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 آراء ومناقشات

حزب  الله: الدولة والواقع(*)

الشيخ نعيم قاسم

نائب األمين العام لحزب الله.

 ترددت قبل أن أوافق على هذه المحاضرة، خشية الخلط بين الفكر والجدل السياسي السطحي، 

علميًا  نقاشًا  أثبَِّت  أن  أجل  من  الحضارة،  مركز  مع  بالتعاون  البحث  هذا  في  أخــوض  أن  آثــرُت  لكني 

هنا  من  اإلنساني،  الفكر  محاكاة  إلى  ويصل  اليومية،  والسياسة  الطائفية  حواجز  يخترق  وثقافيًا 

كانت المحاضرة: حزب الله: الدولة والواقع.

مت بحثي إلى مجموعة من النقاط: قسَّ  

أوًال: االلتزام باإلسالم يشمل الحكم في الدولة

ــه  أنَّ وفــكــره  رؤيــتــه  جنبات  وفــي  إّالَ  اإلســالم  يحمل  عقائدي  مسلم  عــن  نتحدث  أن  ال يمكن  أي 

المستويات  على  اإلسالمية  المنظومة  داخل  في  المدرجة  بالقوانين  اإلسالمية  الدولة  إلقامة  يسعى 

الثقافية واالقتصادية والسياسية واالجتماعية، أي على المستويات المتنوعة. وهنا ال بدَّ من التذكير 

بأنَّ حزب الله ومنذ اللحظة األولى أعلن بأنه حزٌب عقائدٌي إسالمي، هو ليس حزب الشيعة، وليس 

لالنتفاضة  المظلومية  يعيشون  الذين  الناس  يضم  حزبًا  وليس  الطائفي،  بالمعنى  إسالميًا  حزبًا 

التزم  الله  حــزب  لكنَّ  األطـــراف،  من  كثيٍر  عند  محلها  ولها  سامية  العناوين  هــذه  كانت  وإن  عليها، 

اإلسالم دينًا ودولة، أي أن هذا الحزب العقائدي يعتبر أنَّ اإلسالم هو منظومة الحياة التي يجب أن 

وبين  المذهبي  أو  الطائفي  بين  كبيٌر  والفرق  الجماعة،  مستوى  وعلى  الفردي  المستوى  على  تحكم 

العقائدي، ولذا عندما ينظر بعضهم إلينا من الموقع الطائفي أو المذهبي فهو يعطينا تقييمًا مغايراً 

تمامًا لما نحن عليه، أما عندما ينظر إلينا على المستوى العقائدي فيستطيع أن يفهم تمامًا طبيعة 

وليس  عقائدي  حــزٌب  الله  حــزب  واضــح:  بمعًنى  نسلكها،  التي  واالتجاهات  والضوابط  المنطلقات 

حزبًا طائفيًا وال مذهبيًا.

(*) في األصل نص محاضرة ألقاه الشيخ نعيم قاسم، نائب األمين العام لحزب الله في مركز الحضارة لتنمية 

الفكر اإلسالمي بتاريخ ٢٠١٦/١١/١٥.
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أو  مذهبي  طابع  ذات  إشـــارات  هناك  ستكون  اللبناني،  التوزيع  وبحكم  الــحــال،  بطبيعة  لكن 

طائفي بسبب نظرة اآلخرين إلينا، وأحيانًا بسبب بعض القضايا التي يتصدى لها الحزب ويصادف 

هم  الناس  من  الشعبية  لمصالحهم  التحرك  يفوِّضونه  الذين  أن  أو  أخــرى،  دون  بفئة  مختصة  أنها 

كوادرنا  نبني  كجماعة  نحن  األســاس،  هذا  على  العقائدي.  االتجاه  ال ُيلغي  هذا  لكن  أخرى،  دون  فئة 

في  وال نقبل  منظمة،  ثقافية  بحركة  ونقوم  به،  وااللتزام  اإلســالم  على  التربية  أســاس  على  وتعبئتنا 

تشكيالت  داخــل  في  ال نضم  أن  الطبيعي  من  وهنا  عقائدي،  كحزب  باعتقادنا  آمــن  من  إّالَ  صفوفنا 

فقط،  عمليًا  أو  ثقافيًا  أو  سياسيًا  معنا  تتماهى  أفكاراً  يحملون  الذين  أو  المسلمين  أو  الشيعة  الحزب 

ز على أن يكون االنتماء التنظيمي المباشر هو االنتماء العقائدي، أما العالقة مع اآلخرين الذين  بل نركِّ

من  تأخذ  تجمعات  ُنؤسس  فتارًة  معهم،  التعاون  في  أساليبنا  فلنا  وسياسيًا،  فكريًا  معنا  يتقاطعون 

عن  نتحدث  عندما  ولكن  االجتماعية...،  أو  السياسية  التفاصيل  على  ز  ُتركِّ ولكنها  منها  طرفًا  الهوية 

الحزب فنحن أمام حزب عقائدي يدين باإلسالم.

أساس  وهو  هو حديث نظري فكري،  اآلن  وكل حديثي  والدولة،  بالدين  يؤمن  أمام إسالٍم  نحن 

آيات  ثــالث  أمــام  فنحن  وتوجيهاته  الــقــرآن  إلــى  نعود  فعندما  الفكرية،  الناحية  من  كحزب  اعتقادنا 

َوُنوٌر َيْحُكُم  ُهًدى  ِفيَها  ْوَراَة  التَّ أَنَزْلَنا  ا  ﴿إنَّ تعالى:  الله  أنزل  بما  الحكم  عن  تتحدث  المائدة،  سورة  في 

َعَلْيِه  َوَكاُنوا  ـِه  اللَّ ِكَتاِب  ِمن  اْسُتْحِفُظوا  ِبَما  َواْألَْحَباُر  وَن  اِنيُّ بَّ َوالرَّ َهاُدوا  لِلَِّذيَن  أَْسَلُموا  ِذيَن  الَّ وَن  ِبيُّ النَّ ِبَها 

