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  إيــــران واألزمــــة فــي لبنــــان

د. �ثنــــــº ا� بيـــــــــ�ي

ــــة ــــة والدوليَّ  � الشـــؤون اإلقليميَّ
ٌ

باحــث

 ملخــــص

تتناول �ذه ا��را�ـــة ��ود تأثي� إيـــ�ان ��º األز�ة في �بن¿�ن، وذ�ç �ن 
 º�� �� �ذه ا����ة، و� �يَّ º�� ت �ض�ر إي�ان�
خ�ل ا��شف �ن ��ت�
 ��ة و�ذ�Ã �ض�ر َّ
¿ة وا� ��� ة واأل�نيَّ ة وا�قت�Áديَّ ا���ت�
�ت ا��ي��يَّ
¿ة، ب�إلض�فة إ�º � �فة ��ى تأثي� �ذا  ة وا��ذ�بيَّ ا�ن��� ذو األب �د ا�ثق�فيَّ
¿ة  ة واأل�نيَّ ة وا�قت�Áديَّ ا��ض�ر و��ى تأثي�ه في تف�ق� أز�ة �بن¿�ن ا��ي��يَّ
و�� آ�ت إ�ي¢ األوض�ع ا��بن¿�ني¿ة �ن �ش�شة وض ف، ج � �بن¿�ن في ظ�ٍف 
 تزاي� نف�ذ إي�ان في 

َّ
ا�ـــتêن¿�ئي، وفي وقÑٍ تتزاي� في¢ األز�ة وتتف�ق�، فإن

 ��بق�ء وا��ـــت��ار
ة ورب�� ت ز
ز �ذا ا�نف�ذ، ��ن في 
ً

�بن¿�ن ي�نُ��� ف�Æة
�ت ��ي�ة ق� تؤدي إ�º ت�اج¨ �ذا ا�تأثي�، ��ف  ا��قت نف�¢ �ن�ك ت��يَّ
�ذه ا��را�ة إ�º تغ�ية �ذه ا�ج�انب �¨ األخذ ب���تب¿�ر ا�ت��رات  º �ت

األخي�ة ا�تي تش���� �بن¿�ن.



• السنة الرابعة • العدد الثان�ي عشر • أكتوبر 502020 مجلة الدراسات اإليرانية

 مقد مـــة
 في شـــؤون دول المنطقة، وقد أجادت اســـتغ�ل الب�ئ�ة 

ً
ة األكثر تدخ� َعد إيران الدولة اإلقليميَّ

ُ
ت

ا أو  ا أو اقتصاديًّ الُمضطربة التي تمرُّ بها بعض هذه الدول ِمن أجل أن تُمد نفوذها عبر التدخل سياسيًّ

َعد لبن�ان من الدول العربي�ة التي �ان 
ُ

�ا إذا وجدت الفرصة سانحة لذلك. وت ا وأمنيًّ ا وحتى عسكر�ًّ ثقافيًّ

ة عقود وتطوَر بمجا�ته 
َّ

 هذا الدور إلى ِعد
ُّ

ــزال إليران فيها دوٌر متعدُد األبعاد والمجا�ت، و�متد و� ـي

لها في 
ُ

فت إيران من تدخ
َّ
ة واضطرابات، حيث كث  �ل ما مرَّ به لبن�ان من أزمات داخليَّ

ً
المختلفة مستغ�

ا موالًيا لها من أجل التغلغل وبسط السيطرة على مفاصل الدولة  لت ظهيًرا داخليًّ
َّ
شؤون لبن�ان  وش�

اللبن�اني�ة والتحكم في قرارها الوطني لخدمة مصالح إيران.

ا   لبنـــ�ان عن بقية الدول التي تدخلت فيها إيران من حيث تراجعها وتدهورها اقتصاديًّ
ُ

 و� تختلف

 شبه فاشلة، 
ً

 أصبحت دولة
ْ

ا،  حتى وصل الحال بلبن�ان أن �ا واجتماعيًّ ا واضطرابها أمنيًّ وتأزمها سياسيًّ

�ة تتمتع  تعاني من عدم ا�ســـتقرار السياسي، وعجزت في أغلب األوقات عن تشكيل حكومٍة وطنيَّ

 عن التردي 
ً

ة وحزب هللا هو الرقم األهم فيها، فض� بالمسؤولية، بل تمرُّ السياسة عبر صفقاٍت طائفيَّ

ة وصلت نسبتها ١٥٥٪  ب عليها من ديوٍن خارجيَّ
َّ
ا�قتصادي حتى عجزت حكومتها عن سداد ما ترت

 انفجار مرفأ بيروت التي 
ُ

من دخلها القومي، ناهيك عن غياب األمن والذي �انت أبرز صوره كارثة

 إيران وكيفية توظيف الساحة 
ُ

 مغامرات حزب هللا حليف
َ

كشفت الغطاء عن حدود وقوع لبن�ان أسيرة

 تعبيًرا 
َّ

ل حزب هللا في سور�ا إ�
ُّ

اللبن�اني�ة في إطار صراع أكبر بين إيران وخصومها اإلقليمّيين، وما تدخ

عن األزمة الُمعقدة التي أضحت عليها لبن�ان.

ل حزب 
ِّ
همة بالفساد، والتي ُيمث

َّ
وقد جاء الحراك اللبن�اني الُمطالب بإسقاط الطبقة الحاكمة الُمت

ا كبيًرا لدور إيران في لبن�ان، حيث واجه الحراك  مة فيها، جاء بوصفه تحديًّ
ِّ

هللا وحلفاؤه األغلبي�ة الُمتحك

مَّ إيران في التعقيد 
َ
الـــذي �ان عابًرا للطائفية الطبقة الحاكمة بحقيقة األزمة وبدور حزب هللا وِمن ث

ة ضغوٌط خارجية تزايدت مع كارثة انفجار مرفأ  الـــذي وصلت إليه، وترافق مع الضغوط الداخليَّ

 ضغوًطا 
ُ

 هذا الواقع وتطوراته الراهنة يفرض
َّ

 أن
َّ

 معالجة جذور هذه األزمة، و�شك
ُ

بيروت تستهدف

ة ِمن  ة واإلقليميَّ متزايدة على دور إيران في لبن�ان، وهي ضغوٌط � تنفصل عن مســـاعي القوى الدوليَّ

 من تدخ�تها والفوضى التي أحدثتها في المنطقة.
ِّ

أجل تعديل سلوك إيران اإلقليمي والحد

وتحاوُل هذه الورقة اإلجابة عن عدٍد من ال�ســـاؤ�ت المرتبطة بدور إيران في ما تمرُّ به لبن�ان من 

أزمٍة ُمتفاقمة وأهم هذه ال�ساؤ�ت، هي: ما المجا�ت التي تدخلت فيها إيران في الساحة اللبن�اني�ة؟ 

ات التي  كيف انعكس الدور اإليراني سلًبا على الوضع في لبن�ان وساهم في تأزمه؟ ما الفرص والتحديَّ

تواجهها إيران على هذه الساحة؟

أواًل: طبيعة وأبعاد الدور اإليراني في لبنان
ا على الساحة اللبن�اني�ة، وأهم مستو�ات هذا الحضور ما يأتي:  إيران حضوًرا ُمهمًّ

ُ
تمتلك

ة. 1 ة ا��اخ�يَّ ا�تغ�غ� وت�جي¢ ا�تف���ت ا��ي��يَّ

ران تتجـاوز الروابـط الطائفيـة مـع الشـيعة اللبن�انيين، حيث   إسـتراتيجية إلـي
ً

ـل لبنـ�ان أهميـة
ِّ
مث

ُ
ت
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نهـا مـن الولـوج إلـى المشـرق العربي، 
ِّ

ران عـن دوٍر فاعـٍل ومرن على هذه السـاحة ُيمك  إـي
ُ

تبحـث

ـة(١). وقد �انت لبن�ان من  ة والدوليَّ ران اإلقليميَّ واسـتغ�ل لبن�ان كورقِة مسـاومٍة في صراعات إـي

ـة ومنهـا مبـدأ «تصدير الثـورة»،  ران مبـادئ سياسـتها الخارجيَّ أول الـدول التـي طبقـت عليهـا إـي

ا، و�عترف  ا وعسكر�ًّ  سياسـيًّ
ً

 تخلق لها وكي�
ْ

وقد نجحت عبر تأسـ�س حزب هللا في لبن�ان في أن

ران، وبالمقابل  الحـزب في بي�ان تأس�سـه الصادر عام ١٩٨٥م بأنه يلتـزم بأوامر الولي الفقيه في إـي

ا واجٌب مذهبيٌّ وثورّي» بحسب تصر�حات   «دعم الحزب ومساندته سياسيًّ
َّ

يعتبر قادة إيران أن

المرشد األعلى علي خامنئي(٢).

