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مروة حامد البدري

*

العالقة بين إيران وسورية وحزب اهلل
وآثارها في الدولة اللبنانية

تدرس هذه الورقة العالقة بين إيران وســورية وحزب اهلل وتأثيرها في الدولة اللبنانية من أكثر
وتقسم الباحثة دراستها إلى خمسة أقسام يتناول األول منها تحركات إيران في
من منظور،
ِّ
وتطوره .أما القسم الثاني فهو َّ
مركز على ّ
تدخل
المجال اللبناني وعالقتها بنشأة حزب اهلل
ّ
ّ
التدخل .ويتطرق القســم الثالث إلى عالقة
ســورية فــي لبنان وحزب اهلل ،بوصفه مــن أدوات
حزب اهلل بالدولة اللبنانية منذ نشأة حزب اهلل ،مرورًا باتّفاق الطائف ،وما أ َّدى إليه من تغ ُّير في
تدخــل ّ
أســس تلــك العالقــة ،فيما يركز القســم الرابع على ّ
كل من إيران وســورية في العالقة
ّ
التدخل في مجــال العالقــة األمن ّية .وتختم
بيــن حــزب اهلل والدولــة اللبنانيــة ،وذلك من خــال
الباحثــة ورقتهــا بالتوقف عند القســم الخامسّ :
تدخل حزب اهلل في األزمة الســوريّة وآثاره في
دولة لبنان.
*

باحثة مرصية ،وأستاذة العلوم السياسية يف جامعة حلوان.
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عديدة تسعى لتأكيد سيطرتها عىل الجامهري ،ولك ّن متيز الدولة يأيت
نتيجة االعرتاف بأنها صانعة القوانني العليا يف إطار إقليمها((( .واملعنى
املتضمن يف هذا املنظور أنه ال مانع إطالقًا من تنافس الدولة مع
املجتمع املدين يف جذب والء املواطنني؛ فبناء الدولة ال يعني دمج
فصائل املجتمع املدين يف إطارها ،ولكنه يشري إىل إمكانية التنافس بني
الدولة ومنظامت املجتمع املدين يف جذْب والء املواطنني.

إ ّن دراسة العالقة بني إيران وسورية وحزب الله وتأثريها يف الدولة
وخصوصا من
اللبنانية ،تحتاج إىل أكرث من منظور لبحث فرضياتها،
ً
منظور السياسة الخارجية لدولة يف عالقتها بفاعل ليس بدولة .ويُقصد
فاعل يف إطار
بذلك إيران يف عالقتها بنشأة حزب الله وتطوره ،بوصفه ً
الدولة اللبنانية ،وكذلك سورية يف عالقتها بنشأة هذا الحزب وتطوره؛
إذ كان إليران وسورية دور أسايس يف نشأة حزب الله عام  .1982وعىل
ال ّرغم من أ ّن الفاعلني الثالثة واجهوا ضغوطًا خالل الفرتة املمتدة من
وكل ذلك يشري إىل أ ّن هذا التفسري الفوضوي ملا يقود إليه الوالء
ّ
نشأة حزب الله إىل اآلن ،فإ ّن العالقات بينهم مازالت باقيةً.
للدولة ،يُطبَّق عىل نح ٍو خاص عىل حالة الدولة اللبنانية أثناء الحرب
أ ّما املنظور الثاين الذي يُستخدم لفهم العالقة بني إيران وسورية األهلية وبعدها؛ فلقد متيزت نشأة الدولة اللبنانية بالتنافس بني الدولة
وحزب الله وأثرها يف الدولة اللبنانية ،فهو منظور العالقة بني دولتني ومنظامت املجتمع املدين عىل الوالء نتيجة التنافس يف تقديم الخدمات
هام إيران وسورية ،وكذلك عالقتهام بدولة لبنان،
وخصوصا عالقة واألمن ،وعىل رأس هذه املنظامت التي تنافست مع الدولة ،حزب الله.
ً
سورية بالدولة اللبنانية؛ وذلك عىل أساس أ ّن توازنات العالقة بني
ويف هذا الصدد يتحدث بعض املحللني عن الــدور الذي تؤ ّديه
إيران وسورية ،أو مبعنى آخر التحالف السوري – اإليراين هو الذي
املجموعات االجتامعية يف لبنان عىل امتداد تاريخه القريب والبعيد؛
تح َّدد يف إطاره من ّو حزب الله من جهة كونه تصدي ًرا إيرانيا لقوة
ًّ َّ إذ يذهب عاطف عطية إىل أنّه "يف لبنان وعىل امتداد تاريخه القريب
عربية تعمل ض ّد إرسائيل .وإ ّن عالقة سورية بلبنان ت ُع ّد كذلك منظورا
ً والبعيد تلعب املجموعات االجتامعية أدوارها يف حقل سيايس يتميز
أساسيًّا لدراسة العالقة بني سورية وحزب الله عىل أساس أنّها كانت
برماله املتحركة ،وبُؤر توتره الدامئة ،وخطوط متاسه الساخنة []...
تُدار عىل مصالح سورية األمنية يف لبنان.
كل األوقات ألهواء األفراد وطموحات الجامعات وتناقض
والخاضع يف ّ
وبالنسبة إىل املنظور الثالث الذي من خالله ميكن دراسة العالقة املعارضات طبقًا لتناقضات املصالح والغايات" .ولعل من أكرب هذه
بني سورية وإيران وحزب الله والدولة اللبنانية ،فهو متعلق بكيفية املجموعات االجتامعية ما انبثق من الطائفة الشيعية ،وعىل رأسها
نشأة الدولة؛ واملقصود يف هذا ِّ
السياق عىل وجه التحديد كيفية نشأة حزب الله(((.
الدولة اللبنانية؛ إذ ترجع أهمية هذا املنظور إىل أ ّن دراسة طبيعة
وبنا ًء عىل ذلك ،فإ ّن مدار اإلشكالية البحثية لهذه الدراسة عىل ماهية
فاعل من غري أن يكون دولةً ،وماهية عالقته
العالقة بني حزب الله وهذه الدولة وموقع الحزب يف إطار املجتمع طبيعة حزب الله بوصفه ً
وخصوصا منذ إعادة بناء الدولة وفقًا التفاق
اللبناين األوسع ،تدلّنا عىل صورة مهمة لدوره يف إطار الدولة ،كام بالدولة اللبنانية منذ نشأته،
ً
أنها تساعدنا عىل اكتشاف رؤية مغايرة  -عىل نح ٍو أو آخر – متعلّقة  ،1989وبنا ًء عىل طبيعة تلك العالقة سواء كانت اندما ًجا وتعاونًا،
تنافسا عىل جذب والء الجامهري .كام أ ّن هذه اإلشكالية تنظر يف
بطبيعة عالقة الحزب بالدول األخرى .ومن أهم مالمح هذه الرؤية أو ً
املغايرة أ ّن الدول األخرى التي تدعم الحزب ،أو رمبا تتحالف معه إمنا املجاالت التي كان فيها هذا التنافس ،أو مبعنى آخر؛ يف تحديد وظائف
تتدخل يف العالقة بينه وبني الدولة اللبنانية ،ومن مث ّة فهي ال تتفاعل الدولة التي كان يجري فيها هذا التنافس ،ويف ماهية املتغريات والعوامل
مع الحزب من جهة أنه ليس دول ًة فحسب ،بل إنها تتدخل يف العالقة التي أ َّدت إىل رضا الدولة اللبنانية عن هذا التنافس نفسه ،وعىل األخص
يف املجال األمني ،ث ّم يف دور القوى الدولية يف دعم مجاالت التنافس بني
بينه وبني الدولة التي يوجد يف إطارها أيضً ا.
ومن الرؤى املهمة يف هذا الصدد منظور الدولة يف املجتمع عند  Joelحزب الله والدولة اللبنانية أو حرصها.
Migdal؛ إذ إ ّن هذا املنظور املجدايل أرجع مر ًة أخرى دور الدولة
يف عملية صنع السياسة ،فهو قد متثَّل الدولة بوصفها مشاركًا له
مصالح ،ال َحك ًَم يف املصالح املجتمعية فحسب .فالدولة من خالل
منظور الدولة يف املجتمع عند  ،Migdalهي طرف ضمن أطراف

1 Bryan R. Early, “Larger Than a Party, Yet Samaller Than a State, Locating
Hezbollah's Place Within Lebanon's State and Society”, World Affairs, vol.
168, no.3, (Winter 2006), p.117.
 2عاطف عطية ،الدولة املؤجلة :دراسة يف معوقات نشوء الدولة واملجتمع املدين يف لبنان
(بريوت :بيسان للنرش والتوزيع واإلعالم ،)2000 ،ص .97
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أ ّما الفرضية األساسية لهذه الدراسة فهي أ ّن العوامل الدولية ،ومنها
دعم الدول األخرى ،كانت سب ًبا يف دعم التوازن بني حزب الله والدولة
اللبنانية .ويرتت َّب عىل هذه الفرضية فرضية أخرى تتمثَّل بأ ّن انسحاب
وخصوصا دور سورية وإيران  -قد يؤ ِّدي إىل
الدور الدويل من لبنان -
ً
اختالل التوازن بني حزب الله والدولة ،وهذا األمر قد يؤ ِّدي إىل زيادة
ق َّوة أحد الطرفني وطغيانه عىل اآلخر طغيانًا أكرب.

