصر الســيد ســماحة للقاء
إلى كهذه رســمية جلســة في عن الســبب الذي دفعه
«لقد لي: فقال يــده. وتقبيل الثورة قائد أمام االنحنــاء
اإلعالم وسائل أن ذلك وسبب هذا األمر.... دتُ تعمّ
البالد وفي العام»، «رجل السنة هذه اعتبرتني العالمية
قــادة العالم العربي «أكثر عنوان علــيَّ أطلقوا العربية
الجلسة هذه لكن في ني. رَّ يَسُ لم الذي األمر ا»، نجاحً
الحركات زعمــاء مــن جمعٌ حضرهــا المهمــة التــي
للدول اإلسالمية، السياسية اإلســالمية والشخصيات
في دول مباشــرة الجلســة وقائع بَث تُ وحيــث كانــت
يعرفوني: الذين لكل ألقول أقدمتُ على ذلك العالم،

الثورة».(٣٤) قائد جنديُّ أنا
«أكثر بـــ وصفه نصراللــه أن يتم حســن لقــد أزعج
ــا». نجاحً العربــي  العالــم قــادة 
يوصف لكي ال يعمــل فهو نعــم،
وصف لكي يتم هو يعمل بذلك،
لذلك يقول وإيران، الفقيــه الولي
أراد أي أنّه األمــر!! دت تعمّ لقــد
الذين العرب هؤالء تصحيح فهم
تبعيته وبين بينه يفرقون يزالون ال

الفقيه. للولي
الفقيه والولي إليران اإلعالمــي الترويج هذا ولعلّ
العربي الوســط في ا ــا باهرً ا ونجاحً واســعً لقي قبوالً
ككل الحــزب إن قلــت: إن أغالــي وال واإلســالمي،
والسياســية واالجتماعية العســكرية بجميــع أذرعــه
عــن مؤسســة عبــارة وقياداتــه ومؤسســاته وكــوادره
أنجح من تكون وقد وهائلة، ضخمة ودعائية إعالمية

اإلطالق. على الدعائية في العالم المؤسسات
والديني والمعنــوي والمادي المالــي واالســتثمار
صائب خيار هو الدعائية هذه المؤسســة في اإليرانــي
نقل الثورة اإلســالمية األنجح في الخيار هو بــل لها،

لوالرجل اسمه روح الله الموسوي
وجود للمقاومة كان لما الخميني
اسمه رجل لوال  وبعده لبنان، في
لما الخامنئي الحسيني عــلــي

المقاومة استمرت

١٧٤



باكير حسن علي اإليراني- اإلقليمي والمشروع الله حزب

اإلقليمية؛ الشعبية للقاعدة اختراقها وفي الخارج، إلى
ه المموّ الخطــاب المؤسســة باســتخدام هذه إذ تقوم
الموضوع إثــارة يتم أن دون األهــداف إلى للوصــول

هدوء. بكل بل صدامي، بشكل
العمل أهمية عــن متحدثًا الخمينــي الله يقــول آيــة
اختراقه: أو إســقاط الخصــم في واإلعالمي الدعائي
الطريق هذا في أنشطتنا أول الدعائي العمل ويعتبر ..»
مــن نتقــدم أن اإلســالمية-، فيجــب -أي الحكومــة
العالم كان أنحاء جميع ففي اإلعالمي، العمل خــالل
أشــخاص عدة يلتقي الدوام ...؛ إذ على كذلك األمر
ذلك بعد ويقومون يقــررون ثم األمر، ويفكرون فــي
أن ينتهي إلى فشيئًا، شــيئًا الدعائي، فيزدادون بالعمل
أو كبيــرة، حكومة فــي األمــر بــأن يصيروا قــوة نافذة

(٣٥) يُسقطونها». ثَم ومن يحاربونها،
وإنّ إصابتهــا  اإلعــالم، لتأثيــر وســائل  «ال نهايــة

 (٣٦) أهدافك». لتحقق ها مْ فاستخدِ ا، تمامً كالقذيفة
تعمل في ترويج هذه اإلعالمية الوسائل أن شك وال
أفــراده، سياســته، أفــكاره، عقائــده، «كل» الحــزب:
الترويــج مصحوبًا هــذا يكون األحيــان وفــي غالــب
الحزب مــن يظهر وأدوات تجميــل، فــال بمســاحيق
كما ــن»، سّ حَ «مُ أو حســن هو ما إال وعقيدته وتوجهه
غير العامة اإلعالمية الوسائل غزو الحزب إلى ســعى
ومجالت محطات فضائيــة وصحف مــن له، التابعــة
اإلطار: هذا فــي شــرارة وضاح يقول ... ودوريــات،
والتعبئة بنشاط الخمينية إلى الدعوة «تتوســل الحركة

