
   

  
  

  هاي درونی لبنان اهللا و مواجهه با چالش حزب
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  21/12/1398: ییش نهاریپذ خیتار          30/11/1398افت: یخ دریتار

  ده یچک
های  ها و شکاف شده از وضعیت منطقه غرب آسیا با یک سری چالش ایی کشور لبنان در مقام نماینده ذره

های این کشور به شکل جوهری وجود  است، بدین معنی که بخش بزرگی از چالشدرونی ماندگار مواجه 
ها  ها و شکاف نوعی وجود و هستی کشور لبنان به این چالش توان از آنها عبور کرد و به گاه نمی داشته و هیچ

الله لبنان نیز در مقام یک حزب و بازیگر اصـلی در صـحنه سیاسـی و  وابسته است. در این میان، حزب
وپنجه نرم کرده است. اما اکنون پرسش  ها طی چند دهه گذشته دست اجتماعی کشور لبنان با این چالش
های درونی کشور لبنان چه راهبردی  ها و چالش الله در مواجهه با شکاف پژوهش حاضر این است که حزب

توانـد در پـیش  را می ها چه راهبردی را در پیش گرفته و برای تقویت جایگاه خود در مقابله با این چالش
الله در مقام بازیگری در عرصه معادالت سیاسی کشور لبنان به شکل جوهری خود نماینده  بگیرد؟ حزب

اصلی شیعیان بوده، اما همواره از همکاری و توافق درون لبنانی برای گذار از موانع حمایت کرده اسـت. 
های هویتی  از همکاری را با دیگر جریان الله در مسیر تشکیل دولت همواره سطحی مناسب همچنین حزب

الله همواره مخالف نفوذ و دخالت بیگانگان در امور داخلـی بـوده و از  داشته است. عالوه بر این، حزب
توانـد راهبـرد ارائـه  استقالل کشور حمایت کرده است. با این اوصاف، این جریان در مقطـع کنـونی می

پاشی دولت و برگزاری انتخابات زودهنگام و در پیش گرفتن خدمات اجتماعی به مردم، مخالفت با فرو
  های سازنده را در پیش بگیرد.  راهبرد کمک

  واژگان کلیدي
  ای و هویتی، بحران اقتصادی، دخالت خارجی. های فرقه الله، لبنان، شکاف حزب
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  مقدمه
ـر فراز

ُ
اسـی را نشـیب از بحـران و منازعـات سی و کشور لبنان طی چند دهه گذشته تاریخی پ

فرقـه اسـالمی و وجـود انـواع  ٥فرقـه مسـیحی،  ١١پشت سر گذاشته است. حضور حدود 
های هویتی، این کشور را در وضعیتی خاص در میان کشورهای جهان قرار  مختلفی از اقلیت

داده است. عالوه بر این، تالش بازیگران خارجی برای مداخله در امور این کشور وضعیت را 
ود دارد، بغرنج کرده است. وقوع جنگ داخلی، چندین مرحلـه صـلح و بیش از آنچه که وج

درگیری، تهدید مرزهای این کشور از سـوی رژیـم صهیونیسـتی، تـالش آمریکـا، فرانسـه و 
گر جایگـاه  عربستان سعودی برای تأثیرگذاری بر معادالت سیاسی این کشور، همگی نشـان

  . خاص بیروت در معادالت سیاسی منطقه غرب آسیا است
های آن  شده منطقه غرب آسیا و مسائل و چالش تر توان نقشه کوچک در واقع، لبنان را می

صورت تجمیع شده دانست. از زمان استقالل تدریجی لبنان از امپراتوری عثمانی در دهه  به
تـا کنـون تـاریخ  ١٣٢٢ها و اعالم استقالل رسمی در سال  وسیله فرانسوی دوم قرن بیستم به

های سیاسی، جنگ داخلی، تجاوز خارجی و  های گوناگون از بحران نشیب و فراز این کشور با
المللی مواجـه بـوده  ای و بین های منطقه ای و مداخالت قدرت های فرقه اشغال نظامی، نزاع

های  ها در این کشور تا حدود زیادی نشأت گرفته از ویژگی است. اما چرخه دومینووار بحران
دهد و تا وقتـی کـه  ساخت سیاسی و اجتماعی لبنان را تشکیل میمنحصر به فردی است که 

هـای لبنـان  شناسی بحران ساختار سیاسی و اجتماعی پیچیده مورد بررسی قرار نگیرد آسیب
  نیز ممکن نخواهد بود.
مذهبی، چه در نقش یـک  -عنوان یک جنبش سیاسی الله لبنان چه به در این میان، حزب

ترین و تأثیرگذارترین بـازیگران تحـوالت  حزب سیاسی از مهمنیروی نظامی و چه در قامت 
شود. این گروه در عرصه تحوالت تاریخی کشـور لبنـان بـه ناچـار خـود  لبنان محسوب می
، اتخاذ سیاست کرده رها بوده و به ناچار در برابر تحوالت پیچیده این کشو بخشی از شکاف

مشی سیاسی، اقتصادی و فرهنگی خود  خط رو، نوع مواجهه این گروه پرنفوذ که است. از این
هـا و مسـائل  کند، بـا بحران را در دو عرصه سیاست داخلی و روابط خارجی لبنان دنبال می

  اصلی جامعه لبنان از اهمیت بسزایی برخوردار است.
اللـه در مواجهـه بـا  با این اوصاف، پرسش اصلی پژوهش حاضـر ایـن اسـت کـه حزب

کشور لبنان چه راهبـردی را در پـیش گرفتـه و بـرای تقویـت  های درونی  ها و چالش شکاف
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تواند در پـیش بگیـرد؟ در راسـتای  ها چه راهبردی را می جایگاه خود در مقابله با این چالش
هـای صـحنه سیاسـی و  گویی به این پرسش در ابتدای امر ضروری اسـت کـه چالش پاسخ

اللـه بـا ایـن  س نوع مواجهه حزباجتماعی کشور لبنان مورد بحث و بررسی قرار بگیرد، سپ
مـدت و  مـدت، میان ها بررسـی شـده و در نهایـت بـه اختصـار در سـه سـطح کوتاه چالش

  الله پیشنهاد شود.  بلندمدت راهبردهایی برای تقویت جایگاه حزب

  هاي پایدار سیاسی و اجتماعی کشور لبنان . چالش1
  اي در ساختار سیاسی و اجتماعی . شکاف قومی و فرقه1-1

هـای  ویژگی  دیگـر کشـورهای عربـی منطقـهه با قایسلبنان در م یعاو اجتمی ساختار سیاس
ویژگـی منحصـر بـه . متفاوت کرده است منحصر به فرد خود را دارد که آن را از دیگر جوامع

مذهبی است. این ترکیب تأثیر مهمی بر سرنوشت سیاسـی لبنـان  ـ ای فرد لبنان ترکیب قبیله
ی که در دگرگونی اجتماعی همه کشورها وجود دارد در لبنان با ترکیـب داشته است. مشکالت

مذهبی منحصر به فرد آن عجین شده است. هیچ یک از هفت فرقه عمده مـذهبی  ـ ای قبیله
دهند. موازنه تقریبی بین مسلمانان و مسیحیان از یکسو و  این کشور، اکثریت را تشکیل نمی
ت از سوی دیگر فضای سیاسی لبنان را همواره نـاآرام و سن تقسیم مسلمانان به شیعیان و اهل

عنوان دومین کشور کوچـک منطقـه غـرب آسـیا بیشـترین  ثبات کرده است. این کشور به بی
های سیاسی را داراست. در این میان بافت نامتجـانس قـومی،  ها و دسته تعداد احزاب، گروه

آن، سبب عدم پایداری یک نظام حزبی   مذهبی ـ ای نژادی و مذهبی لبنان توأم با ترکیب قبیله
که اعضـای احـزاب سیاسـی  های غربی شده است؛ به صورتی دمکراتیک به مانند دمکراسی

مـذهبی بـه درون  ـ ای های قبیلـه های سیاسی، بلکه بر اساس گرایش لبنان، نه بر پایه گرایش
  شوند.  این احزاب جذب می

از اثـرات  شـوند، یمربـوط م یجام گروهکه به انس یعوامل یگرو مذهب مانند د یتقوم
 یکه موجب انسجام، وحدت و همبسـتگ یهمانطور یعنی برخوردارند؛ دوپهلویی متضاد و

کننـد. قـدرت  یآمـاده مـ یگـرد یهـا برخورد و نزاع با گـروه یآنها را برا شوند، می گروه یک
و  یزمـان یطعوامل مذکور، در جوامع مختلف، بـر حسـب شـرا یافکن نزاع و یبخش انسجام

  ١دارد. گوناگون، تفاوت یمکان

                                                                                                                                         
  ٦٤ص  ،١٣٧٣پاییز  ،١٠اجتماعی افغانستان، فصلنامه معرفت، شماره ـ  تحلیل بحران سیاسی ،محمدعزیز بختیاری. ١
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توان به ماهیت چندپاره و محدود، سرشت  های اصلی جامعه لبنان می بنابراین، از ویژگی
پذیری بنیادین  رقابت سیاسی، پذیرش ضمنی جامعه در استفاده از خشونت که موجد آسیب

ای،  ای، فرقـه ی طایفـههـا جامعـه لبنـان ویژگی اما ،رغم گذر زمان اشاره کرد. به  لبنان شده،
های بـزرگ پایـه اساسـی  فئودالی و وضعیت درهم شکسته خود را حفظ کرده اسـت. طایفـه

