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حزب اهلل في لبنان: 
المؤسسات والحضور 

االجتماعي
عبدالغني عماد 

كتب الكثري عن حزب اهلل وعن الأيديولوجيا التي 
وبنيته  �سيا�سته  وعن  وحتولتها،  اإ�سرتاتيجيته  وعن  يعتمدها، 
وعالقاته باإيران واملحيط، اإل اأن الدرا�سات اجلادة حول م�سادر 
العمق  ت�سكل  التي  واملوؤ�س�سات  والدينية  الجتماعية  القوة 
احلا�سن حلزب اهلل والبيئة التي ي�سنعها وينميها، هي قليلة، اإن 

مل نقل: هي نادرة.

( اأكادميي وباحث لبناين خمت�ص يف احلركات الإ�سالمية.  (



حزب اهلل في لبنان: المؤسسات والحضور االجتماعي

المسبــار82

اإن التحول الذي طراأ على احلزب، بعد نهاية احلرب اللبنانية عام 1990 ثم 
بعد حرب يوليو )متوز( 2006، كان حتوًل عميقًا. ففي اأواخر الثمانينيات من القرن 
تنظيمًا عاليًا،  ت�سكيالت ع�سكرية مقاتلة منظمة  اإلى  اأقرب  املا�سي كان حزب اهلل 
لبنان حتى يف مقابل  بالأر�ص يف جنوب  الإم�ساك  لكنها مع ذلك كانت عاجزة عن 
يف  التقليدية  اجليو�ص  اأقوى  اأحد  واجهت  اأنها  عن  عدا  ال�سيعي،  اللبناين  مناف�سها 
ال�سرق الأو�سط يف اجلنوب اإبان حرب يوليو )متوز( 2006، اإل اأن اإحدى اأبرز نتائج 
اجلنوب،  يف  دولية  قوات  رعاية  حتت  النار  اإطالق  وقف  تثبيت  كانت  املواجهة  هذه 
اهلل  حزب  انغما�ص  من  واملزيد  جهة،  من  الأمن  جمل�ص  من  بقرار  مدعومة  جاءت 
بال�سوؤون الداخلية اللبنانية وم�ساركته لأول مرة باحلكومات اللبنانية، ومن ثم تورطه 
بنزاعات ع�سكرية مل يرتدد فيها عن ا�ستخدام �سالحه -لأول مرة- داخل العا�سمة 
�سد �سركائه يف الوطن)1(، بل اإنه تخطى كل ذلك وذهب ب�سالحه اإلى �سوريا لدعم 

نظام ب�سار الأ�سد منذ عام 2012 خارج اإطار ال�سرعية اللبنانية.  

بغ�ص النظر عن الأ�سباب والنتائج التي ترتبت على ذلك، ثمة ت�ساوؤلت جدية 
تطرح نف�سها بعد كل هذه ال�سنوات، يف خ�سم النق�سام اللبناين الطائفي واملذهبي 
املت�سارعة يف  الأطراف  التي متتلكها  القوة  تتمحور حول م�سادر  وهي  وال�سيا�سي، 

لبنان ذات التمويل اخلارجي، كما يف حالة حزب اهلل حتديدًا.

يف اأدبيات احلروب الأهلية وال�سراعات والثورات، حتدد امل�ساعدات اخلارجية 
)الهبات واملنح وامل�ساعدات الجتماعية( اأحجام واأدوار اأطراف ال�سراع، كما تر�سم 
مع  الأ�سا�سية.  متغرياته  وحتدد  فيه،  الأ�سا�سيني  الفاعلني  وهوية  م�ستقبلهم  مالمح 
اأن حتدد النوعية والنتائج، فالبع�ص ي�ستثمر هذه الإمكانات ب�سكل  ذلك، ل ميكنها 

)1( حتديدًا يف 7 مايو )اأيار( 2008، وقد اأ�سبح هذا التاريخ نقطة حتول يف تاريخ ال�سراع ال�سيا�سي بني 8 و14 مار�ص )اآذار( اإذ مل يكتِف 
احلزب بال�ستيالء على بريوت حينها، بل �سعد مقاتلوه اإلى اجلبل حيث دارت معارك عنيفة مع الدروز يف عمق ال�سوف. ومل تتوقف املعارك 
التي كادت تتحول اإلى فتنة �سنية- �سيعية عميقة تتخطى لبنان، اإلَّ على وقع ما عرف باتفاق الدوحة، وانتخاب رئي�ص للجمهورية وت�سكيل 
حكومة وفاق وطني واإجراء النتخابات النيابية واللتزام بعدم ا�ستخدام العنف حلل اخلالفات ال�سيا�سية الداخلية. �سقط يف هذه العملية 
وتخطى  بال�سالح«،  ال�سالح  »حماية  يقوم على  معها منطق جديد حلزب اهلل  وولد  املدنيني،  و)250( جريحًا معظمهم من  قتياًل   )80(
اأيام املقاومة«. انظر ملزيد من  اإحراج ا�ستخدام �سالحه يف الداخل بعد تردد، واعترب -ول يزال- ذلك اليوم، »يومًا جميدًا من  احلزب 

التف�سيل: تقرير جمموعة الأزمات الدولية رقم )23(، )25 مايو/ اأيار 2008(، �ص9.
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ب�سكل  الداعمة  اجلهات  تفيد  بق�سيته،  موؤمنني  حمرتفني  مقاتلني  لتجنيد  فاعل 
جيد، فيما البع�ص الآخر يف�سل بذلك ويجد نف�سه اأمام مرتزقة، متامًا كما يف حال 
امل�سروع  خلدمة  اإيجابي  ب�سكل  توظف  اأن  بدل  التي  الجتماعية  واملنح  امل�ساعدات 
ال�سيا�سي اأو الأيديولوجية، تتحول اإلى �سبكة �سعيفة الأداء تفوح منها رائحة الف�ساد. 

اأو تنظيم ع�سكري يعتمد على  اأي حزب  »البقاء وال�ستمرار« يحتاج  اأجل  من 
له  تتيح  اإ�سرتاتيجية  اإلى  اأو مبوازاتها،  ال�سرعية  اإطار  ويعمل خارج  متويل خارجي، 
»مق�ومة العدو« والقدرة على »تعوي�ض اخل�س�ئر والتع�يف«. لذلك، ف�إن خطوط اإمداده 
هي �سرايني احلياة بالن�سبة اإليه. وبالن�سبة ملثل هذه التنظيمات، كما يف حال حزب 
اهلل، ل يكفي جمرد »البقاء وال�ستمرار« لأن هذا معناه اجلمود، بل ل بد من »البقاء 
الراعية  الدولة  الفاعل«، وهذا يتطلب �سمان تدفق »املوارد املادية« من  وال�ستمرار 
»املوارد  على  منها  واحل�سول  احلا�سنة  البيئة  يف  والطمئنان  جهة،  من  )اإيران( 
الب�سرية« من جهة ثانية. وعادة تكون املنح والهبات واخلدمات اأ�سهل طريقة لذلك 
م�سروعًا  ت�سّوق  معها،  من�سجمة  اأيديولوجية  وبالن�سبة جلماعة  راعية  لدول  بالن�سبة 
–تاليًا- العالقات  ميكنه اأن يجد مع املدنيني يف هذه البيئة اآذاناً م�سغية، وت�سبح 

اأكرث موثوقية وم�سداقية بني الأطراف.

ع�سكرية  لهوام�ص  واملالكة  بلدانها  خارج  من  املمولة  الأحزاب  غالبية  تعتمد 
ثالثة  على  مذهبي(  اأو  اإثني  )طائفي،  لتمثيل  ادعاء  يف  ال�سلطة،  ل�سرعية  موازية 
واخلدمات  )الإكراه  يف  وتتلخ�ص  املعركة،  لك�سب  وا�سعة  اإ�سرتاتيجية  خيارات 
والإقناع( يف مواجهة خ�سومها، بل يف التعامل مع بيئتها وجمتمعها الذي تعمل على 
الأ�ساليب  من  خليطًا  ت�ستخدم  الغالب  يف  كانت  واإن  عمليًا،  وهي،  واجتذابه.  ك�سبه 
الثالثة معًا، فاإن اأحد هذه اخليارات يكون مهيمنًا يف العادة. �سحيح اأن الإكراه اأف�سل 
واأ�سرع و�سيلة للح�سول على املوارد من املدنيني )�سواء اأكانوا من بيئة وطائفة احلزب 
نف�سها اأو من غريها(. وتقدمي اخلدمات اأ�سهل واأ�سرع و�سيلة لدول راعية ولتنظيماتها 
لي�ست  والبعيد  املتو�سط  املديني  على  نتائجه  لكن  ما،  جماعة  تاأييد  على  للح�سول 
لالأفكار  وال�سبور  الدائم  والت�سويق  الإقناع  اأن  تكون عك�سية، يف حني  وقد  م�سمونة 
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والأهداف، واملتزامن مع اخلدمات ومع �سيء من »الهيبة« والإكراه، هو ال�سبيل الأكرث 
موثوقية وم�سداقية للو�سول اإلى موارد مادية وغري مادية متدفقة.

الفاعل  ال�ستثمار  درجات  اأعلى  والت�سويق  الإقناع  يتطلب  احلالة  هذه  يف 
ل  وهذا  مهم�سة(  جماعة  مذهب،  اإثنية،  )طائفة،  امل�ستهدفة  البيئة  يف  للخدمات 
املدى فقط  احتياجات مادية ق�سرية  تلبي  التي  تلك  اأو  الظرفية  يتحقق باخلدمات 
)توزيع م�ساعدات غذائية اأوتقدمي خدمات �سحية ظرفية فقط(، »ال�ستثمار الفاعل« 
الذي ي�سمن اجتذاب البيئة امل�ستهدفة هو الذي ينجح بك�سب ولئها من طريق اإعادة 
ت�سكيل »هويتها« و�سحنها بكل ما يخدم م�سروعها ال�سيا�سي والأيديولوجي، وهو يتطلب 
خدمات من نوع اآخر تتوجه نحو »الوعي اجلماعي« لإعادة �سوغه من خالل موؤ�س�سات 

وخدمات تربوية ورعائية وفكرية بعيدة املدى يف تاأثريها.

�سحيح اأن هذه الهويات موجودة بالأ�سا�ص قبل هذه الأحزاب، لكنها يف حالة 
جمود و�سكون اأو يف حالة تكّيف مع الواقع، وهي لن ت�ستمر كذلك عند دخول اأي متغري 
ل  باأنه  اأفادت  مكان  من  اأكرث  يف  »الهويات«  مل�ساألة  ال�سو�سيولوجية  واملقاربة  جديد. 
ميكن النظر اإليها ك�سمة ثابتة خارج الزمان واملكان، اأو كتو�سيف غري قابل للتفاو�ص. 
فالهويات ظاهرة دينامية م�سروطة اجتماعيًا، تاريخيًا و�سيا�سيًا، و�سوغها على اأنها 
موجودة قبل الأحزاب )الطائفية والإثنية( وم�ستقلة عنها، ل تاأخذ بعني العتبار دور 
هذه الأحزاب نف�سها يف »�سوغ« و»تعيني« و»اإعادة ت�سكيل الهويات« ا�سرتاتيجيًا، كجزء 
الأيديولوجي.  مل�سروعها  وتاليًا كمربر  لها،  بالن�سبة  وال�ستمرار«  »البقاء  معركة  من 
اجلماعة  م�ستوى  على  الجتاه  هذا  الفاعلة يف  الأحزاب  هذه  اهلل من جملة  وحزب 

ال�سيعية يف لبنان.

الفر�سية التي تناق�سها هذه الدرا�سة يف حالة حزب اهلل وتخ�سعها لالختبار 
الراعية  اجلهة  اأيديولوجيا  ت�سويق  يف  خارجيًا  املمولة  الأحزاب  جنحت  كلما  تقول: 
وم�سروعها ال�سيا�سي يف بيئتها املحلية، �سمنت ا�ستمرار تدفق املوارد املادية )مال–

واملادية  الب�سرية  املوارد  وتنامي  الراعية(  اجلهة  من  منح...  هبات–  �سالح– 
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وتاليًا  املحلي(.  املجتمع  اإلخ من  تاأييد، كفاءات حملية، جبايات...  )تطوع، جتنيد، 
تعك�ص الفر�سية واقع الرتابط البنيوي – الوظيفي بني الطرفني بحيث ت�سبح معها 
»اجلماعة املحلية« )طائفة، اإثنية اأو مذهبا( يف هذه احلال حقل ال�سراع اأو الرهان 

بينهما من جهة، وبني القوى الأخرى يف املحيط، من جهة اأخرى.   

الجتماعية  للموؤ�س�سات  مو�سوعيًا  عر�سًا  الفر�سية  هذه  اختبار  يتطلب 
ال�سيعي  املجتمع  اهلل يف  اأن�ساأها حزب  التي  واملعقدة،  ال�سخمة  و�سبكاتها  والرتبوية 
اللبناين، بالتعاون مع موؤ�س�سات اجلمهورية الإ�سالمية الإيرانية، وتفح�ص مدى حتقق 
»ال�ستثمار الفاعل« يف هذا املجال، وتتبع اأ�ساليب العمل �سمن مثلث اأو اإ�سرتاتيجية 

الإكراه واخلدمات، و�سوًل اإلى الإقناع والت�سويق.

أواًل: المؤسسات اإلنمائية والخدماتية 

موؤ�س�سة »جهاد البناء« من املوؤ�س�سات الكبرية التي اأن�ساأها حزب اهلل عام 1988 
بهدف دعم بيئته الجتماعية؛ والتي تهتم باخلدمات الإمنائية املختلفة، وخ�سو�سًا 
يف املناطق التي تتعر�ص للهجوم الإ�سرائيلي، اإل اأن املوؤ�س�سة قد ات�سع نطاق ن�ساطها 
-فيما بعد- ب�سكل وا�سع. وقد تركز عمل موؤ�س�سة »جهاد البناء« بالأ�سا�ص على حقلني 
اأ�سا�سيني: العمران والزراعة، وهي تقدم اخلدمات الطارئة ح�سب احلاجة مثل: املياه، 
الكهرباء، رفع النفايات... وغريها. وقد تطورت ومنت ب�سكل كبري و�سريع منذ ن�ساأتها 

حتى اأ�سبحت من اأهم املوؤ�س�سات الإمنائية الأهلية املنظمة يف املناطق ال�سيعية.