(٣٧) ومنظم». كثيف إعالمي
نطاق على الله قبل حزب يُمارس من الذي الخداع
«اآلخر» جهــل هو أســباب نجاحــه أهم واســع أحد
تريد فعندما األمور. علــى للحكم بالطرق الصحيحة
األفضل ومن تقرأ عنه، وأن بــد ال أن تحكــم على أمر
األساســي المصدر عن القراءة تكون أن الحال بطبيعة
بدالً العربي الوطــن في لكننا معروف، هو كما نفســه
خالل مــن الله حــزب ظاهــرة مثــالً مــن أن نــدرس
ومن عليه، والقيميين الحزب لقادة الخاصة الكتابات

المنشــورات ص وتفحّ األرض علــى خــالل النــزول
الحزب، يعيــش فيه الذي والحســينيات، والمجتمــع
معه؟ أم متناقض للعامــة لما يقولــه وهــل هو مطابــق
ننتظــر العكــس؛ إذ ونفعــل كل ذلــك نقــوم بإهمــال
المنار، قنــاة نفتح أو الله العام لحــزب لألمين خطبــة
غير حــزب إنه هــا انظــروا: نقول وننتظــر الخبــر ثــمّ
في ونقع وإنــه.... وإنه مجاهــد حزب  طائفــي، وإنــه

المنصوب. الفخ
يكون  النــاس ماليين إلــى عندمــا يبث  فالخطــاب
هؤالء مثل يقع أن األساســي وهدفه ــا، مدروسً خطابًا
يد الخامنئي»، تقبيل «مثال الحفــرة هذه في المغفلين
هناك يكون أن تتوقــع ال المنار فعندمــا تفتح تلفزيون
ة هَ موجَّ المثال على سبيل هذه القناة ألنّ باآلخر؛ طعن
إذا تستهدفه الذي الجمهور سيشاهدها فكيف لآلخر،

كانت ستطعن به!!
ه، بضدّ للطعن الشــيء اســتخدام بارع في فالحزب
وجهه كشــف أحدهم أراد ما إذا فعلى ســبيل المثــال
المقاومة مــع متحالفون «إنّنــا الــرد الطائفــي عاجلــه
م هُ فَ طائفييــن؟!». نكون فكيف الفلســطينية الســنيّة،
ويلزمونها أنفســهم الطائفيــة عن ينفون بهذه الطريقة
بدعايــة إعالمية يحظون الوقت وفي نفــس للســائل،
الفلســطينية. بالمقاومة االلتصــاق خالل من واســعة
عامل وجبــل لصور الجعفــري المفتــي ح وقــد صــرّ
أنّ على دون مواربــة، األميــن» صراحة «علي الســيد

الفلســطينيين -وخاصة وبين الله بين حــزب العالقة
طائفية عدم ا على قاطعً دليالً ليست «السنيّة»- حماس
على األرض، والثقافة سياســي، فالتحالف الحــزب،

 (٣٨) من المذهبية». قريبة هي ثقافة والقواعد
«وحدات اإلعالمية الحــزب كوارد لد تتوافر كما
أهمية مــن تزيد النفســي» خاصــة بالتالعب إعالميــة
الشيعي حسن الشيخ اإلعالمي يقول الله حزب سالح
تخفي ال المقاومة اإلطار المذهبي فإن «وفي ــار: الصفّ
ة، الحادّ زاويتــه مــن التشــيّع تطرح ال تشــيعها، لكنهــا
أمين خطابات في هذه النقطة بجالء أن نالحظ ويمكننا
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حفظه نصر اللهـ  حســن ســماحة السيد الله عام حزب
يعرض حيث عاشــوراء، ليالي في يحاضر حينما ـ الله
التشــيّع ويعرض الســالم، عليهم البيــت قضيــة أهل
ومذاهبهم أطيافهم بجميع المسلمين يستقطب بشكل
فإن والفكري، السياســي انتمائها خصــوص ... وفي
بالجمهورية اإلسالمية الوثيق ارتباطها المقاومة تعلن
ولكن فيها، الدينيــة والقيادة في إيــران، وبالمرجعيــة