ة لحزب هللا في المجتمع السياسي والمدني اللبن�اني  ت إيران بالمشاركة السياسيَّ  وقد اهتمَّ

ل جانًب�ا 
ِّ
في إطار حرص إيران على تغيير مهام الحزب من تنظيٍم ُمســـلح إلى فاعٍل سياســـيٍّ ُيمث

ا من دورها في لبن�ان(٣)، إذ شارك الحزب في كافة ا�نتخابات اللبن�اني�ة منذ عام ١٩٩٠م،  ُمهمًّ

وحتى ا�نتخابات البرلماني�ة في ٠٧ مايو ٢٠١٨م التي �انت ُمعطلة منذ عام ٢٠٠٩م، والتي حصل 

ا بما يز�د عن نصف مقاعد المجلس الـ ١٢٨(٤). وقد استبق 
ً

حزب هللا وحلفاؤه فيها على ٦٧ مقعد

قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري اإليراني حينها قاسم سليماني النت�ائج بإع�ن فوز حزب 

ا كبيًرا، وحصد 
ً
ق فوز

َّ
 «حزب هللا حق

َّ
هللا وحلفائه فيها إذ نقلت و�الة «فارس» اإليراني�ة عنه إن

ح به حتى حزب هللا نفسه في ذلك الوقت، األمر  ا من أصل ١٢٨»، الرقم الذي لم ُيصرِّ
ً

٧٤ مقعد

قت في نت�ائج 
َّ

ة اللبن�اني�ة، وأنها حق الذي يؤكد مدى تأثير إيران على مجر�ات الساحة السياسيَّ

 فيه ومحورها 
ُ

ة، تتعرض ة والحساســـيَّ هذه ا�نتخابات «نصًرا» لحلفائها في وقٍت بالغ األهميَّ

ة قاسية(٥). ة ودوليَّ لضغوطاٍت إقليميَّ

 انطلقت ا�حتجاجات الشعبي�ة 
ْ

وتتفاعل إيران مع مختلف أحداث الساحة اللبن�اني�ة، فما إن

 على لبن�ان من ِقَبل أمر��ا وإسرائي�ل، 
ٌ

ها مؤامرة
َّ
في لبن�ان في ١٧ أكتوبر ٢٠١٩م حتى وصفتها إيران بأن

 تش�لت حكومة حسان دياب في فبراير ٢٠٢٠م على إثر ضغوط ومطالب الشارع حتى زار 
ْ

 وما إن

رئ�س البرلمان اإليراني (مجلس الشورى) علي �ر�جاني بيروت، �أول ز�ارٍة لوفٍد أجنبي للبن�ان 

 إلى «حواٍر وتشاوٍر 
ٌ

 هنالك حاجة
َّ

ح �ر�جاني  بأن بعد أقل من أسبوع على تشكيل الحكومة، وصرَّ

د 
ِّ

تان في محور المقاومة»، لُيؤك  «ســـور�ا ولبن�ان دولتان ُمهمَّ
َّ

بشـــأن القضايا المختلفة»، وأن

ة(٦)، وإبعادها عن محيطها العربي قدر  حضور إيران المباشر في مختلف تطورات لبن�ان السياسيَّ

المستطاع.

وقد ســـبق رد فعل إيران، رد الحكومة اللبن�انيـــ�ة على قرار ألماني�ا بحظر أنشـــطة حزب هللا 

خذ ب� احترام للحكومة والشعب 
ُّ
�ة»، فوصفت القرار األلماني بأنه «ِات  إرهابيَّ

ً
وتصنيفه «منظمة

ا لمواقف إيران ومصالحها  ا خارجيًّ
ً

ت إيران القرار «تهديد
َّ

اللبن�انيين وب� حكمة»، واألهم عد

ة للبن�ان. ة والخارجيَّ الوطني�ة»(٧)، األمر الذي ُيشير إلى مدى تدخل إيران في السياستْين الداخليَّ

ما حزب  وتعمُل إيران في مجال تعز�ز دورها السياســـّي في لبن�ان عبر احتفاظ حلفائها و�سيَّ

هللا بقوته ونفوذه في الحكومة والبرلمان واستمرار قدرتهم على تشكيل الحكومات المتعاقبة من 

جهة، أو تعطيل عملها من جهٍة أخرى في حال استوجب األمر ذلك(٨)، والتأثير في سياسة لبن�ان 
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ة، عبر دفع الحزب للقيام بمهاٍم إستراتيجية  ة وتوجيهها في صالح ِملفات إيران اإلقليميَّ الخارجيَّ

ي رغبات إيران وتخدم مصالحها اإلستراتيجية. لبِّ
ُ

خارج حدود الدولة اللبن�اني�ة، ت

ما بعدما أصبح   أيما استفادٍة من تزايد تأثير حزب هللا داخل لبن�ان، و� سيَّ
َّ

وُ�مكن القول: إن

ا، حيث   لم يُكن هو الطرف األهم، وكذلك تزايد تأثيره خارجيًّ
ْ

 في صناعة القرار إن
ً

ا أصي�
ً
طرف

 داخل الدولة له س�حه وتنظيمه الخاص، و�أخذ قرارات الحرب بصرف النظر عن 
ً

أصبح دولة

قرار الدولة اللبن�اني�ة، وبالتالي صار الحزب أحد أهم أدوات تنفيذ السياســـة اإليراني�ة في لبن�ان 

وخارجها(٩).

ة. ٢ ا�تغ�غ� ود�� ا��وابÝ ا�قت�Áديَّ

 تداعيات حرب 
َّ

بالرغم من تقديم إيران الدعم لحلفائها على الساحة اللبن�اني�ة منذ وقٍت مبكر، فإن

بت في خسـائر كبيرة للبن�ان، األمر الذي أتاح الفرصة للتغلغل ا�قتصادي  عام ٢٠٠٦م قد تسـبَّ

ـة معها  اإليرانـي فـي لبن�ان، حيث قدمت إيران المسـاعدات للبنـ�ان ودعمت ع�قتهـا ا�قتصاديَّ

ـة  ا�تفاقيـات ا�قتصاديَّ ـة وا�سـتثمارات، وتـم توقيـع عـدٍد مـن  الخارجيَّ التجـارة  فـي مجـال 

ـة في  ـة وا�قتصاديَّ والبروتوكو�ت، وتـم تقديـم العديـد مـن العـروض وال�سـهي�ت التجار�َّ

ة(١٠). �ة والعسكر�َّ ة والب�ئيَّ ة والصناعيَّ المجا�ت الزراعيَّ

وتســـتغل إيران أزمة لبن�ان الراهنة وتحاول ا�ســـتفادة منها، إذ أعلنت عن استعدادها اعتماد 

فطية، و�أتي ذلك ضمن 
ِّ
الليرة اللبن�اني�ة في التب�ادل التجاري بين البلدين وبخاصة المشتقات الن

ة المفروضة عليها، وفي الوقت نفسه  جهود إيران للتخفيف من تداعيات العقوبات ا�قتصاديَّ

حاجة لبن�ان إلى المساعدات. ل�س هذا وحسب بل صار حزب هللا في لبن�ان بمثابة «الوكيل 

ة (شر�ات  ا�قتصادي» إليران إلى جانب أدواره األخرى، فكان له دوٌر في إنشاء شر�اٍت وهميَّ

واجهة) وتوجيه رجال أعمال وذلك ضمن شب�اٍت معقدة تديرها إيران بمساعدة حزب هللا من 

أجل مساعدة إيران على التهرب من العقوبات األمر�كية، وهذه الصفقات بدورها تصب في 

د إيران عبر لبن�ان   ُيزوِّ
ْ

شير تقار�ر- أن
ُ

صالح ا�قتصاد اإليراني، كما استطاع حزب هللا-كما ت

جار 
ُ

بمبالغ ضخمة من العملة األجنبي�ة ُســـِحبت من األســـواق المالية والبنوك اللبن�اني�ة، عبر ت

وأصحاب شر�ات صرافة تحمل أسماء لبن�اني�ة وعربي�ة(١١).

و�ؤدي حزب هللا دور المسّوق لـِ «الدعم اإليراني» و«البديل ا�قتصادي للبن�ان»، و��بنى هذا 

الطرح أمين الحزب ووزرائه في الحكومة ونوابه في البرلمان، ِلُيروجون لـ«الجهوز�ة اإليراني�ة» 

ات التب�ادل التجاري بالدفع بالليرة اللبن�اني�ة،  ة، مع تسهيل عمليَّ في كافة الِملفات ا�قتصاديَّ

مثلما يرّوج الحزب لضرورة ا�نفتاح ا�قتصادي على الدعم اإليراني وقبول عروضه، وقد دخلت 

ـــلع الغذائي�ة اإليراني�ة األســـواق اللبن�اني�ة بغـــزارة وبخاصة في مناطق نفوذ حزب  األدو�ة والسِّ

هللا(١٢).