َفأُوٰلِئَك  ـُه  اللَّ أَنــَزَل  ِبَما  َيْحُكم  َلْم  َقلِيًال َوَمن  َثَمًنا  ِبآَياِتي  َتْشَتُروا  َوَال  ــْوِن  َواْخــشَ اَس  النَّ َتْخَشُوا  ُشَهَداَء َفَال 

ــاْألُُذِن  ِبـ َواْألُُذَن  ِبــاْألَنــِف  َواْألَنـــَف  ِباْلَعْيِن  َواْلــَعــْيــَن  ْفِس  ِبالنَّ ْفَس  النَّ أَنَّ  ِفيَها  َعَلْيِهْم  اْلــَكــاِفــُروَن. َوَكــَتــْبــَنــا  ُهــُم 

َفأُوٰلِئَك  ـُه  اللَّ أَنــَزَل  ِبَما  َيْحُكم  َلــْم  َلــُه َوَمــن  ــاَرٌة  َكــفَّ َفُهَو  ِبــِه  َق  َتــَصــدَّ ِقَصاٌص َفَمن  َواْلــُجــُروَح  نِّ  ِبالسِّ ــنَّ  َوالــسِّ

ُهُم  َفأُوٰلِئَك  ـُه  اللَّ أَنــَزَل  ِبَما  َيْحُكم  َلــْم  ِفيِه َوَمن  ـُه  اللَّ أَنــَزَل  ِبَما  اْإلنِجيِل  أَْهــُل  ﴿َوْلَيْحُكْم  الّظالُِموَن﴾...  ُهــُم 

أنزل  بما  ال يحكمون  الذين  يصف  اآليات  هذه  وفي  و٤٧].   ٤٥  -  ٤٤ المائدة:  [سورة  اْلَفاِسُقوَن﴾» 

وهذا  الفاسقون﴾،  هم  و﴿أولئك  الظالمون﴾،  هم  و﴿أولئك  الكافرون﴾،  هم  ﴿أولئك  بـ:  تعالى  الله 

يعني بأنَّ اإلسالم يؤكد الحكم بما أنزل الله تعالى، وهو ما ينسجم مع االلتزام اإلسالمي ومع اإليمان 

اإلسالمي.

في  انطلق  الذي  األول،  والمعلم  األول،  القائد  وهو   ،(i) محمد الله  لرسول  غنية  تجربة  ولنا 

دعوته من مكة المكرمة، ثم أقام الدولة اإلسالمية األولى في المدينة المنورة، وكانت لها تشريعاتها 

الرسالة  تبليغ  وقائد  الــحــرب،  وقائد  الــدولــة،  قائد  يمثل   (i) النبي وكــان  المختلفة،  الميادين  في 

الناس  يقود  كان  كما  الخاصة،  ومعامالتهم  عباداتهم  على  الناس  يربي  كان  الــذي  وهو  اإلسالمية، 

كما  السماوية.  الرساالت  بين  اإلســالم  مختصات  من  األمــر  وهــذا  الحكم،  ونظام  الدولة  مستوى  على 

 :(i) كان االهتمام السياسي دائمًا هو العنوان الغالب لإلسالم في حياة المسلمين، قال رسول الله

العمل  صلب  هو  المسلمين  بأمور  واالهتمام  بمسلم»،  فليس  المسلمين  بأمور  ال يهتم  أصبح  «من 

السياسي، الذي يشمل الدولة وشؤون المجتمع حيث ال يمكن الفصل بينهما.

وعندما تحدث أمير المؤمنين علي (g) في عهده إلى مالك األشتر عندما وّاله على مصر، قال: 

«وْلَيُكْن َنَظرَُك ِفي ِعَماَرِة اَألرِْض أَْبَلَغ ِمْن َنَظرَِك ِفي اْسِتْجَالِب اْلَخَراِج، َألنَّ َذلَِك َال ُيْدَرُك إِّال ِباْلِعَماَرِة، وَمْن 

حاجات  إلى  فانُظر  َقلِيـًال»،  إِّال  أَْمــرُه  َيْسَتِقْم  وَلــْم  اْلِعَباَد،  وأَْهَلَك  اْلــِبــَالَد،  أَْخــَرَب  ِعَماَرٍة  ِبَغْيِر  اْلــَخــَراَج  َطَلَب 
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من  الخراج  تجلب  أن  دورك  فليس  المالي،  التحصيل  إلى  نظرك  من  أكثر  الناس،  يريده  وما  الناس 

ر البلد، والتعمير هو إدارة سياسية واقتصادية واجتماعية تنظر إلى خصوصية  الناس وإنما أن تعمِّ

وحاجات البلد، فتكون أحكام اإلسالم هي األساس لتحقيق األهداف اإلنسانية.

تمامًا  وينسجم  آراءهــم،  برأيه  يلخص  المسلمين،  أعــالم  من  كواحد  الخميني  إمامنا  أعلن  وقد   

د  لتأكَّ اإلسالمية،  ثقافتنا  في  ين  الدِّ مفهوم  درك  أمكنكم  «لو  قائًال:  األصيلة،  اإلسالمية  األطروحة  مع 

لكم بوضوح بعدم وجود أي تناقض بين القيادة الدينية والسياسية، بل كما أن الكفاح السياسي هو 

وظائف  من  جزء  هو  وتوجيهه  السياسي  الكفاح  قيادة  فإن  الدينية،  والواجبات  الوظائف  من  جزء 

ومسؤوليات القائد الديني».

الذين  أولــئــك  على  مباشر  عملٌي  رٌد  وهــذا  والسياسة،  الــديــن  بين  ال فصل  بــأن  توجيهنا:  يريد 

الحكم  أمــر  وتــركــوا  الشخصية،  الــمــعــامــالت  فــي  أو  الــعــبــادات  فــي  أو  المساجد  فــي  الــديــن  حــاصــروا 

واالقتصاد واإلدارة لجهات أخرى ال عالقة لهم باإلسالم.

