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أىت تصنيــف حــزب اللــه منظمــًة إرهابيــة مــن قبــل دول مجلــس التعــاون الخليجــي، ومــا تبعــه مــن بيــان مــن جامعــة الــدول العربيــة 

يدعــم القــرار الخليجــي، مــع مــا ســبق اإلجــراَء مــن وقــف املعونــات الســعودية للجيــش والقــوى األمنيــة اللبنانيــن، يف وقــت حســاس 

مــن تاريــخ لبنــان واملنطقــة، حيــث ينــذر مســتوى الرصاعــات املنتــرشة يف عــدد مــن دول الــرشق األوســط بتفجــر حــرب طائفيــة عابــرة 

للحــدود قــد تقــي عــىل صيغــة الدولــة يف عــدد مــن تلــك الــدول، وســط تعــدد التكهنــات حــول مــآالت الثــورة الســورية واألزمــة العراقيــة، 

ويف وقــت تلــوح يف األفــق اليمنــي إمكانيــة التوصــل إىل حــل مــع ازديــاد الضغــط عــىل الحوثيــن وقبولهــم إجــراء وقــف إلطــالق النــار مــع 

ترسيبــات مبوافقتهــم عــىل تطبيــق القــرارات الدوليــة بخصــوص اليمــن، بعــد نحــو ســنة ونصــف مــن انطالقهــم مدعومــن بالقــوات التابعــة 

ــا تــأيت التحــركات  للرئيــس األســبق عــي عبــد اللــه صالــح يف محاولــة للســيطرة عــىل كامــل الــراب اليمنــي والسياســة اليمنيــة، مــن هن

الســعودية يف محاولــة لحفــظ كيــان الــدول يف الــرشق األوســط منعــاً لتمــدد الــرصاع العســكري جغرافيــاً، وملنــع توســعه عقائديــاً وسياســياً 

ــر  ــة مــن خــالل فكــرة تصدي ــن والدول ــورة والدي ــم الث ــراين يف مزجــه بــن مفاهي ــرز املــرشوع اإلي ــل ي ــاً توســعاً شــامالً. ويف املقاب وطائفي

ــة  ــراين يف الرصاعــات الطائفي ــاء املــرشوع اإلي ــث انخرطــت أدوات وحلف ــة الســليمة؛ حي ــات الدولي ــادئ العالق ــالً مناقضــاً ملب ــورة، عام الث

الدمويــة يف الــرشق األوســط حتــى باتــت الوجــه املقابــل لتنظيــم داعــش يف حــأة االقتتــال الطائفــي.

ومل تــأت اإلجــراءات العربيــة والخليجيــة منفــردة، بــل أتــت قبيــل تفعيــل قــراٍر للكونغــرس األمريــي مبعاقبــة أي مؤسســات ماليــة تتعامــل 

مــع حــزب اللــه أو أشــخاص يعملــون ملصلحتــه، وتبعــت كذلــك مناقشــة لجنــة يف مجلــس النــواب األمريــي لتقريــر بعنــوان »التهديــدات 

املتناميــة لحــزب اللــه عــىل املصالــح القوميــة األمريكيــة يف الــرشق األوســط«، يظهــر فيــه حجــم التغلغــل الــذي بلغــه حــزب اللــه يف قضايــا 

داخليــة لــدول عربيــة بصــور أمنيــة وعســكرية، وكذلــك تتــداول وســائل إعــالم معلومــات عــن نيــة االتحــاد األورويب تصنيــف جميــع أفــرع 

حــزب اللــه عــىل أنهــا إرهابيــة، وتبعهــا بيــان قمــة منظمــة التعــاون اإلســالمي الــذي أدان حــزب اللــه لقيامــه بأعــال »إرهابيــة« يف ســوريا 

والبحريــن والكويــت واليمــن، ولدعمــه حــركات وجاعــات إرهابيــة تزعــزع أمــن واســتقرار دول أعضــاء يف املنظمــة .

لبنانيــاً؛ تراكــم املشــكالت الدســتورية والسياســية واالجتاعيــة عــىل نحــو مل تصــل إليــه البــالد منــذ انتهــاء الحــرب األهليــة، وهــو مــا ينــذر 

باحتــاالت ســيئة جــداً مــن املمكــن أن يصــل إليهــا لبنــان، يف حــن ال تــزال إمكانيــة التوافــق عــىل رئيــس للجمهوريــة صعبــة. ويرافــق 

هــذا مــع اعتــاد إيــران وحلفائهــا عــىل أن يكــون لبنــان قاعــدة انطــالق ودعــم يف الــرشق األوســط؛ فمنــه ينطلــق عنــارص حــزب اللــه إىل 

ســوريا، ومنــه أيًضــا يصــدر الدعــم اإلعالمــي واملعنــوي لحلفــاء طهــران يف اليمــن والبحريــن وحتــى العــراق وســوريا، وتتحــدث تقاريــر عــن 

إمكانيــة أن يكــون تدريــب مقاتلــن مــن دول عربيــة تحــت إمــرة حــزب اللــه قــد حــدث عــىل األرايض اللبنانيــة. 