العدد 5
تشرين الثاني  /نوفمبر 2013

وذلك أ ّن إيران رأت أ ّن مشاركتها يف هذه الحرب وتدخلها فيها وسيلة
أساسية للعمل وفقًا لخطابها املعادي للغرب .غري أ ّن العديد من
املحللني يرون أ ّن الحرب األهلية اللبنانية وتدخل إيران فيها مل تكن
هي البداية األوىل لعمل إيران يف املجال اللبناين ،بل إ ّن ذلك األمر
يعود يف الحقيقة إىل العالقات عرب القومية يف ستينيات القرن املايض،
من خالل رجال الدين الشيعة الذين عملوا بنشاط يف لبنان يف هذه
الفرتة وعىل رأسهم موىس الصدر ،والشيخ محمد مهدي شمس الدين،
والشيخ محمد حسني فضل الله(((.

فلقد كان عقد الستينيات عىل وجه الخصوص يُع ّد بداي ًة لصحوة
وخصوصا بعد
ثقافية وسياسية واجتامعية يف أوساط شيعة لبنان،
ً
خروجهم من نظام االمتيازات سنة  ،1943ويف الوقت نفسه تزامنت
هذه الصحوة مع نشاط رجال الدين الشيعة ،ومنهم موىس الصدر
اللبناين األصل اإليراين الجنسية الذي قدم إىل لبنان عام  1959واستقر
وينقسم البحث إىل خمسة أقسام هي:
فيه .ويف هذا اإلطار سعى الصدر إىل انبعاث تيار شعبي يف الوسط
القسم األول :تحركات إيـران يف املجال اللبناين وعالقتها بنشأة الشيعي ودفعه إىل التامسك عن طريق الدفاع عن مصالح الطائفة
املعرضة للحرمان ،وقد ترت َّب عىل هذا السعي قيام ما يسمى "حركة
حزب الله وتطوره.
املحرومني" ،والعمل عىل وجود موقع رسمي للشيعة يف الخريطة
القسم الثاين :تدخل سورية يف لبنان وحزب الله ،بوصفه من أدوات
املؤسساتية للنظام اللبناين(((.
التدخل.
القسم الثالث :عالقة حزب الله بالدولة اللبنانية؛ واملقصود بذلك تلك وما يبدو أه ّم من نشاط رجال الدين الشيعة وما ترت َّب عليه من
العالقة منذ نشأة حزب الله ،مرو ًرا باتفاق الطائف ،وما أ َّدى إليه من نشاط سيايس بوصفه إحدى أدوات التحرك اإليراين يف لبنان من خالل
العالقات عرب القومية ،هو دور الثورة اإلسالمية يف إيران بالنظر إىل
تغي يف أسسها.
ّ
أنها محطة مهمة للتأثري يف شيعة لبنان؛ فمن ناحية أوىل ظهرت
كل من إيران وسورية يف العالقة بني حزب الله
القسم الرابع :تدخُّل ّ
يف لبنان لجان مساندة للثورة اإلسالمية اإليرانية ،وقد عملت هذه
والدولة اللبنانية ،وذلك من خالل التدخُّل يف مجال العالقة األمنية.
اللجان عىل نح ٍو جا ّد عىل التواصل مع إيران((( .ومن ناحية أخرى
القسم الخامس :تدخُّل حزب الله يف األزمة السورية وأثره يف الدولة كانت األداة الدعائية املتمثّلة بخطاب الثورة اإلسالمية اإليرانية أدا ًة
اللبنانية (أيتجه إىل مزيد من التنافس أم التكامل؟).
مهم ًة للتأثري اإليراين يف شيعة لبنان ،ويف هذا اإلطار كان خطاب قائد

القسم األول :تحركات إيران
في المجال اللبناني
وعالقتها بنشأة حزب اهلل وتطوره
ميكن القول إ ّن بداية تدخل إيران وتحركها يف املجال اللبناين تعود
إىل سبعينيات القرن املايض؛ إذ ترجع إىل الحرب األهلية يف لبنان،

انظر :فايز قزي ،قراءة سياسية لحزب الله :من حسن نرص الله إىل ميشال عون 3 3
(.بريوت :رياض الريس للكتب والنرش) ،2009 ،ص 25
Abbas William Samii, “A Stable Structure on Shifting Sands: Assessing the
Hizbullah-Iran – Sorya Relation Ship”, Middle East Journal, Vol. 62, no.1,
(Winter 2008), pp. 33- 34
 4عبد اإلله بلقزيز ،املقاومة وتحرير جنوب لبنان :حزب الله من الحوزة العلمية إىل
الجبهة (بريوت :مركز دراسات الوحدة العربية ،)2000 ،ص .43
وبشأن تفاصيل دور رجال الدين مثل الشيخ شمس الدين والشيخ فضل الله ،انظر املرجع
نفسه ،ص .45 -44
 5قزي ،ص .26
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الثورة اإلسالمية آية الله الخميني ،يُبدي تعاطفًا كب ًريا مع لبنان نتيجة وحزب الله للقيام بعمليات عسكرية ض ّد مصالح غربية يف لبنان،
كل من
سب ًبا يف تدهور العالقة بني هذين الفاعلني من ناحية ،وبني ّ
الغزو اإلرسائييل(((.
حركة أمل وسورية من ناحية أخرى؛ ما ترت َّب عليه تهدئة من جانب
إيران وحزب الله بحكم توازنات العالقة بني سورية وإيران.
كل من إيران
وقد صاحبت هذه التهدئة يف املجال الحريك من جانب ّ
وحزب الله ،تهدئة يف الجانب األيديولوجي والفكري أيضً ا؛ إذ حدث
تطور كبري يف توجهات حزب الله األيديولوجية والفكرية منذ عام
 ،1989وارتبط هذا التطور بالتغري يف القيادات اإليرانية .وبوصفها
املمول والداعم لحزب الله ،بدأت إيران مسا ًرا جدي ًدا يف سياساتها
ومن مث ّة ميكن القول إ ّن النشاط السيايس لشيعة لبنان قد تفاعل مع بعد وفاة الخميني.
تفاعل كب ًريا؛ إذ إ ّن الثورة اإلسالمية اإليرانية قامت
ً
خطاب الخميني
وقد أث َّرت الرصاعات عىل مستوى القمة بني القادة يف إيران تأث ًريا
بدور النموذج للتغيري بالنسبة إىل املجتمع الشيعي اللبناين .غري أ ّن
كب ًريا يف حزب الله؛ إذ ترتَّب عليها  -عىل مستوى القمة يف إيران -
هذه الثورة مل تستطع أن تجد طريقًا للقيام بدور النموذج من خالل
جدل يف ما يتعلَّق مبستقبل
وجود تيارين رئيسني  -عىل األقل  -ميثّالن ً
حركة أمل ،نتيجة تحالفها مع سورية وعدم رغبتها يف تب ِّنى نظريات
حزب الله يف لبنان؛ إذ ال يرى الت َّيار األول فائد ًة لحزب الله يف
الخميني ،ولذلك بدأت إيران يف البحث عن حليف آخر ،وترت َّب عىل
املقاومة أو الجهاد ،يف حني يرى الت َّيار اآلخر أ ّن استمرار حالة الجهاد
هذا الجهد اإليراين ظهور َعلم جديد يف األرايض اللبنانية يحمل شعار
رضوري ..ويف إطار اجتام ٍع لهذين التيارين ُعقد يف طهران يف ترشين
"الثورة اإلسالمية يف لبنان"(((.
األول /أكتوبر عام  ،1989تحقّقت فيه الغلبة عىل نح ٍو أكرب للتيار
وهكذا كان الهدف األسايس للدولة النموذج (وهي إيران) يف عالقتها األول؛ إذ دعا محمد حسني فضل الله الحزب إىل أن يشارك يف الحياة
باملنظمة الوليدة (وهي حزب الله) ،هو تعليم الشيعة اللبنانيني اللبنانية((( .ومن نافلة القول إ ّن إيران وإن كانت قد أ ّدت دو ًرا أساس ًّيا
نظريات آية الله الخميني السياسية والدينية؛ مبعنى آخر عملت هذه يف نشأة حزب الله وتطوره ،فإ ّن هذا الدور كان يهدف إىل تحقيق
الدولة عىل التأثري يف املجال املعريف لحزب الله ً
عمل كب ًريا .وبنا ًء عىل توازنات بشأن العالقة بينها وبني سورية ،ما أث َّر يف حزب الله .وهذا
ذلك ،متثّلت املبادئ األساسية التي شكَّلت أيديولوجية حزب الله يف هو موضوع القسم الثاين من البحث.
االعتقاد يف مرشوع الدولة اإلسالمية ،والجهاد يف سبيل الله ،ووالية
الفقيه(((.
ومل يتوقَّف النفوذ اإليراين يف لبنان عند تعليم نظريات الخميني ،بل
دعمت إيران حزب الله بهدف مقاومة االحتالل اإلرسائييل ،وقامت
إيران بالتنسيق العمليايت معه يف داخل لبنان؛ من أجل الهجوم عىل
املصالح الغربية داخل الدولة .وكان ذلك التنسيق العمليايت بني إيران
6 Samii, p. 34.
7 Adham Saouli, Lebanon's Hizbullah: The Quest For Survival, World
Affairs, Vol. 166, no.2, Fall 2003, p. 72.
 8بشأن تفاصيل هذه املبادئ الثالثة انظر :قزي ،ص .31 -27
وبشأن تفاصيل املــبــادئ الثالثة والــتــطــورات الربجامتية التي طــرأت عليها انظر:
بلقزيز ،ص .60 -57