وقال تقر�ر معهد «راند» األمر�كي الذي يحمل عنوان: «قرصنة نشر األشرطة.. الجر�مة 

 المنظمات اإلجرامية التـــي تعمل في منطقة المثلث الحدودي بين �ٍل 
َّ

المنظمة واإلرهاب» إن

 تلك 
َّ

ا بأن
ً

ات وأنشطة حزب هللا، مؤكد من البراز�ل-األرجنتين- باراجواي تقوم بتمو�ل عمليَّ
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المنطقة تحولت إلى مركٍز ماليٍّ لتمو�ل أنشطة حزب هللا من خارج منطقة الشرق األوسط، وأنه 

ر بنحو ٢٠ مليون 
َّ

قد
ُ

ة ضخمة من هذه المنطقة لحزب هللا ســـنوً�ا، والتي ت يتم تحو�ل مبالغ ماليَّ

دو�ر.

وأفاد التقر�ـــر أنه بفضل الع�قة الوثيقة بين حزب هللا وإيران، فقد نجح الحزب من تدعيم 

َعد الباب الخلفي 
ُ

ع�قاته وأنشطته في منطقة المثلث الحدودي بدول أمر��ا الجنوبي�ة، والتي ت

 نحو ٣٫٥ مليون دو�ر من إجمالي المبالغ التي يحصل 
َّ

للو�يات المتحدة األمر�كية. ُمشيًرا إلى أن

عليها حزب هللا، جاءته من أسد أحمد بركات المعروف بتعام�ته في مجال تجارة المخدرات 

وشرائط الفيديو المز�فة، وقد حصل على خطاب شكٍر من األمين العام للحزب حسن نصر هللا 

ة في  ل أنشطة حزب هللا ال�شيعيَّ خي لصندوق شهداء لبن�ان، الذي ُيموِّ يشكره على تبرعه السَّ

جنوب لبن�ان(١٣).

ا�ت�ظيف األ�ني وا� ���ي. ٣

برز اهتمام إيران بالجانب األمني والعســـكري في لبنـــ�ان بعد عـــام ١٩٧٩م، حيث بدأ النظر 

إلى لبن�ان كســـاحٍة متقدمة في مشـــروع و�ية الفقيه وفي الدفاع عن الثورة والنظام الجديد، 

ا في عام ١٩٨٢م أقام الحرس الثوري اإليرانـــي في البقاع أولى قواعده 
ً

وفي الثمان�ني�ات وتحديـــد

مَّ قام بت�أس�س حزب هللا 
ُ

ة خارج الحدود، وذلك بعد ا�جتي�اح اإلســـرائيلي للبن�ان، ث العسكر�َّ

عِلن عنه 
ُ
م أ

ُ
ل بت�در�ب عناصره وتسليحهم وإعدادهم وإنشاء جهاٍز تنظيميٍّ أمنيٍّ عسكريٍّ ث

َّ
وتكف

ة فاعلة على األرض في فبراير ١٩٨٥م، ونجح الحزب بأن يكون   عسكر�َّ
ً

بش�ٍل رسمي بوصفه قوة

ا تابًعا إليران(١٤). جناًحا عسكر�ًّ

بدت مظاهر الدعم اإليراني للحزب في حرب عام ٢٠٠٦م، حيث قدمت إيران للحزب دعما 

ا، إذ زودته بما يقرب من ١٢٠٠ إلى ١٣٠٠ صاروخ من طرازات مختلفة ومتنوعة،  ا وعسكر�ًّ ماديًّ

ة عن برنامجها النووي(١٥)،   هذه الحرب �انت بدافٍع إيراني إلبعـــاد األنظار الدوليَّ
َّ

وهنالك يرى بأن

كما دفعت إيران بحزب هللا إلى التدخل إلنقاذ النظام السوري بعد اند�ع الثورة في ٢٠١١م، وقد 

�انت واحدة من ضمن أهداف إيران في الحفاظ على نظام بشار األسد هو رغبتها في بقاء خطوط 

ا�تصال البر�ة مع حزب هللا عبر العراق وســـور�ا، وذلك من أجل الحفاظ على تدفق الســـ�ح 

والمساعدات إلى الحزب وتنفيذ أجندة إيران بوجود ممٍر بريٍّ يصلها بلبن�ان.

ل رأس الحربة في صراعها مع إسرائي�ل 
ِّ
 حزب هللا جزٌء من الحرس الثوري وُ�مث

َّ
إذ ترى إيران أن

 الفر�ـــق يحيى رحيم 
َّ

 إلى المحافظة على إيران كدولة، حتى إن
ُ

والمحافظـــة عليه، وهو يهدف

 «حدود ب�ده الحقيقية 
َّ

ا للمرشد األعلى عام ٢٠١٤م قال إن صفوي عندما �ان مس�شاًرا عسكر�ًّ

 
َّ

ت�تهي عند شواطئ البحر األبيض المتوسط في الجنوب اللبن�اني»(١٦)، األمر الذي ُيشير إلى أن

ة عالية  مه من دعم لحزب هللا بتحو�لها إلى قوٍة عسكر�ٍة ذات قدراٍت قتاليَّ
ِّ

قد
ُ

إيران نجحت بما ت

 
ً

ا مثلما يوفر حزب هللا فرصة
ً

�ا مؤثًرا فيها أيض وتأثيٍر في الســـاحة اللبن�اني�ة و�منح إيران دوًرا أمنيًّ
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كبيرة من وجهة النظر اإليراني�ة إلحداث تأثيٍر وتدهوٍر أمنيٍّ إقليميٍّ من دون تدخل عسكريٍّ إيراني 

مباشـــر(١٧)، وترى إيران لبن�ان بمثابة موقع متقدم للحرس الثوري ومنّصة �نط�ق إيران في دورها 

 العنف 
َ

 له لبن�ان ن�يجة
ُ

ة ومن دون اعتب�ار لما قد تتعرض ة والدوليَّ األمني في الساحتين اإلقليميَّ

اإليراني ضد إسرائي�ل(١٨).

ا�جذب ا�ثق�في وا��ذ�بي. ٤

ران بلبنـ�ان بوصفها أحد بلدان المنطقة العربي�ة التي يوجد أكبر األقليات الشـيعية في  تهتـُم إـي

 مواتيـ�ة للترو�ـج للنمـوذج اإليرانـي ولمبـادئ و�يـة الفقيـه؛ ولهـذا 
ٌ

هـا ب�ئـ�ة
ّ
ـمَّ فإن

َ
المنطقـة، وِمـن ث

ة، 
َّ

ران علـى تعز�ز دورها فـي المجالين الثقافي والتعليمي في لبن�ان، عبر مسـاراٍت ِعد حرصـت إـي

ة  منها: المشـاركة في المناسـبات المشـتركة مع شـيعة لبن�ان وبرعاية المس�شـار�ة الثقافيَّ

اإليراني�ة في بيروت مثل: «يوم القدس العالمي»، والمناسـبات الشـيعية األخرى، كما أنشـأت 

ة في لبن�ان مثل: «جمعية مراكز اإلمام الخميني  سات الثقافيَّ إيران العديد من المراكز والمؤسَّ

سات  ست إيران العديد من المؤسَّ ة» التي لها ١٥ فرًعا في لبن�ان. وفي المجال التعليمي أسَّ الثقافيَّ

سـة السـيدة  التعليميـة مثـل: «جامعـة آزاد اإلسـ�مية» و«معهـد الرسـول األكـرم» و«مؤسَّ

سـة التعليمية  الزهراء»و«المدرسـة اإليراني�ة للبن�ات» و«المدرسـة اإليراني�ة للبنين» و«المؤسَّ

�ة التي ُيشرف عليها حزب هللا(١٩)،  ة والبحثيَّ ا آخر من المراكز الثقافيَّ
ً

للتربي�ة والتعليم» وعدد

 عن قناة «المنار» التابعة للحزب.
ً

فض�

ة اللبن�اني�ة و� يقتصُر   ال�شاط الثقافي والتعليمي إليران جميع المكونات المجتمعيَّ
ُ

و�ستهدف

على الشـــيعة فقط، من أجل نشـــر ثقافته والترو�ج لنموذجه، فيوفر المركز الثقافي اإليراني 

 دوراٍت لتعليم اللغة 
ُّ

ة لغات و�قوم بإصدار مج�ٍت أدبي�ة وُ�ِعد
َّ

ا من المكتب�ات العامة بَعد
ً

عدد

ِتح قسم اللغة الفارسية في الجامعة اللبن�اني�ة عام ٢٠١٢م، مثلما يشمُل 
ُ

فت
ُ
الفارسية، وكذلك ا

ة للدراسة في الجامعات اإليراني�ة(٢٠). ال�شاط التعليمي اإليراني في لبن�ان تقديَم المنح التعليميَّ

 سمات ال�شاط اإلع�مي التابع للحزب، عبر الترو�ج غير المباشر للخطاب اإليراني 
ُ

وتتضح

 ذلك من خ�ل تبر�ر قناة «المنار» الفضائي�ة، التدخ�ت اإليراني�ة 
ُ

في الداخل اإليراني، و�تضح

ر 
َّ

قد
ُ

 عن الجيوش اإللكتروني�ة التي يمتلكها الحزب، والتي ت
ً

فـــي لبن�ان والمنطقة، هذا فض�

ة تخدُم إيران  ل بدورها منصاٍت إع�ميَّ
ِّ
ش�

ُ
بعشرات الصفحات الناطقة باســـم الحزب، والتي ت

وإستراتيجيتها في لبن�ان وخارجه.