 (٣٩) وطني». خطاب خطابهم
ا  مرتبطً بذاته -وكونه اللــه حزب وجود ن ثالثًا: يؤمّ
اإليرانية للسياسة قدم موطئ الدرجة- هذه إلى بإيران
«إلسرائيل» معاداتها استغالل مســألة إلى تسعى التي

أبعد إلــى بهــا دون اصطدامهــا
من بعدها الرغــم على الحدود
الله حــزب ويعتبر الجغرافــي،
فــي الموضوع، صلــة الوصــل
ورقة عالية للمساومة، ويشــكل
األوضاع مــن وضــع علــى أي
بإيران تتعلــق التــي المصيريــة

أنّها تســتطيع اعتبار على األوقات؛ مــن وقت فــي أي
ا. أيضً تريد عندما وتهدئتــه تريد عندما الوضع تفجيــر
جولة تندلع ما فكلّ من الواقــع، على ذلك دليل وخيــر
اإلقليميــة األصــوات تهــب المناكفــة مــن جــوالت
إيــران مــع  االتصــال بضــرورة  والدوليــة للمطالبــة

الموضوع!! بشأن
لحزب الكامل والعتــاد الســالح بتأمين إيران تقوم
داخلية ضمن معادلة إســرائيل؛ وذلك «لمناكفة» الله
مكاســب سياســية على الحصول تتجاوز ال محدودة
فهو بعــد ذلك يأتي وما األولــى، بالدرجة وإعالميــة
شــهرة حزب الله يلقى أن ذلك والهــدف من فائض.
لتصدير له الطريق ــد اإلســالمي؛ تمهّ العالم في كبيرة
أية ودون البســاط تحت من اإليرانيــة الثورة مفاهيــم
في المنطقة ثقل إليران حزازيات، وإعطاء أو مشــاكل
عليها للســيطرة ا تمهيدً اختراقها على العربية، والعمل
فرض أجل من المسألة هذه واستغالل المستقبل، في

أساسي�ا. العبًا نفسها

حزب عبر إيــران به تقــوم الذي الــدور بــل إن هذا
اإلســرائيليين فيهم بما للجميع ا مكشــوفً الله أصبــح
الخبراء أشــهر أحد يصل اإلطــار، هذا فــي أنفســهم.
جافي «مركز فــي والباحث االســتخبارات في مجال
أبيب» الدكتور تل جامعة في االستراتيجية للدراسات
وزارة الدفاع من بتكليف ألّفه في كتــاب كام» «افرايم
،٢٠٠٤ العــام بعــد في فيما ونشــرته التــي أصدرتــه
ترصد تطور الوثائق التــي مــن لكثير ــا ويشــمل عرضً
في عن االســتغراق فضالً اإليرانية، العســكرية القــوة
االســتراتيجية التي الكامنــة خلــف تحليــل الدوافــع
ألف إلى وهو يســتند تتبعهــا الجمهورية اإلســالمية،
إلى قناعة ووثيقة، ومائتي مرجع
ناحية عملية من إيران مفادها «أن
األول العدو «إســرائيل» تعتبر ال
أهميــة األكثــر  حتــي وال لهــا، 
فبحســب أعدائهــا». بيــن مــن 
الرغــم «علــى فإنــه افرايــم كام،
اإليراني السياســي الخطاب من
االعتبــارات أن ــا، إال «الســرائيل» إعالمي� المناكــف
ترتبط بمصالحها اإليرانيــة االســتراتيجية تحكم التي
وهي إلســرائيل، بعدائها وليس الخليج في ووضعهــا
الجوار، دول يجــري فــي لما كبيــرة تبدي حساســية

 (٤٠) العراق». في وخاصة
البحثي «omedia» قيام معهد تقرير نشــره وقد جاء
إيران أنّ اســتهداف على بعد ليؤكد فيما اإلســرائيلي
مزيد كســب هدفه اإلعالمي الخطاب عبر إلســرائيل
ذريعة مجــرد وهو المنطقــة، فــي لها مــن المؤيديــن