وفرعني  لبريوت  اجلنوبية  ال�ساحية  يف  لها  رئي�سًا  مركزًا  املوؤ�س�سة  ت�سغل 
اأ�سا�سيني ملناطق اجلنوب )النبطية( والبقاع )بعلبك(، ويعمل فيها حوايل )100( 
موظف )كلهم ذكور( ويبلغ حجم اأعمالها ال�سنوية حوايل )5( ماليني دولر -ح�سب 

الدرا�سة التي اأعدتها جلنة الإ�سكوا)2(.

الرابط  2009، على  الإمنائية، 15 فرباير )�سب�ط(  البناء  موؤ�س�سة جهاد  الإ�سكوا، موقع  اأعدتها  البناء  موؤ�س�سة جهاد  )2( درا�سة حول 
التايل : 

http://www.jihadbinaa.org.lb/essaydetails.php?eid=92&cid=268#.VHxvtfv0LFw
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ت�سمل اإجنازاتها العمرانية والزراعية والإمنائية: حفر الآبار وترميم املنازل، 
واملحافظة  الريفية،  املراأة  وتنمية  الزراعي،  والإر�ساد  والتوعية  املياه،  �سبكات  ومّد 
وقد  وامل�ست�سفيات.  واملدار�ص  امل�ساجد  وبناء  العامة،  وتاأ�سي�ص احلدائق  البيئة،  على 
وخالل  اجلنوب،  قرى  على  املختلفة  الإ�سرائيلية  الهجمات  خالل  مهمًا  دورًا  لعبت 
)متوز(  يوليو  عدوان  يف  وخ�سو�سًا  والبلدات،  القرى  على  والربي  اجلوي  الق�سف 
1993 )عدوان الأيام ال�سبعة( الذي نتج عنه ترميم )5335( منزًل، وعدوان اأبريل 
ما  باإ�سالح  قيامها  خالل  من   ،1999 )حزيران(  يونيو  وعدوان   ،1996 )ني�سان( 
ال�سحي  وال�سرف  والري  الكهرباء  �سبكات  ترميم  خالل  من  ثم  العدوان،  يهدمه 
وتاأهيل عدد من  النائية،  القرى  كهربائية يف  بناء حمطات  اإلى  بالإ�سافة  وغريها، 

حمطات مياه ال�سفة وبناء خزانات للمياه وحفر الآبار الرتوازية)3(.

وبالتوازي مع ذلك، عملت هذه املوؤ�س�سة على تاأ�سي�ص �سركة للت�سليف الزراعي 
توؤمن م�ستلزمات الزراعة بكلفة اأقل من ال�سوق بن�سبة 30% – 35% وتقدم الإر�ساد 
املجاين للمزارعني، كما قامت بتاأ�سي�ص )8( مراكز زراعية/ تعاونيات )»5« يف البقاع 
و»3« يف اجلنوب(، ف�ساًل عن مركزين للطب البيطري )عيادات بيطرية( يف �سحمر 

اأو يحمر وتول يف حمافظة اجلنوب.

الالفت هو تاأمينها قرو�سًا للمزارعني يف منطقة البقاع بحيث �سملت حوايل 
هذه  تكون  ما  وعادة  مزارع.  لكل  دومنًا   )20 –  15( بني  ما  لزراعة  قرية   )190(
للمزارع  دولر  اآلف  ثالثة  تتجاوز  ل  بحيث  زراعية(  )م�ستلزمات  عينية  القرو�ص 
الواحد، بدون فوائد، وت�ستكمل مب�ساعدة فنية وخدمات اإر�سادية يقوم بها مهند�سون 

زراعيون من خالل زيارات حقلية. 

من ن�ساطات هذه املوؤ�س�سة تاأمني اخلرباء واملدر�سني الزراعيني، مثل خرباء 
اأكرث من  اأفاد منها  النحل  اأكرث من »45« دورة لرتبية  اإجناز  النحل )فقد مت  تربية 
»510« مربني( وخرباء تربية اأ�سماك نهرية، وهوؤلء اخلرباء يتم طلبهم من اإيران. 

)3( حول دورها واأهمية اخلدمات ب�سكل عام انظر: كتاب نائب الأمني العام حلزب اهلل ال�سيخ نعيم قا�سم: حزب اهلل، املنهج.. التجربة.. 
امل�ستقبل، دار الهادي، بريوت، 2002 ، �ص114.



عبدالغني عماد 

87 المسبــار

وعلى التوازي اأن�ساأت املوؤ�س�سة مركزين لالإر�ساد الزراعي الأول يف دور�ص )بعلبك( 
والثاين يف الهرمل حيث يخدم الأول حوايل )190( قرية يف البقاع الأو�سط ويحتوي 
على حقول اإي�ساحية واإر�سادية، وخيم بال�ستيكية، ومزرعة اأبقار منوذجية، وخمتربات 
لتحليل الرتبة ولالأمرا�ص النباتية، وقد بلغت تكاليف هذا املركز مليوين دولر، اأما 
ب�ساتني منوذجية  على  وي�ستمل  الق�ساء  ويغطي  يخدم  فهو  )الهرمل(  الثاين  املركز 

وخيم بال�ستيكية وحقول جتارب.

تاأ�سي�ص )16(  فاأ�سهمت يف  الزراعية،  التعاونيات  تاأمني  املوؤ�س�سة على  عملت 
تعاونية خمتلفة الن�ساطات )الكبي�ص – مربي النحل – املكننة الزراعية، و13 تعاونية 
عن  التعوي�ص  اأجل  من  للمزارعني  تعا�سدي  �سندوق  بتاأ�سي�ص  قامت  كما  زراعية(. 
عدم �سمان املزارع يف لبنان يف �سندوق ال�سمان الجتماعي، لذلك قامت املوؤ�س�سة 
يعمالن  �سندوقان  هناك  وحاليًا  للمزارعني،  ال�سحي  التعا�سدي  ال�سندوق  بتاأمني 
عائلة،  اإليه )3344(  وينت�سب  التعا�سدي يف اجلنوب،  ال�سندوق  وهما:  املناطق  يف 
األفًا موزعني على )113( قرية يف )8( اأق�سية، اأما  حيث يفيد منه حوايل ع�سرين 
ال�سندوق التعا�سدي يف البقاع فينت�سب اإليه )7000( عائلة، اأما ر�سم ال�سرتاك يف 
ال�سندوق فهو ع�سرة اآلف لرية للع�سوية، وحاليًا تقدر مدخرات ال�سندوق بحوايل 
ل  التي  ال�ست�سفائية  التكاليف  عادة  ال�سندوق  ويغطي  لبنانية،  لرية  مليون   )162(
الغاية عقود مع  الفواتري( وقد جرى لهذه  اللبنانية )اأو فرق  تغطيها وزارة ال�سحة 
حوايل )120( طبيبًا يف اجلنوب، وفرت حالت املعاينة بن�سبة 60% من القيمة الفعلية 

يف كثري من احلالت.  

كلفة  تخفيف  �ساأنها  من  التي  والإر�سادات  والت�سهيالت  القرو�ص  جانب  اإلى 
املوؤ�س�سة على  الأ�سواق، عملت  مناف�سًا يف  اإنتاجه  ي�سبح  بحيث  املزارع  لدى  الإنتاج 
امل�ساعدة يف حل م�سكلة الت�سويق الزراعي للمنتجات، من خالل تنمية وتطوير قطاع 
الت�سنيع الزراعي وتوفري امل�ساعدات الفنية للمزارعني يف جمالت عدة، ك�سق الطرق 
باجلرارات...  الزراعية  التعاونيات  وتزويد  الزراعية،  املعار�ص  واإقامة  الزراعية، 

وغريها. 
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باخت�سار، ميكن القول: اإن ن�ساطات املوؤ�س�سة كما هي خلدمة جماعة م�ستهدفة 
بداأ  واإن  احلزب  واملتمذهبة.  امل�سّي�سة  الإمنائية  الدائرة  يف  اأهدافها  فاإن  لذلك، 
خدماتيًا اإل اأنه يتجه نحو اأن ي�سبح اإمنائيًا، مع تف�سيل الأعمال وامل�سروعات املوجهة 
ي�ستهدفهم،  الذين  امل�ستفيدين  اإقامة روابط قوية مع  اإلى  والهادفة  الأمد،  متو�سطة 

وتاليًا ك�سب تاأييدهم وثقتهم. 

اأن�ساأ احلزب »�سركة وعد« لإعادة اإعمار ما هدمته اإ�سرائيل اإثر عدوان 2006 
كبرية  مبهام  املوؤ�س�سة  هذه  وقامت  اللبناين.  اجلنوب  وقرى  اجلنوبية  ال�ساحية  يف 
الأمريكية  اإيراين �سخم، وهو ما دفع وزارة اخلزانة  بتمويل  الأنظار وحظيت  لفتت 
اإلى ت�سنيفها �سمن ال�سركات التي تدعم الإرهاب؛ باعتبارها �سيدت مواقع حلزب 
اهلل حتت الأر�ص، واعتمدت و�سائل تتحايل فيها لتمويل جهازيه الأمني والع�سكري)4(. 

موؤ�س�سة القر�ض احل�سن: وهذه املوؤ�س�سة اأثري حولها كثري من الأ�سئلة ومع 
ذلك بقيت م�ستمرة، وتقدم اخلدمات الكثرية. انطلقت هذه املوؤ�س�سة مبكرًا ونالت 
اإحياء »�سنة  اأ. د( وهي ت�ستهدف  ترخي�سها عام 1987 )مبوجب علم وخرب 217/ 
القر�ص احل�سن يف املجتمع«)5( ح�سب ما ين�ص نظامها، حيث يعترب القر�ص املايل من 
اأهم اأعمالها، حيث توؤمنه للمقرت�سني من دون اأن حتملهم اأي اأعباء اإ�سافية كالفوائد 
والربا املحرم يف ال�سريعة الإ�سالمية. ومن خالل اإحياء هذا الهدف مل�ساعدة النا�ص، 
والتكافل  التعاون  روح  وتعزيز  الجتماعية  امل�سكالت  بع�ص  بــ»حل  اجلمعية  تقوم 

والت�سامن«.

تقدم املوؤ�س�سة خدماتها ملن يطلب »دون متييز« ح�سب نظامها، وهو اأمر بطبيعة 
احلال ل ميكن التاأكد منه، ويتعار�ص وطبيعة الفروع املفتتحة للجمعية وبيئتها ال�سكانية، 
اإل اأن الأهم هو اأ�سلوب العمل، اإذ تلجاأ املوؤ�س�سة اإلى اإعطاء القرو�ص ال�سغرية ولآجال 

)4( وا�سنطن حتظر التعامل مع �سركة »وعد« التابعة حلزب اهلل، جريدة ال�سرق الأو�سط 8 يناير )كانون الثاين( 2009 العدد 10999، 
على الرابط التايل:

http://classic.aawsat.com/details.asp?section=4&article=502031&issueno=10999#.VIbFsfv0LFx

)5( انظر: موقع املوؤ�س�سة على الرابط التايل:
 http://www.qardhasan.org/branches.html

http://www.qardhasan.org/branches.html
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ق�سرية، ولتلبية احلاجات الجتماعية والإنتاجية كافة من خالل اإ�سهاماتهم املختلفة 
فرعًا   )23( وللموؤ�س�سة  – والتربعات(.  – امل�ساهمات  – ال�سرتاكات  )الكفالت 
يف لبنان منها )11( يف بريوت، واأغلبها يف ال�ساحية اجلنوبية، وواحد يف اجلنوب 

اللبناين، واأربعة يف البقاع. 

وهي تعتمد لإعطاء القرو�ص ال�سمانات التالية: تاأمني �سمانة عينية اأو مالية 
)رهن اأو ما �سابه( اأو �سمانة م�سرتكني.

وقد اأ�س�ست اجلمعية -اأي�سًا- ثالثة اأنواع من �سناديق القر�ص احل�سن، الأول: 
فيه  ال�سرتاك  وقيمة  مي�سرة،  قرو�سًا  ويقدم  القرى،  يف  احل�سن  القر�ص  �سناديق 
ع�سرة اآلف لرية �سهريًا، واحلد الأق�سى لقيمة القر�ص )1500( دولر، على اأن ل 
يقل عدد امل�سرتكني يف ال�سندوق عن )15( م�سرتكًا. اأما النوع الثاين فهو: �سناديق 
القر�ص احل�سن يف اجلمعيات واملوؤ�س�سات، وهي خم�س�سة ملوظفي هذه اجلمعيات 
واملوؤ�س�سات، وينطبق عليه املبداأ نف�سه. النوع الثالث هو: �سناديق التكافل الجتماعي، 
حيث تبادر اجلمعية اإلى ت�سجيع الأ�سخا�ص الذين جتمع بينهم رابطة معينة )قرابة 
– عمل...( على تاأ�سي�ص �سندوق تكافل اجتماعي، ي�ستطيعون من  – زمالة  – جرية 
خالله احل�سول على قرو�ص مي�سرة بهدف تعزيز روح التعاون والت�سامن بينهم، وفق 

ال�سروط ال�س�بقة نف�سه�. 

تفيد الإح�ساءات التي تعلنها املوؤ�س�سة بتطور ملحوظ يف عدد القرو�ص التي 
 )6،206،822( بقيمة  قر�سًا  القرو�ص )8761(  عدد  بلغ   2001 عام  ففي  تقدمها، 
�سنتني،  خالل  الرقم  ليت�ساعف  دولرات(،   708 الواحد  القر�ص  )متو�سط  دولرًا 
وي�ستمر بالت�ساعد والت�ساعف وي�سل عام 2013 اإلى رقم )110677( قر�سًا، مببلغ 
لي�سل  القر�ص )2115( دولرًا،  بلغ متو�سط  يزيد عن )245( مليون دولر، بحيث 
املجموع العام لقرو�ص املوؤ�س�سة منذ تاأ�سي�سها )711667( بقيمة تزيد على مليار ومئة 
وت�سعة واأربعني األف دولر منذ تاأ�سي�سها، وذلك حتى عام 2013 -ح�سب الإح�ساءات 
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التي اأعلنتها املوؤ�س�سة)6(. 

اأثارت هذه املوؤ�س�سة الكثري من اجلدل حني جمدت وزارة اخلزانة الأمريكية 
»القر�ص  موؤ�س�سة  اإلى  بالإ�سافة  لبنان،  يف  وفروعها  الإيرانية  ال�سهيد  موؤ�س�سة 
الوليات  يف  والعاملة  لالأخرية،  التابعة  اخلريية«  احل�سنة  »النية  ومنظمة  احل�سن« 
اإن  قالت:  حيث  اهلل،  حزب  يف  مل�سوؤولني  املالية  الأ�سول  وكذلك  الأمريكية،  املتحدة 
على  وحظرت  اهلل.  حلزب  املايل  الدعم  يف  الفقري  العمود  ت�سكل  املوؤ�س�سات  هذه 

الأمريكيني القيام باأي اأعمال مع هذه الكيانات واملوؤ�س�سات)7(.