ثانًيا: أثر تنامي النفوذ اإليراني على الساحة اللبنانية
ا، وقد برزت  ا وخارجيًّ انعكس التدخل اإليراني في لبن�ان بشـ�ٍل سـلبيٍّ على الوضع اللبن�اني داخليًّ

ة مستو�ات:
َّ

أهم تداعيات هذا الحضور اإليراني على ِعد
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ة. 1 ا�ن��اد ا��ي��ي وتف�ق� ا�نق����ت ا��اخ�يَّ

ة، تجلت في:
َّ

ة وكان مصدًرا ألزماٍت ِعد أربك التدخل اإليراني بالشأن اللبن�اني الحياة السياسيَّ

شـيوع عدم ا�سـتقرار السياسـي، حيث أدى الدور اإليراني في لبن�ان إلى حالٍة من عدم ا�ستقرار 

سات  ل بتعطيل عمل الرئاسات الث�ث من خ�ل نفوذ وتأثير حزب هللا في المؤسَّ
َّ
َمث

َ
السياسي ت

ة بفعل توجيه إيران لحزب هللا بامتن�اع  ة اللبن�اني�ة، إذ عطلت إيران ا�نتخابات الرئاسيَّ السياسيَّ

ا التي تتعلق با�نتخابات الرئاسـية 
ً

ليه عن المشـاركة في جلسـات مجلس النواب وتحديد
ِّ
ُمَمث

 عطلت 
ْ

حتـى تتمكـن مـن إيصال من ترغُب بوصوله إلى هذا المنصب(٢١). فكانـت الن�يجة أن

 في لبن�ان منذ عام ٢٠٠٩م، مثلما ظل منصب 
ٌ

ا�نتخابات لدورتين انتخابّ�تْين ولم تجِر انتخابات

رئ�ـس الجمهور�ـة شـاغًرا لعامين ونصف منذ انتهاء و�ية الرئ�س السـابق م�شـال سـليمان في 

 
َ

مايو ٢٠١٤م، وتمَّ التعطيل حتى رجحت كفة حزب هللا وحلفائه ليتّم انتخاب م�شال عون حليف

حزب هللا رئ�ًسـا للجمهور�ة، واسـتبعاد سـمير فرنجيه حليف تي�ار المسـتقبل من المنصب؛ ما 

 بارزة على تمدد إيران في لبن�ان(٢٢) وعمق ا�نقسام السياسي فيه، بالشكل الذي 
ً

شكل ع�مة

ة  ة حول القضايا الداخليَّ قت الخ�فات السياسيَّ أدى إلى بروز تحالفاٍت سياسية – طائفية عمَّ

ا ألقى بظ�له 
ً

ما بين تحالفي ٨ و١٤ آذار؛ األمر الذي أنتج بدوره انقسـاما عميق ة، و� سـيَّ والخارجيَّ

على حالة ا�ستقرار السياسي في لبن�ان، وهو ما جعل لبن�ان يعاني من عدم وجود حكوماٍت قو�ة 

 ما زالت مسـتمرة حتى اليوم، والتي وجدت صداها في اسـتقالة حكومة 
ٌ

ومسـتمرة، وهي أزمة

حسان دياب األخيرة.

كذلك استطاعت إيران في لبن�ان تسي�س المكون الشيعي وإبراز الطائفية عن طر�ق دعم 

سات ذات البعد الطائفي؛ األمر الذي انعكس على الوضع اللبن�اني و�ان  الحر�ات والقوى والمؤسَّ

سبًب�ا برد فعٍل طائفيٍّ لدى باقي مكونات المجتمع اللبن�اني، وسبًب�ا بت�أجيج ا�حتراب بين مكونات 

ة  المجتمع وإنهاك قوة الدولة لصالح فصيل طائفيٍّ معين يسعى إلحكام ســـيطرته السياسيَّ

�ة في الب�د وتنفيذ أجندة الدولة الداعمة له، وهو ما حصل بســـيطرة حزب  ة واألمنيَّ وا�قتصاديَّ

ا ألجندات إيران(٢٣).
ً

هللا على مفاصل الدولة اللبن�اني�ة تنفيذ

�ة  إلى جوار ذلك عملت إيران على ربط و�ء حلفائها واتب�اعهم في لبن�ان بأيديولوجيتها المذهبيَّ

عبر تفعيل البعد األيديولوجي الذي مضمونه أولو�ة الو�ء للمركز أْي مركز الســـلطة في إيران، 

ة  ة والسياسيَّ  و�ية الفقيه لم تركز على موضوع بن�اء الدولة في ب�يت�ه اإلدار�َّ
َّ

وهو أمٌر ُيفســـر أن

ة الوطني�ة اللبن�اني�ة، بقدر ما تمَّ  ة في لبن�ان ولم تروج لمفهوم التنمية أو تعز�ـــز الُهو�َّ وا�قتصاديَّ

التركيز على دعم فواعل معّينين داخل لبن�ان يرتبط و�ؤهم بإيران على حساب و�ئهم للبن�ان، 

 بالسماح إليران أن 
ٌ

 ما فهذا الوضع كفيل
ٍّ

ا إلى حد
ً

وإبقاء الدولة أو مشروعها غير مكتمٍل أو ُمعلق

ة الوطني�ة اللبن�اني�ة أصبحت  تعزز نفوذها وتبقى الب�د تحت سيطرة حلفائها(٢٤). بل حتى الُهو�َّ

ة الوطني�ة الجامعة وإضفاء  ة الطائفية على حســـاب الُهو�َّ دة في ظل مســـاعي تعز�ز الُهو�َّ
َّ

ُمهد

الطابع اإليراني على المعالم اللبن�اني�ة مثل: تسمية طر�ٍق بالقرب من مطار بيروت باسم الخميني 

أو نصب تمثاٍل لقاســـم ســـليماني في منطقة مارون الراس جنوب الب�د وصوٍر لرمـــوٍز إيراني�ة 



• السنة الرابعة • العدد الثان�ي عشر • أكتوبر 562020 مجلة الدراسات اإليرانية

في العديد من الشوارع والبلدات وغيرها(٢٥)، وبالمثل اتجهت �افة الطوائف اللبن�اني�ة للبحث 

�ا إلم�ءات القوى 
ً
عن حلفاء في الخارج لتقو�ة مركزها ودعم بقائها، وأصبح لبن�ان بأسره رهين

�ة اللبن�اني�ة. ة وتوازناتها ومصالحها بصرف النظر عن مصالح الدولة الوطنيَّ الخارجيَّ

ما بعد ســـيطرة حزب هللا  وقد أســـهمت الجهود اإليراني�ة في تقليص النفوذ العربي، و� ســـيَّ

 لصالح إيران على حساب 
َ

ة وانســـياقها خلف مواقف على توجهات الحكومة اللبن�اني�ة الخارجيَّ

ما مواقف داخل جامعة الدول العربي�ة، فيما يتعلق بالقرارات  المصالح والقضايا العربي�ة و�سيَّ

دين 
ُ

ة قرارات ت
َّ

التي تمسُّ إيران وحلفائها في المنطقة، إذ امتنعت لبن�ان عن التصو�ت على ِعد

تصرفات إيران ا�ستفزاز�ة ضد الدول العربي�ة األمر الذي انعكس سلًبا على الع�قات اللبن�اني�ة 

ل مصدر الدعم والمساندة للبن�ان لسنوات طو�لة(٢٦).
ِّ
مث

ُ
ما الخليجية التي ت العربي�ة و�سيَّ

ة،  ولم تنعزل لبن�ان عن محيطها العربي بفضل تدخ�ت إيران بل دخلت كذلك في عزلٍة دوليَّ

فمنذ ما يقرب من خمس سنوات بالتزامن مع تغيراٍت عديدة في الساحتين العربي�ة واألمر�كية 

وتبني سياســـة الضغط على إيران بالتزامن مع تغول الـــدور اإليراني اإلقليمي، دخلت لبن�ان منذ 

ة مثل: سور�ا  ة فاقمها تدخل حزب هللا في القضايا اإلقليميَّ ة واقتصاديَّ عام ٢٠١٥م بعزلٍة سياسيَّ

ة؛   للعقوبات الدوليَّ
ً

واليمن، وهجومه المستمر على السعودية واإلمارات، وصارت لبن�ان عرضة

ا(٢٧). ناهيك عن احتمالية  �ا ودوليًّ بسبب ذلك التدخل وا�نسياق لسياسات إيران المرفوضة عربيًّ

خســـارة لبن�ان لع�قاتها مـــع العديد من الدول التي بدأت باتخاذ قراراٍت بتصنيف حزب هللا 

خذت مثل هذا القرار 
َّ
�ة مثل: هولندا وبر�طاني�ا ول�س آخرها ألماني�ا التي ِات  إرهابيَّ

ً
بوصفه منظمة

في مايو ٢٠٢٠م(٢٨).