القسم الثاني :تد ُّ
خل سورية
في لبنان وحزب اهلل
بوصفه ً
أداة من أدوات التدخل

إ ّن من أهم الحقائق التي شكلت العالقة بني سورية وحزب الله ،بل
العالقة بني سورية وإيران يف لبنان ،هي الوجود السوري يف لبنان؛
إذ نتج عن هذا االحتالل ،أو عن الوجود السوري يف لبنان ،صعوبة،
9 Nizar Hamzeh, “Lebanon's Hizbullah: From Islamic Revolution to
Parliamentary Accomodation”, Third World Quarterly, Vol. 14, no.2, 1993,
pp. 323- 324.
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بل استحالة وصول املساعدات اإليرانية إىل حزب الله أو إىل غريه لبنان  -كانت متمثّل ًة مبحاولتها نرش األيديولوجية البعثية ،وأ ّن الهدف
من الناشطني الشيعة يف لبنان من دون مساعدة سورية .ويف هذا األسايس للنظام السوري من وراء نرشها يف لبنان كان متمث ًّل بالقضاء
إشارة إىل أ ّن سورية كانت هي الرشيك املسيطر يف العالقة بني إيران عىل النزعات الطائفية(.((1
وسورية وحزب الله خالل الثامنينيات والتسعينيات؛ إذ إنها أفادت ونتيج ًة لرتاجع تأثري األيديولوجية البعثية وضعفها ،بدأت سورية
من سيطرتها عىل األرايض اللبنانية عىل نح ٍو أكسبها قو ًة يف السيطرة تبحث عن أدوات أخرى لتحقيق مصلحتها األمنية .وكانت أه ّم أداة
عىل االتصاالت واإلمدادات املبارشة من إيران لحزب الله ،وهذا يعني استخدمتها سورية يف هذا الشأن األداة العسكرية؛ إذ قامت سورية
أ ّن موقع سورية يف لبنان سمح لها بأن تقوم بتقييد أنشطة رشكائها( .((1بإدخال قوات عسكرية يف غرب بريوت عام  ،1976كان هدفها األسايس
استعادة املنظامت املوالية لها ،والتي جرت إزالتها إزال ًة كلّي ًة يف هذا
العام ،والعمل أيضً ا عىل استعادة التوازن بني هذه املنظامت وبني
الحركة القومية بقيادة كامل جنبالط التي تو َّحدت يف إطارها العديد
فضل عن حركة أمل؛ إذ أث َّر هذا التحالف تأث ًريا
من األحزاب العلامنية ً
(((1
كب ًريا يف الخاليا التنظيمية والعسكرية للمجموعات املوالية لسورية .
ويشري ما سبق إىل حقيقتني أساسيتني:
األوىل - :أ ّن الوجود السوري يف لبنان ارتبط بأدوات تدخلية عديدة
استخدمتها سورية لتحقيق مصلحتها األمنية والحفاظ عليها ،وأ ّن
حزب الله كان واح ًدا من هذه األدوات التدخلية لسورية يف لبنان.
كل من سورية وإيران أدارتا عالقتهام بحزب الله عىل
الثانية - :أ ّن ًّ
أساس توازنات العالقة يف ما بينهام؛ مبعنى أ ّن إيران قبِلت بتطويع
سياسات حزب الله للخضوع للسيادة السورية يف لبنان يف مواقف
كثرية.
وإذا حاولنا التفصيل بشأن الحقيقة األوىل املتمثلة بأ ّن سورية
ٍ
أدوات تدخلي ًة عديد ًة يف لبنان فإ ّن هذا يرجع إىل مصالح
استخدمت
أمنية عديدة لسورية يف هذا البلد؛ منها أ ّن النظام السوري حاول
التحكم يف الحقائق الطائفية يف لبنان من خالل محاولة إحداث
التوازن بني الطوائف املختلفة ،وقد كانت محاوالت النظام السوري
للتحكم يف التوازن الطائفي يف لبنان راجع ًة إىل الحساسية الشديدة
للنظام السوري تجاه الحقائق الطائفية ،وذلك بحكم الرتكيبة الطائفية
الضيقة للمجموعة الحاكمة يف سورية(.((1
ومن املعلوم أ ّن أوىل األدوات التي استخدمتها سورية للحفاظ
عىل مصلحتها األمنية األوىل  -وهــي مبنزلة التوازن الطائفي يف
10 Samii, pp. 37- 38.
11 A Sad Abu Khalil, “Syria and the Shiites: Al Asada's Policy in Lebanon”,
Third World Quarterly, Vol. 12, no. 2, April 1990, p. 2.

ويف ما يتعلق باملصالح األمنية السورية يف لبنان ،إضاف ًة إىل مصلحة
الحفاظ عىل التوازن الطائفي اللبناين ،فإ ّن سورية كان لها مصلحة
تقل أهمي ًة عن مصلحة الحفاظ عىل
إسرتاتيجية أخرى يف لبنان ال ّ
النظام الحاكم السوري ،وهي سيطرتها عىل خ ّط مواجهتها مع
إرسائيل مبنع املجموعات املختلفة من دفعها إىل مواجهة إرسائيل.
ٍ
أدوات عديد ًة عىل
ولتحقيق هذه املصلحة ،استخدمت سورية
رأسها التحالف مع حركة أمل الشيعية بقيادة نبيه بري؛ إذ وجدت
فيها األداة الرئيسة للحفاظ عىل لبنان ،فهو مبنزلة خارصة ملواجهة
إرسائيل .((1(.وقد كان ذلك راج ًعا عىل نح ٍو أسايس إىل دور حركة أمل
يف املواجهة مع منظمة التحرير الفلسطينية بوصفها القوة الرئيسة
املناهضة إلرسائيل آنذاك( ،((1وذلك عىل أساس أ ّن دمشق التي كانت
ترغب يف إعادة االستيالء عىل "الورقة اللبنانية" قررت عدم فتح باب
وخصوصا أ ّن
للرشاكة مر ًة أخرى مع منظمة التحرير الفلسطينية،
ً
عرفات قد انتقل إىل تونس؛ ما يعني تحرره من الوصاية السورية
وقدرته عىل اتباع سياسات مستقلة تخشاها دمشق .ونتيج ًة لذلك
قامت حربان يف طرابلس واملخيامت الفلسطينية جنوب بريوت ترت َّب
عليهام إلغاء العامل الفلسطيني يف لبنان( .((1وعىل ال ّرغم من ذلك
12 Ibid., pp. 3- 4.
13 Saouli, pp.71- 72.
14 Ibid., p.9.
 15إلهه روستامى ،تأثري إيران ونفوذها يف املنطقة ،فاطمة نرص (مرتجمة)( ،القاهرة:
سطور جديدة ،)2011 ،ص .146
 16حازم صاغية ،سوريا ولبنان :أصول العالقات وآفاقها (أبوظبي :مركز اإلمارات للدراسات
والبحوث االسرتاتيجية ،)2007 ،ص .23 -22
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كانت لسورية مصلحة يف بلورة عالقتها بحزب الله ،عىل أساس أنه سورية أرادت بناء دولة لبنانية قوية بعد الطائف ،عىل ال ّرغم من
رفع شعار املقاومة .ومن مث ّة ه َّيأ املناخ لتستعيد سورية سيطرتها عىل الرغبة يف إحكام السيطرة عليها(.((2
لبنان يف مواجهة إرسائيل( .((1ومل تعد سورية تثق بغري "حزب الله"
وخصوصا أ ّن
أدا ًة لها ملقاومة السيطرة اإلرسائيلية عىل لبنان،
ً
الشيوعيني اللبنانيني الذين اتهموا بـ "العرفيه" جرى قتْلهم لضامن
احتكار "حزب الله" نشا َط املقاومة ،وأ ّن الفوىض قد سادت يف أنحاء
بريوت؛ فم َّهد ذلك كله لعودة القوات السورية إىل بريوت عام 1987؛
إذ دخلت يف ذلك العام دخول الفاتحني ،بل إنها سيطرت عىل املناطق
الرشقية عام .((1(1995
وعىل ال ّرغم من هذا التوافق يف املصالح بني سورية وحزب الله ،يف ما
يتعلق باستخدام سورية لحزب الله أدا ًة ملواجهة االحتالل اإلرسائييل،
فقد كانت هناك أدلة كثرية عىل عدم التنسيق بني الطرفني؛ ويرجع
كل طرف كانت له أولوياته وأجندته الخاصة
ذلك باألساس إىل أ ّن ّ
داخل لبنان( ،((1وعىل ال ّرغم من هذا االختالف فإ ّن سلطة سورية
يف لبنان اقتضت رضور ًة تسليم حزب الله بهذه السلطة واستسالمه
أي نفوذ لغريهام يف لبنان
لها(((2؛ أي إ ّن كلًّ من سورية وإيران رفضتا ّ
بحل املشكالت ومحاولة التهدئة يف
يف الثامنينيات ،ومن مث َّة متسكتا ّ
ما بينهام للحفاظ عىل هذا النفوذ املتفرد.