املنظمات  هذه  اأن  مربراتها  يف  –حينها-  الأمريكية  اخلزانة  وزارة  اعتربت 
واأن  مي�سيغان،  يف  مكتبها  خالل  من  اإرهابية  باأعمال  للقيام  اأموال  بجمع  متورطة 
كو�سيط  املال  تر�سل  اهلل،  حلزب  واجهة  اإل  لي�ست  اخلريية  احل�سنة  النية  منظمة 
للحزب، ومن خاللها ت�ستخدم موؤ�س�سة القر�ص احل�سن كغطاء لإدارة ن�ساطاته التي 
يديرها اأحمد ال�سامي. وهي لعبت دورًا حموريًا يف البنية التحتية املالية حلزب اهلل 
-ح�سب وزارة اخلزانة الأمريكية. وقد ا�ستهدف اإجراء اخلزانة الأمريكية –اأي�سًا- 
قا�سم عليق )اأحد م�سوؤويل حزب اهلل الذي �سغل من�سب مدير فرع موؤ�س�سة ال�سهيد 

يف لبنان، ف�ساًل عن اإ�سغاله من�سب مدير »جهاد البناء«(.

– اأنها  اإل  اخلارجية،  التربعات  بع�ص  توقف  اأن  ميكن  الإجراءات  هذه  مثل 
عمليًا- مل توؤِد اإلى اإيقاف منوها وعملها. 

عمل  لتفعيل  احلزب  اأن�ساأها  وقد  اهلل:  حزب  يف  البلدي  العمل  هيئة 
البلديات التي ي�سرف عليها اأو لديه ممثلون فيها يف معظم الأق�سية التي يوجد فيها، 
تتكامل  اأن  اإلى  احلزب  وي�سعى  اخلدمات)8(،  اأف�سل  وتقدمي  الأداء  حت�سني  بهدف 

)6( انظر: اإح�ساءات املوؤ�س�سة على الرابط التايل:
 http://www.qardhasan.org/statistics.html

)7( جاء ذلك يف بيان على املوقع الإلكرتوين لوزارة اخلزانة الأمريكية –حينها- حتت الأمر التنفيذي رقم )13224(، 24 يوليو )متوز( 
.2007

)8( موقع بلديات لبنان، حزب اهلل يقيم جتربة العمل البلدي، على الرابط التايل:

http://www.qardhasan.org/statistics.html
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اخلدمات التي تقدمها موؤ�س�ساته مع البلديات التي ي�سرف عليها، واأن يوظف اإمكانات 
هذه البلديات ل�ساحله باأف�سل طريقة ممكنة. لذلك تقدم وحدة العمل الجتماعي 
يف احلزب مع الهيئة جمموعة من اخلدمات وامل�سروعات لرت�سيد عمل البلديات يف 
مناطقها. فعلى �سبيل املثال: تعترب بلدية برج الرباجنة من البلديات الكبرية يف ق�ساء 
بعبدا، وقد اأفادت اإفادة كبرية من جهود وتقدميات احلزب واجلمهورية الإ�سالمية 
الإيرانية، التي تتكرر لفتات ال�سكر لها عند تد�سني بع�ص امل�سروعات، اأو الهبات التي 

يتم تقدميها للبلدية)9(. 

تاأطري  احتاد الوفاء لنقابات العمال وامل�ستخدمني يف لبنان: بهدف 
العمايل  الحتاد  اأ�ساب  الذي  والتفكك  ال�سعف  وبعد  له،  املوؤيدين  ال�سيعة  العمال 
العام يف لبنان، اإثر النق�سام ال�سيا�سي والطائفي بني القوى ال�سيا�سية الكربى، عمد 
احلزب اإلى تاأ�سي�ص اإطار نقابي عمايل �سم )8( نقابات هي: نقابة عمال وم�ستخدمي 
التعاونيات يف بريوت وجبل لبنان، ونقابة عمال وم�ستخدمي امل�ست�سفيات يف البقاع، 
يف  اخل�سار  زراعة  يف  العاملني  ونقابة  البقاع،  يف  اخل�سار  اأ�سواق  عمال  ونقابة 
اجلنوب، ونقابة عمال قطاع البناء يف البقاع، ونقابة عمال املطابع يف اجلنوب، ونقابة 
الأ�سماك  ومربي  ونقابة عمال  الكهربائية يف اجلنوب،  الأعمال  وفنيي  تقنيي  عمال 
يف البقاع، وتقدم برتخي�ص حتت ا�سم احتاد الوفاء لنقابات العمال وامل�ستخدمني، 
ونال الرتخي�ص عن هذا الحتاد عام 1998 )10(، واأ�سبح بذلك من �سمن جمموعة 
الحتادات العمالية التي نالت الرتاخي�ص يف ذلك احلني، وزادت من ت�ستيت وتعطيل 

فاعلية الحتاد العمايل العام.

عمد الحتاد اإلى تنظيم �سفوف عمال احلزب، واإلى فتح عالقات مع احتادات 

http://www.baladiyat.org/oldsite/modules.php?name=News&file=article&sid=315

يف  م�ساركته  خالل  من  احلزب  يوفرها  التي  واخلدمات  امل�سروعات  اإلى  اإ�سافة  الهادي،  وحديقة  مالعب  املثال:  �سبيل  على  منها   )9(
باقي  ت�ستفيد منه  والإجنازات، بحيث  الأن�سطة  يتم عر�ص كل  الهيئة، حيث  تقرير على موقع  املثال:  �سبيل  انظر على  للبلدية.  احلكومة 

البلديات بهدف تبادل اخلربات بينها، على الرابط التايل: 
http://www.amal-baladi.org/essaydetails.php?eid=356&cid=69

)10( انظر ملزيد من املعلومات حول الحتاد: املوقع الر�سمي له على الرابط:
http://www.syndi-alwafaa.org

http://www.baladiyat.org/oldsite/modules.php?name=News&file=article&sid=315
http://www.amal-baladi.org/essaydetails.php?eid=356&cid=69
http://www.syndi-alwafaa.org


حزب اهلل في لبنان: المؤسسات والحضور االجتماعي

المسبــار92

اأن�سطة ومواكبة  ونقابات عربية، وخ�سو�سًا يف �سوريا والعراق واإيران، واإلى تنظيم 
اأبرزها »املخيم  اأخرى تطالب بحقوق العمال، ف�ساًل عن تنظيم ندوات وموؤمترات، 
النقابي املقاوم« الذي عقد 2013 لل�سنة الثانية بالتعاون مع الحتاد الدويل لنقابات 
العمال العرب والحتاد العمايل العام يف لبنان يف اجلنوب اللبناين، مبنا�سبة الذكرى 
الثامنة حلرب يوليو )متوز( 2006 حتت عنوان »�سحوة نقابية مقاومة«. وهذا املخيم 
هو الثاين من نوعه الذي ي�سرتك فيه مندوبون من خمتلف النقابات يف الدول العربية، 

حيث تقدم فيه اأوراق عمل �سيا�سية ونقابية. 

ثانيًا: المؤسسات الرعائية والصحية والخيرية 

جمعية الإمداد اخلريية الإ�سالمية: فرع من فروع جلنة اإمداد اخلميني 
الإيرانية يف العامل، التي يراأ�سها ال�سيد ح�سني اأنواري، ومدير اجلمعية العام يف لبنان 
م�ساندة  ت�ستهدف  وهي  برجاوي.  حممد  بريوت  يف  اهلل  حزب  عن  ال�سابق  النائب 
العائالت املحرومة والأيتام املحتاجني يف املدن والقرى والأحياء، وتاأمني الحتياجات 
لالرتقاء  واإر�ساديًا  وثقافيًا  ومهنيًا  و�سحيًا  وتربويًا  معي�سيًا  ورعايتهم  واخلدمات 
املعي�سي بهم، وتاأمني العي�ص الكرمي ملن ل معيل له، وت�ستهدف -من جملة اأعمالها- 
توفري »الكتفاء الذاتي« عرب توفري فر�ص العمل، واإعطاء القرو�ص، وتوفري احلرف 
مراكز  وا�ستحداث  واملهنيات،  التاأهيل،  ومراكز  ال�ست�سفائية،  وامل�ساعدات  املهنية، 
خريية خمت�سة ودور اأيتام ونواٍد للم�سنني، وم�سح لالأمرا�ص النف�سية والعقلية)11(.  

اأكرث من )250( موظفًا، وهي ت�سرف على تقدمي خدمات  املوؤ�س�سة  يعمل يف 
هذه  فاإن  احلال،  وبطبيعة  اجلمعية.  رعاية  حتت  فقرية  اأ�سرة   )9550( من  لأكرث 
اجلمعية هي من املوؤ�س�سات املدعومة بتمويل اإيراين يف لبنان، واأغلب العاملني فيها، 
يف  واأدوارًا  منا�سب  ي�سغلون  ممن  هم  وامل�سوؤولني،  الكوادر  م�ستوى  على  وخ�سو�سًا 
حزب اهلل. ويتكامل عمل هذه اجلمعية مع الدور الذي يقوم به احلزب على امل�ستوى 

الجتماعي.

)11( انظر: موقع اجلمعية على الرابط التايل:
 http://www.alemdad.net/index.php

http://www.alemdad.net/index.php
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اأن�ساأت اجلمعية يف لبنان »دار الإمام الكاظم لرعاية امل�سنني« يف مدينة �سور، 
وخم�سة مراكز للرعاية والتاأهيل )يف بريوت والنبطية وبعلبك والهرمل وبنت جبيل( 
اأن�ساأت جمموعة من املدار�ص واجلمعيات الرتبوية واملهنية حتت ا�سم »مدار�ص  كما 
اأهل  جممع  منها:  خطتها،  �سمن  املجمعات  بع�ص  تاأ�سي�ص  وتنوي  اخلميني«  الإمام 
وجممع  الرتبوي،  الباقر  الإمام  وجممع  اخلميني،  الإمام  وجممع  الرتبوي،  البيت 
منطقة  يف  افتتاحه  مت  الذي  املهني،  للتعليم  الإمداد  ومركز  الرتبوي،  علي  الإمام 
التي ت�ستوعب  الأربع،  احلدث ببريوت)12(، ف�ساًل عن تو�سيع �سبكة مدار�ص الإمداد 
اأكرث من ثالثة اآلف طالب، حيث يتكامل عمل هذه املدار�ص مع �سبكة مدار�ص املهدي 

الـ)14( التي يديرها حزب اهلل اأي�سًا. 

–اأي�سًا- موقع خا�ص ورعاية متميزة من  املوؤ�س�سة  موؤ�س�سة ال�سهيد: لهذه 
حزب اهلل، فهي تلبية طبيعية للوظيفة الأ�سا�سية للحزب ب�سفته حزبًا مقاتاًل ومقاومًا 
ي�سقط منه ال�سهداء، ول بد –تاليًا- من موؤ�س�سة لرعاية �سهدائه والتكفل باأ�سرهم. 
–اأي�سًا- مع منو  ب�سرعة  التي منت  املوؤ�س�سات  اأولى  املوؤ�س�سة من  كانت هذه  لذلك؛ 
احلزب، متخذة يف تربير وجودها ثالثة م�ستويات، الأول: جهادي واجتماعي، والثاين: 
اأخالقي، والثالث: وطني، وت�ستند املوؤ�س�سة يف �سوغها لأهدافها ور�سالتها بالعمل على 
تقدمي كل اأنواع الرعاية الأ�سرية ال�ساملة لأ�سر �سهداء املقاومة الإ�سالمية يف اجلوانب 
الجتماعية والثقافية والإر�سادية والنف�سية والتعليمية واملعي�سية وال�سكنية وال�سحية، 
بهدف »اإن�ساء اأ�سرة موؤمنة �سوية وم�ستقرة لأهايل ال�سهداء، مبا يكفل حفظ كرامتهم 
وحفظ جمتمع املقاومة، ون�سر ثقافة ال�سهادة وحفظ اإرث ال�سهيد وتخليد ذكراه«)13(.

»اأبناء  عري�ص:  عنوان  حتت  واإ�سرتاتيجيتها  خططها  يف  املوؤ�س�سة  حتركت 
ال�ساحلة  املربية  »الأم  ا�ستنادًا واعتمادًا على  اأقوياء جماهدون«،  ال�سهداء موؤمنون 
املوؤمنة«، ومتحور عمل املوؤ�س�سة حول اأربعة عنا�سر: مرجعية الإ�سالم عقيدة و�سلوكًا، 

)12( ح�سل املركز على ترخي�ص من وزارة الرتبية والتعليم – مديرية التعليم املهني والتقني، انظر رابط الوزارة:
http://edu-lb.net/ite/register.php

)13( حول املوؤ�س�سة ون�ساطاتها، انظر الرابط التايل:
http://www.alshahid.org/essaydetails.php?eid=162&cid=303

http://edu-lb.net/ite/register.php
http://www.alshahid.org/essaydetails.php?eid=162&cid=303
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عوائل  ومعنويات  ومكانة  العام،  الجتماعي  التكافل  وال�سهادة،  الت�سحية  قد�سية 
اأبناء  تعترب  ال�سهداء، وهي  اأ�سر  القيم يف �سخ�سية  ال�سهداء بهدف حت�سني حمور 
املجتمع  ميادين  خمتلف  يف  ودجمهم  الأ�سرية  الرعاية  يف  حموريًا  مركزًا  ال�سهداء 

ولي�ص يف اإيجاد جمتمع خا�ص بهم. 

وبرنامج  ال�سهداء،  اأبناء  كفالة  برنامج  منها:   ، عدة  برامج  املوؤ�س�سة  اأطلقت 
املوؤ�س�سة  ت�سمل تقدميات  ال�سهداء، كما  اأهايل  وبرنامج دعم  التخ�س�ص اجلامعي، 
حيث  ال�سكنية،  والرعاية  الكاملة،  ال�سحية  والرعاية  والتعليمية،  الثقافية  الرعاية 

ت�سعى لتاأمني منزل لئق لأ�سرة ال�سهيد، والرعاية الجتماعية واملعي�سية. 