ای بودن لبنان واقعیت سیاسی این کشور  دهند. از سوی دیگر فرقه جامعه لبنان را تشکیل می
  ١رود. به شمار می
 یازدهباشد:  یشده م شناخته یتبه رسم ینیهفده فرقه د یمذاهب و دارا تعدد یلبنان دارا

 یـک،کاتول یهـا یکس، ارمنـوارتـد یها یارمن یک،کاتول ی، ارتدوکس،(مارون یحیفرقه مس
هــا و  یهــا، کلــدان ینالتــ یــک،کاتول یهــا یانیســر ارتــدکس، یهــا یانیهــا، ســر پروتســتان

 یک) و یلیانو اسماع یانها، علو یدروز سنت، یعیان، اهل(ش یها)، پنج فرقه اسالم ینستور
 بوده ییگرا لبنان فرقه یثبات یب یاصل هسته هاست. فرقه ینتر یتاهم جزو کم ، کهییهود فرقه

 ی،در حکومت، خدمات عموم یدولت یها پست نظام، ینکشور حاکم است. در ا ینکه بر ا
 یسـتگیو شا یـتو نه بر اساس مز یمذهب و یا یفهطا یبر اساس وابستگ یهارتش و قوه قضائ

 ٢دارد. یبرتـر یملـ ی) بـر وفـاداریا یفـه(طا یا فرقه یوفادار ین،نابرااند. ب شده یمالزم تقس
درصـد اعـراب  ٨حـدود  ی،درصـد اعـراب لبنـان ٨٣لبنان شامل  ینژاد یها گروههمچنین 

ردهاجمله  نژادها از یهدرصد شامل بق ٤ و درصد ارامنه ٥ ینی،فلسط
ُ
  ٣باشد. یم ک

های عربی در معرض فشارهای ناشی بدون تردید، نظام سیاسی لبنان همانند سایر کشور
های عمیـق سیاسـی و اقتصـادی قـرار  از کشمکش اعراب و اسرائیل، جنگ سرد و دگرگونی

، ١٣٤٨، ١٣٣٧های  های سیاسی این کشور در سـال گرفته است. همه این فشارها در بحران
های مذکور بـه اسـتیالی یـک  سهیم بوده، اما بحران ١٣٥٤و سرانجام جنگ داخلی  ١٣٥٢

هـایی از  ایـن امـر بـه نوبـه خـود دوران ٤حزب و گروه و فرقه واحد بر عرصه سیاسی نشـد.
                                                                                                                                         

گرایی در لبنـان، فصـلنامه روابـط خـارجی،  شناسی سیاسی در لبنان و فرقه شکوه ملکی، جامعه و مصطفی زهرایی. ١
  ١٧٩ص، ١٣٩٥، بهار ١، شماره ٨سال 

کید با خاورمیانه منطقه ژئوپلیتیکی تحوالت ه،ادز یسلمان انصار. ٢  یهـا سـرزمین و ایـران، لبنـان کشور سه بر تأ
  ٣٢٦، ص ١٣٩٠، ارشاد و فرهنگ وزارت انتشارات: تهران فلسطین، اشغالی

زمسـتان ، ٣٦، شـماره ٩اسرائیل به خاك لبنان، فصلنامه علوم سیاسی، سـال  ٢٠٠٦محمد ستوده، اهداف تجاوز . ٣
 ٧٩ص ، ١٣٨٥

 ١١٠- ١٠٩صص ، ١٣٧٩بهار ، ١، شماره ١٤لواء رودباری، نخبگان سیاسی لبنان، فصلنامه سیاست خارجی، سال . ٤
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های مختلـف را بوجـود  آمیز بر سر قدرت در میان گروه های خشونت ثباتی سیاسی و نزاع بی
آورد که معماری سیستم کنونی توزیع قدرت و ساختار سیاسی جدید لبنان را موجـب شـد؛ 

ها تنها آنها را به تعویق انداخته و سپس خـود بـه بخشـی از  انسیستمی که به جای حل بحر
  زا تبدیل شد. عوامل بحران

  
  . معماي تعیین مناصب و تعیین رهبران سیاسی1-2
بـه  یکننـده آن از سـایر کشـورهای عربـ زهای متمای یویژگظام سیاسی خاص لبنان از بارزترین ن

قـدرت  یمتقسـ یکردهایاز خانواده رو یخشب بوده و یاشتراک یام دمکراسظآید. این ن یب محسا
 یرو سـا یا ، فرقـهیقـوم تنـوع یریتاز حکومت با هدف مـد ییالگو شود؛ می یدر جوامع انتقال

های دینـی یـک  گرایی مبتنی بر فرقـه اشتراکی ١واحد. یساختار دولت یکبالقوه متضاد در  تنوعات
تواند بـه معنـای  این مفهوم مینظام حکومتی، متضمن ترکیبی دائمی از مذهب و سیاست است. 

توزیع نسبتی قدرت سیاسی و نهادی میان اجتماعات مذهبی و دینی باشـد. در واقـع، دمکراسـی 
های دینی مدلی از دمکراسـی اشـتراکی اسـت کـه قـدرت نهـادی را میـان  اشتراکی مبتنی بر فرقه

که این مـدل سیاسـی راهـی  ندرگرایی دینی بر این باو کند. طرفداران فرقه های دینی توزیع می فرقه
آمیز میان ادیان و مذاهب گوناگون از طریـق قـدرت دادن بـه  مؤثر برای حفظ همزیستی مسالمت

هر کدام بر اساس وزن آنها در منطقه است. بر پایه این تحلیل هر گـروه بـر ایـن بـاور اسـت کـه 
و بـه هزینـه گروهی که دارای بیشترین قدرت سیاسی است ممکن است از حکومت به نفع خود 

  ٢های رقیب استفاده کند. ها، یا حتی با ظلم کردن به گروه سایر گروه
 یثـاقو م یقـانون اساسـگرایی مذهبی در  بر مبنای نگرش فرقهلبنان  یاسیساخت سقوام 

در لبنـان  یلبنـان آمـده اسـت نظـام حکـومت یقـانون اساسـ در ٣.این کشور ریشه دارد یمل
 ٤اسـتوار اسـت. یانم یقوا، توازن و همکار یکتفک ینااست که بر مب یکدموکرات یجمهور

                                                                                                                                         
1. John McGarry and Brendan O'Leary, "Introduction: The Macro-Political Regulation of 

Ethnic Conflict," in The Politics of Ethnic Regulation: Case Studies of Protracted Ethnic 
Conflicts, eds. John McGarry and Brendan O'Leary (Routledge, 1993), 4; Venkat Iyer, 
"Enforced Consociationalism and Deeply Divided Societies: Some Reflections on Recent 
Developments in Fiji," International Journal of Law in Context 3, no. 2 (2007): 127-153 

  ١٨٥ص ، همان، شکوه ملکیی و مصطفی زهرای. ٢
  ٣٢ص ١٣٨٦محمد حسین میرزاآقایی، بازیگران مسیحیت سیاسی در لبنان، تهران: نشر شهر، چاپ اول،. ٣
سســه مطالعــات ؤ، ترجمــه م)١٩٧٦-١٩٧٦تــاریخ، جامعــه و سیاســت( لبنــان مرکــز االستشــارات و البحــوث،. ٤

  ٣٩ص ،١٣٨٨  ،سازان نور، چاپ اول سسه مطالعات اندیشهؤهران: مسازان نور، ت اندیشه
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 نخسـتین ،»یبشـاره الخـور« ینبـ ١٣٢٢مدون است که در سال  یرغ یسندنیز  یمل یثاقم
 یمنعقد شد. اولـ یروز نخست یناول ،»الصلح یاضر«جمهور لبنان پس از استقالل و  یسرئ

 یلبنـان را کشـور ثـاقیم ایـن ١بـود. یسـتپـان عرب یسن یگرا یمل یو دوم یمارون یحیمس
ها خواسـتار  یداشت که مارون یمقرر م و کرد یم یفتعر یتحاکم یطرف و دارا یمستقل، ب

عـرب  یتموجود یکبه  یوستنها خواستار پ یخصوص سن ها و مسلمانان و به یغرب یتحما
  یجمهور یاستبر اساس آن مقام ر ٢تر نباشند. بزرگ

ِ
 ایبـر یـریوز ها، نخسـت یمارون از آن

 یـزمجلـس ن یندگینما یها یباشد. کرس یم یعیانمجلس از آن ش یاستو ر یانان سنمسلم
کلیت این شـکل تقسـیم قـدرت  ٣.دشو یم یمو مسلمانان تقس یحیانمس یانم یطور مساو به

 در پیمان طائف مورد تعهد گروه
ً
های مختلف لبنانی قرار گرفت تا نظام سیاسی لبنان  مجددا

  شود شکل گیرد. آنگونه که امروز مشاهده می
حضـور داشـتند و مـورد  لبنـان کـه در ییها ینیبا فلسط یحیمس یاننظام ١٣٥٤در سال 

 یـنلبنـان آغـاز شـد. ا سـاله١٥ یشدند و جنگ داخل یرمسلمانان لبنان بودند، درگ یتحما
آن، اتحـاد  دیگـر و در طـرف یافراطـ یگـرا راسـت یحیانطرف آن اتحاد مس یکجنگ در 