القسم الثالث :عالقة حزب اهلل
بالدولة اللبنانية

تشكلت عالقة حزب الله بالدولة اللبنانية يف إطار ثالثة أبعاد رئيسة،
هي:
البعد األول :حزب الله دول ًة داخل الدولة اللبنانية أثناء فرتة الحرب
األهلية.
فاعل سياسيًّا داخل الدولة اللبنانية
البعد الثاين :حزب الله بوصفه ً
بعد اتفاق الطائف الذي أنهى الحرب األهلية عام .1989

البعد الثالث :أبعاد العالقة بني حزب الله والدولة اللبنانية :أهي
كذلك كان التوازن الذي أحدثته سورية بني الفصائل املختلفة يف لبنان،
لالندماج أم للتكامل األمني؟
سواء بني املوارنة والسنة والشيعة ،أو بني حركة أمل وحزب الله ،أو
التوازن الذي أحدثته بني الدولة اللبنانية بعد بنائها من خالل اتفاق
الطائف عام  1989وحزب الله؛ إذ ساهمت سورية يف بناء الدولة البعد األول :حزب اهلل
ً
دولة داخل الدولة اللبنانية
اللبنانية ،ويف الوقت نفسه دعمت استمرارية حزب الله حليفًا أمن ًّيا
لها .وظلت دمشق هي املسيطرة بفعل التوزيع الجديد للسلطات أثناء فترة الحرب األهلية
كل من الرؤساء الثالثة :رئيس
أي سلطة فعلية لدى ّ
الذي منع بروز ّ
ذكرنا سابقًا أ ّن دراسة العالقة بني حزب الله والدولة اللبنانية يف فرتة
الجمهورية ،ورئيس املجلس النيايب ،ورئيس الحكومة .وباتت سورية
الحرب األهلية ميكن أن تصاغ يف إطار النموذج الذي قدمه Joel
أي نزاع يطرأ ،وأصبحت املعادلة السورية بعد اتفاق
مرج ًعا للفصل يف ّ
 ،Migdalوهو الدولة الضعيفة التي يسيطر عليها املجتمع القوي
الطائف هي التحكم املطلق يف لبنان ،ما يعني التغلب عىل الضعف
 Strong Society – Weak state؛ إذ هناك عوامل عديد ًة أكسبت
الداخيل للدولة سياس ًّيا واقتصاديًّا بعد أن كانت املعادلة قامئ ًة عىل
ضعف يف الداخل؛ ومعنى ذلك أ ّن الدولة اللبنانية ضعفًا ،وقد كان من أهمها الحرب األهلية ،واالحتالل
ٍ
تتست عىل
وجود ق َّوة يف الخارج َّ
اإلرسائييل ،واالحتالل السوري ،وكذلك انقسامها بسبب انقسامات
 17انظر:
لكل هذه العوامل أصبحت الدولة
السلطة ثقافيًّا ودينيًّا .ونتيجة ّ
- Asad Abu Khalil, p. 14.
 - Samii, p.38اللبنانية ضعيف ًة وهشةً .وعىل الجانب اآلخر كانت هناك عوامل
عديدة أكسبت حزب الله ق ـ َّوةً؛ وهي حملته العسكرية إلنهاء
 18صاغية ،ص .24 -23
20

روستامي ،ص .148 -147

19 Samii, pp. 38- 39.

21

صاغية ،ص .26 -25
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االحتالل اإلرسائييل ،وكذلك تدخل إيران وسورية لدعمه( .((2ولعل من يوضح نزار حمزة التنظي َم املعلن لحزب الله منذ عام  .((2(1988فهذا
أبرز ما قيل عن ضعف الدولة اللبنانية يف فرتة الحرب األهلية يف التنظيم ،يف حقيقة األمر ،يتضمن العديد من اللجان واألجهزة التي لها
فكل طائفة لجأت دور مشابه لدور أجهزة موجودة يف بناء الدولة؛ مثل الجهاز الدعايئ،
رسة؛ ّ
مقابل الطوائف هو تعبري الدكتور أنطوان م ّ
والجهاز الخدمي ،والجهاز األمني واالستخبارايت(.((2
سمه العنف واالستقواء(.((2
إىل ما َّ
السابقة – ينحو
وبناء عىل أوضاع نشأة حزب الله يف الدولة اللبنانية ،وعىل نشأته وإن كان تحليل بعضهم  -عىل ال ّرغم من هذه األفكار َّ
ً
إىل أ ّن تطبيق منوذج مجدال ال يصلح يف الحالة اللبنانية ،نظ ًرا إىل أ ّن
الفاعلة يف مجتمع مدين قوي ،فإننا يف حاجة إىل تطبيق منظور آخر،
لِلُبنان خصوصي ًة يف البناء والرشاكة قامئ ًة عىل ما يُسمى من ّو الوفاق
هو منظور الدولة يف املجتمع الذي استفاض يف رشحه Migdal؛ إذ
القومي ،فإ ّن إدراك هذه الحقيقة يعني أ ّن الدولة اللبنانية ليست
يرى هذا املنظور أ ّن الدولة يف حالة تنافس مع املنظامت املجتمعية ،ضعيف ًة ومفكك ًة  -كام يشري إىل ذلك منوذج مجدال – بل هي قوية(.((2
بل إ ّن املنظامت املجتمعية نفسها يف حالة تنافس مع بعضها محورها
ذوو القدرة عىل ْ
كسب والء املواطنني ،بحكم قدرة هؤالء الفاعلني البعد الثاني :حزب اهلل فاع ًلا سياس ًيّا
املتنافسني  -مبا يف ذلك الدولة  -عىل تقديم األمن والخدمات لهم .داخل الدولة اللبنانية بعد اتفاق الطائف
وهذا يشري إىل أ ّن هذا املنظور ينطبق عىل حالة حزب الله يف إطار الذي أنهى الحرب األهلية عام 1989
الدولة اللبنانية؛ فخالل فرتة طويلة من الحرب األهلية سيطرت مثَّل اتفاق الطائف عام  1989بداي ًة جديد ًة لتغري طبيعة العالقة بني
املنظامت الدينية والعرقية واملجتمعية عىل الدولة؛ فقد كان
الدولة اللبنانية والطوائف املختلفة عىل رأسها حزب الله؛ وذلك يرجع
املواطنون يعتمدون عليها من أجل تحقيق الحامية والحصول عىل
إىل ازدياد ق َّوة الدولة يف مواجهة الطوائف املختلفة ،ويشري إىل أنها
الخدمات .وهذا عىل عكس ما ذهب إليه ماكس فيري حني ع ّد الدولة
أصبحت أقوى الفاعلني يف إطار املجتمع اللبناين وفقًا ملنظور الدولة يف
هي املحتكرة للقوة واملحتكرة لتوزيع املوارد يف املجتمع(.((2
املجتمع لـ  .Joel Migdalولنئ كان بعضهم يرى أ ّن دولة لبنان بعد
وما يؤكِّد سيطرة املنظامت الدينية والعرقية واملجتمعية عىل الدولة ،الطائف ليست ،عىل نح ٍو كبري ،أحسن حالً مام كانت عليه قبله  -إذ
هو ذلك التناقض الذي كان عليه الدستور اللبناين الذي أراد أن يرى رشيد جاميل أمني التجمع الوطني للعمل االجتامعي عىل سبيل
يعامل اللبنانيني بالتساوي أمام القانون ،ويف الوقت نفسه أعطى
املثال ،أ ّن دولة الطائف عانت يف بدايتها من فوىض دستورية وعجز
ٍ
تناقض سلطة الدولة وتح ُّد من نفوذها .كام أنه
سلطات
الطوائف
ُ
عن البناء واإلعــار( - ((2فــإ ّن الجديد فيها واألكرث بــروزًا من ق َّوة
طوائف دينية،
أعطى اللبنانيني حقًّا يف الوظائف بصفتهم أعضا ًء يف
َ
الدولة هو محاوالت حزب الله االندماج يف الدولة اللبنانية .ولنئ كان
ال بصفتهم ينتمون إىل الدولة اللبنانية؛ ما يعني أ ّن الوالء للدولة جاء
ذلك قد جرى بدرجات مختلفة ،فهو يعني أ ّن الحزب بدأ يتحول إىل
مبنزلة حلقة أخرية يف سلسلة الوالءات(.((2
فاعل داخل الدولة اللبنانية أكرث من كونه دول ًة داخل الدولة.
ويف هذا اإلطار ،ساهمت عوامل عديدة يف أن يسيطر حزب الله عىل
وخصوصا وقد كان مث َّة عدد من املؤرشات ّ
دل عىل محاوالت الحزب التحول
الدولة اللبنانية إىل تقديم الحامية والخدمات للمواطنني،
ً
الشيعة منهم .ومتثّلت هذه العوامل بأوضاع الشيعة املتدهورة ،إىل فاعل داخل الدولة؛ أولها قرار الحزب بقبول اتفاق الطائف ،إذا
إضاف ًة إىل الثورة اإليرانية ،واالحتالل اإلرسائييل للجنوب اللبناين .ومن كان هذا القرار يعني قبول الحزب تأجيل مسألة إقامة دولة إسالمية
مث َّة فإ ّن عد ًدا من املحللني رأى أ ّن حزب الله قد وصل خالل فرتة
مجال للدولة .ويف هذا اإلطار أيضً ا
الحرب األهلية إىل ما يُع ّد تقليديًّا ً
26 Hamzeh, p.325.
27

