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بمللا ، ال ربيلة األحللزابمكانلًا متقلدمًا فللا بلرامم م  لم المسلألة االجتماعيللة تحتلل  ال

ثالرلة بحاليلًا تتلأرر  ال ربية، فالحياة السياسية أسبابه األمرولهذا فيها التيارات االسالمية، 

يللرتبب بقضللايا الحكللم والن للا   تأسيسللاعوامللل تات مللامت اجتمللاعا اللي : عامللل 

 وعامللل و نللا لحريللات لسلللطة وتوسلليم مللامت ال الللديمقرا اوالتللداو  السياسللا، 

بللار ة  أولويللة، مللم اإلمبرا وريللةالنضللا  اللد التب يللة والهيمنللة والحللروب مللو جمللاميري، 

فلا الاالل  وعاملل راللع عصلبوي، ال يطفلو  ،لمقاومة االحتال  والكفاح اد الصهيونية

ًً تركيبل عللى مسلارما يؤرر بشلدة، لكنه السياسة سطحعلى  ، فهلو يلحل  الررًا وتفكيكيلاً  ًا

تخطلى وو  يو لألو لا  علابربطبي تله  غيلر انلهبالروابب القومية والو نية والدينيلة، بالاًا 

  التطرف المذمبا وال رقا والطائفا  حا  ظوامركما مو المصدر، 

 

والقلوى  لألحلزاببرامم ال املة فا اللة االجتماعية أالمسموقم بين منا يجدر التمييز 

  بللالم نى الثللانا فللا  الللذي ولللدت فيللهجللزًًا مللن ةلفيللة المشللهد ال ربيللة، وبللين كونهللا 

للة،  اإلسالميةالتيارات  عنايلة ةاةلة نشلأتها منلذ  أولل  إتملا من وملات اجتماعيلة متحو،

فصلل  عللى  حاف ل  ،بقضايا الدوللة والحكلمامتمامها  ت ور وعندما، والخيرالبر  بأعما 

م مللن مللدفها السلللطة وتللت فللاألولىلتين السياسللية واالجتماعيللة، أالمسلل نسللبا بللين

الاايلات  جيههلا نحلووتلتم عبلر ت ب لة ملوارو المجتملم وتو اإلحسلا ةاللها، والثانية مجالهلا 

المشلاركة فلا السللطة أو التلأرير عللى  ريل   ملنمن وو  الملرور بالضلرورة  ،المنشووة

 النضلا  السياسلالم تكن المسألة االجتماعية جلزًًا ملن فا كثير من الحاالت ف  برنامجها

وسائلها  الخاةة وإمكاناتها الذاتية لتحقي  أمدافها االجتماعية ب بل اكتف  ،لتلك التيارات

 الم لنة 

 

من رحم شل با مللاً بحكايلات التهمليت والحرملا ،  اإلسالميةالحركات  لقد ولدت

تسللم وعيهللا السياسللا بحساسللية كبيللرة تجللاق مطاللل  الطبقللات األونللى فللا السلللم فا

ً  وائتفصح عن تلك  لملكنها االجتماعا،  ، وال واظبل  متكاملل تأةليل ن لريفا إ ار  مًا

قتصلر امتمامهلا فقلد ا لالما الجهلاو الحركلات  أملا  واالحكلها على التزا  نهم اجتماعا 

عنايلة أو وو  أ  تولا المسألة االجتماعيلة  محاربة الكفار وتطبي  الشري ة مسألتاعلى 

  امتما 
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اوئ الرئيسية لرؤية حزب الله االجتماعية  المب

 إنملا تتسلمنه حركة كفاح و نا محورما المقاومة، أنفسه، على  إلىين ر حزب الله 

شلللواغل  أ وملللم   يمليهلللا عليللله موق للله اللللو نالسلللائر الشلللؤو  التلللا  نشلللا هوائلللرة 