ويقول إمامنا الخميني أيضًا: «ال يكفي االجتهاد المصطلح عليه في الحوزات، بل حتى ولو وجد 

إنسان هو األعلم في العلوم المعروفة في الحوزات، لكنَّه غير قادر على تشخيص مصلحة المجتمع، 

أو ال يقدر على تشخيص األفراد الصالحين والمفيدين من األفراد غير الصالحين، ويفتقد بشكل عام 

اإلنسان  هذا  مثل  فإن  القرار،  اتخاذ  على  والقدرة  والسياسي  االجتماعي  المجال  في  الصائب  الــرأي 

المجتمع».  زمام  الستالم  التصدي  وال يمكنه  والحكومية،  االجتماعية  المسائل  في  مجتهد  غير  يكون 

لمصلحة  الديني  العلم  مــواءمــة  وبين  الشرعية،  األحــكــام  يستنبط  الــذي  الديني  العلم  بين  يميِّز  هنا 

المجتمع، وهذه هي السياسة. فالعالم الذي ال يستطيع تمييز األفراد الصالحين والمفيدين من األفراد 

على  والقدرة  واالجتماعي،  السياسي  المجال  في  الصائب  الرأي  عام  بشكل  ويفتقد  الصالحين،  غير 

ة، فإن مثل هذا اإلنسان يكون غير مجتهد في المسائل االجتماعية  اتخاذ القرار في مثل األمور العامَّ

االجتماعية  المسائل  فــي  ومجتهد  الفقهية  المسائل  فــي  مجتهد  وجـــود  يعني  وهـــذا  والــحــكــومــيــة. 

ا المجتهد في المسائل االجتماعية والحكومية فهو الذي يعمل إلقامة الدولة اإلسالمية  والحكومية، أمَّ

على  البحتة  الدينية  بالعلوم  يهتم  الــذي  المجتهد  أو  المرجع  ــا  وأمَّ حضورها،  لبلورة  صالحًا  ويكون 

يصل  بل  اإلســالم.  أساس  على  المجتمع  زمام  لقيادة  التصدي  يمكنه  فال  والمعامالت  الفقه  مستوى 

األمر إلى حسم التعارض واالختالف، بين المرجع الديني الذي يهتم باألمور الفقهية، والمرجع الديني 

السياسي الذي يحمل معالم الدين ويهتم بإقامة الحكومة اإلسالمية، لمصلحة طاعة الولي القائد هو 

ولي  وأعلن  المراجع،  ألحد  مقلداً  كنُت  إذا  الخامنئي:  اإلمام  أحدهم  سأل  السياسي.  الديني  والمرجع 

ز لي المرجع الذي أقلده الدخول في  أمر المسلمين الحرب ضد الكفرة الظالمين أو الجهاد، ولم يجوِّ

في  المسلمين  أمر  ولي  أوامــر  إطاعة  «يجب  الخامنئي:  اإلمــام  يجيب  ال؟  أم  برأيه  ألتزم  فهل  الحرب، 

األمور العامة التي منها الدفاع عن اإلسالم والمسلمين ضد الكفرة والطغاة المهاجمين»، وهذا الرأي 

هو الذي اشتهر عن الولي الفقيه سواء كان اإلمام الخامنئي أو اإلمام الخميني، وهو في الواقع رأي 

عدٍد كبير من فقهائنا على مر التاريخ.
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الحرب،  في  الدخول  الفقهية  الناحية  من  يرفض  الــذي  المرجع  أنَّ  البنيوي:  االختالف  (سبب 

ينطلق مثـًال من عدم أذية النفس، أو الرمي بالنفس إلى التهلكة، أو عدم جدوى المواجهة والتضحية..، 

بينما  الفرد،  إلى  النظرة  من  ينطلق  الذي  الفقهي  النقاش  بحسب  نتيجة  إلى  تؤدي  لن  األعمال  فهذه 

ينظر وليُّ األمر إلى القيادة واألمة والدولة..).

عندما نتحدث من الناحية النظرية عن اتجاه عقائدي إسالمي أو حزب إسالمي، سواء كان  إذاً 

الله  أنــزل  بما  يحكم  أن  تفكيره  منظومة  في  يكون  أن  ال بــدَّ  آخــر،  اسمًا  لنفسه  أعطى  أو  الله  حــزب 

ال يتجزأ من اإليمان اإلسالمي، وأن يكون الجهاد دفاعًا عن  تعالى، وأن يكون الحكم في الدولة جزءاً 

األرض جزءاً ال يتجزأ من اإليمان اإلسالمي.

عن  جذريًا  يختلف  ما  وهو  ودولة،  دين  باإلسالم  يؤمن  أنه  يعني  العقائدي؟  الحزب  يعني  ماذا 

الحزب الطائفي أو المذهبي.

ثانيًا: الوطن

من يؤمن باإلسالم يؤمن بأن اإلسالم عابٌر للقارات واألوطان، إذاً ما هو موقع الوطن في الفهم 

اإلسالمي؟ سأتعرض لبعض الكلمات حول الوطن من الفكر اإلسالمي لنرى محل الوطن في اإلسالم 

من الناحية النظرية أوًال.

يقول اإلمام علي (g): «َعُمرت البلدان بحب األوطان»، هذا تأكيد أَن إعمار البالد ال يكون من 

دون حب وتعلق وارتباط مباشر بالوطن.

ِمن  أُْخرُِجوا  ِذيَن  الَّ َلَقِديٌر.  َنْصرِِهْم  َعَلٰى  ـَه  اللَّ ُظلُِموا َوإنَّ  ُهْم  ِبَأنَّ ُيَقاَتُلوَن  لِلَِّذيَن  ﴿أُِذَن  تعالى:  ويقول 

ـُه...﴾ [سورة الحج: ٣٩ - ٤٠]، فمن ُتحتل أرضهم مسموٌح لهم  َنا اللَّ ِدَيارِِهم ِبَغْيِر َحقٍّ إِّال أَن َيُقوُلوا َربُّ

ومكانة إلى  محل  الوطن له  أنَّ  معنى ذلك  أرضهم،  أن يحرروا  من أجل  الدماء  ولو نزفت  يقاتلوا،  أن 

درجة أنهم يقاتلون من أجل عدم إخراجهم من ديارهم وهي الوطن الذي يعيشون فيه.