22 Bryan R. Early, p. 117.
 23أنطوان نرصي مرسة" ،ثقافة الوحدة الوطنية يف املجتمع املتنوع :الحالة اللبنانية"،
املستقبل العريب ،العدد ( 101يوليو  ،)1987ص .129
 24أمل حامدة ،معادلة جديدة" :إعادة تشكل العالقة بني الدولة واملجتمع بعد الثورات
العربية" ،ملحق مجلة السياسة الدولية ،العدد ( 189متوز /يوليو  ،)2012ص .10
 25عطية ،ص .131

بشأن تفاصيل الهيكل التنظيمي لحزب الله انظر:

Ibid., pp. 325- 327.

بلقزيز ،ص .52 -49
وبشأن الجهاز الدعايئ انظر :درية شفيق بسيوين" ،إرسائيل والدائرة الخليجية :حتميات
األيديولوجيات وبرجامتيات املصالح" ،مجلة شؤون خليجية ،عدد  ،60شتاء  ،2010ص .19
 28مرسة ،ص .132 -131
 29عصام نعامن" ،حلقة دراسية بعنوان لبنان بعد اتفاق الطائف اإليجابيات والسلبيات"،
املستقبل العريب ،عدد  ،157آذار /مارس  ،1992ص .163
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وفقًا للنموذج اإليراين يف لبنان( .((3وثانيها قبول املشاركة يف االنتخابات
الربملانية عام  .1992وتتضمن مشاركة الحزب يف االنتخابات الربملانية
ع َّدة أمور يف ما يتعلق باستمرار توجه الحزب نحو دور فاعل داخل
الدولة ،من ذلك ما تشري إليه مشاركة الحزب يف االنتخابات من توج ٍه
عىل نح ٍو رضايئ إلعطاء سلطة هذه الدولة رشعي ًة(.((3
ولنئ كانت املشاركة يف االنتخابات ال تعني يف نظر بعضهم التحول
إىل فاعل سيايس نظ ًرا إىل بعض املشكالت التي أحاطت باالنتخابات
نفسها ،فإ ّن انتخابات  1992اتسمت باملقاطعة .أما انتخابات 1996
فقد أشار جورج ناصيف إىل أنها مل تحقّق نتائج مرج َّوة يف ما يتعلق
بنم ّو املشاركة السياسية( .((3ولكن عىل ال ّرغم من ذلك ،فإ ّن املشاركة
يف االنتخابات تضمنت أحد مؤرشات التحول إىل فاعل سيايس من
خالل تحالفات الحزب االنتخابية(.((3
ِ
يكتف حزب الله بأن تكون له حامسة أكرب يف االندماج يف النظام
ومل
السيايس اللبناين من خالل تحالفاته االنتخابية يف االنتخابات املختلفة،
بل وقَّع ما ُس ِّم َي مذكرة تفاهم مع ميشيل عون سنة  .2006وهذه
املذكرة ،كام وصفها ميشيل عون نفسه ،ثورة تجاه تحول حزب الله
إىل فاعل سيايس واندماجه يف النظام السيايس اللبناين(((3؛ فضمن
هذا التفاهم التزام حزب الله بأمور عديدة يف املستقبل تؤكِّد له
هذا االندماج السيايس؛ من ذلك التزام الدميقراطية التوافقية ،وبناء
الدولة ،ومحاسبة الفاسدين ،والحوار بشأن مستقبل سالح الحزب
يف إطار لبناين .كام جرى تأكيد إقامة عالقات دبلوماسية بني لبنان
وسورية ،وحامية لبنان وصيانة استقالله وسيادته أيضً ا(.((3

 30انظر:
- Bryan R. Early, pp. 120- 121.
- Samii, PP. 40- 41.
31 Bryan R. Early, p. 121.
 32ندوة بعنوان "االنتخابات النيابية يف لبنان واقعها وآفاقها" ،املستقبل العريب ،العدد
 ،212أكتوبر ،1996 ،ص .121- 120
 33بشأن تفاصيل تحالفات حزب الله االنتخابية يف االنتخابات املحلية عىل سبيل املثال
عام  1998انظر:
Nizar Hamzeh, “Lebanon's Islamists and Local Politics: A New Reality”, Third
World Quartenly. Vol. 21. no. 5. Oct., 2000, pp. 745- 746.
وبشأن تفاصيل التحالفات االنتخابية لحزب الله يف االنتخابات املحلية عام  2009انظر :عالء
عبد الحميد" ،االنتخابات اللبنانية :صعود املواالة وتراجع املعارضة" ،السياسة الدولية ،العدد
) 177متوز /يوليو  ،(2009ص .243
 34قزي ،ص .130
 35انظر :نص ورقــة التفاهم بني حزب الله والتيار الوطني الحر املعلنة ،بتاريخ
 6شباط /فرباير .2006

غري أ ّن هذا التحالف بني حزب الله وميشيل عون ،وفقًا لعدد من
املحللني ،يُع ّد أحد التحالفات املتضاربة التي آل إليها العجز عن توليد
إجامعات لبنانية ،وهي االنقسامات التي نتجت من االنسحاب السوري
من لبنان(((3؛ وهذا يعني أنه قد يكون نتيج ًة منطقي ًة ملزيد من االنقسام
والرغبة يف كسب االنتخابات ،أي إنه تحالف تكتييك ،ال غري.