*     وحــدة الدراســات واألبحــاث: هــي إحــدى أقســام مركــز صناعــة الفكــر للدراســات واألبحــاث تهتــم بإعــداد الدراســات المركــزة حــول القضايــا المســتجدة فــي 
المنطقــة العربيــة وفــق معاييــر علميــة رصينــة، إســهاماً منهــا لرفــع مســتوى الوعــي فــي المجتمعــات العربيــة، ويتعــاون مــع الوحــدة باحثــون متخصصــون 

مــن الخــارج وفــق القضايــا التــي يحددهــا المركــز.
صحفي وباحث في الشأن اللبناني.  **
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ــذه  ــاول ه ــة، تح ــة والعربي ــراءات الخليجي ــرات اإلج ــة تأث وملعرف

الورقــة اإلجابــة عــن التســاؤالت اآلتيــة املقســمة وفــق ثالثــة 

ــاور: مح

املحور األول: عالقة لبنان مبحيطه العريب:

ملحة تاريخية عن العالقات العربية اللبنانية.	 

أسباب توتر العالقات العربية اللبنانية.	 

أسباب إيقاف املعونات العسكرية للبنان.	 

ــة  ــع اإلجــراءات الضدي ــة م ــوى اللبناني ــل الق ــاين: تعام املحــور الث

تجــاه الحــزب:

خريطة القوى املؤيدة واملناوئة للقرار.	 

كيف تعاملت القوى اللبنانية مع الحدث؟	 

املحــور الثالــث: انعــكاس القــرارات العربيــة عــىل الواقــع اللبنــاين 

االقتصــادي والســيايس:

سياسياً.	 

اقتصادياً.	 

املحور الرابع: نظرة مستقبلية

لمحــة تاريخيــة عــن العالقــات اللبنانيــة 
العربيــة

عىل املستوى السيايس

العالقــات اللبنانيــة العربيــة هــي جــزء أســايس مــن رصاع الهويــة 

الــذي يعيشــه لبنــان منــذ تأســيس دولــة لبنــان الكبــر، وكان 

موضــوع »هويــة لبنــان العربيــة« واحــداً مــن أهــم بنــود اتفــاق 

ــدول  ــك ال ــالد، ومتتل ــة يف الب ــى الحــرب األهلي ــذي أنه ــف ال الطائ

العربيــة نفــوذاً كبــراً داخــل لبنــان، وال ســيا ســوريا والســعودية 

ومــرص، وســابقاً العــراق، وبعــد اتفاقيــة كامــب ديفيــد ومــن ثــم 

ســقوط االتحــاد الســوفييتي، مــروراً باتفــاق الطائــف وحــرب 

الخليــج الثانيــة، رســا النفــوذ العــريب يف لبنــان عــىل محوريــن 

ــاء  ــد انته ــان بع ــا يف لبن ــي أبقــت قواته رئيســن: األول ســوريا الت

الحــرب حتــى عــام 2005، والثــاين هــو دول مجلــس التعــاون 

ــوزراء  ــس ال ــع رئي ــي متت ــعودية الت ــها الس ــىل رأس ــي، وع الخليج

الحريــري بعالقــات قويــة معهــا، أســهمت يف  الراحــل رفيــق 

ــدور  ــع ال ــن تراج ــان، يف ح ــاء لبن ــادة بن ــادف إلع ــه اله مرشوع

املــرصي بعــد كامــب ديفيــد، وانتهــى الــدور العراقــي مــع حــرب 

الخليــج الثانيــة وهزميــة ميشــال عــون يف »حــرب التحريــر« أمــام 

ــام 1991.  ــاين ع ــش اللبن ــة الجي ــة ألوي ــورية وبقي ــوات الس الق

التــوازن الســعودي الســوري يف لبنــان كان امليــزان األســايس يف 

إدارة البــالد، حيــث حظــي رئيــس الــوزراء األســبق رفيــق الحريــري 

بدعــم الســعودية يف مرشوعــه الســيايس واالقتصــادي، يف حــن 

كان لســوريا الحضــور العســكري واملخابــرايت الــذي وصــل إىل حــد 

ــاب  ــوالً إىل انتخ ــان، وص ــحن للرمل ــة ومرش ــن انتخابي ــرض قوان ف

إميــل لحــود رئيســاً عــام 1998، وخــروج الحريــري مــن الحكومــة 

قبــل أن يعــود عــام 2000 بعــد فــوز لوائحــه بالحصــة الكــرى مــن 

املقاعــد النيابيــة للطائفــة الســنية يف بــروت، ومتكنــه مــن تحقيــق 

مكاســب انتخابيــة أبــرزت شــعبيته لــدى املكــون الســني يف باقــي 

املحافظــات، كذلــك كان لســوريا النفــوذ الكبــر مــن خــالل العديــد 

مــن األحــزاب والسياســين الذيــن كانــوا يشــكلون أغلبيــة املقاعــد 

النيابيــة والوزاريــة. 
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ــوب  ــي مــن جن ــذي شــهد االنســحاب اإلرسائي بعــد عــام 2000 ال