لة االجتماعيللة أالمسلل فقللد ظللل ، كانلل  فللا الصللدارة لديللهالمقاومللة وممللو  السياسللة 

كانل  ملذق  تطلورق  وفلا ب لم مراحلل تهأنبتولصيقة بالجذور التا  متأةلة فا وجدانه

 من السلطة  وموقفهلة بمثابة الناظم ل القاته الداةلية أالمس

تتصللل بتكوينله ومويتله ونهجلله االجتملاعا لحللزب اللله بجمللة عناةلر الخطلاب  يتلأررو

 ، وتلك فا إ ار المباوئ التالية:السياسا ومسيرته

 

  عن المستض فينالدفاع 

  وبلالرغم "ت لا ى ال ملل السياسلات جهاويلة إيمانيةكة حر"حزب الله مو بالت ريف 

    إفلل، الخصوةللية اللبنانيللة مللم مراعللاةتجللاو  الللدائرة المحليللة، ت وآمالللهتطل اتلله  أ مللن 

ملن  بجمهلورق المميلزةتب ًا ل القتله ةطابه، االجتماعية كان  قوية الحضور فا  األمداف

 ،مللن جهللة رانيللة كللرق السياسللاوريقللة الصلللة بللالخطوي ال ريضللة لفأيضللًا  ألنهللاو، جهللة

تروة يللرى أ  ، أ روحللة اإلمللا  الخمينللامللن  التأسيسلليةامثوالتلله سللتمد افللالحزب الللذي 

بلين  أوستض فين والمستكبرين، وليس بين قوى الخير وقوى الشلر، الصراع مو بين الم

 التصنيف التقليدي إليه كما يذم   اإلسال بين وار الحرب ووار  أووالكفر،  اإليما 

 

لإ، فالملألوفقريبًا من التحليل الطبقا  يبدومذا الفهم للصراع  أ ومم       أكثلر تنوعلًا ه ن 

 مفهلو  ي بلر مت لدوة، حيلع وأةالقيلة، ويسلتقا مضلمونه ملن مجلاالت وينيلة وامتداواً 

 الحقللوق سللل عللن  أيضللاً ، بللل الفقللر والحرمللا للليس فقللب عللن القرآنللا االستضلل اف 

بف ل االةتيار من التمتم بح   ومنم الناساالقتصاوية، ووالفكرية واالجتماعية السياسية 

  نوجور المستكبري ظلم

 

سللنالحو وجللوو أةللل واحللد عنللد الحللزب، لقضلليتا المقاومللة والنضللا  االجتمللاعا، 

فالتحرر الو نا ال يكتمل إال إتا تم تحصين الش   اقتصاويًا وجرت حمايتله ملن التسلكم 

ا يقو  أمينه ال ا  السليد حسلن نصلر اللله ملو " كمحزب الله بل إ   على أبواب اآلةرين 

ملا المقاوملة، لكنهلا فلا الوقل  نفسله  نشلأتها أساس، بأوائهاعقائدية  إسالميةحركة 

افم عنللله باللللد ، وملللا م نيلللة دتلللحركلللة سياسلللية شللل بية تتحملللل مسلللؤولية شللل بها و
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بمستقبله على المستوى السياسا واالقتصلاوي والم يشلا" لتلفزيلو  ا  با سلا 

27/10/1995 ) 

 

فيهللا ُت طللى  أ السياسللة االقتصللاوية للبنللا  يجلل   أ  إلللىيشللير  آةللروفللا مكللا  

يصلمدو  فلا ستض فة "مؤالً اللذين والمنا   الم والم لومينلمحرومين ل األولوية

ال للالم" لالنهللار  أعتللابياللاوروا لي يشللوا علللى  أ  ويللأبو شللرفه  ويحف للو مللذا البلللد 

16/2/1998 ) 

وة ةيلار التاييلر االجتملاعا للدى حلزب اللله، ملو ملا جلاً عللى لسلا  إ  أفضل ت بير عن قل