اأهم  من  بريوت)14(،  مطار  طريق  على  الأعظم  الر�سول  م�ست�سفى  ويعد 
واأبرز اإجنازات املوؤ�س�سة، حيث بداأ كم�ست�سفى ميداين من )14( �سريرًا عام 1988، 
لي�سبح اليوم ي�سم ما يزيد على )160( �سريرًا، ويتم تطويره ب�سكل حثيث بالتعاون 
مع اجلمهورية الإيرانية. يت�سمن امل�ست�سفى الأق�سام ال�سرورية واحلديثة كافة )من 
اخلدمات الت�سخي�سية، اإلى التحاليل املخربية، والت�سوير الطبي، والعناية الفائقة، 
والعمليات، والولدة الن�سائية، وق�سم الأطفال( والأجنحة اخلا�سة واملتخ�س�سة التي 
يف  ا�ست�سفائية  موؤ�س�سة  مئة  بني  من  اللبناين  المتياز  �سهادة  على  للح�سول  اأهلته 
لبنان باإ�سراف الحتاد الأوروبي. و�سمن خطته للتو�سع، اإن�ساء »مركز بريوت للقلب«، 
املتخ�س�ص باأمرا�ص وجراحة القلب، حيث مت ت�سييد املبنى املوؤلف من )16000م2( 

عام 2009.

 1992 عام  نالت  حيث  اأي�سًا،  املهمة  املوؤ�س�سات  من  اجلرحى:  موؤ�س�سة 
ن�ساطها  لي�سمل  جمهوري،  مبر�سوم  د(  اأ.   /5( الرقم  حتت  كجمعية  واخلرب  العلم 
توفري  ثم  ومن  لهم،  الدائم  وال�ست�سفاء  العالج  وتاأمني  املقاومة  ومعوقي  جرحى 
الراحة وال�ستقرار وظروف احلياة الكرمية للمعوقني منهم، وتاأهيل اجلرحى وتنمية 

)14( انظر موقع امل�ست�سفى الإلكرتوين على الرابط التايل:
 http://www.alrassoul.org/?page_id=414

http://www.alrassoul.org/?page_id=414
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الكفاءات بينهم، وتاليًا ظروف اندماجهم يف املجتمع)15(. 

اأقامت يف �سبيل ذلك موؤ�س�سات عدة منها: جممع الفردو�ص يف النبطية على 
للمعوقني  املخ�س�سة  ال�ساليهات  من  عدد  على  ويحتوي  مرت،  األف   )30( م�ساحة 
ق�سمًا  ي�سم  تاأهيلي  مركز  على  يحتوي  كما  خا�ص،  اأوملبي  وم�سبح  متعددة  ومالعب 
للعالج الفيزيائي ومعهدًا للتاأهيل املهني والتقني واحلريف، وحدائق وا�سعة ومالعب 
لالأطفال وم�سجدًا، وحممية من النخيل، ف�ساًل عن قاعة كبرية للمحا�سرات ومكتبة 

�سمعية وب�سرية)16(. 

وترفيهي  تاأهيلي  وهو جممع  املوؤ�س�سة جممع جوّيا عام 2002،  اأن�ساأت  كذلك 
وقاعات خا�سة  للمعوقني،  والتقني  املهني  للتدري�ص  يت�سمن م�ساغل حرفية  ورعائي 
لعر�ص املنتوجات، وناديًا ريا�سيًا تاأهيليًا وترفيهيًا وقاعات للتاأهيل البدين والعالج 

الفيزيائي، ومركز اإيواء خا�سًا باجلرحى وخمتلف اخلدمات اخلا�سة بهم)17(. 

والتاأهيل  للعالج  العبا�ص  مركز  مثل:  اأخرى  خدماتية  مراكز  اأن�ساأت  كذلك 
الفيزيائي والتاأهيل الطبي يف ال�ساحية اجلنوبية، واآخر متخ�س�ص بتقدمي الأطراف 
ال�سناعية والأجهزة التقوميية يف حارة حريك، كما اأن�ساأت ثالثة مراكز تاأهيلية حتت 
ا�سم »بيت اجلريح« يف مناطق بريوت كافة والبقاع واجلنوب �سمن خطة تو�سع لتقدمي 
خدماتها للجرحى واملعوقني، وتوفري امل�ستلزمات كافة لهم، من رعاية وتاأهيل وترفيه. 
ر�سمي  ترخي�ص  على  وح�سلت  الريا�سي،  اجلريح  نادي  –اأي�سًا-  املوؤ�س�سة  اأن�ساأت 
م�سابي  لفئة  بريوت  ماراثون  منها  عديدة،  اأن�سطة  يف  النادي  هذا  و�سارك  له)18( 

الألغام.

)15( بلغت الكلفة التقديرية للم�سروع ح�سب ما ن�سر املوقع مليوين دولر. انظر الرابط اخلا�ص باملوؤ�س�سة:
http://www.aljarha.net/essaydetails.php?eid=8&cid=301

)16( ملزيد من التف�سيل عن املجمع انظر الرابط التايل:
http://www.aljarha.net/essaydetails.php?eid=21&cid=305

)17( موقع موؤ�س�سة اجلرحي، على الرابط التايل:
http://www.aljarha.net/essaydetails.php?eid=11&cid=304

)18( بتاريخ 2005/5/10 ن�سر باجلريدة الر�سمية حتت رقم )4783/ د( واأ�سبح ع�سوًا يف الحتاد اللبناين لريا�سة املعوقني.

http://www.aljarha.net/essaydetails.php?eid=8&cid=301
http://www.aljarha.net/essaydetails.php?eid=21&cid=305
http://www.aljarha.net/essaydetails.php?eid=11&cid=304
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تن�سر املوؤ�س�سة من �سمن اإح�سائياتها رقم )4453( جريحًا وم�سابًا اهتمت 
والقنابل  الألغام  جراء  من  واملعوقني  اجلرحى  من   )400( بينهم  املوؤ�س�سة،  بهم 
العنقودية)19(، لذلك ل يقت�سر عمل املوؤ�س�سة على الرعاية، بل ي�سمل التوعية اأي�سًا. 

الهيئة ال�سحية الإ�سالمية: موؤ�س�سة مركزية وتلعب دورًا مهمًا وحموريًا 
تاأ�س�ست عام 1984 يف ظروف احلرب الأهلية،  اإطار موؤ�س�سات حزب اهلل، فهي  يف 
حيث كانت احلاجة ت�ستدعي تقدمي العون والإ�سعافات الأولية ال�سريعة يف ظل تردي 
خدمات الدولة، وذلك قبل اأن تن�سئ الهيئة بعد ذلك امل�ستو�سفات واملراكز الإ�سعافية 
والطبية وامل�ست�سفيات يف خمتلف املناطق اللبنانية، وقد ح�سلت الهيئة على ترخي�ص 
ر�سمي عام 1988 حتت العلم واخلرب )رقم 291/ اأ. د( ومن بعده ح�سلت على �سفة 

املنفعة العامة)20(.

ال�سحية  اخلدمات  وت�سمل  ووقائية،  عالجية  الهيئة  تقدمها  التي  اخلدمات 
والإر�ساد )كال�سحة النف�سية وال�سحة البيئية وال�سحة الإمنائية( ف�ساًل عن املعاجلة 
واأ�سنان، وطب  اأطفال،  كافة من �سحة عامة، وطب  واأنواعها  الطبية يف م�ستوياتها 

ن�سائي، وخمتلف اخت�سا�سات الطب الأخرى.

تقوم اجلمعية –اأي�سًا- ببع�ص الربامج واحلمالت ال�سحية يف اإطار الربامج 
ال�سحية الوطنية، مثل حمالت مكافحة التدخني، وحمالت ال�سحة املدر�سية والتوعية 
يف  ال�سحية  الهيئة  مراكز  وتنت�سر  وغريها.  وال�سرايني  القلب  واأمرا�ص  ال�سحية، 
ويف  م�ستو�سفًا،  و)16(  مركزًا   )11( اجلنوب  يف  يوجد  حيث  املحافظات،  خمتلف 
البقاع )5( مراكز و)6( م�ستو�سفات، ويف ال�ساحية اجلنوبية لبريوت )5( مراكز 
يوجد م�ستو�سفان، ف�ساًل عن ثالثة م�ستو�سفات  ال�سمال  وم�ستو�سف مركزي، ويف 
للهيئة هي: )م�ست�سفى  تابعة  اإلى ثالث م�ست�سفيات  بالإ�سافة  نقالة ومتحركة، هذا 

)19( جدول باأعداد اجلرحى واملعّوقني وت�سنيفاتهم وفق الإ�سابة والإعاقة خالل العام 2011، 23 فرباير )�سب�ط( 2012، موقع موؤ�س�سة 
اجلرحي، على الرابط التايل: 

 http://www.aljarha.net/essaydetails.php?eid=47&cid=332

)20( موقع الهيئة ال�سحية الإ�سالمية على الرابط التايل:
 http://www.hayaa.org

http://www.aljarha.net/essaydetails.php?eid=47&cid=332
http://www.hayaa.org
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البتول يف الهرمل، وم�ست�سفى ال�سهيد �سالح غندور يف بنت جبيل، وم�ست�سفى البقاع 
الغربي يف �سحمر(.

يف  الرئي�ص  العبء  عليه  املدين)21(يقع  للدفاع  جهاز  –اأي�سًا-  للهيئة  يتبع 
ال�ستباكات واحلروب والكوارث الطبيعية، من خالل عمليات الإنقاذ والإ�سعاف، وقد 
طور احلزب هذا اجلهاز ب�سكل فاعل وزوده بكل التجهيزات والتدريبات الالزمة لكي 
يقوم مبهامه ب�سكل فاعل و�سريع اأثناء القتال وحتت الق�سف. اأما تقدميات وخدمات 
جهاز الدفاع املدين فتتوزع على الإ�سعافات الأولية واإنقاذ اجلرحى وامل�سابني ونقل 
وتاأمني  الكوارث،  حالت  يف  والإغاثة  ال�سلم،  حالت  يف  ال�سحية  والرعاية  اجلثث، 
املياه  و�سحب  املبيدات  ر�ص  البيئي:  ال�سعيد  وعلى  احلرائق،  واإطفاء  الدم  وحدات 
والن�ساطات  واملخيمات  والتثقيف،  التاأهيل  ودورات  التلقيح،  وحمالت  املالجئ،  من 

والدورات ال�سيفية، وحمالت التوعية، ونزع الألغام، وتنظيم دورات دفاع مدين. 

يف الثقافة ال�سحية ل يعدم القائمون على الهيئة من توظيف اأيديولوجي، اإذ 
يتم تناول املو�سوعات ال�سحية على هذه اخللفية، مثل: فقه ال�سوم، اأو فقه املري�ص، 
وال�سالة، وق�سايا تغيري اجلن�ص، والتدخني واملخدرات، والمتناع عن احلمل وموقف 
الدين منه، واأهمية عيادة املري�ص يف الإ�سالم، وكذلك تقوم الهيئة بتنظيم موؤمترات 

�سحية حتت عناوين متعددة)22(. 

وت�سارك فرق الدفاع املدين بفاعلية يف الأيام العا�سورائية ب�سفوف منتظمة، 
عن  ف�ساًل  للحزب،  الحتفالية  املنا�سبات  يف  مهارية  ا�ستعرا�سات  تقدم  وكذلك 
تنظيمها اأيامًا وحمالت وور�ص عمل �سحية، ودورات اإ�سعاف تدريبية وبرامج توعية، 
عدا عن التعاون الوطيد بينها وبني عديد من البلديات يف املناطق التي تنت�سر فيها 

وتوجد بفعالية. 

)21( موقع الهيئة ال�سحية الإ�سالمية، على الرابط التايل:
 http://www.hayaa.org/civil-defenc/about

)22( حول هذه املو�سوعات انظر موقع الهيئة ال�سحية الإ�سالمية على الرابط التايل:
 http://www.hayaa.org/fiqh-of-health

http://www.hayaa.org/civil-defenc/about
http://www.hayaa.org/fiqh-of-health
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ثالثًا: المؤسسات التربوية والشبابية والكشفية 

املوؤ�س�سة الإ�سالمية للرتبية والتعليم )مدار�ض املهدي(: اأن�ساأ احلزب 
عددًا �سخمًا من املدار�ص، بلغ )15( مدر�سة، )3( يف �ساحية بريوت اجلنوبية، و)8( 
يف اجلنوب، و)4( يف البقاع، بالإ�سافة اإلى واحدة يف »قم« باإيران خم�س�سة لأبناء 
اجلالية اللبنانية. وقد بداأت املوؤ�س�سة عملها منذ عام 1993 بثالث مدار�ص. وحتت�سن 
مدار�ص املهدي اليوم ما يقارب الع�سرين األف طالب مبختلف مراحل التعليم ما قبل 
–وفق الإح�ساءات التي اأعلنتها اجلمعية. وتويل اجلمعية اهتمامًا خا�سًا  اجلامعي 
جممل  من   %45 اإلى  قيمتها  ت�سل  درا�سية  منحًا  لهم  تخ�س�ص  بحيث  للمتفوقني 

الق�سط املدر�سي)23(. 

من خالل �سبكة املدار�ص هذه، ي�سمن احلزب توا�ساًل �سديد الفاعلة مع جيل 
من النا�سئة والفتيان يف بيئته الطائفية، وداخل جمتمعات وحوا�سن مدر�سية وتربوية 
ي�سع براجمها التوجيهية و�سيا�ستها العامة. �سحيح اأنها تلتزم باملناهج الر�سمية التي 
حتددها وزارة الرتبية الوطنية، اإل اأنها يف امل�سامني الرتبوية والتوجيهات املنهجية 
والرتبية  التاريخ  مقرر  يف  وخ�سو�سًا  عقولهم،  يف  وتر�سخها  تبثها  التي  والال�سفية 
الوطنية والتعليم الديني، ت�سهم يف خلق وت�سنيع اخل�سو�سية الثقافية واملذهبية يف 
التعليم  –بحدة- وظيفة  ما يطرح  ولو بطريقة غري مبا�سرة، وهو  الطالب،  اأذهان 
اخلا�ص الذي يغلب عليه الطابع الطائفي واملذهبي يف لبنان ب�سكل عام، لي�ص فقط 
التي  الأن�سطة  طبيعة  يف  –اأي�سًا-  ولكن  املناهج،  يف  ت�سريبه  يتم  اأو  يت�سمنه  مبا 
تقيمها هذه املدار�ص، والثقافة التي تن�سرها بني الطلبة، فمدار�ص املهدي والإمداد 
-على �سبيل املثال- درجت على تعليم اللغة الفار�سية �سمن مناهجها)24(، ف�ساًل عن 
الإيرانية  الإ�سالمية  واجلمهورية  احلزب  �سعارات  عنها  تغيب  ل  واأن�سطة  خميمات 

)23( موقع املوؤ�س�سة الإ�سالمية للرتبية والتعليم: مدار�ص املهدي، على الرابط التايل: 
http://www.webees-lb.com/almahdiproject25122012/qs/index.php

)24( قام األك�ص راول بتحقيق و�سع يف هذا املجال وترجمته زينة اأبو فاعور عن الإجنليزية، وهو بعنوان »الفار�سية من خ�سو�سيات التعليم 
يف ال�ساحية«، حيث ي�ستطلع التداعيات الثقافية لتزايد ظاهرة تعليم الفار�سية يف عديد من مدار�ص ال�سيعة يف لبنان، ا�ستنادًا اإلى مقابالت 

وزيارات ميدانية لبع�ص هذه املدار�ص، ومقابالت مع مدراء وم�سوؤولني. انظر: موقع )NOW(على الرابط املخت�سر التايل : 
http://goo.gl/NYkAWv

http://www.webees-lb.com/almahdiproject25122012/qs/index.php
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و�سور الويل الفقيه والأمني الع�م حتى يف م�ستوى الرو�س�ت، حتى يبدو اأن اأي ارتب�ط 
باحل�سارة العربية وبالعروبة يجب اأن يخ�سع اأوًل اإلى الت�سفية املذهبية، ثم ثانيًا اإلى 

التنقية احلزبية ذات املرجعية الإيرانية. 