أ ّما املؤرش الثالث ّ
الدال عىل تح ُّول حزب الله إىل فاعل سيايس ،فهو
ذلك املتعلق مبوقعه يف السلطة والقضايا التي طرحها من جهة تعبريها
عن أجندة فاعل سيايس أو انعدام ذلك؛ فلقد كان حزب الله يف بداية
اندماجه يف الحياة السياسية يتمتع مبوقع الفاعل يف إطار الربملان،
وبالتحديد يف إطار املعارضة يف السلطة الترشيعية .ومن خالل هذا
املوقع وجدنا أ ّن حزب الله حاول أن يطرح العديد من القضايا التي
مثَّل بعضها تحديًا للنظام السيايس القائم ،وأ ّدى ذلك إىل تعارض مع
ديناميات تحوله إىل فاعل داخل هذا النظام .إال أنه رسعان ما تراجع
عن تلك القضايا وعن الدفع بها؛ ومن ذلك عىل سبيل املثال قضية
إلغاء الطائفية( .((3ومن القضايا األخرى التي أثارها حزب الله يف
الربملان ،قضية إعطاء املقاومة الرشعي َة بوساطة الربملان ،إال أنه وصفها
بأنها مقاومة لبنانية ،ومل يع ّدها مقاوم ًة خاص ًة بحزب الله(.((3
حافل بالدفاع عن املقاومة
وقد كان خطاب األمني العام لحزب الله ً
كل موقف ،مبا يف ذلك الدفاع عنها يف مواجهة قرارات حكومة
يف ّ
السنيورة التي اتخذت قرا ًرا ض ّد حزب الله وشبكة اتصاالته ،ومن مث ّة
فقد ع ّد نرص الله هذا القرار من جانب الحكومة مبنزلة إعالن حرب
عىل حزب الله(.((3

36
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37 Nizar Hamzeh, p. 334.
38 Ibid., p. 334.
 39سليامن صامية" ،موقف حزب الله من العدوان اإلرسائييل عىل لبنان" دراسة يف
تحليل خطابات نرص الله بعد حرب يوليو  2006حتى االنتخابات الرئاسية عام  ،2007رسالة
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ِ
يكتف الحزب مبوقع املعارضة ،بل تد َّرج حتى دخل يف التشكيل
ومل
الوزاري لحكومة السنيورة يف بداية عام  ،2005ومل تكن تلك نهاية
طموحات الحزب يف العمل من داخل موقع السلطة؛ إذ إ ّن الحزب
أثار أواخر عام  2006قضية الثلث املعطل التي أراد بها أن يحصل
أعضاء املعارضة يف الحكومة اللبنانية املنتمون إىل حزب الله ،وعددهم
حق الفيتو أو النقض
أحد عرش عض ًوا من إجاميل ثالثني عض ًوا ،عىل ّ
للقرارات الصادرة من الوزارة .وقد أثارت هذه القضية أزم ًة كبري ًة يف
الحياة السياسية اللبنانية( .((4وبالفعل ،استطاع الحزب الحصول عىل
هذا الثلث املعطل وفقًا التفاق الدوحة عام  ،2008ولكن بعد أحداث
كثرية ،من بينها حرب بريوت يف هذا العام(.((4

البعد الثالث :أبعاد العالقة
بين حزب اهلل والدولة اللبنانية،
أهي لالندماج أم للتكامل األمني؟
عىل ال ّرغم مام ذُكر بشأن مؤرشات تحوله إىل فاعل سيايس ،فقد
بقيت مجاالت عديدة مل يندمج فيها الحزب مع الدولة اللبنانية .ومن
مث َّة مثَّلت هذه األبعاد واملجاالت أدل ًة عىل انعدام اندماج الحزب،
عىل نح ٍو كامل ،يف الدولة ،فكانت أدلَّة عىل انعدام تح ّوله إىل فاعلٍ
سيايس ،عىل نح ٍو كامل أيضً ا .ومن أهم مجاالت ذلك االندماج ،املجال
ّ
مستقل شبيه
ّ
األمني؛ إذ ميكن القول إ ّن انتقال حزب الله من موقع
مبوقع الدولة إىل موقع منظمة مجتمعية أو فاعل سيايس داخل
الدولة قد متيز بخصوصية معينة ،هي أ ّن الدولة اللبنانية أعطت
خاصا لالحتفاظ بسالحه واالستمرار يف املقاومة
حزب الله ترصي ًحا ًّ
العسكرية يف مواجهة االحتالل اإلرسائييل ،ومن مث ّة كان الحزب
ميثّل امليلشيا الوحيدة التي احتفظت بهذه امليزة ،وكان ذلك األمر
أقل من
متمي ًزا ذا خصوصية معينة؛ وذلك أل ّن السامح بق َّوة عسكرية ّ
40 Samii, pp. 51- 52.
 41رابحة سيف الدين عالم" ،جدل حول إحياء العالقات السورية – اللبنانية" ،السياسة
الدولية ،العدد ( 174ترشين األول /أكتوبر  ،)2008ص .179

تشرين الثاني  /نوفمبر 2013

الدولة – وفقًا لرؤية  - Migdalكام سبق الذكر ،أمر ال ميكن تخيله
بالنسبة إىل حكومة ضعيفة تسعى لتأكيد سيطرتها داخل املجتمع.
وإ ّن السؤال الذي يطرحه  Bryan R. Earlyيف هذا الشأن هو "ملاذا
مل تقم الدولة اللبنانية بهذا األمر عند إعادة بنائها وبالتحديد وفقًا
التفاق الطائف"(.((4
قبل ،وبخاصة صبحي
لقد أجاب عن هذا التساؤل قادة حزب الله من ُ
الطفييل؛ إذ أكد أ ّن استمرار سالح حزب الله معلّق بقدرة الدولة اللبنانية
عىل بناء جيش قادر عىل مواجهة الغزو اإلرسائييل(.((4
ومعنى ذلك أ ّن استمرار االحتالل اإلرسائييل للبنان هو الذي أ َّدى إىل
أن تسمح الدولة اللبنانية لحزب الله باالحتفاظ مبكانة منافسة لها
يف املجال األمني .ومن مث ّة ،يصبح السؤال الثاين الذي يطرحهBryan
 R. Earlyيف هذا الشأن هو :ملاذا سمحت الدولة اللبنانية لحزب الله
باالستمرار يف املقاومة واالحتفاظ بسالحه عىل ال ّرغم من االنسحاب
اإلرسائييل من الجنوب اللبناين(((4؟
ونستطيع القول يف هذا الشأن إ ّن دوافع الدولة اللبنانية للسامح
لحزب الله باالحتفاظ بسالحه ومقاومته ،ومن مث ّة استمرار تنافسه
األمني معها غري واضحة ،وإنها قد تعود إىل ع َّدة أسباب تتعلق باستقرار
دعم سورية لقتال حزب الله ض ّد إرسائيل ،وقد يكون جيش الدولة غري
قادر عىل إخراج حزب الله من الرصاع مع إرسائيل ،أو غري ر ٍ
اض عن
ذلك(.((4
وبعد االنسحاب السوري من لبنان أصبحت مجاالت التنسيق بني
الحزب والدولة اللبنانية يف حالة تخ ُّبط؛ فتار ًة يَحدث تنافس أمني يف
الدولة والحزب مثلام كانت عليه الحال عام  ،2008عندما حاولت الدولة
اللبنانية إحكام السيطرة األمنية عىل إقليم الدولة كلّها ،حني اتخذت
قرا ًرا يف هذا العام يشري إىل ع ّد إجراءات املقاومة األمنية أو شبكة
االتصاالت التابعة لحزب الله مبنزلة اعتداء عىل أمن الدولة ،وقرا ًرا آخر
بإقالة قائد جهاز أمن املطار العميد وفيق شقري من منصبه( .((4غري أ ّن
الحزب رفض االمتثال لهذين القرارين وطالب الحكومة بالرتاجع عنهام.
وترتَّب عىل ذلك سلسلة من املواجهات العنيفة بني حزب الله وحركة
43
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42 Bryan R. Early, p. 122.

44 Ibid., p. 124.
45 Ibid., p. 124.
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أمل والحزب السوري القومي االجتامعي من جهة ،وأنصار تيار املستقبل
الحزب االشرتايك التقدمي من جهة أخرى( ،((4ولكن هناك تار ًة أخرى،
مواقف أمنية مع َّينة.
تكامل أمني من خالل التنسيق يف َ
وتشري تلك األحــداث إىل أ ّن املجال األمني مازال غامضً ا يف عالقة
حزب الله بالدولة اللبنانية ،وإىل أنّه يقبل مزي ًدا من التنافس أو التكامل
بني الطرفني.