گذاشـت  یجا ها هزار کشته و مجروح به قرار داشت، ده یانگرا یو مل یانگرا مسلمانان، چپ
  ٤یافت.قرارداد طائف ادامه  یزمان امضا ١٣٦٩دهه  یلو تا اوا

به دعوت  این کشور یاسیس یها در لبنان، گروه یداخل یها سال جنگ ١٥پس از حدود 
ن یـند. بر اساس اوافقنامه طائف را امضاء کردمدر طائف گرد هم آمدند و  یعربستان سعود

و  هشـکل گرفتـ یدیجد یاسی، نظام سمیان طرفین امضاء شد ١٣٦٨مهر  ٨در که  توافقنامه
 یکشور در نظر گرفته شود. قوا یاسیدر بدنه س یگاهیجا یهمه طوائف لبنان یشد برا یسع
آن  یم شد که طیعه) تقسیش ـ یسن ـ یمارون یحی(مس ین سه طائفه اصلیگانه در کشور ب سه

  یجمهور استیر منصب
ِ
  یریوز ها، نخست یمارون از آن

ِ
است مجلـس یسنت و ر اهل از آن

در درون طائفه  یث عددیکس از حوان ارتدیحینکه مسید. با توجه به ایان گردیعیز از آن شین
س یر و معاون رئیوز معاون نخست از این رو،شوند،  ین طائفه محسوب میلبنان دوم یحیمس

                                                                                                                                         
  ٣٨ص همان،. ١
  ٣٨، همان، ص  مرکز االستشارات و البحوث. ٢
  ٣٣، همان، ص محمد حسین میرزاآقایی. ٣
ایـران در لبنـان، فصـلنامه تحقیقـات سیاسـی  اسـالمینژاد، نظـام چندبعـدی قـدرت جمهـوری  مسعود جعفری. ٤

  ٢٠٣-٢٠٢صص  ،١٣٩٦پاییز  ،٣٢الملل، شماره  بین
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  ١شود. یم بانتخان طائفه یمجلس از ا
 یهـا در لبنان با تالش یاسیاصالحات س یرامونپ یتحرک یب یلو تحل یهجزدر مجموع، ت

 میـانمتقابل  ارتباطنشان از که این امر ، شود میمشخص  یانتخابات یستمناکام در اصالح س
آنهـا را حفـظ  یـتحاکم وکنند  یم یتکه در آن فعال دارد سیاسی یستمو س یاسینخبگان س

همـواره کنـد کـه  تضمین میرا از نخبگان  جمعیقدرت تداوم سلطه و ین سیستم ا ٢د.کن یم
قـدرت سلطه خود و یا سیستمی کـه  تداوم پیش رویهای  تا چالش کوشند میطور جدی  به

این یک محیط سیاسی است که با محدودیت و نـه بـا  .از میان بردارندکند،  را حفظ می آنها
، ابزار تحلیلی در ارزیابی سیستم سیاسـی لبنـان به همین ترتیب د.شو صراحت مشخص می

 ارزیـابیباید مـورد  اشتراکیدمکراسی  از عنوان یک الگوی جزئی، ناقص یا حتی معیوب به
 تنهـابا این حال، ایـن نهادهـا  ت؛لبنان دارای نهادهای دمکراتیک اس د. بدون تردیدقرار گیر

هـای اصـالحاتی کـه  در برابر تـالش و از نظر انتقادی، آورند وجود می بهمعضل مشارکت را 
  ٣کنند. ت میممکن است مشارکت سیاسی را گسترش دهد، مقاوم

  
  . بحران اقتصادي و اعتراضات اجتماعی1-3

نشیب از رشد و رکـود را طـی  و فراز های گذشته حرکتی سینوسی و پر اقتصاد لبنان در طول دهه
در دوران و  سـاله ١٥جنگ داخلـی  واسطه کرده است. پس از فروپاشی اقتصادی این کشور به

همانند حمایت از اقتصاد بـازار، حمایـت از  ویهای اقتصادی  رفیق حریری و در نتیجه برنامه
سازی، استقراض خارجی برای رفع اشکاالت مربوط به ذخایر و  بخش خصوصی و خصوصی

میلیـارد  ٧٠را به ها، وضعیت باثباتی یافت و توانست با مهار تورم، ذخایر بانکی  گذاری سرمایه
باعـث  ١٣٨٥تا سـال  ١٣١٩موفق در لبنان از سال  یدالر برساند. سه دوره اصالحات اقتصاد

را  یاز نظـر اقتصـاد یا یروزه چالش جد ٣٣جنگ  یرنظ یبحران یطدر شرا یلبنان حتتا  شده
ش های پس از جنگ برای بازگرداندن ثبات به اقتصاد خـود تـال لبنان که طی سال تجربه نکند.

 دچـار چـالش  ١٣٩٠کرد در پی بحران سوریه در سال  می
ً
موضـوع  ،. بـرای مثـالشـدمجددا

                                                                                                                                         
، قابـل ١٣٩٤اسـفند  ٢٠مارس از کجا وارد ادبیـات سیاسـی لبنـان شـد؟، سـایت تسـنیم،  ۱۴مارس و  ۸نام،  بی. ١

  https://www.tasnimnews.com/fa/news/1394/12/20/1024230/8 -در:  یدسترس
2.Benjamin MacQueen, Lebanon's Electoral System: Is Reform Possible?,middle east policy 

council,number3, fall 2016 

3. Ibid 

https://www.tasnimnews.com/fa/news/1394/12/20/1024230/8


فصلنامه مطالعات راهبرد
 ي

جهان اسالم، سال 
بیستم

، شماره 
پ، 4

اپی
 ی

80
، زمستان  

1398
  

   
 

 

 12  

صـورت  مهاجران پرتعداد سوری و مقابله با تهدیدات و تجاوزات مکرر رژیم صهیونیسـتی بـه
  ١ت.ای در وضعیت نامناسب کنونی اقتصاد لبنان تأثیرگذار بوده اس بالواسطه

، کـه در حـال یدر بخـش کشـاورز یگونـاگون یامدهایه پیسور یجنگ داخلهمچنین 
کار، یمانند بقاع و ناح یا افتاده ژه در مناطق دوریو رسد، به یار شکننده به نظر میحاضر بس ه آ

نـد، بـه یآ ین مناطق کشور لبنان به حساب میرتریفق ء، که جزیمرز ین نواحیداشته است. ا
البتـه  ٢اند. ات خود ادامه دادهیح به ینوع به» هومس«ه مانند یسور یتجارت با شهرها دلیل
چند سال گذشته  یحد اقتصاد لبنان ط زا یششدن ب تیاز دول یمشکالت ناش یناز ا یبخش
اقتصـاد لبنـان از  یریپـذ و رقابـت یاقتصـاد یکه همزمـان بـا کـاهش آزاد یا گونه به ،بوده

لبنـان  ی، نرخ رشد اقتصاد١٣٩٥ر سال رصد دد ٥٤به  ١٣٩١ر سال درصدی د ٦٠یانگینم
دولـت  یبده یدرصد ١٤٠ یشاز اقتصاددانان نسبت به افزا یاریو بس تدریج کاهش یافته به

 یشـترینب ایکشـور دار ٤ ءجـز یدالر یلیاردم ٨٦ یهشدار دادند. اکنون دولت لبنان با بده
بـه  ١٣٩٨اواسـط سـال در سطح جهان است. با توجه به موارد فوق دولـت لبنـان از  یبده

حذف «، »سوخت یاتمال یشافزا« ،»یقاعده مال یجادا«ر چهار محور د یاقتصاد یاضتر
 ،یفعلـ یاقتصـاد یزتجـو یـنا یجـه. نتروی آورد »یـاتیپوشش مال یشافزا«و  »یانرژ یارانه
 یمونـ لبنان در سه ماهـه گذشـته هفـت یراست. ل یشتیمردم از اوضاع مع یعموم یتینارضا

   ٣است. یافتهدرصد کاهش 
یک دهه اخیر نیز مزید بر علت شده تا اقتصاد لبنـان بـه ورطـه  در مجموع، رویدادهای

 یها انیجر ،١٣٩٣مت نفت در سال ین، با کاهش قیعالوه بر ا ١٣٩٠از سال  سقوط بیفتد.
 از ـا امارات ی، قطر یسعودعربستان  یمانند گردشگر ـفارس  جیه خلیحاش یکشورها یمال

 هیـعل کـایآمر یهـا میتحر ترامـپ، دونالـد دنیرسـ قدرت به زمان از همچنین،. افتاد رونق
ه ین کشـور سـایـبر اقتصـاد اهستند  الله که مظنون به حفظ روابط با حزب یلبنان یها بانک
 یبانک اعتبـار ١٣٩٨مرداد ب، در ین ترتیآن است. بد ی، ستون اصلیکه بخش بانک هافکند
ران مـتهم شـد. یـو االلـه  ت از حزبیاالت متحده به حمایا یدار توسط خزانه (JTB)  جمال