أمينلله ال للا  الللذي اعتبللر فللا حللديع ةللحفا بللأ  عبللارة "الثللورة اإلسللالمية فللا لبنللا " 

المدونة فا ش ارق الرسما، ال ترما إلى إقاملة الدوللة اإلسلالمية، فلالثورة قلد تكلو  

الفساو واإلمما  وال لل    وملذا ال  "رورة على االحتال  ورورة على الحرما  ورورة على

 ( 5/4/1998لالقبس  يكو  بالضرورة بانقالب مسلح بل بأووات لسياسية( وسلمية

 

  المجتمم المقاو 

مقتضللليات تمثيلللل حلللزب اللللله لمجتم للله  بالقضلللايا المطلبيلللة ملللن ال نايلللة  كانللل إتا

مللن تصلل   فإنهللاالللدفاع عللن المستضلل فين، بتلللك  أورتبب بهللذق الطريقللة يللوجمهللورق، و

بناً ما ي رف بمجتمم المقاومة، تللك المجتملم  مصلحةفا  ناحية رانية وعلى نحو مباشر

ملن فلا الوقل  نفسله االسلتفاوة و، احتياجات الم ركة اد ال دوعلى التكيف مم  القاور

  األما قدمًا إلى  والتنمية والنهضة اإلةالحلدفم عملية نتائجها 

لك مذا المجتمم ما يكفا من ال زيمة والصالبة ولتحقي  مذق الااية، ال بد وا  يمت

ل  ل التب لات المترتبلة عليله،والتماسك التا تساعدق على المضا فا مذا الطري ، وتحم 

المقاومللة  ومللن أجللل وعللم ،تللارة  اتهللابحللد ت ةاالجتماعيللة مطلوبلل األمللدافصللبح ت مكللذا

توجيلله  مللنلللذلك كللا  ال بللد   تللارة أةللرى وتخطللا الصلل وباتوتمكينهللا مللن االسللتمرار 

"الدفاع عن أملنا وش بنا وبناً مجتملم الصلموو والمقاوملة  جلأاإلمكانات والقدرات من 

برنللامم حللزب الللله االنتخللابا األو  عللا   ، كمللا جللاً فللا علللى كللل الصلل د والمسللتويات"

1992  

االجتماعيللة يللتم غالبللًا مللن ةللال  السلللطة  األمللدافتحقيلل   أ  أيضللاً الللله  يللرى حللزب

  اسللتكما  بنائهللا، وللليس ةارجهللا أوعمليللة بنللاً الدولللة  إ للاروفللا  ،وللليس بم للز  عنهللا

، التللا ال ُتشللهر فقللب فللا وجلله للحريللاتوعملله أبللدى  سللت ما  ال نللف، ورفللم ا ولللذلك

 وقلدفا مواجهة النملوت  االقتصلاوي االجتملاعا السلائد،  أيضاً السلطة السياسية، بل 
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ال نف فل ال الم ال ربلا  وعزله عننا  لحياو لباالستقال   يمهد منذ أ  ذا النموت له أريد

تراعللا الحريللات  أ الم يشللة، لكللن علللى السلللطة  األ مللةحللل " إلللىيللؤوي  أ ال يمكللن 

ممارسلة  إللىتتحلو   أ وستوريًا فحس  بل ينباا  أةاًل   تبقى أال امة، التا ال يج  

  (3/3/1998لأمين عا  حزب الله/األفكار يومية"

 

 

 الدولة ال اولة 

غيلللر  أ كانللل   إسلللالميةالدوللللة،  إللللى باألسلللاسه رؤيلللة مطلبيلللة موجهلللة بنلللى حلللزب اللللل

ونلأت نشأته المقاِومة التا لم تملر ملن بلاب ال ملل الخيلري، ساعدق على تلك ، إسالمية