هذا  وال يقاتل»،  بيته  في  عليه  ُيدخل  رجـًال  يبغض  وجــل  عز  الله  «إن   :(i) الرسول ويقول 

ن ال يدافع عن بيته ومركز استقراره، وهو ما يشمل الوطن. استنكار من النبي (i) ممَّ

ويقول اإلمام علي (g): «َلْيَس َبَلٌد ِبأََحقَّ ِبَك ِمْن َبَلٍد، َخْيُر اْلِبَالِد َما َحَمَلَك»، إذا أردنا أن ُنجري 

تمييزاً بين البلدان، فالذي يحملك هو خير البلدان بالنسبة إليك (تتربى فيه، وأوالدك هنا، والمستقبل 

ها دعوٌة لتبني هذا البلد والدفاع عنه والسكن فيه. هنا...)، إنَّ

كان موضوع الوطن إشكاليًا عند الكثير من الحركات اإلسالمية، فكانوا يقولون: نحن ال نؤمن 

المشكلة  هل  الــوطــن؟  في  المشكلة  هي  ما  المركزي:  والــســؤال  بها.  وال نرتبط  الجغرافية  بالحدود 

بالجماعة التي تسكن في الوطن؟ أو المشكلة في الحكم الذي يحكم هذا الوطن؟ وهل باإلمكان أن 

نتجاوز هذه الحدود بأن يكون هناك حكم موحد يمتد إلى العالم اإلسالمي أو كل العالم؟

من  فريق  كل  ألن  اإلســـالم،  أطــروحــة  مع  تمامًا  منسجمة  مسألة  الوطن  مسألة  أن  نعتبر  نحن 

آبائي  وطــن  أنــه  أســـاس  على  بــلــدي  فــي  أتــصــرف  وأنـــا  فــيــه،  يعيشون  الـــذي  بالمكان  معنيون  الــنــاس 
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هناك  يكون  أن  فالمنكر  للوطن،  حدود  هناك  يكون  أن  منكراً  وليس  خصوصية،  فيه  ولي  وأجــدادي 

وهناك  كان،  كيفما  الحدود  إزالة  عن  نبحث  ال أن  عنه  نبحث  أن  يجب  الذي  هذا  خاطئة،  وإدارة  فكر 

ها دعوة غير واقعية. جماعات ال يستطيعون إثبات أنفسهم في جزء من وطن، إنَّ

ه إذا كان اإلمام الخميني وعلماء اإلسالم  بعضهم أشكل على الجمهورية اإلسالمية في إيران، بأنَّ

في إيران يؤمنون بأن اإلسالم هو الدين وهو الدولة، فالمفروض أن يزيلوا حدود األوطان! ثم كيف 

يتم اختيار الولي الفقيه من وطن واحد، ومن مجتهدين من شعب واحد، ثم يتصدى الولي وهو من 

اختيار هذا الشعب لقيادة ما يتجاوز إيران، بينما لم تشترك الشعوب األخرى في اختياره؟ الجواب: 

أنَّ سلطة الحكم واإلدارة والسياسة للولي هي سلطة في الحدود التي اسمها وطن، ومن المفروض 

أن تكون آليات التنظيم وآليات اإلدارة مخصصة لمن هو داخل هذه حدود الوطن، أي إيران في هذه 

ناحية  من  له  يعود  الفقيه  الولي  بقيادة  فااللتزام  الوطن،  هذا  حدود  هذه  خارج  كان  من  أما  الحالة. 

اإلسالمي  العالم  في  فرد  كل  تكليف  وهــذا  بأوامره؟  يلتزم  هل  بالوالية؟  يؤمن  هل  وسياسية،  دينية 

مسؤوليته  عن  تختلف  وطنه،  داخل  الفرد  فمسؤولية  مسؤوليته.  ويتحمل  اإلسالمية  بواجباته  ليقوم 

بعين  يأخذ  تقنين  ضمن  إسالمية،  برؤية  الوطني  للموضوع  تثبيٌت  هنا  إذاً  الديني.  التزامه  تجاه 

االعتبار من يعيشون في بقعة واحدة وجغرافية واحدة.

ال إشكال بالنسبة إلينا في االرتباط بالوطن، وال نعيش عقدة إزالة الحدود، ألن المشكلة ليست 

هي  هذه  القائمة،  واألنظمة  والمبادئ  الفكرية  واألســس  القناعات  في  المشكلة  الجغرافية،  بالحدود 

إداري  تنظيم  أي  مثل  مثلها  ليست  الحدود  أن  سنجد  المشكلة  هذه  تحل  وعندما  الحقيقية،  المشكلة 

وقد  بعض.  مع  بعضهم  يتفاهموا  أن  الناس  أراد  ما  إذا  مشكلة  أي  هناك  وليس  قائمقامية،  أي  أو 

رأينا تجربة االتحاد األوروبي فلكل بلد خصوصية في حدوده، وهناك قواعد مشتركة على المستوى 

وهذا  البلدان،  تعدد  رغم  واحــد  إطــار  إلى  ى  أدَّ ما  وهــذا  الــدول،  لمجموع  واإلداري  والثقافي  الفكري 

النموذج يمكن أن يطبق على المستوى اإلسالمي أيضًا.

ه الخطاب إلى  عندما بدأ حزب الله في لبنان سنة ١٩٨٢، كحزب عقائدي، كان معنيًا بأن يوجِّ

لبنان؟  داخل  والجهادي..  واالجتماعي  السياسي  العمل  إلى  ينظر  كيف  المحازبين،  وإلى  اللبنانيين 

هل هو حزب عقائدي يريد أن يحطم الحدود الجغرافية؟! أو هو حزب عقائدي ال يقبل أن يتعامل مع 

اآلخرين في بلده إذا كانوا مختلفين معه على المستوى العقائدي أو المستوى السياسي واالقتصادي 

حزب  حركة  نشهد  لــم  ألنــه  ذلــك  وأقـــول  صعبًا،  ســـؤاًال  الماضي  فــي  كــان  مـــاذا؟  أم  واالجــتــمــاعــي...؟! 