وخصوصا منذ
تراجع التمويل اإليراين لحزب الله منذ التسعينيات،
ً
بداية القرن الحادي والعرشين؛ فمنذ عام  2004تراوح الدعم املايل
الذي يتلقاه حزب الله من إيران بني  60مليونًا و 80مليون دوالر
سنويًّا؛ إذ تشري التقديرات نفسها إىل أ ّن حزب الله تلقَّى متويالت
أكرب من الشيعة يف لبنان والكويت والسعودية ،ومن ماليني اللبنانيني
الذين يعيشون يف الخارج(.((4

وينقلنا ذلك مبارش ًة إىل تدخل سورية يف تحديد شكل العالقة بني
أسايس مل يحد
حزب الله والدولة اللبنانية؛ إذ كان لهذا التدخل خ ٌّط
ٌّ
القسم الرابع :تدخل ّ
كل من
عنه طوال فرتة الوجود السوري يف لبنان ،وحتى بعد االنسحاب منه.
إيران وسورية في العالقة
ويتمثّل هذا الخ ّط بالحفاظ عىل التوازن يف عالقة الدولة بالحزب.
ونستطيع القول إ ّن خ ّط الحفاظ عىل التوازن انقسم إىل فرعني؛
بين حزب اهلل والدولة اللبنانية
أحدهام يتمثّل بامليل إىل دعم الدولة عىل حساب الحزب ،واآلخر
إذا أردنا تحليل تدخُّل إيران يف العالقة بني حزب الله والدولة اللبنانية ،يتمثّل بدعم الحزب عىل حساب الدولة.
فسنجد أ ّن هذا التدخُّل سار يف وقت واحد يف اتجاهني رمبا يكونان
ونجد أ ّن الوقائع واألدلة التي تشري إىل دعم سورية للدولة اللبنانية
متضادين؛ فمن جهة أوىل ظلَّت إيران تدعم تنافس حزب الله مع
عىل حساب الحزب كانت بارز ًة يف كثري من األحيان حتى أ ّن كث ًريا من
الدولة يف املجال األمني ،وذلك من خالل إمداد الحزب باملساعدات
املحللني رأى أ ّن من ضمن األسباب التي أ َّدت إىل عدم قيام الدولة
املادية والسالح ،بدعمه قصد مقاومة االحتالل اإلرسائييل؛ من أجل
اللبنانية بنزع سالح حزب الله عند إعادة بنائها وفقًا التفاق الطائف،
تأكيد تنافسه مع الدولة يف هذا املجال .وهذا يعني أ ّن إيران دعمت هو اطمئنان الدولة إىل أ ّن وجود القوات السورية من شأنه أن مينع
القدرة التنافسية للحزب مع الدولة يف أحد مجاالت وظائفها األساسية ،حزب الله من محاولة السيطرة عىل الحكومة أو الدولة(.((4
وهو األمن.
ولقد كانت سورية تدعم الدولة عىل حساب الحزب من خالل تحديد
دوره يف مقاومة االحتالل اإلرسائييل قبل االنسحاب اإلرسائييل من
الجنوب اللبناين ،وبعده من خالل تضييق نطاق الرصاع العسكري
لحزب الله يف مزارع شبعا فقط ،ما يعني أ ّن سورية كانت الدولة
الوحيدة القادرة عىل فرض إرادة الدولة اللبنانية عىل حزب الله(.((5
أما الفرع الثاين يف الخط السوري للحفاظ عىل التوازن يف إطار الدولة
اللبنانية ،فهو املتمثّل بامليل إىل دعم الحزب عىل حساب الدولة؛
فهناك العديد من الحقائق التي تؤيّد بروز هذا الدعم السوري
لحزب الله يف كثري من األحيان ،ومنها أ ّن سورية كانت متنع الحكومة
وإ ّن االتجاه الثاين يف تدخل إيران يف العالقة بني الحزب والدولة اللبنانية من التدخل يف أنشطة حزب الله .فإذا كانت سورية ق َّيدت
اللبنانية ،من جهة أخرى ،متمثّل باملحافظة عىل التوازن بينهام؛ فمن عىل نح ٍو كبري أنشطة الحزب يف املقاومة ،فإنها أرصت عىل بقاء قتاله
الناحية األمنية ،عىل ال ّرغم من تدعيم إيران القدرة التنافسية للحزب
يف مواجهة الدولة فإنها كانت دامئًا تستجيب للضغوط السورية يف أن  48إلهه روستامى ،ص .157
49 Early, p. 122.
يكون هذا الدعم يف حدود معينة ال يتجاوزها .وتشري التقديرات إىل
50

 47عالم ،ص .179

انظر:

- Ibid., pp. 124- 125.
- Adham Saouli, p. 78.
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ض ّد إرسائيل ،ولكن عىل أن يكون ذلك محصو ًرا يف مزارع شبعا كام التطورات ،يف حقيقة األمر ،تربز مضامني جديد ًة للعالقة التي اهتمت
سبق الذكر .ويدفعنا هذا إىل القول إ ّن االنسحاب السوري من لبنان بها الدراسة؛ هي العالقة بني إيران وسورية وحزب الله وأثرها يف
ساهم يف بقاء التوازن بني الحزب والدولة اللبنانية ،ولكن بطريقة الدولة اللبنانية ،وهذه املضامني هي:
مختلفة؛ فمن ناحية أوىل كان هذا االنسحاب سب ًبا يف ق َّوة الحزب
إ ّن املضمون الجديد الذي يحمله تدخل حزب الله مبارش ًة يف الرصاع
سياس ًّيا من خالل إعطاء الحزب فرصة ملء الفراغ الذي نجم عن
الدائر يف سورية مختلف ،عىل نح ٍو ما ،عن تدخل الدول األخرى
االنسحاب السوري .ومن ناحية ثانية ،كان هذا االنسحاب سب ًبا يف ق َّوة
املدعمة للحزب يف العالقة بينه وبني الدولة اللبنانية؛ فهو يشري ،هذه
الدولة اللبنانية عىل أساس أ ّن وجود القوات السورية يف لبنان وإن
املرة ،إىل أ ّن شكل العالقة معكوس نو ًعا ما؛ إذ ال تتدخل سورية يف
كان استُخدم ملصلحة دعم الدولة اللبنانية ،أثار العديد من التساؤالت
العالقة بني الحزب والدولة اللبنانية ،ولكن يأيت تدخُّل الحزب إىل
كل مقومات الدولة
بشأن مدى استقالليتها ،وهذا يعني امتالكها ّ
جانب النظام السوري عىل نح ٍو مبارش ليؤث ِّر يف الدولة اللبنانية ،ويف
السابقة الذِّكر.
الفيربية واملجدالية َّ
السياق هو :كيف يكون تدخل
عالقة الحزب بها .والسؤال يف هذا ِّ
ويف هذا اإلطار جاءت التحليالت لتشري إىل أ ّن االنسحاب السوري الحزب إىل جانب النظام السوري مؤث ِّ ًرا يف الدولة اللبنانية من جهة،
دعم اندماج الحزب يف الدولة اللبنانية عىل أساس أ ّن االنسحاب أنهى ومؤث ًرا يف عالقة الحزب بهذه الدولة من جهة أخرى؟
العالقة املبارشة بني حزب الله وسورية(.((5
ينبغي أن نشري إىل أ ّن تدخل الحزب ملصلحة النظام السوري ،قد أث َّر
ومن ناحية ثالثة ،يذهب عدد آخر من املحللني إىل القول إ ّن
يف الدولة اللبنانية من خالل الرتاشق بني العديد من التيارات يف لبنان،
االنسحاب السوري من لبنان كان داف ًعا إىل دعم اندماج حزب الله يف
وخصوصا أ ّن الدولة اللبنانية
له،
واملعارض
بشار
نظام
منها
د
ي
املؤ
ً
ّ
الكل
يعني ذلك االنفصال ّ
الدولة اللبنانية بدرجة أكرب ،من دون أن َ
وكل من سورية وإيران ،يف حال استمرار الدعم السوري واملجتمع اللبناين قد تأثرا باألحداث السورية منذ بدايتها ،حتى قبل
بني الحزب ّ
رشا .ومنذ بدء األزمة السورية ،جدير بنا
مبا
ُّل
ً
خ
تد
فيها
الحزب
ُّل
خ
تد
ً
واإلي ـراين له حتى بعد حرب متوز /يوليو 2006؛ وذلك من خالل
ِ
إمداده بالسالح ومساعدته عىل تعويض ما ُد ِّمر منه خالل الحرب( .((5ذكر وقوع ع َّدة حوادث يف لبنان تعود كلّها إىل االنقسامات اللبنانية
تجاه ما يحدث يف سورية؛ فعىل سبيل املثال ع ّد بعضهم اشتباكات
غري أ ّن تطورات األزمة يف سورية أثبتت أ ّن االندماج الكامل للحزب،
طرابلس املتجددة منوذ ًجا مصغ ًرا للحرب بني نظام بشار األسد
أو تنسيقه األمني مع الدولة اللبنانية رمبا يتأثر كث ًريا بتطورات الوضع
يف سورية؛ إذ إن تدخل الحزب عىل نح ٍو مبارش يف هذه األزمة أدى ،ومعارضيه؛ ذلك أ ّن املواجهات فيها تجري ،من جهة ،بني مسلحني
ّ
َّ
يسيطرون عىل منطقة فيها كتلة سكنية تع ُّد نحو  50ألف مواطن،
بالنسبة إىل الدولة اللبنانية ،إىل توتر أمني كبري.
ومسلحني ُسنة يف منطقة باب التبانة املقابلة املتصلة بطرابلس التي
يقطنها نحو  400ألف أغلبهم من السنة ،من جهة أخرى(.((5