قامو�ص  التعبئة م�ستورد من  اأن م�سطلح  الوا�سح  التعبئة الرتبوية: من 
مت  وقد  »با�سيج«)25(.  م�سطلح  –اإيرانيًا-  يقابلها  التي  الإيرانية  الإ�سالمية  الثورة 
التي  الرتبوية«  »التعبئة  احلزب  اأن�ساأ  حيث  ال�سبابي،  العمل  مع  توا�ساًل  ا�ستخدامه 
هي مبثابة الذراع الطالبية له، حيث تنت�سر فروعها يف خمتلف اجلامعات والثانويات 
وتهيمن على الفروع الر�سمية املوجودة فيها بكثافة، وخ�سو�سًا يف املناطق والأحياء 
وتعميم  املقاومة  »دعم  بو�سوح:  اأهدافها  عن  تعّرف  وهي  ال�سيعية.  الكثافة  ذات 
ثقافتها وجتذيرها ورفدها بالكفاءات املتخ�س�سة، والتزام الق�سايا الكربى للوطن 

والأمة«)26(. 

ال�سيا�سية  ديناميته  واإيقاع  احلزب  مواقف  الرتبوية  التعبئة  اأن�سطة  تعك�ص 
وحتالفاته مع القوى الأخرى يف اجلامعات، اإل اأن امليدان الأبرز لهيمنته يبقى فروع 
اجلامعة اللبنانية يف اجلنوب، وجممع احلدث املركزي للجامعة، حيث تقيم التعبئة 
اأن�سطة واحتفالت متنوعة )معر�ص �سيد ال�سهداء، يوم ال�سهيد، وقفات ت�سامنية يف 
منا�سبات اإ�سالمية اأو وطنية، م�سريات يف حرم اجلامعة، لقاءات ثقافية ومهرجانات 
رى انتخابات طالبية  يف منا�سبات متنوعة(. اأما يف اجلامعات اخلا�سة، فغالبًا ما جتجُ
يف اأجواء تناف�سية حادة مع قوى )14 اآذار(، خ�سر فيها حزب اهلل مع حلفائه -اأخريًا- 
يف اجلامعة الأمريكية -على �سبيل املثال- اإل اأن مثل هذه النتخابات جرى تعطيلها يف 
اجلامعة اللبنانية منذ �سنوات عدة خوفًا من اأن تتطور اإلى ا�ستباكات بني املتناف�سني.

اأطلق  عندما  دورها  واأخذت  الدولة،  عن  الدفاع  يف  الع�سكرية  القوات  لت�ساند  – العراقية  الإيرانية  احلرب  اأيام  اإيران  يف  ن�ساأت   )25(
ال�سنة  اأثناء  ال�سعبية برامج ع�سكرية كدورات ومناورات خمتلفة  الع�سرين مليونًا، ولهذه القوات  ال�سهرية لإعداد جي�ص  اخلميني عبارته 

للبقاء يف حالة اجلهوزية الدائمة. 

)26( انظر: املوقع الر�سمي للتعبئة الرتبوية على الرابط التايل:
 http://www.tarbaweya.org

http://www.tarbaweya.org
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وا�سعة من  فلديها حزمة  الأن�سطة،  النوع من  بهذا  الرتبوية  التعبئة  تكتفي  ل 
لهم  التدريبية  الدورات  بتنظيم  بدءًا  للطالب  اخلدمات  بتقدمي  تتمثل  الأن�سطة، 
وتاأمني املقررات والكتب والدورات الثقافية، و�سوًل اإلى الرحالت واملخيمات ال�سيفية 

ودورات الإعداد والتاأهيل وتكرمي املتفوقني. 

حيث  مهمًا،  حيزًا  لهم  ويخ�س�ص  املعلمني  بقطاع  –اأي�سًا-  احلزب  يعنى 
ينتظمون داخل اأطر موؤ�س�ساتية تهدف اإلى اإدخال الفاعلية اإلى دورهم ويف حميطهم، 
املهن  جمالت  خمتلف  على  ينطبق  ما  وهو  احلزب.  اأطر  اإلى  زمالئهم  وا�ستقطاب 

احلرة )من حمامني ومهند�سني واأطباء(.

اأهمية كبرية  ال�سباب والعمل الك�سفي: يويل حزب اهلل الفتيان وال�سباب 
اإلى تاأ�سي�ص جمعية ك�سافة  يف عملية التفاعل والتاأطري، وهو -يف �سبيل ذلك- عمد 
املهدي ومدينة الإمام اخلميني ال�سبابية، وتعترب جمعية ك�سافة املهدي)27(-التي يعود 
تاأ�سي�سها اإلى عام 1985، على الرغم من اأنها مل تنل الرتخي�ص الر�سمي من وزارة 
الرتبية الوطنية واملديرية العامة لل�سباب والريا�سة اإل عام 1992، ثم ان�سمت ر�سميًا 
واأبرز اجلمعيات  اأن�سط  تعترب من  بداية عام 1997-  اللبناين  الك�سفي  اإلى الحتاد 

الك�سفية –اليوم- يف لبنان. 

اإن القارئ لأهداف اجلمعية �سيجدها تتبنى اأهداف ومبادئ وطريقة احلركة 
لبنان،  ك�ساف  واحتاد  والعربية  العاملية  الك�سفية  املنظمة  الك�سفية كما ن�ست عليها 
ول تختلف عنها �سوى يف اخللفية التاريخية والعقائدية. فهي تلتزم مبفاهيم الإ�سالم 
وهي  الفقيه.  ولية  عقيدة  النا�سئة  يف  وتغر�ص  ع�سري،  الثني  ال�سيعي  املذهب  وفق 
تنت�سر يف  لبنان، حيث  العاملة يف  الكبرية  الك�سفية  اجلمعيات  من  تعترب  –اليوم- 
والبقاع واجلنوب، وجتاوز عديدها  اللبنانية، وخ�سو�سًا يف بريوت  الأرا�سي  معظم 
األفًا موزعة على خم�ص  واأربعني  اأعلنته اجلمعية عام 2005 خم�سة  اإح�ساء  بح�سب 
مفو�سيات: بريوت، جبل لبنان، اجلنوب )وتنق�سم اإلى مفو�سيتني: جبل عامل الأولى 

)27( انظر: موقع جمعية ك�سافة املهدي على الرابط التايل:
http://www.almahdiscouts.net/essaydetails.php?eid=35&cid=6

http://www.almahdiscouts.net/essaydetails.php?eid=35&cid=6
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وجبل عامل الثانية(، البقاع، ال�سمال، والتي تواكبها جمموعة مفو�سيات اخت�سا�سية 
الب�سرية  املوارد  واملمتلكات،  الإدارة  والفنون،  الإعالم  العامة،  والربامج  )التدريب 

و�سوؤون الأفراد، العالقات العامة، املر�سدات، الإنرتنت، جملة املهدي، التفتي�ص(.

تتوزع ن�ساطات اجلمعية على جوانب عديدة، اأبرزها: تدريب اجلوالة، والقيام 
للجمعية،  الإلكرتوين  للموقع  املت�سفح  اأن  اإل  وترفيهية،  وتوجيهية  بيئية  بن�ساطات 
اإحياء وتنظيم املنا�سبات  اأن غالبية الأن�سطة يغلب عليها طابع امل�ساركة يف  يالحظ 
الحتفالية والأن�سطة الدينية واحلزبية اخلا�سة باحلزب. فعلى �سبيل املثال، نالحظ 
يف عينة من الأن�سطة قمنا بتتبعها يف زيارتنا)28( للموقع الإلكرتوين �سملت اآخر )20( 
اإحياء  ا�ستهدفت  خمتلفة،  ملفو�سيات  اأن�سطة   )9( بينها  اأن  تبني  للجمعية،  ن�ساطًا 
منا�سبات دينية وجمال�ص عزاء وم�سريات عا�سورائية، وما �سابه ذلك، و)5( اأن�سطة 
تكرمي بع�سها يت�سل مبا �سبق، ون�ساطًا بيئيًا واحدًا، وندوة ثقافية واحدة جاءت حتت 

عنوان »بناء ال�سباب من خالل مناذج عا�سوراء«.    

بالفئة  متخ�س�سة  وهي  مهدي«،  »جملة  ا�سم  حتت  جملة  اجلمعية  ت�سدر 
وهي  �سنوات(   7 –  4( بالفئة  خم�س�سة  اأعداد  وهناك  �سنة(   13 –  8( العمرية 
حتليل  درا�سة  الدين  علم  خالد  املدون  ن�سر  وقد  املهدي.  مدار�ص  �سبكة  على  توزع 
�سفحته،  على  حتتوي  ما  بع�ص  ون�سر  املجلة،  هذه  اأعداد  لبع�ص  م�سّور  م�سمون 
حول  الرئي�سة  مو�سوعاتها  وتدور  واخلامنئي،  اخلميني  ن�سائح  على  حتتوي  والتي 
ال�ست�سهاد واملقاومة، م�سحوبة بر�سوم اأغلبها بنادق ودبابات وعبوات. وتبداأ املجلة 
بع�ص  وتقرتح عليهم  املقاومة،  فكر  اأبنائهم  تعليم  كيفية  الأهل حول  تر�سد  مبقدمة 
النظريات يف هذا املجال. يف اأجزاء اأخرى تت�سمن �سفحات التلوين معدات ع�سكرية، 
كما متتحن املجلة الأولد عرب مترين متعلق باعتداء بقنبلة ومزين ببع�ص الأ�سالك 
ال�سائكة، واألعاب مثل �ساعد الأرنب على اجتياز حقل الألغام، اأو اخترب مهاراتك يف 

الريا�سيات يف عد الألغام، هذا عدا عن املتاهة املتعلقة بالألغام)29(. 

)28( جرت زيارة املوقع بتاريخ 2014/12/3.

)29( موقع خالد علم الدين على الرابط التايل: 
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يف ت�سفح موقع جملة املهدي، جند -ف�ساًل عن ذلك- جمموعة من الأعداد 
ال�سادرة حتوي –اأي�سًا- ق�س�سًا خمتلفة، منها ما جاء حتت عنوان »مقاومون« اأو 
ق�س�ص جملة »بقية اهلل«، لكْن –اأي�سًا- هناك اأعداد غلب عليها الطابع الرتفيهي، 
اللغة  و�سعوبات  والب�سرية  ال�سمعية  الطفل  عالقات  الهادي  موؤ�س�سة  تقّيم  حيث 

والتوا�سل، واأن�سطة )كرم�ص( بالإ�سافة اإلى األعاب مع اأطفال املهدي.

وميكن تلم�ص الهتمام مبر�سدات املهدي وحركية هذا القطاع، التي اأ�سبحت 
باأنها  نف�سها  عن  وتعرف   ،2005 عام  الرتخي�ص  ونالت   2003 منذ  م�ستقلة  جمعية 
وهي  للفتيات،  والجتماعي  والتفاعلي  الرتبوي  الإر�ساد  ت�ستهدف  اإر�سادية  جمعية 
املفو�سية  يف  ممثلة  واأ�سبحت  والدليالت  للمر�سدات  اللبناين  الحتاد  اإلى  ان�سمت 

العامة لالحتاد. 

تركز جمعية املر�سدات عملها على: الرباعم )من 6 – 8 �سنوات( والزهرات 
)من 9 – 11 �سنة( واملر�سدات )من 12 – 14 �سنة( والدليالت وهي اجلوالة )من 
15 – 17 �سنة(. ت�سدر اجلمعية جملة الرائدة، وهي جملة ف�سلية ذات طابع اإر�سادي 
الأن�سطة  يف   .2014/11/13 بتاريخ  عددًا   )26( منها  �سدر  وقد  وك�سفي،  وتربوي 
امليدانية، ل يختلف ما تقوم به اجلمعية عن ما تقوم به جمعية ك�سافة املهدي، حيث 

يغلب عليه اإحياء املنا�سبات الدينية. 

من اأبرز اأن�سطة جمعية املر�سدات م�سروعات »اجلات«، وهي عبارة عن حمالت 
منظمة ت�ستهدف التكافل الجتماعي ومكافحة الفقر املدقع واجلوع، من خالل تنظيم 
جهود فتياتها جلمع م�ساعدات عينية وتقدميها اإلى فئة حمرومة اأو �سبه معدومة من 
املجتمع. وقد انت�سرت هذه امل�سروعات يف اأكرث من منطقة عرب مفو�سيات اجلمعية، 
وا�ستهدفت )اأيتامًا – فقراء – اأرامل – م�سنني – اإقامة درو�ص تعليمية جمانية – 

رحالت ترفيهية، اأيامًا �سحية جمانية...(. 

http://khaledalameddine.wordpress.com/2014/07/08/hezbollahs-pre-schoolers-guide-to-war-a-peek-inside-
mahdi-mag

http://khaledalameddine.wordpress.com/2014/07/08/hezbollahs-pre-schoolers-guide-to-war-a-peek-inside-mahdi-mag
http://khaledalameddine.wordpress.com/2014/07/08/hezbollahs-pre-schoolers-guide-to-war-a-peek-inside-mahdi-mag
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ال�سبابية  اخلميني  »مدينة  هو  املجال  هذا  يف  الإجنازات  واأبرز  اأهم  اأن  اإل 
والعامل  لبنان  يف  ال�سبابية  الك�سفية  املدن  واأهم  اأكرب  من  تعترب  التي  الك�سفية«)30(، 
املخيمات  واإقامة  ال�سيفية  الأن�سطة  جميع  لت�ستوعب  م�سممة  وهي  العربي. 
واملحا�سرات  والندوات  والثقافية(  والريا�سية  )الك�سفية  والدورات  واملهرجانات 
واملوؤمترات وجمالت الرتفيه املختلفة، من م�سابح متعددة لل�سغار والكبار، ومالعب 
لل�سيارات، ف�ساًل عن م�سجد ومركز �سحي وقاعة  عديدة، ومطعم حديث، وموقف 
زوطر  بلدة  قرب  النبطية  حمافظة  يف  وتقع  الإعداد.  قيد  ومتحف  متدرج  م�سرح 
ال�سرقية على م�ساحة )1500000(م2، وترتفع عن �سطح البحر حوايل )500( مرت. 
احلركة  ت�سهل  داخلية  طرقات  ب�سبكة  تتميز  بحيث  حديثة،  اأ�س�ص  على  بنيت  وقد 

باأرجائها ف�ساًل عن اإنارة وحدائق عامة.