إسالمي عبر التاريخ استطاع أن يقدم مقولة عملية للعمل من داخل تركيبة نظام ال يحكم باإلسالم، 

ن من التعاون  خاصًا، فهي لم تتمكَّ هناك حركات إسالمية كثيرة في العالم، ولكنَّها تعمل لتأخذ حيِّزاً 

أو التفاهم مع اآلخرين المختلفين فكريًا وإسالميًا.

يؤمن  ــه  أنَّ أي  عقائدي  حزب  بأنه  نقول  كنا  اإلسالمية؟  الدولة  موضوع  الله  حزب  قــارب  كيف 

سنة  أصدرناها  التي  السياسية  الوثيقة  في  لبنان؟  في  إليها  الناس  يدعو  كيف  إذاً  اإلسالمية،  بالدولة 

األبناء  وطــن  هو  كما  واألجـــداد،  اآلبــاء  ووطــن  وطننا  هو  لبنان  «إّن  وقلنا:  الوطن،  عن  عبَّرنا   ٢٠٠٩

واألحفاد وكل األجيال اآلتية، وهو الوطن الذي قّدمنا من أجل سيادته وعزته وكرامته وتحرير أرضه 
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ويتسع  يحتضنهم  سواء،  حد  على  اللبنانيين  لكل  نريده  الوطن  هذا  الشهداء.  وأعّز  التضحيات  أغلى 

لهم ويشمخ بهم وبعطاءاتهم». هذا النص يعبِّر بوضوح عن رؤية حزب الله من موقعه العقائدي إلى 

نظرته للوطن الذي هو لبنان، فهو يعتبر نفسه شريكًا مع اآلخرين في هذا الوطن الواحد، ويعتبر أن 

هذا الوطن مطلوب له ولمستقبل األجيال، أي أن موضوع الوطن بالنسبة إلى الحزب كان محسومًا.

نا ال نريد تشكيل أحزاب تشابه  نا اتخذنا قراراً منذ بداية تأسيس حزب الله بأنَّ وهنا لفتة نظر: أنَّ

لحزبنا  فروعًا  نؤسس  أن  وال نريد  األخــرى،  البلدان  أو  اإلسالمية  أو  العربية  البلدان  في  الله  حــزب 

في  عمـًال  يتطلب  الذي  الوطن  خصوصية  على  لنحافظ  األخرى،  البلدان  ومواطني  أفراد  من  اللبناني 

أو  يقلدونا  أن  أو  تجربتنا،  من  يستفيدوا  أن  أو  عملنا  في  يشاركونا  أن  اآلخـــرون  أراد  فــإذا  داخــلــه. 

رابط  أي  وبينهم  بيننا  ال يكون  ولكن  شاؤوا،  ما  وليسموها  لهم،  أحزابًا  فليؤسسوا  معنا،  يتماهوا  أن 

منا، وإنما ننسق معهم ونتعاون معهم، كما يمكن أن نتعاون  تنظيمي، وال يكونون ال فرعًا وال جزءاً 

عالجنا مشكلة عالمية الحزب في اجتياز الجغرافية فلم  نكون قد  مع أي طرف من األطراف. وبذلك 

نا معنيون بوطننا وسنعمل  دنا بأنَّ نعمل عليها، وتبقى عالمية الفكر والتجربة متاحة للجميع، فقد حدَّ

ع وال أن نتمدد. له، وال نريد أن نفرِّ

ثالثًا: كيف يدعو حزب الله اللبنانيين والناس إلى فكره وقناعاته؟

ويروِّج  أطروحته  يقدم  وأن  فيه،  يفكر  ما  إلى  الناس  يدعو  أن  من  ال بدَّ  عقائدي  حزب  أي  ألن 

وخارطة طريق بالنسبة إليه، لقول تعالى في  لها. انطلق الحزب من اآلية الكريمة التي شكلت إطاراً 

َفَقِد  ـِه  ِباللَّ َوُيـْؤِمن  اُغوِت  ِبالطَّ َيْكُفْر  اْلَغيِّ َفَمن  ِمَن  ْشُد  الرُّ َن  َتَبيَّ يِن َقد  الدِّ ِفي  إْكــَراَه  ﴿ال  الكريم:  القرآن 

رب  يقول  عندما   .[٢٥٦ البقرة:  [سورة  َعلِيم﴾  َسِميٌع  ـُه  َلَها َواللَّ انِفَصاَم  ال  اْلُوْثَقى  ِباْلُعْرَوِة  اْسَتْمَسَك 

أن  المطلوب  ليس  يعني  يــِن﴾،  الــدِّ ِفــي  اَه  ــرَ إِْكـ ﴿َال  الوحي،  وُمنزل  اإلسالمي،  الدين  صاحب  العالمين 

لخياراتهم، فمن آمن فلنفسه ومن كفر فعليها، وما  ُتلزموا اآلخرين على أن يؤمنوا به، اتركوا الناس 

نا لسنا مسؤولين عن إقامة الدولة اإلسالمية فيما لو عجزنا عن ذلك،  أنت عليهم بوكيل، وهذا يعني بأنَّ

بحيث أنها لو لم تقم ال نكون مقصرين أو محاسبين عليها، فواجبنا أن ندعو إليها، فإن قامت فهذا 

تعالى،  الله  طاعة  على  الناس  ال ُنلزم  فنحن  ُوْسَعَها»،  إَِال  َنْفسًا  اللُه  ُيَكلُِّف  «َال  فـ  تقم  لم  وإن  إنجاز، 

وال ُنلزمهم كما تدَّعي وتفعل «داعش» اليوم، فهم يقتلون ويقطعون الرؤوس ليعيدوا الناس إلى دين 

الله تعالى!