 عن إيران، إلى تور�ط الدولة 
ً

أدت الحروب والصراعات المستمرة التي خاضها حزب هللا ني�ابة

ة التي يع�شها، إلى جانب الب�ي�ة التحتي�ة  اللبن�اني�ة في أزمات مستمرة، وآخرها األزمة ا�قتصاديَّ

 النظام 
ُ

 عن ذلك يعاني لبن�ان اليوم من تداعيات قانون قيصر الذي يســـتهدف
ً

المدمرة، فض�

الســـوري، إذ إنه بموجب هذا القانون سيتعرض كل طرٍف خارجيٍّ يتعامل مع النظام السوري 

ة   لحزب هللا ع�قاٍت اقتصاديَّ
َّ

ا أن
ً

لعقوبات ُمشددة من اإلدارة األمر�كية، ومن المعلوم جيد

 مع النظام الســـوري، تتمُّ إدارتها عبر قنوات رســـمية من داخل الدولة اللبن�اني�ة، عبر وزراء 
ً

وثيقة

 لعقوبات أمر�كية فـــي حال ما إذا 
ً

ونواب الحزب، األمـــر الذي يجعل الدولة اللبن�اني�ة عرضة

توصلت الو�يات المتحدة لقناعة واضحة في هذا المجال.

إض �ف األداء ا�قت�Áدي. ٢

أما على المستوى ا�قتصادي ف�ان إليران دوٌر في دفع ا�قتصاد اللبن�اني نحو الركود وا�نكماش؛ 

ة مثل الصراع السوري، وسيطرة حزب هللا على العديد  بسبب زج لبن�ان في الصراعات اإلقليميَّ

ة وتسخيرها لصالحه، والمش��ت التي  ة والماليَّ سات ا�قتصاديَّ من الوزارات الخدمية والمؤسَّ

سببتها إيران وحزب هللا للبن�ان مع الدول الخليجية، كل ذلك أدى إلى أضراٍر فادحة ل�قتصاد 

اللبن�اني، مثل: تعطيل القطاع السياحي، وأضرار انقطاع طرق الشحن والمواص�ت عبر األراضي 

السـور�ة وإنهاك القطاع المصرفي، فكانت الن�يجة تراجع النمو ا�قتصـادي ابت�داًء مـن العام 
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٢٠١٢م وازداد تراجًعـا فيمـا بعد (٢٩). وصارت لبن�ان ضمن قائمة أكثر دول العالم مديوني�ة بنحو ٨٦

مليار دو�ر حتى عام ٢٠١٩م، و�ع�ش قرابة ٢٨٪ من اللبن�انيين تحت خط الفقر وتجاوزت نسبة 

البطالة ٣٦٪(٣٠).

كما تراجع ا�ســـتثمار الخارجي، حيث يصعب على المستثمر�ن من أفراد وشركات ودول 

ما الدول الخليجية والعربي�ة، ا�ســـتثمار في لبن�ان وفي عملية تخصيص أو تسيي�ل مرافق  و�سيَّ

ة في ظل وجود سيطرة حزب هللا على الحكومة اللبن�اني�ة، وخاصة  سات الماليَّ الدولة والمؤسَّ

ة وتهمة اإلرهاب وحظر نشـــاطاته من ِقَبل العديد من الدول الغربي�ة،  في ظل العقوبات الدوليَّ

 هؤ�ء المستثمر�ن على األغلب هم من أبن�اء الدول التي ين�اصبها حزب هللا العداء(٣١).
َّ

ما أن و�سيَّ

ا موازً�ا 
ً
وامتدت هيمنة حزب هللا إلى المجال ا�قتصادي إذ يمتلك حـــزب هللا في لبن�ان كيان

ا �قتصادها وما لذلك من انعكاســـات 
ً

ا موازً�ا أو رديف
ً

لكيان الدولة اللبن�اني�ة وبالتالي اقتصاد

ة الراهنة. وتقول وز�رة الدولة لشـــؤون التنمية  ســـلبي�ة وأثر مباشـــٍر في تفاقم األزمة ا�قتصاديَّ

 «األزمة األساسية ل�قتصاد اللبن�اني هو ا�قتصاد الرديف لحزب هللا 
َّ

اإلدار�ة مي شـــدياق إن

ة   «حزب هللا يســـتطيع أن يدخل مواد عبر القنوات غير الرسميَّ
َّ

والتهر�ب الذي يقوم به»، وأن

 يدفع رســـوًما على أساس ما ُيدخله هو تحت إطار المقاومة فيتم إدخال �ل 
ْ

ى المرفأ بدون أن
ّ
وحت

 حزب هللا األزمة من أجل ز�ادة استيراد 
ُّ

 يدفع الضرائب»(٣٢). كما يستغل
ْ

ة دون أن المواد التجار�َّ

الســـ�ح والمنتجات اإليراني�ة التي تدخل معفاة من الضرائب ورخيصة الثمن و�تم الترو�ج لها 

ة بسبب التعامل التجاري مع إيران، وِمن  من ِقَبل الحزب وأتب�اعه. وبغية تفادي العقوبات الدوليَّ

ات التهر�ب لهذه البضائع(٣٣)،  أجل استمرار تدفق البضائع اإليراني�ة فقد تولى الحزب ز�ادة عمليَّ

 عن دفع الرسوم الجمركية التي ُيمكن أن 
ً

وبالتالي تكون خارج قوانين وضوابط ا�ستيراد وبعيدة

ة عن الب�د.  في تخفيف األزمة ا�قتصاديَّ
َ

تساعد

وقد كان لطبيعة دور الحزب على الساحة اللبن�اني�ة وع�قته بإيران، وما يمر به الطرفان من 

ضغوط وعقوباٍت، �ان لها دوٌر في اســـتنزاف العملة األجنبي�ة، حيث يقوم حزب هللا بتهر�ب 

ما الدو�ر األمر�كي من السوق اللبن�اني�ة إلى دول الجوار ومنها إلى إيران،  العملة األجنبي�ة و�ســـيَّ

حيث ســـحب رجال أعمال مقربين من حزب هللا أموالهم من المصارف اللبن�اني�ة وتمَّ إيداعها 

 عن 
ً

رت هذه الودائع بما يقرب من مليار دو�ر، فض�
ِّ

د
ُ

في مصارف عراقية تعمل لصالح إيران، ق

ات تهر�ب العملة األجنبي�ة من لبن�ان لمصالح إيران، وهو األمر الذي تسبب في  عشـــرات عمليَّ

 الدو�ر في السوق المحلية(٣٤).
ّ

أزمة شح

ة، إذ على الرغم  ة الدوليَّ ت إدارة ا�قتصاد على هذا المنوال من المســـاعدات ا�قتصاديَّ
ّ

حد

ى على 
َّ
 لبن�ان لم يحصل علـــى الدعم اإلقليمي والدولـــي و� حت

َّ
مـــن التدهور ا�قتصادي بْيـــ�د أن

 هذه المساعدات قد 
َّ

مساعدات صندوق النقد الدولي التي طلبتها الحكومة اللبن�اني�ة؛ وذلك ألن

دت بسبب هيمنة حزب هللا على أغلب مفاصل الدولة(٣٥). يِّ
ُ

ق

ة ن�يجة تفجيرات مرفأ بيروت وقانون قيصر بالغة األثر،  وقد �انت خســـائر لبن�ان ا�قتصاديَّ

 خسائره 
َّ

فبحسب إع�ن البنك الدولي حول انفجار مرفأ بيروت في ٠٤ أغسطس ٢٠٢٠م، فإن
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 عـــن األضرار التي أصابت الب�ي�ة 
ً

المادية تراوحت بين ٣٫٨ مليـــار دو�ر و٤٫٦ مليار دو�ر، فض�

 ا�نفجار من إغ�ق العديد 
ُ

ب�ه التحتي�ة والمنازل والمس�شـــفيات والمدارس والشوارع، وما ســـبَّ

من الشر�ات؛ األمر الذي أسهم بخسارة نشاٍط اقتصاديٍّ يتراوح بين ٢٫٩ مليار دو�ر، و٣٫٥ مليار 