                                                                                                                                         
  در: یقابل دسترس ،١٣٩٨مهر  ٩ها، سایت الوقت، نام، اعتراضات مردمی در لبنان؛ اهداف و ریشه بی. ١

http://alwaght.com/fa/News/163254 
  در: یقابل دسترس ، ٢٠٢٠ژانویه  های اقتصادی اعتراضاِت لبنان، لموند دیپلمات، هژار عالم، ریشه.  ٢

https://ir.mondediplo.com/article3308.html 
  در: یقابل دسترس ،١٣٩٨مهر  ٩ ها، سایت الوقت، ، اعتراضات مردمی در لبنان؛ اهداف و ریشهنام بی. ٣

http://alwaght.com/fa/News/163254 

http://alwaght.com/fa/News/163254
https://ir.mondediplo.com/article3308.html
http://alwaght.com/fa/News/163254
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با آن ممنوع  ید و معامالت دالریف گردیاالت متحده توقیسسه در خاک اؤن میا یها ییدارا
بـا  ییارویـرو منظور بـه .ند انحالل را آغاز کـردیآفر ١٣٩٨شهریور ن بانک در یاعالم شد. ا

ن ک درمای ١٣٩٨فروردین قول داده بود که از  یریر حریوز اقتصاد کشور، نخست یفروپاش
خـود را  یالمللـ نیبـ یکنندگان مال نیمأد تین بایهمچن ی. وکندرا آغاز » سابقه یب« یاضتیر

جهـت کمـک بـه  ـبا نرخ بهره محدود  ـ یارد دالریلیم ١١٫٢منظور اخذ وام  . بهکند یراض
ق یـتوسعه لبنان از طر یکنفرانس اقتصاد«کشور، وعده داده شده در  یها رساختیتوسعه ز

س برگزار شد، دولـت یدر پار ١٣٩٧فروردین ، که در »شارکت گروه (سدر)اصالحات و با م
 آینـدهپنج سال  یدر ط ید ناخالص داخلیتول درصد ١بودجه خود را تا  ید کسریمتعهد گرد
 غیتقر یشرطکه  کاهش دهد

ً
کـه در  ،١٣٩٨بودجـه سـال  بـود. یافتنیـر ممکن و دست نیبا

 یدن به خدمات عمومیب رسیف و آسیتضع ژه موجبیو د، بهیب مجلس رسیبه تصوتیرماه 
زودرس بـه مـدت سـه  یان بازنشستگیدر ارتش)، پا یاز جمله توقف استخدام (حت، دیگرد

  ١ت.مدارس به فرزندان کارمندان دول ت کمک دریمحدود سال و
دولت لبنان تغییراتی در مالیات سوخت، دخانیات و اینترنت اعـالم کـرد  ١٣٩٨مهر در 

همین ها رفتند. لبنان در  اصالحات اجتماعی و اقتصادی به خیابان اجرایای که مردم لبنان بر
کشـور  ١٨٠ یاندر م ١٣٨در رتبه یت و شفاف یالملل ینفساد ب یاه فهرست شاخصسال در 

  ٢گرفت.جهان قرار 
ده و مملو از یرنگ پر یبا اقتصاد یپ، تنها جرقه بود، آن هم در کشورآ ات بر واتسیمال
رفته، کمتـر یصورت پذ یجهان یکه توسط پژوهشکده نابرابرها یساس پژوهش؛ بر اینابرابر

 درصـد ٤٠ن جامعه هسـتند، عـالوه بـر ین اقشار ایها که جزو ثروتمندتر یلبنان درصد ١از 
  ٣ار دارند.یز در اختیرا ن یمد ملآدردرصد  ٢٣ثروت کل کشور، 

دولـت  یاسـتار برکنـارد. معترضـان خویگر بـه درازا کشـیاعتراضات کماکان تا دو ماه د
هـا و  یان، سـنیعین شیلبنان، ب یتیرا بر اساس ساختار جمع یاسیبودند که قدرت س یا فرقه
   آبــان ٨در  »یریـسـعد حر« ،ریــوز نخسـت یکــرد. پـس از اسـتعفا یم مـیان تقسـیحیمسـ

                                                                                                                                         
  در:  یقابل دسترس، ٢٠٢٠های اقتصادی اعتراضاِت لبنان، لموند دیپلمات، ژانویه  هژار عالم، ریشه. ١

https://ir.mondediplo.com/article3308.html 
2. https://tradingeconomics.com/lebanon/corruption-rank 
3. Cf. Justine Babin, «Lydia Assouad: “Trois mille individus gagnent autant que ٥٠ % des 

Libanais les plus pauvres”», Le Commerce du Levant, Beyrouth, novembre 2019 

https://ir.mondediplo.com/article3308.html
https://tradingeconomics.com/lebanon/corruption-rank
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-١٣٩٣(ن آمـوزش و پـرورش یشـیر پیـوز ،»ابیـد انحسـ« جمهور سیرئ، »شل عونیم«
ت یکه رضـا یانتخاب ؛)آذر ٢٨کرد (ها  متشکل از تکنوکرات یل دولتیمور تشکأرا م )١٣٩٠
  ١نداشت. یکنندگان را در پ تظاهر

  
  . مداخله بازیگران خارجی در امور داخلی کشور1-4

گیری کشور لبنان و تعیین ساختار نظـام  المللی در شکل های بین اگر از نقش مستقیم قدرت
واسـطه  امپراتوری عثمانی بگذریم، این کشـور به سیاسی این کشور پس از اعالم استقالل از

ی، بافت و ترکیب اجتمـاعی و ماهیـت منازعـه سیاسـی محـل رقابـت و ژئوپلیتیکموقعیت 
  المللی بوده است.  ای و بین های منطقه مداخالت قدرت

متعدد  یفشدن از طوا یلخود و تشک ئیکیواسطه ساختار متکثر و موزا لبنان بهدر واقع، 
کشـور کـه معلـول  یـنا یژهشده است. مختصات و یمحسوب م یزخ بحران یرهمواره کشو
 یگرانحضـور بـاز یالزم بـرا یو مذاهب متعدد است، سبب شده که بسترها یفوجود طوا

 یها لبنان محـل حضـور قـدرت دوران قدیم نیزاز  بنابراینشود.  یاکشور مه یندر ا یخارج
فرانسـه قـرار داشـته و  یمومیتها تحت ق دتکشور م ینبوده است. ا یا و فرامنطقه یا منطقه

در زمـان جنـگ سـرد بـه  یزنهاور،آ یندکتر یرشکشور، با پذ ینا یمومیتپس از خروج از ق
در  یداخلـ یها ، همزمان با شروع جنگ١٣٥٥پس از آن هم و از سال  پیوست.بلوک غرب 
بـا  یهو سـور شدهکشور فراهم  یندر ا یخارج یگرانحضور باز یبرا یدیجد یلبنان بسترها
حـائز  یبـه بعـد نقشـ زمـانلبنان شده و از آن  یاسیمتحده وارد عرصه س یاالتچراغ سبز ا

متحـده و  یـاالت. عالوه بر فرانسـه، اداردکشور بر عهده  ینا یاسیرا در تحوالت س یتاهم
به  یلکنند. اسرائ یم یفاپررنگ ا یلبنان نقش یاسیدر تحوالت س یزن یگرید یکشورها وریهس

 یـتحـائز اهم یکشور کوچـک نقشـ ینه تجاوزات مکرر به خاک لبنان در تحوالت اواسط
واسـطه ارتبـاط  بـه یسو از بدو تأسـ ١٣٥٨هم از سال ایران  یاسالم یداشته است. جمهور

انکـار در تحـوالت  یرقابلغ یریالله تأث رأس آنها حزب رو د یعیش یها با گروه یکنزد یاربس
 یتدر لبنان حما یسن یها همواره از گروه یزن یستان سعودگذاشته است. عرب یلبنان بر جا

 یـنبـوده اسـت. افـزون بـر ا یرگذارلبنان تأث یاسیها بر تحوالت س گروه ینا یقکرده و از طر
 ١٤و  ٨ یها گروه یاندوحه که به توافق م سواسطه اجال و به ١٣٨٧در سال  یزکشورها، قطر ن

                                                                                                                                         
  ، همانهژار عالم. ١
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در  یخارج یگرانحضور باز ،واقع دره است. مارس منجر شد، در تحوالت لبنان نقش داشت
کشور کـه در خـارج از آن  ینلبنان نه در ا یاسیس یماتکشور سبب شده که عمده تصم ینا

  ١اتخاذ شود.
بـه  یکـه بـر اسـاس قـرارداد طـائف در عربســتان ســعود ١٣٦٨ز سـال در مجموع، ا

ان داده شـد تــا ســال ) در لبنـان پایـ١٣٦٩تا  ١٣٥٨ساله ( ١٥خونین داخلی  یها یدرگیر
سـعی  ،وزیر فقید لبنان نخست ،یالمللی با ترور رفیق حریر بین یها که برخی جریان ١٣٨٤

یجاد جنگ داخلی جدید با هدف تغییر نقشه سیاسی و حتـی جغرافیـایی خاورمیانــه را ا در
تــا  سیاسی لبنان همانند آنچه که امـروزه شـاهد آن هسـتیم یها ها و تشکل داشـتند، جریان

تـرین  ملـی، مـذهبی و حتـی سیاسـی نشـده بودنـد. مهـم یهـا یبنـد ایـن حـد وارد دسـته
 یهــا جریـان :از ندعبـارت بــود یسیاسی لبنـان تا پیش از تـرور رفیـق حریـر یها جریان

مسـیحی حـول محـور احزابـی چـون  یهـا الله، جریان شـیعی حـول محـور امـل و حـزب
سـنی حـول محـور جریـان المسـتقبل و  یهـا رده و جریانلبنـانی، کتائـب و المـ ینیروهـا

 جماعت اسـالمی و یـا توحیـد اسـالمی و جریان
ً
حـول محـور حـزب  یدروز یهــا بعضا

آنـان در  یکـه بـرا یا یبنـد ها بر اساس سـهم یک از این جریان خواه. هر سوسیالیست ترقی
کردند. امـا  مـی در این کشور ـیقانون اساسی لبنان تعیین شده بود اقـدام بـه فعالیـت سیاس

از  یجدیــد یهـا یبنــد شـاهد دســته یکنون و همزمان بـا تـرور حریـر تا ١٣٨٤از سال 
سابقه بـوده اســت. همزمــان بــا  جریانات سیاسی در این کشور هستیم که در نوع خود بی

ر در و مصــ یبا کمک کشـورهایی چـون آمریکـا، فرانسـه، عربسـتان سـعود یتـرور حریر
مارس در درون لبنان شکل گرفـت کـه  ١٤کنـار رژیـم صیهونیستی جریانی احساسی با نام 

  خواسـتار خـروج سوریه از لبنان و خلع سالح مقاومت شد.