أننا  نؤكد  «لكننا   :١٩٨٥ سنة  الله  لحزب  المفتوحة  الرسالة  ففي  تمامًا،  واضحين  كنا  هنا  من 

إلى  واالحــتــكــام  إليه  التعرف  إلــى  الجميع  ونــدعــو  وحكمًا،  فــكــراً  ونــظــامــًا،  عقيدة  بــاإلســالم  مقتنعون 

واالجتماعي.  والسياسي  الفردي  المستوى  على  بتعاليمه  وااللتزام  تبنِّيه  إلى  ندعوهم  كما  شريعته، 

ح على اإلسالم بديـًال.  وإذا ما أتيح لشعبنا أن يختار بحرّية شكل نظام الحكم في لبنان، فإنه لن يرجِّ

ومن هنا فإننا ندعو إلى اعتماد النظام اإلسالمي على قاعدة االختيار الحر والمباشر من قبل الناس، 

ال على قاعدة الفرض بالقوة كما ُيخيَّل للبعض».
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بأنَّ  نقول  ونحن  معتقداته،  إلــى  اآلخرين  يدعو  أن  النظري  المستوى  على  إنسان  أي  حق  من 

هذا أفضل للشعب اللبناني، إن َقِبَل الشعب اللبناني فهذا خيٌر له، وإذا لم يقبل فهو حٌر، على قاعدة 

ا أن نفرض رؤيتنا على  منا ما علينا وقمنا بواجبنا، وليس المطلوب منَّ يِن﴾، فقد قدَّ ﴿  َال إِْكَراَه ِفي الدِّ

اآلخرين.

ثالث  بعد  الــلــه،  حــزب  بــدايــات  منذ  يعني   ١٩٨٥ سنة  فــي  النص  هــذا  عــن  نتحدث  عندما  طبعًا 

كثيراً  ل  نفصِّ لم  المفتوحة  الرسالة  في  نا  أنَّ ال يخفى  ولكن  م،  متقدِّ نــٌص  وهــو  النشأة،  من  سنوات 

حول رؤيتنا للدولة التي نريدها إن لم تكن دولة إسالمية، ولم نتحدث عن ماهية تعاطينا مع الدولة 

ومشاركتنا في الدولة، وأصارحكم: في وقتها لم يكن هذا األمر مطروحًا، وقد ساعد عليه أنَّ األزمة 

في لبنان استمرت إلى سنة ١٩٨٩ - ١٩٩٠، يعني لم يكن أحد يفكر في لبنان بالموضوع السياسي، 

في  الفوضوي  الوقت  هذا  في  الله  حزب  ولد  وقد  الدولة..،  وال إقامة  وال التحالفات،  وال االنتخابات، 

رؤيتنا  عن  يتحدث  الذي  العام  بالعنوان  فاكتفينا  عنها،  لإلجابة  صعبة  أسئلة  أمامنا  يكن  فلم  لبنان، 

من دون أن ندخل إلى التفاصيل.

رابعًا: إجازة الولي الفقيه بالمشاركة في الدولة

اللبنانية،  الحرب  انتهاء  بعد  مرَّة  ألول   ،١٩٩٢ سنة  النيابية  االنتخابات  إلى  الدعوة  تمت  عندما 

نكون  هل  وضــوح:  بكل  هو  االستحقاق  هذا  سابقًا،  أمامنا  مطروحًا  يكن  لم  استحقاق  أمام  أصبحنا 

جزءاً من تكوين الدولة اللبنانية أم ال؟ وعند النقاش داخل األطر القيادية في الحزب، انقسمت القيادة 

إلى رأيين:

رأي يقول بحرمة المشاركة في أي حكومة إذا لم تكن إسالمية، ألننا إذا شاركنا في حكم غير 

اإلسالمي  الحكم  نقيم  أن  من  الفرصة  علينا  يفوِّت  ما  وهــذا  بــه،  ونعترف  نثبته  أننا  يعني  إسالمي 

مستقبـًال، وذلك عندما يبرز فساد الحكم غير اإلسالمي فينهار، فيكون اإلسالم هو البديل، بناًء عليه 

الحركات  كل  نظرة  هي  النظرة  وهــذه  بالمئة،  مئة  خاطئ  اللبنانية  الــدولــة  تركيبة  في  الــدخــول  فــإنَّ 

اإلسالمية الموجودة في العالم.

الرأي اآلخر يقول: عندما ال نستطيع أن نقيم نظام الحكم اإلسالمي، وال يقبل به الشعب اللبناني، 

مع  تفاعلنا  تعزز  سياسية  بمشاركة  نقوم  أو  اإلسالم؟  إلى  يدعو  حزب  مجرد  نبقى  هل  نفعل؟  فماذا 

األطراف األخرى، وتجعلنا قادرين على بث بعض أفكارنا في منظومة الدولة، ونعطي تجربة رائدة 

ضمن  من  تجربتنا  ونقدم  فيها  فنؤثر  المختلفة،  األطر  هذه  مع  التفاعل  قاعدة  على  نموذجًا،  تكون 

في  اإلسالمية  الدولة  تقوم  أن  إلى  ننتظر  أن  أو  متفرجين،  نبقى  أن  من  أفضل  وهو  الدولة،  تركيبة 

مجرد  بسهولة  ال يتيح  الذي  الطائفي  اللبناني  الوضع  خصوصية  بسبب  ال تقوم،  أن  ويمكن  لبنان، 

النقاش في مثل هذه الموضوعات.

هو  وهذا  الفقيه،  الولي  إلى  نعود  أن  من  ال بدَّ  فكان  مفصلي،  الموضوع  وهذا  رأيين،  أمام  كنا 

الفقه  بين  يجمع  الــذي  األول  الشرعي  القائد  هو  فهمنا  في  الفقيه  فالولي  الموقف،  حسم  في  دوره 

الفقيه  والولي  الجماعة.  مستوى  على  األمــة  وشــؤون  والحكم  الدولة  فقه  وبين  الفرد  مستوى  على 
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المستوى  على  اإليمانية  المسألة  ففي  تــزول،  الــحــدود  هنا  معين،  وال ببلد  ال بجنسية  مرتبطًا  ليس 

اإلجــراءات  إلى  نحتاج  ما،  بلد  في  القوانين  تطبيق  عند  لكن  الجغرافية،  للحدود  ال دور  االعتقادي، 

والحدود في إطار الوطن والعمل له. لكننا نحتاج إلى الولي الفقيه من خالل االعتقاد واإليمان لنبرئ 

قرار  يوجه  الــذي  هو  الفقيه  الولي  بالرضا.  معها  نشعر  التي  أطروحتنا  ولنقدم  الشرعية،  ساحتنا 

الحرب والسلم على مستوى األمة وليس على مستوى نقطة ضيقة في العالم، هو الذي يعطي اإلجازة 

تبرأ  حيث  الدماء،  هذه  عن  المسؤول  هو  الفقيه  والولي  ستسقط،  دماءهم  ألن  المقاتلون  يقاتل  ألن 

تحديد  استراتيجيات  يحدد  الذي  هو  الفقيه  الولي  المعركة،  أثناء  قتلوا  ما  إذا  المقاتلين  ذمة  بإجازته 

العدو من الصديق بشكل عام ...