دو�ر، بحســـب تقديرات البنك(٣٦)، هذا ا�نفجار الذي نتج عـــن تخز�ن نترات األمونيوم التي 

 ُملكيتها تعود إلى حزب هللا اللبن�اني.
َّ

شير أصابع ا�تهام أن
ُ

رت بــ ٢٧٥٠ كجم، والتي ت
ِّ

د
ُ

ق

ا 
ً

ت اإلدارة األمر�كية عقوباٍت على النظام السوري حملت اسم قانون قيصر، وَوفق أقرَّ كما

الُم�حقات والُعقوبات تطال النظام و�ل الجهات التي تتعامل معه من أفراٍد 
َّ

لهـــذا القانون فإن

 التداعيات تشمل كل الجهات التي تدعم 
َّ

وشـــر�اٍت ومجموعاٍت ودول، األمر الذي يعني أن

ا، و�جعل هذا بدوره لبن�ان في فوهة مدفع العقوبات  ا واقتصاديًّ النظام وتتعامل معه عســـكر�ًّ

ل حزب هللا اللبن�اني في أتون 
ُّ

كونها األقرب واألكثر تعاطًيا مع النظام السوري من جهة، ولتدخ

الصراع السوري من جهٍة أخرى، إذ ستطال العقوبات أيَّ شركة لبن�اني�ة تدخل لمجال ا�ستثمار 

 األهداف األساسية للعقوبات ولن يكون قادًرا على تأمين 
ُ

 حزب هللا أحد
َّ

ما أن في ســـور�ا، و�سيَّ

ب بصدور حزمة عقوبات على هذه  عمل شر�اٍت وهيئ�اٍت مقربة منه في سور�ا، من دون ال�سبُّ

 مشاركة لبن�ان في تحدي القرارات األمر�كية، ستكون سبًب�ا بتكبي�د 
َّ

الشر�ات ومالكيها، بمعنى أن

قه من أرباح(٣٧).
ِّ

ا�قتصاد اللبن�اني خسائر مادية كبيرة تفوق ما قد ُيحق

 قطاع 
َّ

وب�نما تأثرت قطاعات متعـــددة من هـــذا التدخل اإليراني في الشـــأن اللبن�انـــي، فإن

ما المستوردة عبر المعابر غير  ات تهر�ب و�سيَّ األدو�ة خضع لتأثيرات مضاعفة بتعرضه لعمليَّ

ر 
َّ

ة واســـتب�دالها بأدو�ة إيراني�ة، يعمل على إدخالها حزب هللا إلى السوق اللبن�اني�ة، وحذ الشـــرعيَّ

ة إغراق السوق اللبن�اني�ة باألدو�ة اإليراني�ة  رئ�س لجنة الصحة الني�ابي�ة عاصم عراجي من احتماليَّ

ل الدواء اإليراني  إلى الب�د بشكٍل غير قانوني»، 
ُ

بقوله: «الحدود مفتوحة وِمن الممكن أن يدخ

وأوضح أمين سر تكتل «الجمهور�ة القو�ة» فادي كرم بخصوص األدو�ة اإليراني�ة التي تصل 

جنى من 
ُ

 هنالك أرباًحا ت
َّ

 «إيران تعمل على استخدام اقتصاد لبن�ان لمصلحتها ألن
َّ

لبن�ان بقوله: إن

ا»(٣٨). ات تهر�ب األدو�ة تصل إلى ١٥٠ مليون دو�ٍر سنو�ًّ عمليَّ

¿ة. ٣ �ت األ�نيَّ ة وا�ت��يَّ تف�ق� ا�ت��ي�ات ا�خ�رجيَّ

بطبيعة تدخ�تها امتدت آثار التدخ�ت اإليراني�ة إلى الني�ل من أمن واستقرار لبن�ان، إذ بالرغم من 

ل أحد 
ِّ

ة ولكن بقَي س�ُحه خارج سيطرة الدولة وُ�شك  حزب هللا يشارك في الحياة السياسيَّ
َّ

أن

 باألمن الوطني اللبن�اني وتقلق المجتمع والدولة، وهذا الس�ح صار له وجهة 
ُّ

ِخل
ُ

األزمات التي ت

ا في أحداث ٠٧ مايو ٢٠٠٨م، التي  أخرى غير إسرائي�ل، هذه الوجهة هي الداخل اللبن�اني وظهر جليًّ

حصلت في بيروت وعدد من مناطق جبل لبن�ان بين ما ُيسمى بالمعارضة والموالين، والتي حسم 

فيها حزب هللا سيطرته على بيروت بقوة الس�ح(٣٩)، وقد دعا السكرتير العام لألمم المتحدة 

ا للتوتر في 
ً
ة بوصفهـا محفـز أنطونيو جوتير�ش إلى نزع سـ�ح الحزب وإنهاء قدراته العسـكر�َّ

جاه انف�ت س�ح حزب هللا ومخاطر تدخله في 
ُ

خاذ موقف ت
ِّ
لبن�ان وطالب الحكومة اللبن�اني�ة بِات

سور�ا(٤٠). وبالرغم من الرفض اللبن�اني واإلقليمي والدولي لس�ح حزب هللا تستمُر إيران بتقو�ة 



59 مجلة الدراسات اإليرانية

  إيران واألزمة في لبنان

 لمصلحتها.
ً

ة خدمة ة وخارجيَّ الحزب وتسليحه لممارسة ما تر�ده من مهمات وأدوار داخليَّ

ا لمشروعها اإلقليمي 
ً

أضعفت سياسة حزب هللا، الج�ش الوطني اللبن�اني، فإيران تعمل َوفق

ودورها التدخلي في لبن�ان على أن تكون قوات حزب هللا هي البديل عن الج�ش اللبن�اني ول�س 

في بال إيران وحزب هللا إعطاء القيادة للج�ش اللبن�اني وحصر الس�ح بي�ده(٤١). وهو أمٌر يقوض 

�ة في لبن�ان وُ�عيق وظيفتها في حفظ األمن وا�ستقرار  سات الدولة األمنيَّ أّي خطوات لبن�اء مؤسَّ

في الب�د.

ة ومحور  وب�نما تنظر طهران إلى لبن�ان كورقة ضغٍط في مواجهة إســـرائي�ل والقوى اإلقليميَّ

ارتكاز لخدمة نفوذ إيران في منطقة المشرق العربي فقد تحول لبن�ان لمستودع أسلحة، حيث 

ة والصوار�خ في المناطق المأهولة  يقوم حزب هللا بتخز�ن األســـلحة والترسانات العسكر�َّ

 هنالك ٢٨ موقًعا على األقل كمستودعات لتخز�ن وإط�ق 
َّ

ة إلى أن
َّ

شير تقار�ر ِعد
ُ

بالس�ان. وت

ل 
ِّ
صوار�خ الحزب تقع في بيروت ومناطق سكني�ة وأماكن فيها م�شآٍت حيو�ة(٤٢)، وهو أمٌر ُيش�

ما بعد انفجار   على السكان في حال استهدافها أو تعرضها لمخاطر التفجير و�سيَّ
ً

 كبيرة
ً

خطورة

مرفأ بيروت الذي دق ناقوس الخطر على مخازن األسلحة والصوار�خ التي قد ُيسبب انفجارها أو 

استهدافها خسائَر هائلة باألرواح والممتل�ات.

ة األمر�كية  وقد كشف السفير ناثان سيلس م�سق قسم م�افحة اإلرهاب في وزارة الخارجيَّ

لت إليها الو�يات المتحدة، بوجود مخابئ لـحزب هللا من نترات  اسة توصَّ عن معلومات حسَّ

ة  األمونيوم في عدٍد من الدول األوروبي�ة منها: بلجي�ا وإسباني�ا وإيطاليا وفرنسا، وتعام�ٍت ماليَّ

مشبوهة للحزب في عدد من الدول األوروبي�ة(٤٣).