!! أهدافها لتحقيق
اإلســرائيلي «omedia» البحثي معهــد تقرير يقول
إلســرائيل» حاجــة فــي «إيــران الــذي جــاء بعنــوان
خطر أيّ تشــكل ال «إن إيران «زيو مائــور»: للباحــث
حاجة في هي تريد تدميرها، بل وال «إســرائيل»، على
حتى ا هام� اســتراتيجي�ا مكسبًا «إلســرائيل»، وتعتبرها
وتستخدم تســتغل وهي المنطقة، في عظمى قوة تظل

عبر «إلسرائيل» إيران استهداف إنّ 
مزيد كسب هدفه اإلعالمي الخطاب
وهو المنطقة، في لها المؤيدين من

ذريعة لتحقيق أهدافها!! مجرد
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مكانتها ولدعم أهدافهــا، كذريعة لتحقيق «إســرائيل»
شــعار تحت اإليرانية الثورة مبادئ ولنشــر اإلقليمية،
التصريحات بأنّ التقرير ويضيف ، إســرائيل» «معاداة
األمريكية المتحــدة الواليات اإليرانيــة ضد الدعائية

اإلعالمي فقط».(٤١) االستهالك باب من هي

خاتمة:
يختلف ال اإليراني، مشــروع المشــروع اإلقليمــي
خارجية مشــاريع أية عن أهدافه أوجه وجه من في أي
النظر عن مســمياتها بغض منطقتنــا؛ في يتــم تطبيقها
استعبادية، استغاللية، استعمارية، أمريكية، «صهيونية،
ولذلك نفس النتائج، إلى تسعى عية...إلخ»، كلها توسّ
المشــاريع هذه مثل أهداف قارنّا إذا صعوبة نجد فلن
هذه بين الوحيد اإليراني، الفــارق المشــروع بأهداف
عالجناها وقــد واألدوات، هو األســلوب المشــاريع
إيران، نوايا عن للشــك مجاالً يترك ال بما البحث في
وهو اللــه، حزب فيهــم وطريقــة عمــل أدواتهــا بمن
الخطأ ونعيد نخطــئ، ال بأن يســاعدنا أن ما من شــأنه
وإلى الكبر العربية الثورة -منذ رناه كرّ لطالما الــذي
المشــروع تارة، في أحضان هذا نقع أن وهــو اليــوم-
وأنّ المخلّص، أنّــه معتقدين ا طــورً وذاك المشــروع

هذا مســاعدتنا. أو مقوماتنا تعزيز أو حمايتنــا الدافــع
دورنا يتجاوز وال تائهة، والبوصلة عليــه، حالنا هو ما
الدولة. المســؤولية تلك أو الحزب التصفيق لهذا إالّ
الوقــت لتغيير حــان وقد الجميــع، تقــع علــى عاتــق
الوقوع عدم وبالتالي واألدوات، واألســلوب المنهج
في الذات علــى واالعتماد المنصوبــة، في األفخــاخ
بشكل تسهدفنا والتي كثرت، التي المشــاريع مواجهة

أساسي، وذلك قبل فوات األوان.

: الهوامش
اإليراين أوسطي الرشق املرشوع عن وماذا مقالنا: انظر (١)
الكويتية، السياسة صحيفة  باكري، حسني عيل ــه؟، وأدوات

.٢٠٠٦/٨/١٨
الصفوي أو اهلالل هلذا املرشوع هو برأيي التسمية األفضل (*)
نختزل فنحن الشيعي، اهلالل نسميه عندما ألننا الفاريس؛ 
الذي الشيعة العرب من جزء سيظهر قريبًا بني الذي الرصاع
بسبب نفسها؛ إيــران  وبني وإيــران، الفقيه والية يرفضون
ا وأيضً واملرجعية، الزعامة عىل والتنافس املصالح تضارب
قد نكون وهبذا اخلصوصيات،  بعض يف االختالف بسبب
سلتها. يف مجيع الشيعة نعترب عندما إليران جلية قدمنا خدمة

السابق. املرجع نفس (٢)
الواليات  رسيّة عىل وثيقة بطرح ٢٠٠٣ يف العام إيران قامت (٣)
مقال مراجعة اخلامنئي، يمكن بموافقة عيل األمريكية املتحدة
عىل طبيعة بالتفصيل لالطالع بورتر جارثر املؤرخ األمريكي
قدمتها التي  اجلليلة واخلدمات اإليراين، والعرض الوثيقة

والعراق. أفغانستان غزو يف املتّحدة إيران للواليات
 Burnt Offering، Gareth Porter، The American