 الل  البدايلة منلذ ف عن االناماس فا مفارقة إقامة وولة وينية فا مجتملم مت لدو  به

فيهللا  أعلللنفللا الرسللالة المفتوحللة التللا  أوروومللم انلله  ،اللبنللانيين بإجمللاعيح للى  بن للا 

، التلللا يلللرتبب فيهلللا اإلسلللالمية األملللةملللن ال يتجلللزأ جلللزً  أنللله( 1984باي شللله لتلللانطالق

لالش    أفراواح "لجميم تي أ   مدفه مو بأ أاافبرباي عقائدي واحد، فقد  المسلمو 

ونله"، وللم بكامل حريتهم شكل ن ا  الحكم الذي يريد واالةتيارمصيرمم  تقريراللبنانا( 

 ،تجسلدق فكريلًا الدوللة اإلسلالميةملو ن لا  حيلاة  إليلهسلبة نبال اإلسلال   أبل الحزبيخف 

غيلر  أوالم للن  برنامجله، ولم يكن تللك قلب جلزًًا ملن يسم  إلى إقامة تلك الدولةلكنه لم 

 الم لن  

بالنسلبة  األسلمىالسياسلا حيع ةلار الهلدف  ،واوحاً األمر مذا ا واو  ومم الوق       

آمللن بالت دويللة التللا ال  وألنلله  يحققهلابم للز  علن شللكل الن للا  الللذي  ،مللو ال دالللةإليله 

بها، فقد ركز وعوته على تطوير الن لا  السياسلا، بلدًًا ملن التركيلز عللى  إاللبنا   يقو 

مناواتلله بقيللا  وو  عاولللة حديثللة  إلللىالطائفيللة السياسللية لبللروح وفاقيللة(، وةللواًل  إلاللاً

ووولة  اكتساب المشروعية الش بية"  إلىية السلطة وتكو  الوسيلة غا تؤويوقاورة، " 

قانو  ومبدأ المحاسبة وحمايلة القضلاً، والمسلاواة هذق ال تقو  من وو  سياوة حكم الك

عنهلا بين الموا نين  فال دالة ما امانة الستقرار الدوللة، والقلوة ملا شلري ال غنلى 

الفساو من جذورما  والقضلاً عللى ظلوامر ، يتطل  اقتالع شجرة األمرينوكال  لوجووما 

 االقتصللاوي والصللحالشللري االسللتب او االجتمللاعا، واجتثللاة ظللامرة الفقللر البو، التمييللز

 والتربوي وال لما( 
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 االجتماعاوالسياسا  يناإلةالحالربب بين 

بللين  الللذي يللربب تلللك الن للا  فللاال دالللة االجتماعيللة،  وولللةفكللرة حللزب الللله عللن تتمثللل 

عقد اجتماعا متلوا   بلين جميلم ويرعى قيا  االقتصاوي،  واإلةالحلسياسا ا حالةاإل

لال الخيلللار الري لللا( اللللذي يضلللمن الحريلللة  اإلنتلللاجاالخيلللار  كملللا يلتلللز ، اإلنتلللا  أ لللراف

االقتصاوية من جهة لكنه يوا   من جهة رانية بين اعتبارات النمو والتنمية، وبلين علاملا 

 ال دالة والكفاًة 

 

ل الدةو  الى إةالح اقتصلاوي حقيقلا، ال بلد أواًل ملن اعتملاو وور جديلد "ففا سبي    

للدولللة، باالنتقللا  مللن واقللم الدولللة الحياويللة تات المسللاممات االجتماعيللة واالقتصللاوية 

التلا تضلمن  (2009" لبرنلامم حلزب اللله االنتخلابا التنمويلةالمحدووة، الى واقم الدولة 

 أنهلا، كملا وإةفاقاتهجن  االقتصاو نتائم فواى السوق ت، ورة التنافسية للبلدياوة القد 