نحن بحاجة إلى أن نعود إلى قائدنا الفكري واإليماني الذي يستطيع أن يعطينا الموقف  فإذاً 

الشرعي الذي يبرئ ذمتنا أمام الله تعالى. وهنا تأتي خصوصية االرتباط به، فالبعض يقول: ولكنكم 

من  ولبنانيون  بالجهاد،  ولبنانيون  بالسكن،  ولبنانيون  بالهوية،  لبنانيون  نحن  صحيح،  لبنانيون، 

األجداد إلى األبناء واألحفاد، لكن هذا ال يمنع أبداً من أنَّ لنا رؤيتنا الفكرية والثقافية واإليمانية التي 

بالولي  عالقتنا  خالل  من  نحققه  ما  وهــذا  الصحيح،  الــدرب  على  بأننا  خاللها  من  لنطمئن  نحتاجها 

الفقيه وأخذ إرشاداته وقراراته العامة في المسائل العامة التي تبرئ ذمتنا أمام الله تعالى.

الله  كحزب  أنتم  الكتاب:  قــرَّاء  أحد  لي  قال  المقاومة،  مجتمع  كتابي  نقاش  نــدوات  إحــدى  في 

كل شيء لديكم جيد إّالَ ارتباطكم بالولي الفقيه! فقلت له: لماذا؟ قال: من أين أتيتم بها؟ فقلت له: 

متطوراً  كان  السياسي  أداءنــا  بأن  تؤمن  هل  قلت:  أحبها.  بالتأكيد  قــال:  مقاومتنا؟  تحب  هل  مهلك، 

وجيداً؟ قال: نعم. قلت: هل تعتبر أن وجود حزب الله في لبنان أفضى خصوصية معينة على طريقة 

األداء واألخالقية في الساحة، وأستطاع أن ينفتح على األطراف المختلفة؟ قال: نعم. قلت: هل رأيت 

الحزب  ومع  الشيوعي  الحزب  ومع  علماني  مسيحي  تيار  مع  تفاهمًا  يبني  الكون  في  إسالميًا  حزبًا 

القومي ومع األحزاب القومية ومع من ال حزب له وال فكر له وال قناعات له سوى تشكيل مجموعات 

مدنية صغيرة، وهو يقوم بدور عظيم ومقاومة عظيمة؟ قال: هذا هو محل إعجابي... قلت له: كل ما 

تراه هو بسب الولي الفقيه. ألن الولي الفقيه أجاز لنا بأن نعمل ضمن تركيبة الدولة اللبنانية، بهذه 

لنا  حسم  أن  بعد  وذلك  التاريخ،  في  مثلها  يحصل  ولم  ومميزة،  جريئة  تعتبر  التي  الشرعية  اإلجــازة 

الولي الفقيه الموقف من العمل السياسي في لبنان، وأعطى رأيه بين من يقول بعدم جواز الدخول 

جواب  جاء  فيها.  شركاء  لنكون  الدولة  إلى  الدخول  بجواز  يقول  من  وبين  اإلسالمية،  غير  الدولة  في 

أول  وهذه  حرة.  كانت  إذا  النيابية  االنتخابات  في  المشاركة  لعدم  ال وجه   :١٩٩١ سنة  الفقيه  الولي 

إسالمية  دولة  يقيم  فقيه  ولي  من  إسالمية،  غير  دولة  تشكيلة  ضمن  ليعمل  لحزب  نوعها  من  إشــارة 

األوضاع،  قراءة  حسن  وعلى  المرونة،  على  يدل  هذا  طبعًا  إليه،  ويدعو  باإلسالم،  ويحكم  إيــران،  في 

واالنفتاح، ويدل على أننا بارتباطنا بالولي الفقيه استطعنا أن نفتح فرصًا عملية تنسجم مع واقعنا، 

ونوفق بين إيماننا النظري ومتطلباتنا العملية، فال نعيش عقدة أننا نؤمن نظريًا باإلسالم من ناحية، 

وبالتطبيق العملي من ناحية أخرى.

إمكانية  حــول  لنا  أفتى  الــذي  وهــو  والــضــوابــط،  الــحــدود  يضع  الــذي  هو  الفقيه  الولي  هنا،  من 

ال نرتكب  بأن  العملي  بأدائنا  نقوم  ونحن  ننتبه  أن  قاعدة  على  اللبنانية،  الدولة  تركيبة  في  المشاركة 
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مباحًا أو حالًال  المخالفات والمحرمات الشرعية، يعني حين نرى محرمًا نبتعد عنه، وحين نرى أمراً 

نقوم به، حتى في تفاصيل الدولة هناك الكثير من األمور التي يمكن أن نواجهها ويكون فيها حرام 

من الناحية العملية ولكن نجد لها مخرجًا بالطريقة المناسبة، فال نرتكب الحرام ولنبتعد عنه. أذكر 

مثاًال لبنانيًا: هناك اهتمام في وزارة الزراعة باالحتفال بالخمر يوم الكرمة، لتحسين اإلنتاج اللبناني 

للوزير  موقعه  عندنا  الزراعة  وزير  يترك  المسألة  هذه  في  إلينا،  بالنسبة  حرام  وهذا  ذلك،  شابه  وما 

الوكيل للقيام بهذه التفاصيل، وعلى ذمته ومسؤوليته وقناعاته، ونكون قد تخلصنا من الوقوع في 

الحرام، لعلَّ بعضهم يعتقد بأننا ندقق في هذه المسائل، تأكدوا بأننا سنبقى نحافظ على انضباطنا 

اإلسالمي بأقصى الدرجات التي نعمل عليها.