Prospect magazine،  6/6/2006 .
بني طائفي�ا املنطقة ر تفجّ إيران :الكرب الصفقة ا: أيضً انظر (٤)
/١٢/٢٤ اليوم، اإلسالم باكري، عيل حسني والعراق، لبنان

التايل:  الرابط عىل ٢٠٠٦
www.islamtoday.net/articles/show_articles_

 content.cfm?id=72&catid=76&artid=8427
واملسلمني.. العرب جتاه ــراين اإلي النفاق انظر: للمزيد (٥)
الرابط عىل باكري، عيل حسني صهيونية، مؤامرة اخلليج العريب

التايل:
 www.islammemo.cc/article1.aspx?id=4883

١٦ شباط ١٩٨٥. للحزب البيان التأسييس راجع: (٦)
النسخة  ، اإلسالمية» «احلكومة اخلميني، اهللا  آية انظر:  (٧)

ص٢٤. اإللكرتونية
املطلقة، الفقيه بوالية واالعتقاد مقال السلطة املدنية راجع: (٨)

.٢٠٠٦/١١/٣ اللبنانية، النهار صحيفة كوثراين، وجيه
املنهج اهللا حزب كتاب: عن نقالً انظر: نفس املرجع السابق، (٩)

ص٧٥. قاسم، نعيم للشيخ املستقبل، ... التجرية ..
بلده، الشيخ حدود خارج الفقيه الويل سلطة دراسة: انظر (١٠)

التايل: الرابط عىل يزدي، مصباح تقي حممد
 www.icde.net/library/maghalat/ar/011.htm
الشيخ ، املنهج...التجربة...املستقبل» اهللا: «حزب راجع: (١١)
بريوت، والتوزيع، والنرش للطباعة اهلادي دار  قاسم، نعيم 

٢٠٠٢، ص٧٦.
السابق، ص٢٦٧-٢٧٣. املرجع نفس (١٢)
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وشبكة .٢٠٠٥/٦/٢٨ اهللا، بقية جملة القائد، جندي قائد (٣٤)
الرابط عىل الشيعية اهللا بقية  جملة عن نقالً الثقافية، الفجر

التايل:
 www.walfajr.net/artc.php?id=663

سابق، ص٧٩. اإلسالمية، مرجع احلكومة كتاب: راجع (٣٥)
كتاب:  انظر اهللا، حزب لد مبادئ القتال من ١١ رقم البند (٣٦)

اإللكرتونية. النسخة شقيق، املنعم عبد املقاومة، حقيقة
السابق. املرجع نفس (٣٧)

.٢٠٠٦/٩/٨ اجلمعة األمني، عيل نظام مع نقطة برنامج (٣٨)
/٨/٢٠ ار، الصفّ حسن املقاومة، خطاب مقال:  انظر (٣٩)

التايل: الرابط عىل ،٢٠٠٦
 www.saffar.org/?act=artc&id=1020
العسكرية اإلرسائيلية الرضبة أسطورة مقالنا: انظر  (٤٠)
مركز اخلليج، حول آراء  جملة باكري، حسني عيل ــران، إلي

٢٠٠٦، ص٨٣. /٩/٢٤ لألبحاث، العدد اخلليج
السابق. املرجع نفس (٤١)

السابق، ص٢٧٣. املرجع نفس (١٣)
ثاين ٢٠٠٦، ترشين ٢٩ األربعاء املستقبل، انظر: صحيفة (١٤)

٢٤٦٠، ص٤. العدد
القائد انظر:  اهللا، ص٦٣. نرص حسن عاشوراء، خطاب (١٥)
عليها البتول «شبكة الفقيه، الويل  وقائده اهللا نرص السيد

الرابط التايل: عىل ، السالم»
www.albatoul.net/portal/index.php?show=news

 &action=article&id=189
اخلميس ،٢٣٨٦ العدد اللبنانية، املستقبل صحيفة (١٦)

/٢٠٠٦/٩، ص٥. ١٣
واملخيامت «أمل الغريب، اهللا عبد كتاب: لالستزادة راجع (١٧)

اإللكرتونية. الفلسطينية»،لنسخة
السابق. املرجع نفس (١٨)
السابق. املرجع نفس (١٩)

الدراسات مركز لبنان»، يف  «األحــزاب حشيشو، هناد (٢٠)
،١٩٩٨ ط١، بريوت، والتوثيق، والبحوث االسرتاتيجية