ة، وظهر ذلك مع  وقد أدت اإلستراتيجية اإليراني�ة إلى تعر�ض أمن لبن�ان للتهديدات الخارجيَّ

 ر�ائز 
ُ

مشاركة حزب هللا في الصراع السوري بش�ٍل فاعٍل لدعم نظام بشار األسد حتى أصبح أحد

ة  ا على لبن�ان، من النواحي ا�قتصاديَّ
ًّ

هذا الصراع وأهم أطرافه، و�ان ثمن هذه المشاركة كبيٌر جد

�ة الكبيرة(٤٤). والتي �ان أبرزها تعر�ض األمن اللبن�اني  ة، إلى جانب ا�نع�اسات األمنيَّ وا�جتماعيَّ

�ة للبن�ان مكشوفة إلسرائي�ل. �نتها�اٍت إسرائيلية مستمرة، وجعل الجغرافيا األمنيَّ

�ت إيران ودورها في لبن�ان، حيث انعكس 
ُّ

حتى المجتمع اللبن�اني لم يسلم من تداعيات تدخ

 النفايات عن تداخ�ت السياسة 
ُ

تدهور األوضاع على حياة الناس ومع�شتهم، وكشفت أزمة

ة عن تأثيرات تلك  وا�قتصاد وتأثيرها على المجتمع، كذلك كشفت أزمة جائحة كورونا العالميَّ

الع�قة، حيث كان تسجيل أول إصابة في لبن�ان في ٢٠ فبراير ٢٠٢٠م هي لسيدٍة قادمة برحلة 

م ثبت إصابة آخر�ن قادمين بنفس الرحلة في ما بعد، 
ُ

طيـــراٍن من مدين�ة قم اإليراني�ة إلى لبن�ان ث

فأوجدت هذه الحادثة  دعواٍت لوقف الرح�ت بين لبن�ان وإيران إليقاف انتقال الفيروس(٤٥)، 

 الحكومة اللبن�اني�ة قد أوقفت الرح�ت بين الدولتين في نهاية فبراير ٢٠٢٠م، 
َّ

وعلى الرغم من أن

 الحكومة � 
َّ

ما مع أعضاء حزب هللا بقَي مستمًرا، إذ إن  ا�تصال غير الرسمي مع إيران و�سيَّ
َّ

بْي�د أن

 حزب هللا يدير األزمة 
َّ

 عن أن
ً

يمكنها أن تمنع التواصل واستمرار الز�ارات بين الدولتين(٤٦). فض�

 مس�شـــفى  الرسول 
َّ

الصحية بالتوازي مع الدولة اللبن�اني�ة بنظامه الموازي للرعاية الصحية وأن
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 حزب هللا غير مســـجٍل ضمن خطة الطوارئ ولهذا فقد �ان يتكتُم على أرقام 
ُ

األعظم الذي يملكه

 من إيران(٤٧).
ٌ

 قادمة
ٌ

اإلصابات في لبن�ان وعدم الكشف عما إذا ظهرت إصابات

ات الحضور اإليراني في لبنان ثالًثا: فرص وتحديَّ
ات   لتحديَّ

َّ
ر لبن�ان فرًصا تستغلها إيران لتعز�ز دورها في لبن�ان مثلما يمكن أن تتعرض

ِّ
وف

ُ
 ت

ْ
ُيمكن أن

، فِمن جهة احتما�ت اسـتمرار أو تزايد نفوذ إيران في لبن�ان، 
ً

حجمه مسـتقب�
ُ

عيق هذا الدور أو ت
ُ

ت

وفر 
ُ

ة للبن�ان التي ت  من المقومات التي تدعم هذا ا�تجاه، لعل أهمها: الطبيعة الطائفيَّ
ٌ

توجد عدد

 مناسبة لتدخ�ت إيران في لبن�ان و�ستمرار�ة دورها، وقد استطاعت إيران التغلغل في لبن�ان 
ً

ب�ئ�ة

با�رت�از على المشترك األيديولوجي، وهذا المشترك جعل الرأي السائد في جنوب لبن�ان والبقاع 

ا في التفكير الجماعي  وجنوب بيروت يت�أثر بالتوجهات اإليراني�ة و�ؤ�دها، وأصبح األمر مركز�ًّ

بم�انـة الطائفـة في سـياق الصراع الطائفي في المنطقة(٤٨). فتميـز دور إيران عن غيره من األدوار 

ا و�قوي دوره في  ة بوجود مكوٍن مجتمعيٍّ متماسـك في لبن�ان يرتبط به عضو�ًّ ة والدوليَّ اإلقليميَّ

 تستغل إيران الوضع اللبن�اني المتأزم لتطرح نفسها كظهير للمكون 
ّ

مقابل الدول األخرى. و� شك

ة حامية   شـيعيَّ
ً

الشـيعي فـي لبنـ�ان وفي ظل عدم وجـود أّي دولة أخرى تقدم نفسـها بوصفها دولة

ا 
ً

ة (الولي الفقيه)(٤٩). و� تزال الطائفية قيد �ة (قم) وسياسيَّ  عن دورها كمرجعية دي�يَّ
ً

لهم، فض�

 هذه 
َّ

 عن أن
ً

ما تدخ�ت إيران، فض� ة و� سيَّ ا أمام إنقاذ لبن�ان من تأثير التدخ�ت الخارجيَّ حقيقيًّ

ا على فاعلية النظام السياسـي الذي أصبح مأزوًما؛ بسـبب ديمقراطيت�ه 
ً

الطائفيـة أصبحـت قيد

ة تسـود فيها قَيم المواطنة والتعايش األهلي  �ٍة حقيقيَّ الطائفية التي تحول دون وجود دولٍة وطنيَّ

ة وا�رتب�اط بأجندة الخارج. ا عن ا�ستقطاب والتبعيَّ
ً

بعيد

 �ستمرار دور إيران في لبن�ان، فهذا الحزب 
ً

ر م�انة حزب هللا وقدراته فرصة
ِّ
وف

ُ
ة ت بجانب الطائفيَّ

يديـــن بالو�ء للولي الفقيه فالقائـــد هو الولي الفقيه وهو زعيم الحزب، وأتب�اع الحزب يأتمرون 

نون من ِقَبله، وهـــذا ا�رتب�اط الديني والعقائدي والسياســـي  بأوامر الفقيه وقـــادة الحزب ُمعيَّ

ة اإليراني�ة (و�ية الفقيه) جعلت من الحزب بمثابة «حالة إيراني�ة» أو جزٍء  بالمرجعية السياسيَّ

من اإلستراتيجية اإليراني�ة في مضمار الصراع في لبن�ان والمنطقة(٥٠). وهذا ا�رتب�اط يمنح الدور 

ا، األمر  ا وخارجيًّ ما في ظل إم�اني�ات الحزب واتساع نطاق دوره داخليًّ اإليراني نقاط قوة، و� سيَّ

الذي ُيسهم بترسيخه واستمراره وتميزه أمام تأثير الدول األخرى في لبن�ان.

مَّ لم تُعد قوة إيران 
َ
ل�س هذا وحســـب، بل أصبح لدى إيران تحالفاٍت أخرى في لبن�ان، وِمن ث

ودورها بلبن�ان يســـتن�د فقط إلى ع�قتها بحزب هللا ومدى تأثيره في المشهد اللبن�اني السياسي 

وا�قتصادي، بل كذلك على تحالفاتها مع عدد من القوى واألحزاب اللبن�اني�ة األخرى(٥١)، في ظل 

عدم وجود قوى لبن�اني�ة منافسة م�افئة بالقوة ولها ع�قة بالدول المنافسة إليران.

ة وغياب الدعم الخارجي للبن�ان، حيث   إيران من جهٍة مقابلة من األزمة ا�قتصاديَّ
ُ

وتستفيد

ـــة التي تطاُل لبن�ان؛ بســـبب ارتب�اطها بها  ة والعقوبات ا�قتصاديَّ تســـتغل الضغوطات الدوليَّ

ة والدعم ا�قتصادي للحكومة اللبن�اني�ة، وفي  ة لتقدم العروض التجار�َّ وحاجة بيروت ا�قتصاديَّ

 إيران ستظل 
َّ

ة للبن�ان، فإن ة الرافضة لتقديم بدائل اقتصاديَّ ة والدوليَّ ظل مواقف القوى اإلقليميَّ
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ة بالمقارنة مع الدول  البديل المتاح(٥٢)، األمر الذي يمنح الدور اإليراني في لبن�ان نقاط قوٍة إضافيَّ

�ة. ة والغربيَّ األخرى الخليجيَّ

ات، أهمها:  ة تحديَّ
َّ

ات التي قد تدفُع نحو تحجيم نفوذ إيران في لبن�ان فتبُرز ِعد أما لجهة التحديَّ

تن�امي الغضب الشعبي بين الشيعة اللبن�انيين ضد إيران، حيث شكلت ا�حتجاجات الشعبي�ة 

ا لدور إيران وو��ئها في لبن�ان على أكثر من   ضغٍط وتحديًّ
َ

التي اندلعت في ١٧ أكتوبر ٢٠١٩م عامل

ى وإن تواضعت أعداد 
َّ
 حت

ٌ
صعيد؛ كونها شملت مناطق نفوذ حزب هللا وبشكٍل لم يسبق له مثي�ل

المحتجين في بعض هذه المناطق، ومنها مدين�ة صيدا والعرقوب والنبطية وكفرمان وصور(٥٣). 