اأطلق ك�سافة املهدي، وكذلك فعلت جمعية مر�سدات املهدي، ما يعرف با�سم 
لالأطفال  موجهة  متنقلة  كبرية  حافلة  عن  عبارة  وهي  املتجولة«،  املهدي  »مكتبة 
والنا�سئة، بالتعاون مع مركز التنمية الفكرية لالأطفال والنا�سئة يف اإيران، والهدف 
منها تعزيز املطالعة والعالقة مع الكتاب. وقد مت جتهيز احلافلة لت�ستوعب )8( اآلف 
كتاب يف خمتلف املجالت الأدبية والرتبوية والفنية، واأكرث من األف قر�ص مدمج من 
الأفالم والربامج الرقمية التي ميكن ا�ستخدامها عرب جتهيزات الإنرتنت والكمبيوتر 
تقوم  فهي  تقدمها،  التي  املبا�سرة  اخلدمات  عن  وف�ساًل  املتجولة.  باملكتبة  امللحقة 
برعاية وت�سجيع عدد كبري من الأن�سطة الفنية كالر�سم، و�سناعة الدمى، والأ�سغال 
والن�ساطات  واملطالعة...  الق�س�ص  وكتابة  علمية  وجتارب  وم�سابقات  الفنية، 
التفاعلية. وهي تقوم بزياراتها اإلى البلدات والأحياء بالتن�سيق امل�سبق مع البلديات اأو 

اجلمعيات اأو املدار�ص الر�سمية واخلا�سة)31(. 

)30( ملزيد من التفا�سيل حول مدينة الإمام اخلميني ال�سبابية الك�سفية انظر الرابط التايل:
http://mahdifamily.net/files/madinat_imam/index.html

)31( ملزيد من التف�سيل حول هذا امل�سروع انظر الرابط التايل:
http://mahdifamily.net/files/maktaba/index.html

http://mahdifamily.net/files/madinat_imam/index.html
http://mahdifamily.net/files/maktaba/index.html
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رابعًا: المؤسسات الثقافية والتعبوية والدينية 

اأن�س�أ احلزب من اأجل ا�ستيع�به� اأطرًا خمتلفة ومتعددة، تداخل فيه� الن�س�ط 
الديني والثقايف والتعبوي والعقائدي، لكن ذلك كله ينتظم -على الرغم من تنوعه 
وتعدده ومتتع بع�ص موؤ�س�ساته ب�سيء من اخل�سو�سية- �سمن اإطار »جمعية املعارف 
خمتلف  يف  فاعل  بدور  وقامت   ،1996 عام  تاأ�س�ست  التي  الثقافية«،  الإ�سالمية 
حمو  املطالعة،  ت�سجيع  ثقافية،  اأن�سطة  موؤمترات،  عقائدي،  )تثقيف  املجالت)32( 
املهدي  الإمام  معاهد  اجلمعية:  اأن�ساأت  مكتبات...(  اإن�ساء  ثقافية،  مراكز  الأمية، 
للدورات الثقافية، مركز نون للتاأليف والرتجمة، مركز املعارف للمن�سورات الثقافية، 
الإ�سالمية  املعارف  دار  الإلكرتونية،  الإ�سالمية  املعارف  �سبكة  اهلل،  بقية  جملة 
املكتبات، جمعية  الإلكرتونية، مركز مداد لدعم  املعارف لالإ�سدارات  بيت  للتوزيع، 

مراكز الإمام اخلميني الثقافية. 

وهناك اأن�سطة �سخمة تتم من خالل »جمعية مراكز الإمام اخلميني الثقافية« 
يف لبنان والتي تاأ�س�ص اأول مركز لها يف بريوت عام 1991 مببادرة من ال�سيد عي�سى 
�ساملة  لبنان،  يف  ال�سيعي  الوجود  مناطق  خمتلف  على  بعدها  لتنت�سر  الطباطبائي، 
 10( والنبطية  اجلنوب  حمافظتا  التايل:  ال�سكل  على  موزعني  مركزًا  ع�سر  خم�سة 
مراكز يف �سور وبرج قالوية وطورا وقانا والنبطية وعرب�ساليم و�سجد وبليخ وعرمتى 
يف  الأنبياء(  خامت  ومركز  املعمورة  )مركز  كبريان  مركزان  بريوت  ويف  وم�سغرة( 
النويري، ويف حمافظة البقاع )ثالثة مراكز يف بعلبك وطاريا والهرمل(، هذا عدا عن 
املكتبات التي قامت اجلمعية بتجهيزها ومدها بالكتب، واملكتبات الأخرى امل�سمولة 

مب�سروع اجلمعية ملد املكتبات بالكتب �سمن مبادرة ت�سمى »مداد«)33(.

تتجه مراكز الإمام اخلميني الثقافية ب�سكل مبا�سر نحو الأهداف الأيديولوجية 

)32( على موقع اجلمعية �سبكة كاملة ومرتابطة للموؤ�س�سات العاملة حتت رعايتها، انظر الرابط التايل:
http://www.sadaalmaaref.com/index.php/2262498744654684

)33( حول اأن�سطة مراكز الإمام اخلميني الثقافية، انظر رابط املركز الرئي�ص:
 http://www.imamcenter.net

http://www.sadaalmaaref.com/index.php/2262498744654684
http://www.imamcenter.net


عبدالغني عماد 

105 المسبــار

والعقائدية للحزب، وتتمتع ب�سيء من حرية احلركة يف البيئة الجتماعية التي تعمل 
فيها، وهي حتدد اأهدافها الإ�سالمية الدعوية بدقة، وتف�سلها جلهة ا�ستهدافها »تعميق 
الع��سورائية  والثق�فة  احل�سيني  النهج  وطرح  و�سخ�سي�تهم  البيت  ب�أهل  الرتب�ط 
كاأ�سا�ص يف ثقافة احلياة«، كما يعترب من اأبرز اأهدافها التعريف ب�سخ�سية اخلميني 
وفكره، كونه معربًا عن »الإ�سالم الأ�سيل«، وتركيزها على »طرح نظرية ولية الفقيه 
بح�سب فهم اخلميني وتطبيقه لها« ومن ثم التعريف ب�سخ�سية علي اخلامنئي وفكره، 

مع تخ�سي�سها حماور عن ثقافة اجلهاد واملقاومة. 

ت�سمل  التي  الأن�سطة  من  بعديد  مراكزها  خالل  من  اجلمعية  وتقوم  هذا، 
الندوات واللقاءات احلوارية والبحثية، وتكرمي ال�سخ�سيات العلمية، وحفالت تواقيع 
ومناق�سات الكتب، واإقامة معار�ص للكتاب وال�سور، وفتح الديوانيات الأدبية والفكرية 

ذات الأن�سطة العامة والداعمة مبا يخدم اأهداف اجلمعية بطبيعة احلال.

ت�سم  فهي  اجلمعية؛  اأن�ساأتها  التي  املكتبات  اأكرب  من  املعمورة«  »مكتبة  تعترب 
الكتب  هذه  ومو�سوعات  عناوين  على  الطالع  خالل  من  كتاب.  األف   )18( حوايل 
والإ�سالمية  الدينية  الكتب  اأن  يتبني  اأنواعها،  وحتليل  املكتبة  �سفحة  على  املن�سورة 
والفرق  والفقه  البيت  اأهل  و�سرية  واحلديث  القراآن  بعلوم  املتعلقة  –بالتحديد- 
الإ�سالمية قد بلغت )11575( كتابًا، مبا ي�ساوي ن�سبة 64%، فيما بلغت كتب الرتبية 
اأما كتب  واللغة والأدب العربي والتاريخ واجلغرافيا )1428( كتابًا، مبا ن�سبته %8، 
علم النف�ص والفل�سفة والجتماع والقت�ساد وال�سيا�سة فبلغت )2436( كتابًا، بن�سبة 
14%، اأما كتب الطب واإدارة الأعمال والفنون والرتاجم فبلغت )1008( كتب، بن�سبة 
6%، والباقي بن�سبة 8% كتب منوعة، مما يعني اأن ما يقرب من ثلثي املكتبة خم�س�ص 
اأكرث  –حتديدًا-  اأهداف اجلمعية  الهادف خلدمة  الإ�سالمي  والفكر  الدينية  للعلوم 

منه توفري املعرفة والثقافة ب�سكل عام)34(. 

وتلعب  والتنظيم.  التعبئة  يف  اأ�سا�سي  دور  احلزب  داخل  الديني  وللتثقيف 

)34( للتفا�سيل عن املكتبة انظر الرابط التايل:
http://www.imamcenter.net/essaydetails.php?pid=46&eid=85&cid=46

http://www.imamcenter.net/essaydetails.php?pid=46&eid=85&cid=46
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ي�سرف  منها  الع�سرات  وهناك  العلماء،  تخريج  يف  حموريًا  دورًا  العلمية  احلوزات 
احلزب عليها. وترتاوح فرتة الدرا�سة فيها بني )3-4( �سنوات، وميكن للراغب بعدها 

اإكمال درا�سته يف اإيران ملدة قد ت�سل اإلى )15( �سنة.

يف  التداخل  من  بالكثري  والديني  والفكري  الثقايف  احلقل  يحفل  الواقع،  يف 
الأن�سطة على اأكرث من م�ستوى، فمن جهة، ثمة تداخل بني الفكري والثقايف والديني 
بحيث يطغى الديني على ما عداه ويجتاح كل تفا�سيل امل�سهد الثقايف يف بيئة املجتمع 
ثمة  اأخرى،  الرديفة، ومن جهة  وموؤ�س�ساته  لهيمنة حزب اهلل  التي تخ�سع  ال�سيعي، 
تداخل اآخر يتمثل بطبيعة الفاعلني والنا�سطني، وتاليًا، املوؤ�س�سات الثقافية والفكرية 
الإيرانية  ال�سفارة  املمولة من  املوؤ�س�سات  اإذ تدخل  املجال؛  الفاعلة يف هذا  والدينية 
واأن�سطتها الثقافية والتعبوية والدينية الوا�سعة يف بريوت ولبنان لتكمل امل�سهد والوظيفة 
التي يقوم بها حزب اهلل يف هذا املجال. فعلى �سبيل املثال، يكفي الطالع على مواقع 
موؤ�س�سات املعارف الإ�سالمية الإلكرتونية ومتابعة اأن�سطة موؤ�س�ساتها ليكت�سف املتابع 
اأو بالأحرى، الرتابط الع�سوي ذي الطابع ال�سبكي، حيث يجد  حجم هذا التداخل، 
فيها »معهد الإمام املهدي« املتخ�س�ص بتقدمي العلوم الإ�سالمية بعيدًا من »التعقيدات 
والقيود الأكادميية بهدف اإي�سال العلم اإلى اأكرب قدر ممكن من امل�سلمني« -ح�سب ما 
يعرف عن نف�سه وهو الذي تاأ�س�ص منذ عام 1991- علمًا باأن املعهد يفتح باب الدرا�سة 
باملرا�سلة)35(، وجتد –اأي�سًا- »املركز الإ�سالمي للتبليغ«)36( وهو من املراكز املهمة يف 

اإعداد »خطباء املنرب احل�سيني على منهج علمي وفني قومي«.

يت�سمن املركز �سبكة �سخمة اأبرزها: »معهد �سيد ال�سهداء« الذي اأ�سدر عديد 
الكتب والدرا�سات ذات الطابع التبليغي والدعوي )جمال�ص النا�سئة، جمال�ص القراء، 
درو�ص وعرب، �سل�سلة املوؤمترات العا�سورائية، �سل�سلة املجال�ص احل�سينية، �سل�سلة املتون 
التدري�سية...(، اأي�سًا ياأتي »معهد الإمام الباقر«)37( يف ال�سياق نف�سه ليجُعنى باإعداد 

)35( لالطالع على اأن�سطة هذا املعهد انظر الرابط التايل: 
http://www.maahadalmahdi.net

)36( وهو –اأي�سًا- من املوؤ�س�سات الدينية والثقافية املهمة، انظر الرابط:
 http://www.almenbar.org

)37( يتميز هذا املعهد بتحديث الربامج التي اأعدها، انظر رابط املعهد:

http://www.maahadalmahdi.net
http://www.almenbar.org
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وتاأهيل املبلغني واإك�سابهم القدرات واملعارف واملهارات ال�سلوكية، وهو يتميز بانفتاح 
برامج اإعداده على علوم م�ساعدة ذات طابع اجتماعي وتنموي. ينظم معهد الباقر 
جمموعة من الدورات والور�ص ت�سمل جمموعة من خمتلف الخت�سا�سات حتت عنوان 
»احلقائب«، فاإلى جانب حقيبة الفقه وحقيبة العقائد والقراآنيات والأخالق، هناك 
النف�ص  وعلم  والإدارة  والتاريخ  الجتماع،  وعلم  والرتبية  لالإعالم  درا�سية  حقائب 

والتوجيه والإر�ساد وال�سيا�سة.

وهي  »العلمائية«.  التنظيمية  والأطر  التجمعات  من  عدد  –اأي�سًا-  وللحزب 
ت�سم علماء الدين وخريجي املدار�ص واحلوزات الذين يعملون لدعم مواقف »حزب 
اهلل« ال�سيا�سية والهتمام باأمور التبليغ الديني ومنها: جتمع علماء جبل عامل، واللقاء 
العلمائي، وجتمع علماء البقاع، ف�ساًل عن اإ�سرافه على عديد من احلوزات واملدار�ص 
يف  منت�سرة  وهي  املذهب،  واأ�سول  الدينية  العلوم  وتدري�ص  اإعداد  وتتولى  الدينية. 
معظم مناطق الوجود ال�سيعي. كما عمد احلزب اإلى اإن�ساء موؤ�س�سة خا�سة تعنى ببناء 
ومتنوعة  متخ�س�سة  مراكز  ي�سم  منها  الكثري  اأ�سبح  التي  واحل�سينيات،  امل�ساجد 

ثقافية واجتماعية وطبية. 