ص٣٢.
السابق، ص٣٣. املرجع نفس (٢١)

.١٩٨٧/٣/٥ اللبنانية، النهار صحيفة (٢٢)
ثورة اإلمام ضوء اإلسالمية عىل املقاومة جتربة (٢٣) انظر مقال:
عىل واإلعالم للثقافة الوالية دار فيّاض، حبيب اخلميني،

 http://alwelayah.net التايل: الرابط
اللبناين، اهللا حــزب  ومستقبل حــارض يف  ــة رؤي انظر:  (٢٤)
،٢٠٠٦ يناير ،٢٢٣ العدد البيان، جملة باكري، حسني عيل 

ص٧٤.
.١٩٩٣/١/١٢ اللبنانية، السفري صحيفة (٢٥)

عىل اإلســالم مفكرة وظهوره، اهللا حزب نشأة راجــع: (٢٦)
التايل: الرابط

 http://www.islammemo.cc/article1.aspx?id=2579
السابق. املرجع نفس (٢٧)

.١٩٨٤/١/١١ اللبنانية، النهار صحيفة (٢٨)
.٥٩-٦١ ص اهللا، نرص حسن عاشوراء، خطاب راجع: (٢٩)
العظمى اهللا آية املسلمني أمر مواصفات ويل «من عن مقال:
الوالية دار اهللا، نرص حسن ظله»، دام القائد اخلامنئي، اإلمام

الرابط التايل: واإلعالم، عىل للثقافة
http://alwelayah.net/index.php?f=doc&s=khame

 nie&r=derasat&id=41
لبنان؛ التارخيية يف مكانتها هلا شيعية  عائلة األسعد،  عائلة  (*)
طويلة، لفرتة سياسي�ا الشيعية الطائفة تتزعم كانت بحيث

من جهة اإلقطاع. خاصة
.٢٠٠٦/٩/٢٦ الكويتية، السياسة صحيفة انظر (٣٠)

السابق. املرجع نفس (٣١)
سابق، ص٥٩-٦١. مرجع عاشوراء ، (٣٢) خطاب
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إضافية معلومات

وتطورہ: الله حزب نشأة

النشأة: ظروف

وعقائدي فكري وجود بعام ١٩٨٢، له خ رَّ ؤَ يُ والذي لبنان، في الله لحزب التنظيمي سبق الوجود
من خالل تكوينها في دور الله فضل حســين كان للشــيخ الفكرية البيئة هذه هذا التاريخ، يســبق

الله  آية ١٩٧٩ بقيــادة عام إيران اإلســالمية فــي الثورة قيام وكان العلمــي في الجنوب. نشــاطه
الطرفين. بين والسياسي لالرتباط المذهبي وذلك الله؛ حزب ا لنمو قوي� ا الخميني دافعً

قيادة  بأوامر «ملتزم الحزب شباط ١٩٨٥ أن في ١٦ فبراير/ الحزب عن صادر بيان في جاء  وقد
الخميني مفجر الله الموسوي آية روح الله الفقيه، وتتجسد في والية في وعادلة تتجسد حكيمة

المجيدة». نهضتهم وباعث المسلمين، ثورة

الله علي آية يعتبرون حيث ا بإيران، مذهبي� المرتبطين الشيعة اللبنانيين من هم الحزب أفراد معظم
الشــيخ حســن ويعتبر لهم، العليا الدينية المراجع أكبر من ا واحدً اإليرانية الثورة مرشــد خامنئي
هذا االرتباط لبنان. في خامنئي علي آلية الله الشــرعي الوكيل الله لحزب العام الله األمين نصر
من والمباشر الدعم السريع في المباشرة ترجمته وجد ما ســرعان بإيران والفقهي األيديولوجي

الناشئ. للحزب الثوري حرسها وعبر اإلسالمية، الجمهورية

التنظيمي: البناء

اإلعالن  يمنعه من لم ذلك نشاطاته، فإن في أغلب عليه يحرص الحزب الذي عامل السرية رغم
المثال: سبيل على منها عمل الحزب، م تنظِّ التي التنظيمية الهياكل وجود بعض عن

 - هيئة قيادية.   

- مجلس سياسي.        

تخطيطي.  - مجلس

- كتلة النواب.         

- مجموعات تنفيذية.  