القسم الخامس :تدخل حزب اهلل
في األزمة السورية
وأثره في الدولة اللبنانية

ولكل طرف من الطرفني انتامؤه املذهبي كام سبق الذِّكر ،إضاف ًة إىل
انتامئه السيايس؛ فجبل محسن العلوي يدين بالوالء لبشار وحافظ
األسد وحسن نرص الله ،أ ّما باب التبانة فيدين بالوالء للجيش السوري
الحر ولتيار رفيق الحريري(.((5

تتناول الدراسة يف هذا القسم التطورات الجديدة يف العالقة بني
رشا وما سبق يعني أ ّن تدخل الحزب يف هذا الرصاع قد أ َّدى إىل زيادة
حزب الله والنظام السوري من حيث تدخُّل حزب الله تدخ ًُّل مبا ً
يف الرصاع الدائر يف سورية ملصلحة نظام بشار األسد .وإ ّن هذه هذه املناوشات والرتاشقات بني التيارات اللبنانية املؤيّدة لنظام
 51محمود صالح الكردي" ،لبنان بني تداعيات االنسحاب السوري واالنتخابات الترشيعية"،
املستقبل العريب ،العدد ( 316حزيران /يونيو  ،)2005ص .40
 52عبد الحميد ،ص .245

 53بشارة نصار رشبل ،اشتباكات طرابلس منوذج النعكاس األزمة السورية يف لبنان،
(اإلمارات :مركز اإلمارات للدراسات والبحوث االسرتاتيجية ،آب /أغسطس .)2012
 54املرجع نفسه.

دراسات وأوراق تحليليّة
العالقة بين إيران وسورية وحزب اهلل وآثارها في الدولة اللبنانية

بشار واملعارضة له ،وأ ّن هذا األمر ميكن أن يؤ ِّد َي إىل انقسام الدولة
وتفكُّكها .إال أ ّن الدولة ظلت غري قادرة عىل منع حزب الله من
التدخل يف األزمة السورية مبارشةً ،أو غري راغبة يف ذلك .ومن مث ّة فإ ّن
تنافسا أمن ًّيا حتى لو كانت الدولة
هذا يُع ُّد وفقًا لوجهة النظر تلكً ،
ت ُسهل له هذه املهمة يف بعض األحيان؛ إذ ترجع هذه التسهيالت إىل
عدم قدرة الدولة عىل أن يندمج الحزب يف إطارها.
ومل يتوقف األمر عند التنافس األمني بني حزب الله والدولة اللبنانية
عندما اتَّخذ قرا ًرا منفر ًدا مفاده التدخل يف األزمة السورية فحسب،
رصح بها حسن نرص الله يف
بل كان ذلك من خالل اإلعالنات التي َّ
أيار /مايو املايض .ومن هذه اإلعالنات إعالن استعداده لتلقِّي سالح
نوعي كارس من سورية للتوازن ،وهنا قد يكون املقصود السالحني
الكياموي والجرثومي .ورمبا يعني هذا اإلعالن ضمن مضامني أخرى
وضع لبنان دول ًة يف مواجهة مع إرسائيل .أ ّما اإلعالن الثاين ،فهو إعالنه
القتال ض ّد التكفرييني يف سورية ،وهذا يعني تعريض الدولة اللبنانية
لخطورة متعلقة بتنظيم القاعدة(.((5
وينقلنا هذا إىل النقطة الثانية يف شأن ما تحمله التطورات اإلقليمية
الحالية املتعلقة باألزمة السورية من مضامني جديدة للعالقة بني إيران
وسورية وحزب الله ،وأثرها يف الدولة اللبنانية .فإذا كان حزب الله
يف الوقت الحايل هو الذي تح َّول إىل مساند للنظام السوري ،وليس
العكس ،فإ ّن ذلك يعني إطالق يد إيران بدرجة أكرب يف دعم الحزب،
سواء لرتاجع دور النظام السوري بوصفه موازنًا للعالقة بني الحزب
والدولة اللبنانية ،أو الضطالع إيران بدور فاعل يف قيام الحزب بدور
إقليمي مؤث ِّر يف األزمة السورية.
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يف التهدئة من جانب إيران يف دعم حزب الله عىل املستوى الفكري
واأليديولوجي ،ومن مث ّة قد يكون انتخاب روحاين امتدا ًدا لهذا األمر.
ولكن مبا أ ّن السياق اإلقليمي مختلف متا ًما عام كان عليه الوضع من
قبل ،وذلك من حيث تطورات األزمة السورية ،فمن غري املتوقع أن
حزب الله؛ ألنّه مل
يكون انتخاب روحاين سب ًبا يف تراجع دعم إيران َ
دعم لفاعل داخل الدولة اللبنانية فحسب ،ولكن بوصفه الع ًبا
يع ْد ً
إقليم ًّيا؛ ولذلك فمن املتوقع أن يزداد الدعم اإليراين للحزب إقليم ًّيا،
ما سيؤدي إىل مزيد من التنافس األمني بني حزب الله والدولة
اللبنانية داخل ًّيا.
وأ ّما املضمون الثالث للتطورات اإلقليمية الحالية وانعكاساتها عىل
العالقة بني حزب الله والدولة اللبنانية فهو أهمية الدور الدويل يف
مرسح األحداث وتزايده  -وعىل األخص دور روسيا  -فقد استطاعت
ممثل بقمة الدول
روسيا الوقوف يف مواجهة ض ّد املجتمع الدويل كلّه ً
الثامين الكربى يف حزيران /يونيو  ،2013وذلك من حيث تج ُّنب ذكر
مصري األسد يف بيان القمة الختامي ،إضاف ًة إىل تأكيد بوتني إمداد
رسا للتوازن
بشار األسد بالسالح اإلضايف (وهذا من شأنه أن يكون كا ً
السياق عىل وجه الخصوص التوازن مع
اإلقليمي) .واملقصود يف هذا ِّ
السالح اإلرسائييل ،ومن مث ّة فإ ّن بوتني بهذا التأكيد نفسه يُثبت أنه
مستعد لكرس التوازن اإلقليمي العسكري يف عالقة الدول العربية
بإرسائيل؛ وهذا يعني أنه يشري ،عىل املدى البعيد ،إىل بناء أسس
ومبادئ جديدة يقوم عليها الرشق األوسط بوصفه نظا ًما إقليميًّا،
ويعني أيضً ا مزي ًدا من التنافس األمني بني حزب الله ودولة لبنان؛ أل ّن
وجود سالح نوعي أكرث تقد ًما لدى سورية يشري إىل إمكانية انتقاله
إىل حزب الله ،ما يعني ،أيضً ا ،مزي ًدا من التنافس األمني مع الدولة
اللبنانية ،بل قد يؤ ِّدي يف وقت من األوقات إىل املزيد من التجزئة
داخل لبنان ،ورمبا انقسام هذه الدولة(.((5

رئيسا إليران
السياق هو :هل أ ّن انتخاب روحاين ً
والسؤال يف هذا ِّ
من شأنه أن يؤ ِّد َي إىل تغيري يف الدور اإليراين يف دعم حزب الله يف
عالقته بالدولة اللبنانية ،سواء كان هذا الدعم مؤديًا إىل مزيد من
التنافس األمني بني الحزب والدولة عىل املستوى الداخيل من خالل
رفع مستوى تسلحه ،أو عىل املستوى الخارجي من خالل دعم دوره ولك ّن ذلك يشري ،يف ضوء التفاهم الرويس األمرييك األخري بشأن نزع
يف األزمة السورية؟
السالح الكياموي السوري ،إىل اإلبقاء عىل املنطقة وتوازنها عىل
واإلجابة عن هذا التساؤل تتمثَّل بأ ّن انتخاب اإلصالحيني يف إيران نحو ما هي عليه ،ومن مث ّة الحفاظ عىل قدر من العالقات املتوازنة يف
تجل ،عىل نح ٍو أو آخر ،املنطقة ،بل يف داخل الدولة اللبنانية نفسها.
منذ رفسنجاين يف مثانينيات القرن املايض قد َّ
 55بشارة نصار رشبل ،انخراط حزب الله يف األزمة السورية وتداعياته عىل الداخل اللبناين
(أبوظبي :مركز اإلمارات للدراسات والبحوث االسرتاتيجية.)2013 ،
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