يف هذه ال�سبكة ملوؤ�س�سة املعارف الإ�سالمية، جمموعة من املوؤ�س�سات واملواقع 
م�سنفة  والكتابة«)38(  القراءة  لتعليم  النور  فـ»جمعية  املعقدة؛  والتوا�سلية  الدينية 
ومرخ�سة �سمن اإطار جمعيات حمو الأمية، وهي من اجلمعيات الن�سطة يف املجتمع 
املركز  عن  ف�ساًل  لبنان،  يف  اخلم�ص  املحافظات  تغطي  وفروعها  اللبناين،  ال�سيعي 
الرئي�ص يف الروي�ص ببريوت. وقد اأ�سدرت اجلمعية كتب عّدة تعليمية يف هذا املجال 
مودة«  »جمعية  ال�سبكة  اإطار  يف  –اأي�سًا-  تنتظم  الدورات.  ع�سرات  على  واأ�سرفت 
و»جمعية قيم« التي تهدف اإلى املحافظة على منظومة القيم الأخالقية واملثل العليا 
الف�ساد  ومواجهة  والإن�سانية  اخلريية  بالأعمال  القيام  اإلى  تهدف  كما  للمجتمع، 
الإميان«  اأجل  من  »النظام  بحملة  اجلمعية  هذه  قامت  وقد  املجتمع،  يف  الأخالقي 

http://www.almenbar.org/essaydetails.php?eid=288&cid=65

)38( ح�سلت على ترخي�ص ر�سمي ملزاولة ن�ساطها مبوجب علم وخرب حتت رقم )1161( كجمعية ملحو الأمية. انظر الرابط التايل:
 http://www.alnnour.org

http://www.almenbar.org/essaydetails.php?eid=288&cid=65
http://www.alnnour.org
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وحملة »احلجاب« و»حملة التكافل الجتماعي« وحملة »اأ�سرتي �سعادتي«. ونظمت هذه 
العمل جاء حتت  الأن�سطة، منها عدد من ور�ص  املثال- عديد  اجلمعية -على �سبيل 
عنوان »احلرب الناعمة« من ثالث حلقات، وقد ن�سرت يف كتب �سدرت عن اجلمعية. 
العام  الأمني  نائب   ، الناعمة« حتدث  نواجه احلرب  »كيف  عنوان  اأحدها وحتت  يف 
حلزب اهلل نعيم قا�سم)39(، وهي بهدف التحذير من الغزو الثقايف حتت هذا العنوان. 

للجمعية عدا ذلك م�سروعات لكفالة الأيتام والتكافل الجتماعي. 

هناك –اأي�سًا- �سمن هذه ال�سبكة »معاهد �سيدة ن�ساء العاملني«)40( التي تهدف 
اإلى رفع م�ستوى الهتمام بالطاقات الن�سائية واإعدادهن ب�سكل �سليم، من خالل اعتماد 
�سيا�سة تدريبية وتاأهيلية يف معاهد ن�سائية متخ�س�سة للو�سول اإلى مرحلة متقدمة 
ببع�سهن، للقيام مبهام التبليغ والرد على انت�سار الثقافات املنحرفة من »خالل اعتماد 
احلوار العلمي وطرائق التعليم احلديثة، م�ستفيدة من الأدلة امل�ستقاة من واقع احلياة 
الأرا�سي  خمتلف  على  موزعني  معهدًا   )25( حوايل  للمعهد  يتبع  احلديث«.  والعلم 
اللبنانية )12( معهدًا يف اجلنوب و5 معاهد يف البقاع و4 يف جبل لبنان وال�سمال. 
يتبع لهذه ال�سبكة »جملة بقية اهلل« التي تقدم ثقافة دينية وفقهية ومعارف اإ�سالمية 
�سيعية ومفاهيم خمينية. وقد �سدر منها حتى نهاية عام 2014 حوايل )280( عددًا، 
وهي حتتوي ب�سكل دائم على ملف رئي�ص ومو�سوعات متنوعة، عدا الأبواب الثابتة. 
يف حني تتخ�س�ص »�سدى املعارف« يف تغطية الأخبار الثقافية والأخبار ذات ال�سلة 
وتتبع  واإيران،  لبنان  املختلفة يف  ال�سبكة وجمعياتها  بها  تقوم  التي  الأن�سطة  ملختلف 
اأي ن�س�ط على كل و�س�ئل الإعالم. وللحزب بع�ض املوؤ�س�س�ت املتخ�س�سة املهمة مثل 
»املركز ال�ست�ساري للدرا�سات والبحوث« الذي يعنى بالتخطيط الإ�سرتاتيجي واإعداد 
الدرا�سات والأبحاث املتخ�س�سة وتنظيم املوؤمترات حولها، وهو ميلك مركزًا ومكتبة 

غنية يف هذا املجال. 

)39( انظر موقع جمعية ِقيم على الرابط التايل: 
http://www.qiyam.org/essaydetails.php?pid=159&eid=226&cid=159

)40( انظر موقع املعهد على الرابط التايل: 
http://www.almaahed.org

http://www.qiyam.org/essaydetails.php?pid=159&eid=226&cid=159
http://www.almaahed.org
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تاأ�سي�ص  اإلى  اهلل  حزب  عمد  والتوا�سلي،  ال�سيا�سي  الإعالمي  امل�ستوى  على 
جمموعة من املوؤ�س�سات الإعالمية لن�سر اأهدافه ومواقفه ال�سيا�سية والتعبئة ال�سعبية 
والتوا�سل مع خمتلف الفئات داخليًا وخارجيًا، وقد عمد اإلى تطوير موؤ�س�ساته الإعالمية 
م�ستفيدًا من قدرات وجتارب اجلمهورية الإ�سالمية الإيرانية، ويعترب تلفزيون املنار 
من اأبرز موؤ�س�ساته يف هذا املجال، الذي حتول اإلى حمطة ف�سائية مهمة، وكذلك اإذاعة 
النور وجريدة العهد، ف�ساًل عن امتالك احلزب �سبكة مواقع اإلكرتونية توا�سلية عمد 
اإلى تطويرها ب�سكل حثيث، ولديه يف هذا املجال »وحدة العالقات الإعالمية« تتولى 
اإدارة العمل الإعالمي والتوا�سل مع الإعالميني وتغطية ن�س�ط احلزب وقي�داته، وقد 
بداأ احلزب يهتم -اأخريا- بالفنون وامل�سرحيات والأنا�سيد والإنتاج التلفزيوين الذي 

بداأت تظهر بع�ص نتائجه على تلفزيون املنار وتالقي �سدى وترحيبًا يف جمتمعه. 

الخالصة

وع�سكرية  وحزبية  تنظيمية  نات  مكوِّ تعد  مل  وبنيته  اهلل  حزب  نات  مكوِّ اإن 
فقط، بل تداخل معها اجلانب املوؤ�س�ساتي، فاأ�سبح احلزب كيانًا �سيا�سيًا واجتماعيًا 
فاعلة  اآليات  ي�ستخدم  وهو  الألوف،  خدماته  من  ويفيد  به  يرتبط  �سخمًا،  وتربويًا 
ل�سبط واإدارة طائفته واإبقاء جذوة التعبئة فيها حول خطابه العقائدي وال�سيا�سي. 
واأهم هذه الآليات تتمثل بالتاأكيد الدائم على دور املرجعية الدينية والولء لزعامتها 
مماثل  العلماء  دور  اأن  يرى  اخلميني-  املنظور  وفق   - وهو  الفقيه،  بالويل  املتمثلة 
لدور الأنبياء والأئمة، واأن عملهم ل يقت�سر على امل�سائل احل�سبية وبيان الأحكام، بل 
يت�سل اإلى الق�سايا الجتماعية وال�سيا�سية، وتاليًا يتجاوز حدود »البيان« لي�سمل حقل 
التطبيق واملمار�سة. ولأجل ذلك �سرع احلزب يف اإعداد الكادر الديني عرب تاأ�سي�ص 
ع�سرات املدار�ص واحلوزات، واأر�سل -ف�ساًل عن ذلك- عديد البعثات والطالب اإلى 
»املعممون«  بات  املئات، حيث  تخرج منهم  الذين  الدينية،  الدرا�سة  لتح�سيل  اإيران 
يف الو�سط ال�سيعي ظاهرة ت�سمل اأبناء العائالت والع�سائر الكربى، ف�ساًل عن اأبناء 
الفئات ال�سعبية وذوي الدخل املحدود، بعدما بات هذا املجال فر�سة لتح�سني الأو�ساع 
الجتماعية للعاملني فيه، اإ�سافة ملا يوفره ا�ستثمارهم للراأ�سمال الرمزي الذي ميثله 
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العق�ئدي  اهلل  حزب  م�سروع  فع�لي�ت  يف  ينعك�ض  والذي  الع�مة،  اأو�س�ط  يف  الدين 
وال�سيا�سي.

وكان من الطبيعي اأن يتم ت�سريف طاقة هوؤلء »املعممني« يف اجتاهات عدة، 
كان اأهمها يبداأ بامل�ساجد التي اعتربها اخلميني »متاري�ص وعلى امل�سلمني اأن ميلوؤوا 
امل�سائل  يف  املركزي  دورها  عن  ف�ساًل  والتوعية،  للتعبئة  مراكز  فهي  متاري�سهم«، 
العبادية. وعلى هذا الأ�سا�ص اأعيد الهتمام باإقامة �سالة اجلمعة التي مل تكن تقام 
الدينية وال�سيا�سية. وعمد احلزب  تتناول امل�سائل  التي  من ذي قبل، وفيها اخلطبة 
عن  ف�ساًل  النق�ص،  ل�سد  املناطق  خمتلف  يف  امل�ساجد  ع�سرات  بناء  اإلى  –اأي�سًا- 

احل�سينيات، بحيث مل يعد هناك قرية اأو بلدة تخلو منها. 

ي�ستكمل احلزب حلقة التعبئة الدينية باآليات اأخرى ت�ستهدف الإعداد العقائدي 
وال�سيا�سي ملنت�سبيه من خالل اأطر تنظيمية تتوزع بح�سب ال�سرائح التي ينتمي اإليها 
هوؤلء، وهي اتخذت اأ�سم�ء ع�سكرية كدللة على ع�سكرة الط�ئفة وانخراط املن�سوين 
اليافعني،  ال�سباب  اأمام  مفتوحة  الع�سكرية«  »التعبئة  فكانت  م�سروعه.  يف  فيها 
الثقافية  التعبئة  عن  ف�ساًل  واجلامعات،  املدار�ص  يف  للطالب  الطالبية«  و»التعبئة 
تراث  من  م�ستمد  غالبها  واأ�سماء  عناوين  حتمل  جمموعات  على  وتتوزع  والإعالم. 
الت�سيع )اأ�سماء الأئمة الثني ع�سر واأ�سحاب الإمام علي والإمام احل�سني...( ف�ساًل 

عن اأ�سماء �سهداء احلزب.

براجمها  خالل  -من  والإعالمية  وال�سبابية  والثقافية  الرتبوية  واملوؤ�س�سات 
التي و�سعت لتنا�سب م�ستويات امل�ستهدفني عرب مراحل متدرجة)41(- اإمنا ت�ستهدف 
يف املح�سلة »�سوغ الوعي اجلمعي« واإعادة ت�سكيل الهوية، واإعداد جيل من ال�سباب 
خمتلف  يف  الفقيه  الويل  باأوامر  لاللتزام  يوؤهله  وفكريًا  عقائديًا  خمزونًا  ميتلك 
به. فالع�سو  »تكليفًا �سرعيًا« دينيًا من املفرو�ص عليه اللتزام  باعتبارها  الظروف، 

-1860( عامي  بني  الهرمل  بعلبك-  منطقة  يف  وال�سلطة  والطائفة  القرابة  بعنوان:  طه،  فوزي  لغ�سان  الدكتوراه  اأطروحة  انظر:   )41(
1996(. �سادرة عن معهد العلوم الجتماعية يف اجلامعة اللبنانية )2004-2005( �ص327. 
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يفرت�ص اأن ي�سبح �ساحب ر�سالة ومقاتاًل عقائديًا تذوب فرديته وانتماءاته يف اإطار 
اعتقادي مذهبي اأعلى واأعمق)42(من انتمائه اأو ولئه الوطني والعربي. فالرتبية التي 
الثاين ع�سر. وهي  التمهيد لالإمام املهدي املنتظر  اأ�سبح يتلقاها الأفراد تقوم على 
اأي�سًا تربية تقوم على املثال احل�سيني املتعايل-�سيعيًا- عن كل م�ساهاة اأو م�سارعة. 

وعملية التعبئة هذه، يتم رفدها بخلق مناخ مواٍز على �سعيد الجتماع ال�سيعي 
وتر�سيخ  بث  مهمة يف  و�سيلة  ذكراها  واإحياء  املقد�سة  باملنا�سبات  فالحتفال  العام. 
ال�سيدة  وابنته  والر�سول  ع�سر  الثني  الأئمة  ووفيات  بولدات  والحتفال  اخلطاب. 
فاطمة الزهراء حمطات اأ�سا�سية حل�سد الطائفة واإبراز خ�سو�سيتها وفائ�ص القوة. 
وهذه الحتفالت مل تكن حتظى بهذا النوع من الهتمام والنت�سار قبل حزب اهلل. 
وقد بلغت حوايل ثالثني احتفاًل �سنويًا، يرافقها –اأحيانًا- ا�ستعرا�سات م�سلحة تقام 
باأوقات حمددة يف القرى والبلدات كافة، وهذا الأمر -بال �سك- يوؤدي اإلى تر�سيخ 

الوعي الهوياتي اخلا�ص يف نفو�ص »اجلماعة-الطائفة«. 