  هاي جامعه لبنان اهللا با شکاف . نوع مواجهه حزب2
ا زده و تحت اشـغال بـود، امـ گیری مقاومت اسالمی، یک کشور جنگ لبنان تا پیش از شکل

المللـی  های خود، اشغالگران بـین وانست با عملیاتالله ت به رهبری حزبمقاومت اسالمی 
  کردهفرانسه و اسرائیل را اخراج  ،مریکاآمانند 

ً
بخش وسیعی از جنوب  ١٣٧٩در سال  و نهایتا

                                                                                                                                         
 امـه کارشناسـی ارشـد،ن ، پایان٢٠٠٠حسین میزان، جایگاه بازیگران خارجی بر تحـوالت داخلـی لبنـان پـس از . ١

  ١٣٨٧، دانشگاه امام صادق
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ها بود را آزاد کند. در واقع از همـین سـال  سال در اشغال صهیونیست ١٨کشور که به مدت 
ترین کشور عربی بـه لحـاظ  عربی به لحاظ جغرافیا به بزرگ ترین کشور ان کوچکبود که لبن
ارتش پنجم جهان را در یک جنگ  ١٣٨٥که در سال  ییتا جا ،گذاری تبدیل شد ثیرأقدرت ت

  ای مطرح کرد. عنوان یک بازیگر مهم منطقه عیار شکست داد و لبنان قدرتمند را به تمام
گه بزرگان منطقه شد، دشمن صهیونیستی بـه ایـن نتیجـه که لبنان وارد جر ١٣٨٥از سال 

اللـه بـه چنـد تجـاوز  خلوت آن نیست و واکنش قاطعانـه حـزب طرسید که لبنان دیگر حیا
بـود  مسـأله کید بر اینأادی به بیروت بود، تپمقطعی اسرائیل به لبنان که آخرین آن تجاوز په

تواند هـیچ تهدیـدی بـرای  یستی نمیالله در لبنان است، دشمن صهیون که تا زمانی که حزب
  لبنان محسوب شود.

دانـد و از  الله را یک خطر جدی برای خود مـی رژیم صهیونیستی که تکثیر الگوی حزب
الله مانع بزرگی برای تجاوز و سـرقت نفـت و گـاز لبنـان محسـوب  سوی دیگر وجود حزب

هـایی در  عربی که جریانهای  مریکا و برخی رژیمآشود، به این نتیجه رسید که با کمک  می
ترین و  و مهم بودهعنوان قدرتمندترین جریان لبنانی  الله را که به اند، حزب لبنان به آنها وابسته

  شود، با جنگ هیبریدی تضعیف کند. ارزشمندترین دارایی امنیتی لبنان محسوب می
تـالش  هـایی ماننـد عربسـتان و امـارات سـال مریکا و اسرائیل و رژیمآشایان ذکر است 

ای که مردم  اما این اتفاق با توجه به حمایت قاطعانه ،الله را خلع سالح کنند اند تا حزب کرده
  الله داشته لبنان از حزب

ً
رسـد دشـمنان لبنـان بـا  و به نظـر مـی بودهخورده  شکست اند عمال

رح و عنوان یک مطالبه فراگیر لبنانی مط طراحی شرایط جدید تالش دارند تا این موضوع را به
اللـه  یند اعتراضات اخیر هجمه فراگیری را علیـه حـزبآپیگیری کنند. بر همین اساس در فر

   اند. سازمان داده
تسـری آن  ،اللـه های شدید علیه حزب در جنگ جدید علیه لبنان، در گام نخست تحریم

ها به دولت و ارتش لبنـان بـه خـارج  منوط کردن کمک ،های حقیقی و حقوقی به سایر حوزه
الله و خلع سالح آن از  های حزب الله از ساختار دولت و محدود سازی فعالیت ردن حزبک

در گام بعدی اشخاص فاسد در ساختار لبنان مبالغ هنگفتـی ارز از  ،سوی آمریکا انجام شد
منـابع ارزی و کشـور را بـا کمبـود  ههای خارجی خود منتقل کـرد کشور خارج و به حساب

مین بودجه از طریق افزایش مالیات أا اتخاذ تصمیمی در ارتباط با تب سرانجامروبرو کردند و 
  بر حوزه

ً
شـد، (ایـن در حـالی اسـت کـه  خالی کردن جیب فقرا محسوب می هایی که عمال
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های سعد  مانند یکی از شرکت ،های بزرگ کشور از معافیت مالیاتی برخوردار هستند شرکت
کند و با دولت قرارداد سنگینی بسته اسـت)  آوری زباله فعالیت می حریری که در حوزه جمع

وزیـری  حریری از نخسـت یزمینه اعتراضات در کشور را فراهم کرد و در گام بعد با استعفا
 
ً
مشکالت دامـن زده و شـرایط حـل بحـران را سـخت و پیچیـده کـرده و بـا  به افزایش عمال

  د.الله را مشکل لبنان معرفی کنن کنند حزب ای تالش می مدیریت رسانه
رفـت  حـل بـرون بلکـه راه، الله نه تنها مشکل لبنان نیسـت واقعیت آن است که حزباما 

اما نه برای  ،الله یک مشکل بزرگ است حزب، شود. در واقع لبنان از مشکالت محسوب می
تـر بـرای  بلکه در گام اول مشکل بزرگ برای اسرائیل و بعـد مشـکل بـزرگ؛ ها لبنان و لبنانی

تضـعیف جایگـاه  واقـع،مریکـا اسـت. در آپیمان با اسرائیل و  عربی هم های ریکا و رژیمآم
مریکـا و آ ،الله در لبنان و حذف آن از معادله لبنان و منطقه حالل مشـکالت اسـرائیل حزب
توان گفت نقطه آغازی برای بازگشـت مشـکالت راهبـردی لبنـان  و می بودههای عربی  رژیم

  .یعنی ناامنی فراگیر است
  
  گرایی سیاسی و مذهبی    و فرقهاهللا . حزب2-1

ایدئولوژیک است که عالوه بـر حفـظ اصـول و  -الله لبنان نمونه بارز گروهی سیاسی حزب
ای داشـته و بـه همـین دلیـل نیـز  های خود، درک درستی از تحوالت داخلی و منطقـه آرمان

ایـن  توانسته با حفظ آن اصول، جایگاه مستحکمی در داخـل لبنـان و منطقـه بدسـت آورد.
الله در داخـل  ای و مردمی حزب های مؤثر اجتماعی، سیاسی، رسانه ویژگی حاصل فعالیت

که رهبران جنـبش، بـا در نظـر  طوری به ،ای است لبنان و درک درست آنان از تحوالت منطقه
صدد تبدیل شدن به یک گروه سیاسی مؤثر در این کشور  گرفتن شرایط خاص لبنان، تنها در

لبنان  زیرا ،الله قصد ایجاد حکومت اسالمی در لبنان را ندارد راستا، حزبهستند. در همین 
طـور قـاطع بـر  تواننـد بـه نمی یـک ای که هیچ گونه به ؛دارای فرهنگ و ادیان مختلفی است

ایـن صورت مشترک و با تعامل با یکـدیگر در کنـار هـم در  به بایددیگران برتری یابند، بلکه 
ما بر «بیانات سید حسن نصرالله استنباط کرد:  ازتوان  ع را میزندگی کنند. این موضو کشور

باشد ای زیادی از مردم میایم که تشکیل یک حکومت اسالمی نیازمند تمایل عده این عقیده
  در که این  شرایط

ً
وی بـا در نظـر  ،عالوه بر ایـن. »نخواهد بود لبنان فراهم نیست و احتماال

های سیاسی متعدد، نقش مردم را در سرنوشت خود روهگرفتن شرایط خاص لبنان و وجود گ
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این مردم هستند که بر اساس اکثریت مطلق آراء «گوید: داند و در این باره میکننده میتعیین
  ».برپایی جمهوری اسالمی در شرایط کنونی لبنان مطرح نیست ،گیرند. بنابراینتصمیم می
تدا خود را به دو ایـده اصـلی متعهـد کـرده الله در لبنان به لحاظ ایدئولوژیک از اب حزب

با این حال، ایـن  ١ای و بنیان نهادن یک نظم مطلوب اسالمی. است: از بین بردن نظام طایفه
منظور ارتقاء منـافع جامعـه شـیعه و  در نهادهای سیاسی این کشور به ١٣٦٨جنبش از سال 

عنوان تغییـری  از بـه تـوان حمایت از سازمان نظامی خود عمل کرده اسـت، اقـدامی کـه می
  استراتژیک یاد کرد.