الرفامية مقومات  وفرتو ز  االندما  بالمحيب ال ربا، تللخار  و اإلنمائيةمن التب ية  حد  ت

 اال ومار و

 

باللللدفاع علللن السلللياوة ، ال اوللللة ملللن ملللذا المن لللور وللللة القلللاورةدالوال يكلللو  بنلللاً     

سياسللات اقتصللاوية واجتماعيللة ومتوا نللة  واللم أيضللاً ، بللل يتطللل  فحسلل  واالسللتقال 

وتللك الكفاية واالستقرار واالستقال " وتساعد على نشر الراا ال لا    ألبنائها"تضمن 

: التنمية البشرية المتكاملة، ال دالة الضريبية، وعم القطاعات من بينهاعبر مسارات عدة، 

وقلد كلا  حلزب اللله  جتماعيلة م الحمايلة االمت زيلز بلرا ،ةفم مستويات البطالة، اإلنتاجية

الضما ، لتشلمل جميلم  أن مةف ات المستهدفة من توسيم الب د الطائف من  رح  أو 

الماليلة  األ ملة إللى أ  ال يكلو  حلل كملا وعلا ،(1996لالبرنامم االنتخلابا لل لا   اللبنانيين

سياسللات الخصخصللة وبيللم  ورفللم، علللى حسللاب اسللتقال  لبنللا  االقتصللاوي والمللالا

يللؤرر فيهللا تلللك علللى النمللو االقتصللاوي و كللات القطللاع ال للا  فللا الحللاالت التللا ممتل

 االستقرار االجتماعا  

 

الركلائز اللثالة تقلو  عللى ومسلامماته حلزب اللله  التا تتكلرر فلا بلرامممذق الثواب      

التب يللة، وركيللزة اقتصللاوية مللا الكفللاًة، وركيللزة  الحللد مللن: ركيللزة سياسللية مللا التاليللة

 ما اإلنصاف وال دالة  اجتماعية
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اورات فا الممارسة:  البرامم والمب

، لكنله للم ينت لر قيامهلا بواجباتهلا المجتملم المقلاو  ببناً ووعلمولة دالحزب الله  ال     

شلبكة ملن المؤسسلات االجتماعيلة  تأسليس إللىبلاور فا عللى أي حلا ( هللالتا للم تلف ب

رت فللا م  لم المنللا   الم راللة واالعمللار والتربيلة والصللحة، انتشل اإلغارلةعللى ةلل د 

، أممهلا مشلروع وعلد بلرامم واسل ة إلعلاوة االعملارمشلهووة  بف اليلةوقد نفذ   لل دوا 

رة آالف المساكن بناً ي مل على إعاوةالذي    2006حرب تمو   ةال  المدم 

 

 تقصلليرللت للويم عللن لجمهللورق،  أةللرىتقللديم ةللدمات باشللر الحللزب مللن ناحيللة رانيللة و    

ال يحللل محللل  أ مللو و ،لكنلله راعللى مبللدأ تمسللك بلله  للوا  الوقلل  ،رماوقصللو السلللطة

  الدولة فا أي من المجاالت التا تكو  حاارة فيها 

  

لل ففللا أرنللاً الحللرب األمليللة    لتشللمل ةللدمات  ةللدماتهانطللاق الحللزب     مؤسسللاتوس 

التلا تقلديم ميلاق الشلفة مجانلًا فلا المنلا    مثلل ،تأمينهلايفترض بالهي لات الحكوميلة 

 ،  األساسية، وةيانة ب م مراف  البنى التحتية تفتقر الى الشبكات الن يفة

    

 يركللز علللى حضللورما وسلللطتها، بللدأ اسللت اوة الدولللة تللدريجياً مللم و ب للد اتفللاق الطللائفو 

اسلتمرار  فلا ظللوالجم يلات الخيريلة  األمليلةوعلم المن ملات التنمية المحلية و لمسائ