لقد �سعى احلزب بفعالية اإلى الإفادة من املنا�سبات العا�سورائية، ومتثل ذلك 
التي خ�سعت  العا�سر،  اليوم  وم�سهدية  التعزية،  منها: جمال�ص  متنوعة،  اأ�ساليب  يف 
للتوظيف املبالغ فيه، ففيها يظهر التمازج الديني- ال�سيا�سي باأو�سح جتلياته. فقد 
عن  عدا  العام،  الأمني  فيه  يطل  مهيب  مركزي  احتفال  تنظيم  اإلى  احلزب  عمد 
احتفالت مركزية يف مراكز الأق�سية، تتقاطر فيها اجلموع من ن�ساء ورجال واأطفال 
احل�سيني  املجل�ص  قارئ  ينتهي  اأن  وبعد  الكاملة.  الكربالئية  ال�سرية  تالوة  ل�سماع 
بالغة  باأ�سكال  الحتفائي  امل�سهد  يربز  ال�ساعتني،  حوايل  ت�ستغرق  التي  تالوتها  من 
التنظيم، حيث تتجمع املواكب املختلفة موزعة على جمموعات مت�سل�سلة من الرجال 
كتب  حمراء  ع�سبة  جباههم  على  بع�سهم  و�سع  وقد  بال�سواد،  املت�سحني  وال�سباب 
عليها �سعارات »لبيك يا ح�سني« اأو »يا لثارات احل�سني«، واآخرون يحملون بيارق �سوداء 
اإلى جانب اأعالم حزب اهلل و�سور �سهدائه، فيما ال�سفوف الأخرى تقف وراء من�سد 
اللطمات احل�سينية، وخلف الرجال تقف الن�ساء املت�سحات بال�سواد اأي�سًا، وقد رفعت 

)42( ح�سني، اأبو ر�سا، الرتبية احلزبية الإ�سالمية.. حزب اهلل منوذجًا. دار الأمري، بريوت، 2012، �ص545.
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فيها ر�سومات تاريخية جت�سد م�ساهد من امللحمة الكربالئية، فتظهر مواكب ال�سبايا، 
وكف �سقيق احل�سني اأبي الف�سل العبا�ص، فيما تخ�س�ص ال�سفوف اخللفية لالأطفال 
احلاملني لل�سعارات التي جت�سد مظلومية الإمام احل�سني)43(. وقد اأ�سبحت ت�سارك 
يف املواكب –اأي�سًا- جمموعات من املقاتلني يجددون يف هذه املنا�سبة العهد بالولء 

وال�ستعداد لال�ست�سهاد.

 ا�ستوحى حزب اهلل –اأي�سًا- من الثورة الإ�سالمية يف اإيران م�سهدية الحتفال 
بيوم القد�ص باحتفال مركزي �سخم خالل �سهر رم�سان، يتخلله ا�ستعرا�ص ع�سكري 
كبري ملجموعات �سخمة من املقاتلني املوزعني على فرق وت�سكيالت متنوعة، ي�سع فيها 

املقاتلون ع�سابات حول روؤو�سهم كتب عليها »يا قد�ص اإننا قادمون«. 

كذلك ل يفوت احلزب فر�سة تاأبني ال�سهداء اأو ت�سييعهم والحتفال بذكراهم 
لتثمري فعل ال�سهادة يف طائفته. ولكي تكتمل اأبعاد العملية التعبوية اهتم حزب اهلل 
بو�سائل الإعالم اهتمامًا بالغًا، ف�سملت املكتوب وامل�سموع واملرئي وفق اأحدث التقنيات. 

يبقى ال�سوؤال: هل ميكن اأن يت�سرب الف�ساد اإلى مثل هذه املوؤ�س�سات املح�سنة 
بالتقوى والدين؟

الأخالقية  احل�سانات  بع�ص  ت�سقط  واملال،  بالدين  ال�سيا�سة  تختلط  حني 
ويت�سرب الف�ساد تدريجيًا. وال�سورة املثالية التي يعمل احلزب على ترويجها تعر�ست 
للكثري من الأ�سرار، فقد بداأت تظهر به بع�ض عن��سر التململ والنتق�د داخل اأو�س�ط 
علماء الدين من جراء تغلغل احلزبية واختالطها بالتقاليد العلمية العريقة للحوزات، 
وظهور حالت الرتف التي مل تعرف يومًا عن علماء ال�سيعة، ف�ساًل عن حتول الدور 
الر�سايل والتبليغي لعلماء الدين اإلى دور وظيفي مرتهن بالراتب، وهو ما اأف�سى اإلى 
دخول مناذج انتهازية اإلى و�سط العلماء، اإل اأن اأكرث ما اأ�ساء اإلى ال�سورة العلمائية 
عليهم،  والت�سييق  اإق�سائهم  وحماولة  امل�ستقلني  الكبار  ال�سيعة  العلماء  حماربة  هو 

)43( غ�سان فوزي طه، مرجع �سابق، �ص333.
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وال�سيد  ف�سل اهلل،  وال�سيد حممد ح�سني  الدين،  �سم�ص  بال�سيخ حممد مهدي  بدءًا 
علي الأمني، وغريهم. 

الأخبار  كانت  احلزب،  �سمعة  على  �سررها  يف  فداحة  واأكرث  ثانية،  جهة  من 
اأدى  م�  وهو  م�سبوهة،  ف�س�د  �سفق�ت  يف  حزبية  وكوادر  قي�دات  تورط  عن  املتت�لية 
بالأمني العام للحزب ح�سن ن�سر اهلل ل�ستدعاء الع�سرات من هوؤلء ل�سوؤالهم: »من 
اأين لكم هذا؟« بعد اأن فاحت روائح بع�ص من اأقرباء واأبناء كبار امل�سوؤولني)44(. وهي 
باحلزب  بقيادات  وتعلقت  وعد«  و»�سركة  البناء«  جهاد  »موؤ�س�سة  -اأي�سًا-  طاولت 
راجت حولهم اتهامات واختال�سات واحتيال على مواطنني مت هدم بيوتهم ل�سرائها 

منهم باأقل من اأ�سعارها احلقيقية.  

للتق�سي  ت�سكيل جلان حتقيق مالية  اإلى  الف�ساد هذه دفعت باحلزب  ظاهرة 
ال�سبهة حول  مع من حتوم  والتحقيق  ومداخيلهم،  والكوادر  الأع�ساء  عن ممتلكات 
اجلهات  –اأي�سًا-  دخلت  وهكذا  اإيراين،  ر�سمي  طلب  على  بناء  وذلك  م�سادرها، 
الر�سمية الإيرانية على خط التحقيقات، حيث و�سلت جمموعة من املحققني املخت�سني 
للتدقيق يف احل�سابات التي �سرفت –اأي�سًا- على �سبكة الت�سالت ال�سلكية اخلا�سة 
التابعة للحزب على الأرا�سي اللبنانية، واكت�سفت جمموعة من الختال�سات جتاوزت 

)5( ماليني دولر يف اأقل من عامني)45(. 

 تدحرجت بع�ص الروؤو�ص الكبرية داخل حزب اهلل، ولكن بتكتم �سديد، خالل 
الأعوام املا�سية، وطرحت بع�ص الت�ساوؤلت عن املناعة الأخالقية والدينية للحزب، 

)44( ف�س�ئح تهريب الأدوية املزورة وال�سرياميك والبالط وال�سيج�ر الكوبي واإدخ�له� بدون جمرك، ف�ساًل عن مع�مل ت�سنيع الكبت�جون 
والتي اأحيلت على الق�س�ء اللبن�ين وتورط فيه� اأ�سق�ء لوزراء ونواب يف حزب اهلل )حممد فني�ض – علي عمار – ح�سني املو�سوي( ف�ساًل 
عم� اأ�سيع عن اأن ابن ال�سيخ حممد يزبك )رئي�ض الهيئة ال�سرعية يف حزب اهلل( قد تورط ببيع خم�زن �سالح للحزب اإلى املع�ر�سة ال�سورية. 

ملزيد من التف�سيل انظر: جريدة اليوم 10 اأكتوبر )ت�سرين الأول( 2014 – العدد 15092، على الرابط التايل:
 http://www.alyaum.com/article/4019330

)45( ذكرت م�سادر اأن املدير املايل لهذه ال�سبكات وقيادي يف حزب اهلل )ح�سني ع. فح�ص( و)4( عنا�سر اآخرين متورطون ومت توقيفهم 
واقتيادهم اإلى طهران، بعدما تبني اأن الأخري اأن�ساأ �سركات موازية ليوهم احلزب اأن حتوله لرجل اأعمال كان ب�سبب اإدارته لهذه ال�سركات. 

ملزيد من التف�سيل انظر الرابط التايل:
 http://www.alarabiya.net/articles/2012/09/14/238002.html:.

http://www.alyaum.com/article/4019330
http://www.alarabiya.net/articles/2012/09/14/238002.html
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الأو�س�ط  بع�ض  داخل  لبن�ن  يف  ت�سرف  التي  الإيراين  ال�سعب  اأموال  م�سري  وعن 
اأن الطريق الأ�سهل لإنهاء وتدمري اأي حركة ثورية  الإيرانية الر�سمية، التي اعتربت 
اإغراقها باملال، لذلك طالبت باإعادة النظر باآليات امل�ساعدات املالية،  وجهادية هو 
لكن الأخطر من كل هذا، حالة ال�سدمة والريبة التي اأخذت تنت�سر يف �سفوف بع�ص 
اأع�ساء وكوادر احلزب، وخ�سو�سًا بعد انك�ساف اأكرث من خرق للمو�ساد الإ�سرائيلي 
للج�سم الأمني داخل حزب اهلل، كان اأخطرها واآخرها يف الوحدة املعنية بالعمليات 

اخلارجية)46(. 

احلدود  عرب  اإ�سرائيل  اإلى  هرب  الذي  عبد«  »اأبو  �سليم  حممد  �سبقه  كان 
له بزرع  لوج�ستيًا �سمح  ي�سغل من�سبًا  اكت�سافه، وكان  اأح�ّص بقرب  اجلنوبية عندما 
حممد  املهند�ص  ق�سة  عن  ف�ساًل  هذا  احلزب،  مراكز  بع�ص  داخل  جت�س�ص  اأجهزة 
»اأبو  با�سم  املعروف  باحلزب  التدريب  وحدة  م�سوؤول  احلاج  حممد  والعميل  عطوي 
�سبب  والذي  الأمريكية،  للمخابرات  بالعمالة  واملتهم  اهلل،  ن�سر  من  املقرب  تراب« 

اكت�سافه �سدمة لن�سر اهلل)47(.  

هذه  كل  تفيد  الدرا�سة،  لهذه  الأ�سا�سية  للفر�سية  وبالعودة  اخلال�سة،  يف   
ملوارده  الفاعل  ال�ستثمار  يف  جنح  قد  اهلل  حزب  اأن  تفح�سناها  التي  املعطيات 
لل�سيعة  اجلماعي«  »الوعي  �سحن  يف  عميقًا  يحفر  اأن  وا�ستطاع  بيئته،  يف  اخلارجية 
اللبنانيني مبتغريات جديدة ما كان �سابقًا لها مثل هذه الأولوية. لكن كل هذه املتغريات 

)46( والتي ك�سف عنها اأوا�سط �سهر دي�سمرب )كانون الأول( 2014 واعتربت اأخطر خرق اأمني للمو�ساد يحققه من خالل جتنيده م�سوؤوًل 
اأمنيًا رفيعًا يف وحدة العمليات اخلارجية للحزب مع خلية من اأربعة عنا�سر. ملزيد من التف�سيل حول هذا اخلرق وما �سبقه من خروقات 

مماثلة انظر موقع �سفاف ال�سرق الأو�سط على الرابط التايل:
 http://www.middleeasttransparent.com/spip.php?page=article&id_article=29935&lang=ar

)47( ت�سببت هذه اخلاليا التي اكت�سفت داخل �سفوفه باأ�سرار بالغة ل�سمعة حزب اهلل الأمنية، التي كان يفاخر بها، وخ�سو�سًا اأن واحدة 
منها عملت ب�سكل مزدوج للمو�ساد واملخابرات الأمريكية، وت�سببت يف اغتيال ح�سن عزالدين املتهم اإلى جانب عماد مغنية بعملية خطف 
الطائرة الأمريكية ) TWA ( والتي ك�ن �سحيته� اأحد �سب�ط البحرية الأمريكية حينه�، وهذه اخللية كم� ذكر موقع �سف�ف تت�ألف من 
حممد احل�سيني وجهاد جلول وحممد ال�سبع، والثالثة �سغلوا منا�سب مهمة، واأحدهم كان مرافقًا للمعاون ال�سيا�سي لأمني عام احلزب 
ح�سني خليل، اإل اأن اأخطرهم كان احل�سيني...، ملزيد من التف�سيل عن هذه ال�سبكات انظر: حتقيق �سامل )الف�ساد ينخر الدويلة( ا�ستنادًا 

اإلى ر�سد تقارير ال�سحف اللبنانية والعربية واملواقع الإلكرتونية يف جريدة القب�ص الكويتية على الرابط التايل:
 http://www.alqabas.com.kw/node/127085 

انظر اأي�سًا حول ق�سية املهند�ص عطوي وحممد احلاج: تقرير يف املركز اللبناين لالأبحاث وال�ست�سارات على الرابط التايل:
 http://www.center-lcrc.com/index.php?s=news&id=4391

http://www.middleeasttransparent.com/spip.php?page=article&id_article=29935&lang=ar
http://www.alqabas.com.kw/node/127085
http://www.center-lcrc.com/index.php?s=news&id=4391
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)موؤ�س�سات تربوية واجتماعية واإعالمية وثقافية وخدماتية( تبقى »متغريات تابعة« 
ولي�ست متغريات م�ستقلة، هي تابعة لـ»ثابت« واحد، هو بحد ذاته متغرّي م�ستقل يتمثل 

باملوارد املادية اخلارجية املتدفقة على حزب اهلل من اإيران. 

الوقت  مع  يفاقم  فاإنه  والظاهرة،  املنظورة  اإيجابياته  من  الرغم  على  هذا 
املوؤ�س�سات، وبالتايل ما مل  الف�ساد والتكالية والوظيفية والتبعية داخل هذه  ظاهرة 
اأنه غري  اأو ن�سبي، وهذا عدا عن  ي�ستطع حزب اهلل ال�ستقالل مبوارده ب�سكل كامل 
ممكن مو�سوعيًا، هو غري مفكر به جديًا ورمبا غري م�سموح به من قبل اجلهة الداعمة 
ملا يعنيه من اإمكان التفلت مع الوقت، تبقى الإجنازات واملتغريات التي �سنعها داخل 
اإذا ما توقف  – الطائفة« عر�سة للمناف�سة والتاآكل واملفاجاآت ولل�سمور،  »اجلماعة 
من  الكثري  يف  حدث  ما  وهذا  اخلارجية،  املوارد  تدفق  اآليات  يف  خلل  طراأ  اأو  املدد 

التجارب املماثلة يف العامل. 
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