لبنان از جمله در دولت همواره با  سیاسی نظام ساختار در لبنان الله نقش حزبدر واقع، 
و  »یـلجم ینام« جمهوری یاستدر دوران ر که یبه طور ،همراه بوده است یمواضع مختلف

حـزب  یـنواضـع ام» توافقنامه طائف« یپس از آن موضع مخالف داشت، اما پس از امضا
 در لبنان الله چه حزب متحول شد. اگر یاسیس تو متناسب با تحوالت ساخت قدر یجتدر به

آن  یاسـیلبنان و رونـد مربـوط بـه نظـام س یدادهایرو یاتجزئ یرخود را درگ تأسیس، آغاز
 یـاتجزئ یگیـریتوافقنامه طائف پ یژهو  نکرد، اما با گذشت زمان و بروز تحوالت گسترده به

کـار  آن در دسـتور طـرافا های و حلقـه یاسـیمواضع نظـام س یو بررس یداخل ادهاییدرو
 یمپس از توافقنامه طائف، تصم های سال طی در الله سران حزب یحتگرفت.  قرار الله حزب

صـورت  خود را بـه های صورت مشخص در انتخابات لبنان شرکت کنند و برنامه گرفتند تا به
  ٢.ارائه دهند یاسیگروه س یک

بلکـه مشـروط اتخاذ نشـد،  یبه آسان ی،مشارکت در انتخابات پارلمان یالله برا حزب تصمیم
. البتـه بحـث شـرکت در دمـردم باشـ یدهنـده رأ انتخابـات آزاد، پـاک و نشـان ینکه ابود بر آن 

شـد  آوری جمـع یمختلفـ یشنهادهایو پ شدهحزب مطرح  یالتیتشک های رده یهانتخابات در کل
  ٣ید.انجام یجماع نظر در خصوص مشارکت در انتخابات پارلمانبه ا مکه سرانجا

الله توانست در اولین آزمون حضور مشارکتی خود در انتخابـات  بر همین اساس، حزب
کرسـی  ٢٧کرسـی از  ٨گیری دست یافتـه و  به موفقیت چشم ١٩٩٢پارلمانی لبنان در سال 

                                                                                                                                         
الله لبنان با امنیت ملی جمهوری اسـالمی ایـران از منظـر  علی بصیری، بررسی رابطه حزب محسن باقری و محمد. ١

 ٥٨ص ، ١٣٩٤، بهار ٤٠، شماره ١٢گرایی، فصلنامه مطالعات انقالب اسالمی، سال  انگاری و نوواقع سازه
 نشـر شـهیدین، :، چـالوس)لبنـان بـا جنـود شـیطان الله روزه حزب ٣٣علی دارابی، تحقق وعده الهی (مقاومت . ٢

 ٤٦ص  ،١٣٨٩
  ٢٠٥ص ، ١٣٨٢الله لبنان، گذشته و حال، تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی،  هی، جنبش حزبلمسعود اسدال. ٣
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» به مقاومـت یوفا«نفره به نام  ١٢ یونفراکس اختصاصی به شیعیان را از آن خود کرده و یک
 ینتر و از فعـال آیـد یلبنـان بـه شـمار م یخدر تـار یاسـالم یونفراکس ینکه اولدهد  یلتشک

  ١شود. یدر لبنان محسوب م مانیپارل های یونفراکس
  
  اهللا و بحران اقتصادي و اعتراضات لبنان . حزب2-2

های  لبنان از اسـاس بـا سیاسـت الله در مورد شیوه مدیریت بحران اقتصادی استراتژی حزب
دولت حریری متفاوت بود. در حـالی کـه دولـت حریـری بـرای گـرفتن وام و اسـتقراض از 

المللی پول برای حل بحران کسری بودجه  و یا صندوق بین» سیدر«کشورهای عضو نشست 
کید می پـول کـه  المللـی ینصـندوق ب یاعالم کرد با هرگونه کمک مـال الله کرد، اما حزب تأ

 شیخ« کند، مخالف است. یلکشور تحم ینرا به دولت بدهکار ا یسخت یطممکن است شرا
 یکارها ِشـدن در برابـر سـاز یممـا تسـل«گفـت: اسفند  ٦ در الله ، معاون حزب»قاسم یمنع

 یمبحـران تسـل یریتمد یبرا خواهیم یکه نم یمعن ینکرد؛ به ا یمرا قبول نخواه یالیستیامپر
  ٢».یمشوپول  المللی ینصندوق ب

ملـی بـه   حـل الله بر اجرای قاطع اصالحات و مبارزه با فساد و یافتن راه در مقابل، حزب
های  المللی پول که بر افزودن بـر سیاسـت گیرانه صندوق بین جای تن دادن به شروط سخت

کید دارد. در همین راستا،  ریاضتی و افزایش مالیات در حسن نصـرالله  یدسها مبتنی است تأ
، اعـالم بودجـه را تظـاهرات مـردم یوردهاادست ینتر از مهم یکی ١٣٩٨آبان  ٣در سخنانی 
تعهـدات  یاجـرا ینـداعتراضات باعث آغـاز فرآ ینا« وی اعالم کرد: ست.ناد یاتبدون مال

مردم باعث صدور سند اصالحات دولت و  یها فشار اعتراض . همچنینشد یمسئوالن لبنان
حرکت دولت به سمت اصـالحات  یگام برا ینه نخستانجام آن شد ک ایبر یجدول زمانبند

  ٣».سابقه بود یلبنان ب یخاتفاق در تار ینبود. ا
  
  اهللا و مداخالت خارجی در لبنان . حزب2-3

توان دخالت کشورهای خارجی و در رأس  های داخلی کشور لبنان را می یکی دیگر از چالش

                                                                                                                                         
  ٢٠٩ ،همان. ١

2. www.reuters.com/article/us-lebanon-crisis-hezbollah/hezbollah-says-it-opposes-imf-management- of-
lebanon-crisis-idUSKBN20J1Y6 

است/ با سقوط دولت مخالفیم، باشـگاه خبرنگـاران  دهنده درد مردم سید حسن نصرالله، اعتراضات مردمی نشان. ٣
 /https://www.yjc.ir/fa/news/7116959 در: یقابل دسترس ،١٣٩٨آبان  ٣جوان،

http://www.reuters.com/article/us-lebanon-crisis-hezbollah/hezbollah-says-it-opposes-imf-management
https://www.yjc.ir/fa/news/7116959/
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ها اراده خود  گاه آمریکایی گذشته هیچ آنها کشور آمریکا ارزیابی کرد. در واقع، طی چند دهه
هـای  انـد. از سـوی دیگـر، دولت را برای مداخله در امور داخلی کشـور لبنـان پنهـان نکرده

نوعی قصد داشته لبنـان را بـه حیـاط  همچون فرانسه و عربستان دیگر بازیگرانی هستند که به
ه بـر ضـرورت اسـتقالل خلوت خود تبدیل کنند، اما در این میان تنها بـازیگری کـه همـوار

کید دارد، حزب   الله لبنان بوده است. بیروت و عدم مداخله بازیگران خارجی تأ
گاه در مقام اظهار موضع یا بیان لفظی نبـوده، بلکـه  الله هیچ در این مسیر، راهبرد حزب

و مداخالت خارجی همـواره راهبـردی   این گروه سیاسی تأثیرگذار برای مقابله با اشغالگری
های عربسـتان  اللـه بـا توطئـه های مختلف نیز حزب گرایانه اتخاذ کرده است. در زمان عمل

سعودی، آمریکا و مداخالت فرانسه مقابله کرده است. هرچند هر یک از کشورهای آمریکـا 
ای در عرصه معادالت سیاسی لبنان برای خود دارند،  امـا  نشانده و عربستان، نیروهای دست
هـای  الله تنها بازیگری است که بدون هیچ ابایی در برابر دخالت بواقعیت این است که حز

  خارجی ایستادگی کرده است. 

  هاي داخلی لبنان اهللا از شکاف . راهبردهاي پیشنهاي براي مواجهه و گذار حزب3
های داخلـی و منازعـات  الله در مواجهه با بحران های حزب هرچند بخش بزرگی از سیاست

آمیز ارزیـابی کـرد، امـا بـا توجـه بـه رونـد تغییـر در  توان موفقیـت می درونی کشور لبنان را
تـوان سـه راهبـرد را بـرای  معادالت سیاسی و اجتماعی این کشـور در چنـد سـال اخیـر می

  های داخلی اخیر ارائه کرد.  عنوان مسیر گذار از شکاف الله به حزب
  

  مدت: همیاري در حل بحران اقتصادي الف) راهبرد کوتاه
مدت و در دسترس برای  توان راهبرد کوتاه وجه به تحوالت چند وقت اخیر کشور لبنان میبا ت

های اقتصادی به مردم ارزیابی  الله لبنان را روی آوردن به امور خدماتی در قالب کمک حزب
پذیری اقتصـادی  کرد. در وضعیت کنونی کشور لبنان از یکسو، همچنان در معـرض آسـیب

اللـه لبنـان نیـز در  یگر با بحران کرونا درگیر شده است. از طرفی حزبقرار دارد و از سوی د
  مدت ناچار است نقشی مهم در این روند ایفا کند.  ابتدای امر و در سطح کوتاه

های تلنبار شده است؛ حال آنکه هر کدام به تنهایی برای  لبنان این روزها مملو از چالش
های  اللـه مسـئولیت یـن محـیط سـخت حزبکنـد. در ا به بحران کشاندن کشور کفایت می

شـود و  می سنگینی بر دوش خواهد داشت، زیرا اکنون بخشی از سـاختار قـدرت محسـوب 
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هـای پیشـین  هـا بـه عملکـرد دولت امکان سلب مسئولیت از خود با منطق پیوند زدن بحران
برنـدگی توان با تنویر افکار عمـومی، تیـزی و  مدت می میسر نیست؛ اگرچه در شرایط کوتاه

وزیر ایـن  کار حسان دیاب، نخسـت های مخالِف اقدامات دولت تازه پیکان انتقادات جریان
ند و کم اثر کرد.