  انتخابلات أو  المرحلة التا تل  وفا تلك الخدمات   تقديم غياب البلديات المفترض بها

المحليللة وتقللديم المشللورة  التنميللة بللرامم جهللووق علللى توجيلله تركللزت، بلديللة ب للد الحللرب

الزراعلا  اإلرشلاو مراكلزملثاًل: فا المنلا   والقطاعلات المهمشلة ل للمنتجينوالمساندة 

بملا يتناسل   أنشلطتها على تخطليب وتنفيلذ األمليةومساعدة المن مات  فا المنا  (

  ال امة واإلنمائيةاالجتماعية  األمدافمم 

الحلرب األمليلة وحقل   إرلرب د االنتخابات البرلمانية األولى التلا أجريل  فلا لبنلا  أما     

أةلبح  السللطة التشلري ية الملدةل الرئيسلا لتقلديم فقلد فيها حزب اللله فلو ًا الفتلًا، 

 عللى أ  تحقيل  األملداف االجتماعيلة واالقتصلاويةالقلائم موقفله  مؤكدًا بلذلك ،مقاربته

فاتخذ موقف الم ارالة لم  لم حكوملات  يمر من ةال  تايير موقف السلطة واتجامها،

بنفسه عن المشاركة فلا أي منهلا بلل رفلم منحهلا  ونأى( 2005 -1991الطائف ل دما ب 

 الثقة 

    



 
 

8 

تلا سلبق  تلولا اللرئيس فلا المرحللة العن الحكوملات المت اقبلة وقد كا  حجبه للثقة  

رؤيتها االقتصاوية على المسلتوى األو  مو تح  عنوانين: "( 1998للحوو السلطة إميل 

وعلللم للقطاعلللات  أي إعطلللاً وتلللرفم، والخصخصلللةاللللداةلا التلللا تركلللز عللللى القلللروض 

لشلي  ن ليم ال"ن رتها للمقاومة وعد  تقديمها اللدعم المالئلم لهلا"   الثاناواإلنتاجية" 

 ( 2/12/1995 مجالسال/قاسم 

     

مواجس تجاق المشروع االعملاري لحكوملات اللرئيس  باألساسوقد حكم  ن رة حزب الله 

فتللرة   ت ةللالالسلللم آ أ   " تبنللى شلل ارمللذا المشللروع  أ ، فللاعتبر ىاألوللل يرفيلل  الحريللر

مللو مشللروع ال يخلللو مللن  األسللاسوجيللزة، وا  المشللروع االقتصللاوي المبنللا علللى مللذا 

 التلاالمخلا ر  أ  كملا وجلد  (27/10/1995 إتاعيلةنصلر اللله مقابللة  حسلنيد السل ةطورة

 وتقييلداالقتصاوية االجتماعيلة،  ةالصهيونا باأل مالخطر  ب د" ق لبنا ، تتمثل وم فتخي  

الشللي  رتها وتفشللا الفسلاو" لدقل للدوللة وشللل   اإلواريللةالحريلات ال املة، واللرب البنيلة 

أيضلًا انتقلاو الحلزب وملن ال نلاوين التلا حكمل   ( 26/10/1996نداً الو ن  ؛ن يم قاسم

علن القطاعلات ، وتخلل    البشلروالحجلر و إنملاً" للحكومة فا تلك الفترة أنها ركزت على

الهلدر "ب ناميلك" " مطالل  الم لملين وال ملا أمملل  المنتجة المولدة لفرص ال ملل و

للله ملو الحلزب الجملاميري   وفا ملذق الفتلرة كلا  حلزب اوالفساو والجباية غير المتوا نة"

الوحيللد الللذي وعللم تحركللات االتحللاو ال مللالا ال للا  التللا القلل  حينهللا من للًا وقم للًا مللن 

 السلطات القائمة 

 