ة التي   برحيل الطبقة السياسيَّ
ً

و�كُمن التحدي إليران بارتفاع أصواٍت من المكون الشيعي مطالبة

ة اللبن�اني�ة(٥٤). ُيهيمن عليها حزب هللا صاحب التأثير األكبر في الحياة السياسيَّ

سهم كثافة الضغوط األمر�كية على إيران 
ُ

وبجانب هذا الرفض الداخلي لدور إيران وحلفائها ت

ت العقوبات األمر�كية على إيران وحزب هللا 
َّ

وحزب هللا في التأثير على مستقبل هذا النفوذ، إذ أد

ا كبيًرا ألهداف إيران وأجنداتها في لبن�ان وانعكست  ة خانقة، ش�لت تحديًّ إلى وقوعهم بأزمٍة ماليَّ

ساته   الحزب ربط أتب�اعه خ�ل العقود الماضية بمؤسَّ
َّ

ســـاته؛ ألن على دور الحزب وأتب�اعه ومؤسَّ

ُعد قادرة على ا�ســـتمرار في تقديم هذا الدعم(٥٥). وتؤدي الضغوطات 
َ
الممولـــة من إيران التي لم ت

ــران وحلفائها في المنطقـــة ولبن�ان إلى قطع قنوات التمو�ل وإيقاف  ة على إـي والعقوبـــات الدوليَّ

 عليها إيران وحزب هللا في تمو�ل 
ُ

سات التي تعتمد منافذ الدعم وال�سليح ومعاقبة األفراد والمؤسَّ

احتي�اجاتهم ومتطلباتهم، وقد طالت العقوبات األمر�كية العديد من األفراد والقيادات والشر�ات 

والكيانات التابعة لحزب هللا في لبن�ان ومنهم نوابه في البرلمان اللبن�اني(٥٦). وقد � يكون آخرها قانون 

 إلى معاقبة النظام السوري واألطراف المتعاونة معه 
ُ

قيصر لحماية المدنّيين في سور�ا الذي يهدف

 من ألماني�ا وهولندا وكوســـوفو 
ٌّ

ة أخرى قامت بها �ل وأهمها حزب هللا(٥٧)، ناهيك عن إجراءاٍت دوليَّ

واألرجنتين وكولومبي�ا وهندوراس وغواتيما� ومجلس التعاون الخليجي وجامعة الدول العربي�ة، 

�ة(٥٨)، وما يترتُب على ذلك من إجراءاٍت تنعكُس ســـلًبا  لت بتصنيف حزب هللا كمنظمة إرهابيَّ
َّ
تمث

ا على دور إيران في لبن�ان.
ً

على نشاطات حزب هللا داخل وخارج لبن�ان وبالتالي انع�اسها السلبي أيض

ا أمام دورها في مساعدة حلفائها 
ً

 إيران نفسها تمُر بأزمٍة اقتصادية غير مسبوقة وهذا يضع قيد
َّ

إن

ها الداعم 
ّ
ا ما تحاول إيران إظهاره بأن

ً
أو الوفاء بوعودها لحكومات الدول األخرى، حيث لم يُعد ممكن

ة، فإذا �انت �  ة وأزمة عزلٍة دوليَّ ة وصحيَّ ة واقتصاديَّ ة سياسيَّ للبن�ان؛ كونها تعاني من أزماٍت داخليَّ

ا للحكومة اللبن�اني�ة قبول  تستطيع معالجة أزماتها فكيف ستعالج أزمة لبن�ان. كما � ُيمكن واقعيًّ

 لها 
ُ

ة(٥٩)، وهي ل�ســـت بوضٍع يسمح التعاون ا�قتصادي مع إيران لما ُيعرضها لعقوبات وعزلة دوليَّ

ا للبن�ان في ذات الوقت، فإذا ما نجح الحراك الشعبي   وتحديًّ
ً

ل قانون قيصر فرصة
ِّ
بتحملها. وُ�ش�

 
ً

ل فرصة
ِّ

شك
ُ

ها قد ت
َّ
في لبن�ان، في المجيء بحكومٍة بعيدة عن تأثير حزب هللا، فُيمكن القول: إن

ة التي عقدتها الحكومة  للضغط على حزب هللا، عبر إعادة النظر في جميع ا�تفاقات ا�قتصاديَّ

اللبن�اني�ة السابقة مع النظام السوري، بدعٍم وتأثيٍر من حزب هللا، والتي أضرت با�قتصاد اللبن�اني، 

ا.
ً

والعكس صحيح أيض
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 شعبيٌّ إيراني كذلك لمثل هذا الدور، إذ
ٌ

و�قابل الرفض الشعبي في لبن�ان لدور إيران، رفض

ٍل إقليميٍّ 
ِّ
 �لفة الدور اإليراني في لبن�ان والمنطقة وتزايد ظهور الحرس الثوري اإليراني كُمَمث

َّ
إن

 واسعة من الشعب اإليراني بسبب 
ُ

لسياســـة إيران قد ساهمت باإلحباط الذي تشعر به شرائح

عدم قدرة النظام السياسي على اإلنجاز ا�قتصادي(٦٠)، وصار يتزايد على شكل حراٍك شعبيٍّ 

ناقم على النظام اإليراني ودوره اإلقليمي الم�لف.

ُع به من فرص؛ األمر 
َّ
ات تفوق ما يتمت  لتحديَّ

ُ
 الدور اإليراني في لبن�ان يتعرض

َّ
وبذلك يتضح أن

 وعلى األغلب لن تكون بصالحه.
ً

ة تغيرات في هذا الدور مستقب� الذي يشير إلى احتماليَّ

خالصـــــة
ران فـي لبنـ�ان يعود إلى بداية عقد الثمان�ني�ات وتطور مـن المجال األمنّي   دور إـي

َّ
ـع أن بُّ

َ
�

َ
 المت

ُ
يجـد

والثقافّي إلى السياسـّي وا�قتصادي، بإجادة اسـتغ�ل األوضاع واألزمات التي تمُر بها لبن�ان من 

ا  ا ومع�شيًّ ا، وأيديولوجيًّ ا وسياسيًّ ا واقتصاديًّ أجل ترسيخ  هذا الدور عبر تقو�ة حلفائه عسكر�ًّ

ا بإيران. ا وربطهم عضو�ًّ وثقافيًّ

 إيران هي الداعم األساســـي للبن�ان وشـــعبها. 
َّ

وبالرغم من الترو�ج السياســـي واإلع�مي بأن

ولكن في الحقيقة إيران تعاني أزماٍت ُمت�حقة ودعمهـــا يقتصر على حزب هللا دون غيره من 

 لها لبن�ان، 
ُ

 حرٍب تتعرض
ِّ

ما بعد �ل
َّ
ة منها التي � تدين بالو�ء إليران  وإن ى الشـــيعيَّ

َّ
المكونات وحت

ة وفي مقدمتها السعودية التي تكون المساهم األكبر في عملية  تتلقى الدعم من الدول الخليجيَّ

ة الو�يات المتحدة األمر�كية وفرنسا وا�تحاد األوروبي. إعادة اإلعمار، وِمن القوى الدوليَّ

ز الـــدور اإليراني في لبنـــ�ان هو تغلغله المبني علـــى البعد المذهبـــي والطائفي ورفع  ومـــا ُيميِّ

ة، في  ة أكثر منها واقعيَّ شـــعارات «المقاومة» و«معاداة إسرائي�ل» التي �انت شعاراٍت سياسيَّ

ن البعد المذهبي بفاعلية 
ُ

رة في الساحة اللبن�اني�ة لم يك
ِّ
حين عند المقارنة مع الدول األخرى المؤث

ما اعتمدته إيران في ع�قتها مع لبن�ان ودورها فيه.

ات،  ع ما اســـتغلته إيران مـــن فرٍص ومقارنتها مع ما يواجه دورها في لبن�ان من تحديَّ بُّ
َ
وعند ت�

 وظهرت انعكاســـاته 
ُ

 المتوقع في المســـتقبل أن يتراجع هذا الدور بعد أن تجلت حقيقته
َّ

فإن

ة التي تقودها  �ة على الواقع اللبن�اني من جهة، وفي ظل الضغوطات والعقوبات الدوليَّ الســـلبيَّ

 
ُ

الو�يات المتحدة األمر�كية وانضمت إليها ألماني�ا وفرنسا مؤخًرا من جهٍة أخرى، والتي تهدف

إلى محاصرة الدور اإلقليمي إليران، واتخذت العديد من الخطوات الجادة من أجل تحقيقه.

ة   األزمة التي يواجهها حزب هللا اليوم، جاءت ن�يجة اعتب�اراٍت داخليَّ
َّ

مَّ ُيمكن القول: إن
َ
وِمن ث

ة، وبعضها اآلخر نابٌع من طبيعة  ة م�سلسلة، بعضها نابٌع من ممارسات الحزب الداخليَّ وخارجيَّ

 التحديَّ الذي تواجهه إيران اليوم، سينعكُس 
َّ

ارتب�اط الحزب باإلستراتيجية اإليراني�ة، وعليه، فإن

في جزٍء كبيٍر منـــه على مســـتقبل حالة حزب هللا في لبنـــ�ان؛ ما يجعل الحزب بـــدوره يواجه 

سين�ار�وهات � تقُل خطورة عن تلك التي تواجه إيران.
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