ُ
  کشور، را ک

ترین بحران که ثبات و امنیت لبنان را در لبه پرتگـاه قـرار  ترین و خطرناک در واقع، اصلی
های  ز بـاالترین بـدهیباشد. لبنـان امـروزه یکـی ا داده است بحران اقتصادی این کشور می

درصد تولیـد  ١٨٠داراست که را میلیارد دالر بدهی  ٩٢خارجی در میان کشورهای جهان با 
مـدیریت  ریشه در چندین دهه فساد، سوءباشد؛ موضوعی که  ناخالص داخلی این کشور می

 ١١٠ها ذخیره دالری الزم برای باز پس دادن سپرده بیش از  های معیوب دارد. بانک و سیاست
ها را  این سپرده (بانک مرکزی لبنان) دولیبان بانک، زیرا دنگذاران را ندار میلیارد دالری سپرده
های خارجی و  و از سوی دیگر موعد سررسید بازپرداخت وامها وام داده  پی در پی به دولت

بهره آنها نیز در حال فرا رسیدن است و این در حالی است که چرخ اقتصاد این کشور به گل 
  نشسته و بیکاری و تورم اعتراضات مردمی را طی سال گذشته میالدی در پی داشت.

با این نمای کلی از اقتصاد لبنان و با در نظر گرفتن محیط پرتنش سیاسی داخلـی، رکـود 
های فشـار حـداکثری آمریکـا علیـه  جهانی اقتصاد به دلیل شیوع کرونا و همچنین سیاسـت

هـای لبنـانی کـه بـا  اللـه و برخـی بانک ای مالی علیـه حزبه اقتصاد لبنان با اعمال تحریم
 انتظار معجزه وجود ندارد و حزب الله مبادله مالی داشته حزب

ً
الله و دولت دیـاب  اند طبیعتا

رقبـای سیاسـی دوری گزیـده تـا بتواننـد در وهلـه اول   آفرینی ابتدا باید تا حد امکان از تنش
  ولت را برآورده کنند. انتظارات جامعه از کارکردهای عمومی د

ســازی، مبــارزه بــا فســاد و  اقتصــاد لبنــان نیازمنــد اصــالحات ســاختاری بــرای شفاف
خواری، رونق تولید و کاهش بیکاری است که نقش مدیریت صـحیح اقتصـادی، هـم  رانت

های کالن اقتصادی با توجه بـه واقعیـات جامعـه و  سیاست  ریزی چهارچوب منظور طرح به
ها در سـطح مـدیران میـانی، از اهمیـت  هم برای اجرای صحیح این سیاستاقتصاد لبنان و 

  بسزایی برخوردار است.
ناپـذیری بـه برخـورد  صـورت اجتناب رسد که اجرای اصـالحات به در نتیجه به نظر می

فراجناحی با موضوع مقابله با مدیران فاسد، رفع خألهای قانونی ایجادکننده فسـاد و تنظـیم 
ویژه برخورد  این امور بهاگر تنبیهی برای مفسدان اقتصادی نیازمند است.  گیرانه قوانین سخت
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 بـا جنجال
ً
هـای  آفرینی فراجناحی با فساد به درستی و با قاطعیت عملی شود، اگرچـه حتمـا

ای منتفعان از فساد با انواع اتهامات برای متوقـف کـردن ایـن رونـد مواجـه  سیاسی و رسانه
 بازخور

ً
اللـه  د رویکرد ضد فساد در جامعه مثبت بوده و بـه سـود حزبخواهد شد، اما قطعا

ها دچـار  بندی مناصب و پست خواهد بود. در واقع، اکنون که جامعه لبنان از سیستم سهمیه
هـای مختلـف  سـاالری در بخش توانـد بـا اجـرای شایسته الله می ناامیدی شده است حزب

  وقعیت مقاومت در لبنان تبدیل کند.مدیریتی، چالش اعتراضات را به فرصتی برای تحکیم م
بر بوده و مشاهده ثمـرات اقتصـادی آن در زنـدگی  بدون تردید اصالحات فرآیندی زمان

ای بـرای  الله در وهله نخست باید چاره روزمره مردم نیازمند گذر زمان است. بنابراین، حزب
، اگرچـه رویکـرد رو های عمومی دولت بیاندیشد. از ایـن کسری بودجه شدید و تأمین هزینه

نگــاه بــه داخــل و جلــوگیری از اســتقراض بیشــتر خــارجی رویکــردی اصــولی در جبــران 
توان فهمیـد کـه دولـت منبـع  بینانه می ماندگی اقتصادی لبنان است، اما با نگاهی واقع عقب

اللـه بایـد  درآمدی جایگزینی برای به حرکت در آوردن چرخ اقتصادی ندارد. بنابراین، حزب
  دی با صندوق بینمذاکرات ج

ً
المللی پول را برای دریافت وام شروع کند. این صندوق اخیرا

میلیـارد دالر وام  ١٠اعالم کرد که به کشورهای درگیر کرونا که تقاضای وام داشته باشـند تـا 
  رو، دولت لبنان باید از این فرصت بهره گیرد.  خواهد داد. از این

رسد که از درون بحـران  الله جدی به نظر می حزبدر میانه این روند، زمانی مسأله برای 
های پنهان خارجی را برای برانگیختن احساسـات مردمـی بـر ضـد  توان دست اقتصادی می

صورت مستقل  الله مشاهده کرد. در چنین شرایطی ارائه خدمت رفاهی به مردم لبنان به حزب
اشتی باشد، در خنثی کردن از دولت طی چند ماه آینده، حتی اگر در قالب ارائه خدمات بهد

الله بسیار تأثیرگذار است. همچنین، کمک به دولت برای حل بحران و  موج ضدیت با حزب
  الله بسیار اثرگذار باشد.  تواند در بهبود جایگاه حزب بهبود وضعیت اقتصادی کشور می

  
  مدت: ممانعت از فروپاشی پارلمان و دولت ب) راهبرد میان

مـدت  های خدماتی به شهروندان لبنـانی، راهبـرد پیشـنهادی میان کمک فارغ از راهبرد ارائه
الله، مخالفت با فروپاشی پارلمان و دولت فعلی و تالش برای تدام مسیر کنـونی  برای حزب

شدت از سـهم و معـادالت  الله در ساحت سیاسی لبنان که به است. در واقع، دشمنان حزب
ستند، قصد دارند از طریق خلق بحران سیاسی و سیاسی درون پارلمانی این کشور ناراضی ه
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توان در  اقتصادی، زمینه برگزاری انتخابات زودهنگام را فراهم کنند و نماد بارز این امر را می
وزیری و افزایش موج اعتراضات مردمـی  از سمت نخست» سعد حریری«ماجرای استعفای 

ونه سناریویی را برای برگزاری الله واجب است هر گ مشاهده کرد. در چنین شرایطی بر حزب
  انتخابات زودهنگام خنثی کرده و مورد مخالفت قرار دهند.

ــرای ممانعــت از فروپاشــی دولــت می در همــین راســتا، حزب ــه ب ــداماتی  الل ــد اق توان
ترین آنها تسریع و کمک به رونـد اخـراج یـا  گرانه را در بلندمدت انجام دهد که مهم میانجی

 یعملـآوارگان سوری به کشور خودشان است. البته باید توجـه داشـت عبارتی بازگرداندن  به
 یازمنـدیامـا ن، شـده یـامه یهاز سور یادیبه بخش ز یتامر اگرچه با بازگشت امن ینکردن ا
 یبرا یغرب یکشورها هیشده و عدم همرا یرانمناطق و یبازساز یبه بودجه کالن برا یهسور

بـه کشورشـان شـده اسـت. ورود  یهگان سـوردر بازگشت آوار یرکمک به دمشق موجب تأخ
دالر بر اقتصاد لبنان  یلیاردم ١٩نفر هستند،  یلیونم ٢شود  یبه لبنان که گفته م یآوارگان سور

ضـرورت  یـكلبنـان  یبـه کشورشـان بـرا یگذاشت و اکنون بازگشـت آوارگـان سـور یرثأت
سفر  یدار،نان در هر دعمده دولت لب یها از تالش یکی یاست. در مقطع کنون یرناپذ ناباجت
در خصوص فـراهم  یزنیبه لبنان را یخارج یها سفر مقام یاکشور به خارج و  ینا یها مقام