، وو  م اراة حزب الله على الجان  االقتصلاوي والم يشلا ركزت فا المرحلة التالية   

، المقاوملة ملنلحلوو اللرئيس موقلف السللطة فلا عهلد غيرق من الجوان ، ب د أ  تطور 

الحللزب علللى رفللم  ومللم تلللك فقللد واظلل  ،الرئيس الحريللريبلل عالقتلله إيجابللاً  وتطللورت

االسللتمرار فللا سياسللات  محللذرًا مللن مابللة ،السياسللات الماليللة واالقتصللاوية للحكومللة

، كما وقف موقفًا السياسات الخا  ة أرما تجني  الفقراً تسديد  إلىالمديونية، وواعيًا 

ال الحللل ينبللم مللن التوافلل  الللداةلا،  أ ت الدوليللة مؤكللدًا علللى  للًا مللن المؤسسللافمتح

 أوزياوة نسبة الديو  الخارجية من مجموع الدين ال ا  وال باالعتماو المفري على الخار ، ب

  ةافيةةداقة من وو  ال تربطها بلبنا   ةتياآلعلى المساعدات  فأكثر أكثرباالعتماو 

  

الخلالف حولهلا  أور االقتصلاوية الرسلمية، بلل  استمرت م اراة حلزب اللله للسياسلات   

 األكثريللةل آتارقللوى الرابللم عشللر مللن  وبللين بينللهالمسللتحكم  التبللاينفللا عللداو مسللائل 
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الداعيلة لقيلا   األسلبابالقضلية االجتماعيلة ملن أ  اعتبلر السليد نصلر اللله  وقلد ،النيابية(

 الجلة الملفلات فلذلك ي نلا وجلوو سل ا لم اامنكا  مناك رلع  إتاشراكة و نية: "ف

سياسلة و نيلة  أيضلاً  وي نلاالدفاع الو نا،  إستراتيجية: ال القة مم سوريا، األساسية

لتلولى فريل  األكثريلة  إتا أملاغير ةاا ة لشروي ةندوق النقد الدولا والبنلك اللدولا، 

مللن مجللا ، ةطللورة علللى  أكثللرفهنللاك ةطللورة علللى البلللد فللا  اً السلللطة منفللرو النيابيللة(

 ( 2008حزب الله أمين عا  ، لةطاب اإلنتاجيةلفالحين وال ما  والقطاعات المزارعين وا

   

تاييللر االتجامللات ال امللة لبللرامم  إلللىم اراللة حللزب الللله المسللتمرة، لللم تللؤو  أ ومللم   

يبراليلة لدوللة تمكن  من لجلم االندفاعلة النيول فقدالفساو،  أوالهدر  أوقف السلطة وال 

مللن  قسللطاً االجتماعيللة  القضللايا يالًبللإ -آةللرينت للاو  مللم بال - هللالزمتمللا ب للد الطللائف، وأ

 إبطاًفا و ةم ش با لتحركات ال ما  المطلبية  إعطاًفا الحزب االمتما ، كما سامم 

لل وعلللى المحاةصللة(،  أساسللاً عمليللة الخصخصللة لالقائمللة  ب للم  مللن منللمأيضللًا ن تمك 

مشللروع الشللركة مثللل  الشلل بيةمللم مصللالح الف للات  اعتبرمللا مت اراللةالمشللاريم التللا 

 لكللنمؤسسللة عامللة(   إلللىبضللاب مللن الحللزب ت الجنللوبا لتحللو  وال قاريللة لسللاحل بيللر

لم تنلل فها جمهورق يعلى م اراته الدائمة بحرما  المنا   النا ينتشر فعوق  لحزب ا

منلا   الشلريب الحلدووي منهلا وةصوةلًا ال لا ،  االسلتثمارالنزر اليسير من موا نلات  إال

 لهرمل ا -المحرر، وب لبك

 