استشارية. هيئات -
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أعلى الحزب شــور مجلس عتبــر ويُ األصوات، بأغلبيــة الهيئات تلــك داخل تَّخــذ القــرار ويُ
 الحزب األخر أنشــطة متابعة مســؤولية إليهم تســند ا ١٢ عضوً من يتكون تنظيمية؛ حيث هيئة

واالجتماعية. االقتصادية

وإيران: الله حزب

الذين  الشــيعة فاللبنانيون والديني، البعد السياســي فيها يتداخل وإيران الله حزب بين  العالقــة
ويعتبر عميقة، روحيــة اإليرانية روابط بالمرجعيات الدينيــة تربطهم اللــه كوادر حزب يمثلــون
أمين عام ويســمى لهم. بالنســبة دينية مرجعية أكبر خامنئي علي الله آية اإليرانيــة مرشــد الثورة

خامنئي. الشرعي آلية الله الوكيل نصر الله حسن الله حزب

السياسية: والحياة الحزب

الذي أيَّده عام ١٩٩٠، الطائف اتفاق توقيع منذ اللبنانية السياسية الحياة في حضور الله  لحزب
 ١٩٩٢ عام في فيها يشــارك برلمانية انتخابات أول فــي فاز وقد بنوده، بعض علــى مــع التحفظ
عام  انتخابات في كما شارك منفردة. حزبية كتلة به تفوز المقاعد عدد من أكبر وهو ا، بـ١٢ مقعدً
فللحزب ولذلك سياســية، ضغط قوة تشــكيل إلى ويســعى نواب. ثمانية حاليًا ١٩٩٦، ويمثله
واالتحادات واألطباء، المهندســين نقابتي وبخاصة النقابات، انتخابــات في حضور ومشــاركة

والعمالية. والمهنية الطالبية
املعرفة، املعطي، عبد حممد والتطور، النشأة اهللا..  حزب
.٢٠٠٦/٥/٧ ( بترصف)،  اجلزيرة نت
http://www.aljazeera.net

اإلسالمية المقاومة مشاريع من الله) (حزب موقف

الشيشانية: الجبهة : أوالً

المد نسبة إلى ذلك قياس تمّ إذا ما ؛ اشتعاالً الجبهات من أشد الشيشانية أنّ الجبهة المعروف من
وهو التاريخ الذي ،١٩٩١ من العام أول تشرين منذ فيها تجري التي (الحديثة) الزمني للمعركة
روسيا، ومن عن المستقلة الشيشــان جمهورية قيام دوداييف جوهر أعلن فيه الزعيم الشيشــاني
وعلى  المستقلة. الشيشان لجمهورية القوات الروســية غزو أول ١٩٩٤ تاريخ ١١ كانون ثمّ في
ســبيل  في الشيشــان المجاهدون يخوضها التي الحرب ١٥ ســنة على من من مرور أكثر الرغم
وبشكل تخلو كلي�ا، وأدبيات حزب الله اللبناني إالّ أنّ خطابات الروسي، الغزو ضدّ اســتقاللهم
باسم حتى معنوي اإلسالمي أو باســم الدين شرعي إســناد أو دالالت إشــارات أو من أيّ كامل
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عند الجمهورية ا جد� الدارج الشعار (وهو في األرض. المستضعفين أو المقهورين المظلومين،
اللبناني). الله وحزب اإليرانية اإلسالمية

العراقية: الجبهة ثانيًا:

العراق؛ في خاصة «اإلرهاب» يسمى ما األمريكية على العالمية النقمة باســتغالل حزب الله بدأ
مراحل مختلفة، في البيانــات من العديد األمريكية، فأصدر اإلدارة أمــام نفســه بتزكية هو ليقوم
ملتفت غير والمسلمين، باإلسالم يضر هذا أنّ على د ويؤكّ العراق، في األمريكيين قتل فيها يدين
بالفلوجة يكون أمريكية عندما لحمالت إبادة يتعرضون حين والمسلمين اإلسالم ألمر مهتم أو

غيرهم!! تلعفر أو الرمادي أو أو

العراقيين في تســتهدف التي العمليات له: «اليوم تصريح في اللــه لحزب العام األمين فقــد قال
أغلب المدنيين في تســتهدف التي العمليات بعض ـ تحليالً وليــس معلوماتي بحســب ـ العراق
وعموم الناس قتــل ــة التي تر في اميّ صدّ جهات بينها مــن بها جهات تقوم المناطــق العراقيــة
،(...) أخر مجموعة .... هناك الســاحة من إلخراجهم وإرعابهم إلرهابهم طريقة العراقييــن
من وتكفر بعضها تكفر السنة، بل من ا كثيرً بل وحدهم، الشيعة تكفر ال التي الجماعات التكفيرية
وواسعة ذريعة قتل عمليات تمارس المجموعات هذه وحدها. والمؤمنة المســلمة فهي عداها،