 ١٧٢کنـون تنهـا  ها، تا بازگشت آوارگان به کشورشان است که با همه تالش یبرا ینهکردن زم
  اند. به کشور خود بازگشته نهزار نفر از آنا

 یهلبنـان بحـران سـور یعلل مشکل اقتصاد ینتر مهماز  یکی یردهه اخ یكدر  ،واقع در
کشـور بـه جهـان خـارج از راه  یـنا یلبنان و دروازه اقتصاد یهتنها همسا یهبوده است. سور

است. بحران  یرگذارثأت یزبر لبنان ن یمصورت مستق به یهاست و هرگونه مشکل در سور ینیزم
موجـب شـده تـا رشـد  یـراخ یهـا صادرات لبنـان در سـال یها ازهو بسته شدن درو یهسور

در صـورت اجرایـی شـدن سـناریوی  درصـد برسـد. ٥/١کشـور بـه کمتـر از  ینا یاقتصاد
طور قطع در ابتدای امر شاهد روندی از تقویت اقتصاد  ها به کشورشان، به بازگرداندن سوری

کشور و از سوی دیگر، تثبیت وضعیت موجود خواهیم بود. در واقع، هر اندازه بار مشکالت 
 زمینه برای ابقاء و تثبیت قـدرت دولـت نیـز 

ً
اقتصادی و سیاسی دولت لبنان کمتر شود قطعا

  یابد.  افزایش می
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  ج) راهبرد بلندمدت: کشمکش سازنده
گیـری توطئـه و تحـریم آمریکـا و عربسـتان را  الله در میانه اوج راهبرد بلندمدت برای حزب

فرصـت مـورد ارزیـابی قـرار داد. بـر ایـن توان در قالب تبدیل کردن تهدیدات موجود به  می
عنوان فرصـتی  های داخلی موجود و فراگیر در کشور لبنـان بـه الله از شکاف اساس که حزب

 می
ً
کشـمکش «تـوان عنـوان راهبـرد  برای تداوم امور در این کشور بهره گیـرد کـه اصـطالحا

  را بر آن اطالق کرد. » سازنده
نوعی  ثباتی نیستند، بلکـه بـه ها عامل بی مکشدر واقع، باید توجه داشت که همیشه کش

اللـه در بلندمـدت  توانند عاملی برای سازش و پیشبرد امور باشند. در همین راستا، حزب می
ای و سیاسـی را  های فعـال مـذهبی، فرقـه ها و شـکاف باید تالش کند تا همچنان کشمکش

نـی و سیاسـی، زنـده نگـه عنوان ابزاری برای جوالن دادن خود در عرصه معادالت حکمرا به
تواند منجر  های مختلف به یکدیگر در بلندمدت تنها می عبارتی، نزدیک شدن جناح دارد. به

اللـه  الله شود. در نتیجه باید توجه داشت که حزب های بازیگری حزب به از میان رفتن زمینه
ایش قدرت های موجود، مدل بازیگری سازنده را در مسیر حفظ و افز باید از درون کشمکش

  و توان بازیگری در پیش بگیرد.
اللـه بـا دولـت و دیگـر  مـدت همیـاری و همکـاری حزب مدت و میان هر چند در کوتاه

های سیاسی برای گذار از بحران اقتصادی و تثبیت موقعیت دولـت مسـتقر ضـروری  جریان
گاه بحران  مدت ساختار تاریخی، سیاسی و هویتی لبنان نشان داده که هیچ است، اما در بلند

در این کشور به پایان نخواهد رسید، بلکه همانند یک دور باطل در مقاطع مختلف احیاء و 
سـال آینـده  ٢٠تـا  ١٠شود. بنابراین، در بلندمدت یعنـی در یـک بـازه زمـانی  بازتجدید می

ها در ایـن  الله در پی حفظ جایگاه خود از طریق مدیریت سطح بحران ضروری است حزب
اکنون بایـد ایـن گـروه سیاسـی تـالش کنـد تـا از نزدیکـی  در ابتدای امر از هم کشور باشد.

های نزدیک به خود  های رقیب خود به یکدیگر ممانعت کرده و سپس احزاب و جریان جناح
  های رقیب خود باز دارد. را از همکاری و نزدیکی سیاسی و استراتژیک با جریان

گاه قابل پایـان  زعات کنونی جامعه لبنان که هیچها و منا رسد کشمکش بنابراین، به نظر می
هـای حاضـر در  مـارس و جریان ١٤د. ائتالف نیافتن نیستند باید از تهدید به فرصت تبدیل شو

طور غیرمستقیم تحت تأثیر و نفوذ دستورات صـادره از سـوی  ویژه جریان المستقبل که به آن به
تواننـد از  ریزی بلندمدت می یک برنامه حزب عربستان سعودی و آمریکا هستند، از یکسو، در
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مشی اتخاذی مورد هجمه انتقادات افکار عمومی لبنـانی قـرار گیرنـد؛ بـدین  نظر راهبرد و خط
های این کشور را در مسیر ضدیت با سرسـپردگی ایـن  الله افکار عمومی و رسانه معنا که حزب

ا فشـار داخلـی و انتقـادات مـارس بـ ١٤ائتالف سوق دهد. از سوی دیگر، هر انـدازه ائـتالف 
 توافق با حزب المستقبل توسـط حزب رسانه

ً
اللـه  ای مواجه شود، زمینه برای نزدیکی و احتماال

الله تثبیت شـده و از سـوی  بیشتر خواهد شد. در چنین شرایطی در ابتدا قدرت و جایگاه حزب
و مشـخص دیگر، جایگاه آن نیـز تقویـت خواهـد شـد. در مجمـوع، در راهبـردی بلندمـدت 

  توانند یک فرصت باشند، نه تهدید.  الله می ها برای حزب کشمکش
  

  گیري نتیجه
های مختلف سیاسـی و مـذهبی در  صحنه سیاسی کشور لبنان نماد بارز همزیستی و منازعه فرقه

تقابل و همکاری با یکدیگر است. اگر منطقه غرب آسیا و شمال آفریقا تعداد زیـادی از بـازیگران 
 - در خود جای داده، لبنان نمونه کوچکی از ایـن بـازیگران در مجموعـه یـک دولـت  و مسائل را

  های فراگیر شده است.  ساز بحران ملت است. همین امر در سطح داخلی این کشور زمینه
در واقع، شـاید هـیچ کشـوری در جهـان وجـود نداشـته باشـد کـه همزمـان بـا وجـود 

دی از سیاست و حکمرانی مشخص را های مشخص سیاسی، فرهنگی و هویتی، رون شکاف
های مشخص تبدیل شده و در این  در پیش گرفته باشد. بیروت اکنون به محل تجمیع شکاف

عنوان نماینـده  الله لبنان نیز یکی از بازیگرانی است که در درون این منازعات بـه میان حزب
پیرامون ایفای نقش  های پژوهش شیعیان به ایفای نقش فعال مشغول است. در ارتباط با یافته

  توان به سه نمود اصلی اشاره کرد. های داخلی لبنان می الله در میانه شکاف حزب
حلـی  نوعی بخشی از بحران و هم راه الله خود به ای، حزب در مسأله شکاف قومی و فرقه

 عنوان نماینده الله ناچار است به رفت از ماجرا است؛ بدین معنا که از یکسو، حزب برای برون
های خود را مطرح کرده و بسط دهد و از  ها منافع و خواسته اصلی شیعیان در برابر دیگر فرقه
الله این بوده کـه بـازیگران مختلـف را در راسـتای دفـاع از  سوی دیگر، همواره تالش حزب

استقالل و تمامیت ارضی کشور در کنار یکدیگر به متحد بودن تشویق کند. همـین امـر بـه 
  الله تبدیل شده است.  وزری حزب کسیکال برای سیاستوضعیتی پارادو

های اجتمــاعی و اقتصــادی کــه بخشــی بزرگــی از آنهــا ناشــی از  در ارتبــاط بــا شــکاف
الله بـا  های پشت پرده برای تضعیف حکومت لبنان است، حزب مداخالت خارجی و توطئه



فصلنامه مطالعات راهبرد
 ي

جهان اسالم، سال 
بیستم

، شماره 
پ، 4

اپی
 ی

80
، زمستان  

1398
  

   
 

 

 26  

کارگیری سیاسـت  ههایی که دارد، همواره خواستار مستقل بقـای لبنـان و  بـ تمام محدودیت
ریاضت اقتصادی بوده است. در روند اعتراضات اخیر اقتصادی شهروندان ایـن کشـور نیـز 

های حداقلی بـه شـهروندان را  تواند راهبرد ورود به امور خدماتی و ارائه کمک الله می حزب
  در پیش گیرد. 

ی نیز تا کنـون الله لبنان، در تقابل با شکاف بزرگی به نام مداخله خارج در نهایت، حزب
بیشترین مواجهه و مقاومت را داشته است. زمانی مسأله برای این حزب سیاسی بیشتر جدی 

رسد که شاهد باشیم گستره و هدف اصلی مداخالت خارجی تنها و تنها تضعیف  به نظر می
اللـه بـرای حفـظ  الله است. در چنین وضعیتی تـداوم رویکـرد حزب جایگاه و قدرت حزب

ترین و در  توانـد مناسـب سازی توطئه برای انحـالل حکومـت می نان و خنثیدولت فعلی لب
  ترین سناریوی موجود باشد.  دسترس
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