لم يكن حزب الله وحيلدًا فلا م ارالته للسياسلات االقتصلاوية االجتماعيلة، بلل كلا  

ملن وو  نقاي تقا م مت دوة،  أةرىقوى  إلىف الية وقوة وجمهورًا، وقد جم ته   األكثر

لاجتملاعا  -تبنا مشلروع اقتصلاوي إلى أ  يصل األمر  لار الم ارالة إ ، حتلى فلادموح 

 أمللملم حركلة  فهو يتالقلى، ة المشتركة لجميم حلفائهل المساحشكاليو  يلكنه   الحالية

المنللا  ، ومللم التيللار الللو نا الحللر علللى مكافحللة الفسللاو  إنمللاًعلللى  التأكيللدفللا مللثاًل 

الن للا  االقتصللاوي  إوةللا  إةللالحات جديللة علللىوالمحسللوبية والهللدر، ومللم اليسللار علللى 

ا علداما مللن تناقضلات فكريللة عللى ملل اإلةللالحووعلم مطالل  ال مللا ، مالبلًا بللذلك فكلرة 

  األحيا بل وسياسية فا ب م  وإيديولوجية
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 فا الخالةة: 

جزًًا رئيسيًا من البرنامم السياسلا لحلزب  وما  ال المسألة االجتماعية كان   -

 الله، ووريقة الصلة بمسارق وتطورق 

تلأرير عللى اجنلدة عمل حزب الله على تحقي  أمدافه االجتماعيلة، ملن ةلال  ال -

عمللا ، ولللم ي تمللد علللى امكاناتلله ومللواروق اال للت للويم طة والحكومللةالسللل

 تنكر الحكومات فا لبنا  لواجباتها  اعتبرق 

المجتمللم المقللاو ، لكنلله لللم ينت للر الللى بنللاً وت زيللز الدولللة وعللا حللزب الللله  -

مباوراتها فا مذا الشلأ ، فأسلس شلبكة واسل ة ملن المؤسسلات مهمتهلا 

   اإلسرائيلا ال دوا  يهدمهما اعمار  عاوةوإوعم ةموو المجتمم اللبنانا 

السياسلا  اإلةلالحينبلين  ربطلًا واالحاً  فا ةطابه وممارستهأبر  حزب الله  -

فلللدعا اللللى إةلللالح آليلللات عملللل السللللطة كملللدةل لتصلللحيح ، واالقتصلللاوي

السياسلات واألواللاع االجتماعيللة واالقتصللاوية، وةلواًل الللى تطللوير الن للا  

 نفسه 

و  فللا سلللم اولويللات الحللزب فللا الترتيلل  األتماعيللة المسللألة االجال تقللم  -

بلحاظ مويته الجهاوية المقاومة، لكنها تكتس  اممية اسلتثنائية بلالن ر اللى 

 ، وألنهللاالطلابم الجملاميري الحلزب الللذي يشلكل أحلد مقومللات عملله المقلاو 

 وريقة الصلة بالخطوي ال ريضة والمباوئ الرئيسية لفكرق السياسا 

نل  القضلية االجتماعيلة علاماًل رئيسليًا فلا تحديلد موقفله فا الممارسلة، كا -

 أسللاسمللن الحكومللات المختلفللة، حيللع بنللى م اراللته لل ديللد منهللا علللى 

التلا اعتملدتها فلا الشلأ  االقتصلاوي وللسياسلات موقفها من المقاوملة 

  والم يشا

كانلل  القضللايا الو نيللة الكبللرى لالمقاومللة، الموقللف مللن الاللزو األميركللا  -

أساس تحالفات الحزب فا مرحلة ما ب د اغتيا  الرئيس الحريري،  للمنطقة  (

ومم تلك فقد جم تله اللى حلفائله فلا الم ارالة نقلاي تقلا م كثيلرة بشلأ  

 التا ينباا اعتماوما    واإلنمائيةالبرامم االجتماعية 

 

  