. العراق» في

يديرها اســتهدفت المدنيين عمليــات «وهناك الحــرج-: عليه يقــع ال -كي قائالً ثــم اســتدرك
النفوذية الخطوط إلى أضف األمريكي، االحتالل مراكز في مباشرة وضباط أمريكيون جنراالت

. عنها» تحدثنا األولى التي الجماعات على المفتوحة والجاسوسية

اه تخطّ بل عراقية، مقاومة اســمه بشــيء عدم االعتراف باب عند يتوقف لم الله حزب إنّ موقف
دخلوا العراق، الذين في وعمالئهم واإلسرائيلي األمريكي والسياق الكالم بنفس مهاجمتها إلى

األمريكية. الدبابة ظهر على

أجوبة خلف وأفغانستان العراق في المقاومة بموضوع إحراجه يتم عندما يستتر الحزب كان لقد
الطالح، كما على على الصالح وتنطبق الباطل، من الحــق منها يفهم ال فضفاضة؛ عامية هالميــة
األئمة في جســر حادثة مع تزامــن الذي الكاظم اإلمــام ذكر في خطابه الشــهير إلــى أن جــاء
والكاميرات الجمهور من هائل حشد -أمام العراقية المقاومة السيد حســن صنّف حيث بغداد؛
العراق احتالل منذ د أصبح يردّ ثمّ إرهابي». وتكفيري بعثي، امي بين: «صدّ والنقل التلفزيوني-
االنتخابات اإلرهابيين، النظام، فلول البعثيين، التكفيرييين، الجديــد، العراق مثل: مصطلحات

السياسية. المقاومة ة، الحرّ

درجة إلى الخزي والعار من نصرالله حســن بالســيد وقيادته المتمثلة الله حزب موقف وقد بلغ
للشــعب تَح «فليُ يقول: الخطبة نفــس ففي ا، تمامً واإلســرائيلي األمريكي الموقــف تماهيــه مع
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ظل في نوابــه، ولو أن يختار العراقي للشــعب تح و...، وليُ وخيــاره رأيه عــن يعبِّــر العراقــي أن
االحتالل!!». ذلك وسيلة من وسائل مواجهة ألنّ االحتالل؛

في اإلسالمية المقاومة من مشاريع الله حزب مواقف مقاربة عمدنا إلى ما وإذا شديد، باختصار
هي: أساسية له مواقف ثالثة سنالحظ اإلسالمي، العالم

جوهرية  قضايــا تجاه الالمبــاالة موقف واتخــاذ والشــامل، التام األول: التجاهــل - الموقــف
وكشمير. والبوسنة وأفغانستان، كالشيشان

المقاومة كحالة واإللغاء المقصود والعمــدي، والتشــويه والتطاول، م التهجّ الثاني: الموقف -
وعمالئه. المحتل مواقف مع والتماهي بل العراقية،

الفلسطينية. للقضية والعلني الدائم «الخطابي» والتشجيع التأييد الثالث: الموقف -

الفلسطينية القضية من الموقف أنّ نستنتج أن نستطيع بعضها مع هذه المالحظات جمعنا ما وإذا
خاصة االحتالالت؛ ئ يُجزّ ال اإلســالمي أنّ المبدأ المفروض بامتياز؛ ألنّ مصلحي موقف هو
الفلســطينية للفصائل التأييد كان فإذا وأمريكا). فرق بين إســرائيل (ال ذاتها الجهة هي إذا كانت
الطرفين ألنّ العراقية؛ المقاومة تأييد يفترض فهذا ا عقائدي�ا تأييدً الفلسطينية والقضية االســالمية
يواجهان واالثنين مشروعة، ة ومقاومتهم محتلّ والطرفين أرضهم السنّي، المذهب ومن مسلمين

. وأمريكا» أنهم أعداؤه «إسرائيل الحزب عي يدّ ما
. (٢٠٠٥/٩/٢ بتاريخ الكاظم» ذكر» بمناسبة اهللا نرص حسن كلمة (راجع
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