على سبيل المثال: عندما كنا نقاوم في الجنوب، وكان العمالء منتشرين في المناطق المحتلة، 

أفراداً  أو  مدنيين  العمليات  أثناء  وجدتم  إذا  لهم:  التوصية  كانت  وكان  العمليات،  ببعض  األخوة  قام 

األيــام  أحــد  وفــي  التعليمات.  بــهــذه  بــدقــة  يلتزمون  وكــانــوا  بــهــا،  تــقــومــوا  فــال  بالعمالء،  لهم  ال عــالقــة 

الناحية  ومن  وعائلته،  اسمه  عن  بحثنا  العميل،  استهدفت  التي  العبوة  فأصابته  مدني  مرَّ  بالصدفة، 

الشرعية القتل الخطأ يستلزم الدية لعائلته.

وأكلوا  البيوت،  بعض  إلى  إخواننا  دخل  التفاح،  إقليم  في  أمل  حركة  مع  بالمشكلة  كنا  عندما 

من  يأكلون  الذين  األخــوة  وكــان  الحصار،  بسبب  لديهم  توفره  لعدم  الطعام،  من  وجــدوا  ما  بعض 

أو  رز  كيلو  وثالثة  زيــتــون،  أو  مكدوس  مرطبان  البيت  هــذا  من  أخذنا  ورقــة:  على  يكتبون  البيوت 

ما  ثمن  المنازل  أصحاب  األخــوة  أعطى  الناس  عاد  وعندما  للمسؤول،  الورقة  ويعطون  إلــخ...  سكر 

استعملوه من المؤونة من بيوتهم، ألنه ال يجوز أن يستعمل الفرد مؤونة اآلخرين من دون التعويض 

ملتزمين  نبقى  أن  علينا  إسالمية  غير  ظروف  وفي  بيئة  في  نعمل  عندما  حتى  منه.  المسامحة  أو  له 

بالضوابط اإلسالمية الشرعية، وهذا هو ديدننا في العمل، هذا هو عملنا وأداؤنا، وكذلك شاركنا في 

تركيبة الدولة اللبنانية بهذه الروحية.

خامسًا: حدود وضوابط عملنا ضمن الدولة

كيف نعمل داخل الدولة، إذا كانت الدولة غير إسالمية، ولم يوافق الناس على حكم اإلسالم؟

 ،(١٩٨٥ سنة  المفتوحة  الرسالة  بعد  الثانية  (وهــي   ٢٠٠٩ سنة  السياسية  الوثيقة  في  ذكرنا 

تكون  أن  نتمنى  هكذا  قلنا:  بنداً،   ١٨ حوالى  وذكرنا  الــدولــة،  إلــى  نظرتنا  ضمن  والضوابط  الحدود 

الدولة للبنانية، وهكذا سنعمل ونساهم لتكون الدولة اللبنانية. أذكر بعض هذه البنود مع المقدمة:

إّن الدولة التي نتطلع إلى المشاركة في بنائها مع بقية اللبنانيين هي:  

١ - الدولة التي تصون الحريات العامة، وتوفر كل األجواء المالئمة لممارستها.

٢ - الدولة التي تحرص على الوحدة الوطنية والتماسك الوطني.

٣ - الدولة القادرة التي تحمي األرض والشعب والسيادة واالستقالل، ويكون لها جيٌش وطنٌي 

ٌز، ومؤسساٌت أمنيٌة فاعلٌة وحريصٌة على أمن الناس ومصالحهم. قوٌي ومقتدٌر ومجهَّ
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الهّوة  ردم  على  وتعمل  المناطق،  بين  المتوازن  اإلنماء  مبدأ  وتطبق  تعتمد  التي  الدولة   - ١٠

االقتصادية واالجتماعية بينها.

لــلــوحــدات  واســعــًة  ــًة  ــ إداريـ ســلــطــاٍت  يعطي  المــركــزيــًا  ــًا  ــ إداريـ نــظــامــًا  تعتمد  الــتــي  الــدولــة   - ١٥

ومعامالت  شؤون  وتسهيل  التنمية  فرص  تعزيز  بهدف  المختلفة (محافظة/قضاء/بلدية)،  اإلدارية 

المواطنين.

بحاجة  وقسم  موجود،  منها  قسم  طبعًا  الدولة،  ضمن  للعمل  مناسبة  نراها  قواعد  وضعنا  لقد   

إلى عمل ليكون موجوداً، وعندما ناقشنا موضوع الطائف، وجدنا أن هذا النقاش ال فائدة منه حاليًا، 

نا ندعو  ا بأنَّ وأن هذا الموضوع تشكل إثارته حالة من المناكفة السياسية والمذهبية والطائفية، فأعلنَّ

إلى تطبيق الطائف، وهذه القواعد التي وضعناها نتمنى أن تراعى في عملية التطبيق، فنحن شركاء 

مع كل القوى والمواطنين، وإذا لم تتكاتف األيدي لتحقيق أي فكرة من األفكار ال تتحقق، حتى ولو 

كان طموحنا يصل إلى السماء.

أخلص إلى القول: بأن حزب الله حزب عقائدي، يعمل في لبنان على أساس الشراكة الوطنية   

من ضمن تركيبة النظام القائمة، ويحاول أن يقدم تجربته على المستويات كافة، وقد استطاع بحمد 

الوزاري  العمل  وتجربة  الوطني،  االهتمام  مستوى  دت  أكَّ التي  المقاومة  تجربة  يقدم  أن  تعالى  الله 

والنيابي التي بيَّنت كيف يكون المسؤول من موقع الخادم للشعب ال المستفيد من موقعه لمصالحه.

أسأل الله تعالى لكم، التوفيق والسالم عليكم ورحمة الله وبركاته ⬜  