ــه بشــار إىل  ــدوم ابن ــظ األســد وق ــاة حاف ــة إىل وف ــان، باإلضاف لبن

الحكــم، ظهــر الــدور اإليــراين أكــر؛ إذ كان ذلــك مقدمــة النخــراط 

حــزب اللــه التابــع مبــارشة إليــران يف الحيــاة السياســية اللبنانيــة، 

بعــد أن كان تركيــز آلتــه الدعائيــة عــىل مقاومــة االحتــالل. لكــن 

الدخــول اإليــراين القــوي بعــد عــام 2000 واالضطــراب يف التــوازن 

الســوري الســعودي يف لبنــان مل مينــع مــن اســتمرار هــذا التــوازن.

عىل املستوى االقتصادي

للنظــام  كان  مــا  االقتصــادي  بالشــأن  مهتــم  عــىل  يخفــى  ال 

االقتصــادي الليــرايل يف لبنــان مــن دور؛ مــن جعلــه واحــة لالقتصــاد 

الحــر ولالنفتــاح عــىل الغــرب يف العــامل العــريب، حتــى بــات وجــود 

ــة  ــه مختلــف السياســات العربي ــة تجتمــع علي ــان رضورة عربي لبن

املتصارعــة، لكــن بســبب الحــرب األهليــة، وتخلف النظام الســيايس 

اللبنــاين عــن تقديــم حلــول للمســتجدات يف عــامل االقتصــاد، ظهــر 

منافســون تخطــوا لبنــان بأشــواط، وهــذا مــا قلــل مــن دور لبنــان 

يف محيطــه العــريب ومنطقــة الــرشق األوســط عمومــاً.

ــتوى  ــىل مس ــان ع ــايس للبن ــوق األس ــة الس ــدول العربي ــل ال ومتث

ــالت  ــياحي والتحوي ــوق الس ــة إىل الس ــاري، باإلضاف ــادل التج التب

الخارجيــة، وتــأيت دول الخليــج يف طليعــة الــدول العربيــة ذات 

ــا ســوريا والعــراق. ــة، تليه ــة الواســعة اللبناني العالقــات االقتصادي

أسباب توتر العالقات العربية اللبنانية

مل يعــد حــزب اللــه مجــرد حــزب ســيايس وعســكري يعمــل عــىل 

أهــداف مرشوعــة كمقاومــة االحتــالل اإلرسائيــي لجنــوب لبنــان، 

ــض  ــية وحســب )وإن كان للحــزب بع ــاة السياس ــة الحي أو مارس

األدوار املحــدودة قبــل عــام 2000(، بــل تعــدى ذلــك إىل االضطــالع 

بــدور إقليمــي، ويف أكــر مــن دولــة، واتســم هــذا الــدور يف كثــر 

مــن األحيــان بطوابــع أمنيــة وعســكرية وطائفيــة، وقــد بــدا واضحاً 

أن الحــزب مل يوفــر أي فرصــة للتمــدد عــىل جميــع األصعــدة، 

الدوليــة  املحليــة والقوانــن  االتفاقيــات  العديــد مــن  وخــرق 

واألعــراف الســائدة بــن الــدول العربيــة. مــن هنــا فــإن القــرارات 

الخليجيــة والعربيــة جــاءت يف التوقيــت املناســب لســحب البســاط 

مــن تحــت حــزب اللــه، ســواء عــىل الصعيــد اإلقليمــي أو املحــي. 

ــل يف  ــاوم، يحم ــم مق ــن تنظي ــاين م ــه اللبن ــد دور حــزب الل تصاع

دعايتــه السياســية شــعارات اإلســالم والعروبــة والوحــدة قبــل 

ــان عــام 2000، إىل تنظيــم  االنســحاب اإلرسائيــي مــن جنــوب لبن

ســيايس لبنــاين لــه دور ومشــاركة فعليــة يف الحكومــات، وطــرف يف 

ــة  ــان، وخصوصــاً عــام 2005 يف املرحل ــات السياســية يف لبن املناكف

التــي ســبقت ولحقــت اغتيــال رئيــس الــوزراء األســبق رفيــق 

ــري. الحري

ويعــدُّ عــام 2005 نقطــة تحــول يف تاريــخ الحــزب، وضعتــه عــىل 

ــاآليت: ــة ب ــة املتمثل مســار مــن األزمــات الداخليــة والخارجي

ــا 	  ــري، وم ــق الحري ــبق رفي ــان األس ــس وزراء لبن ــال رئي اغتي

تــاله مــن تأييــد مــن حــزب اللــه للموقــف الســوري يف وقــت 

ــث  ــق، حي ــر إىل دمش ــيايس تش ــام الس ــع االته ــت أصاب كان

ــرة  ــام 2005 مظاه ــارس ع ــوم 8 آذار/ م ــه ي ــزب الل ــم ح نظ

ــة  ــدر املحكم ــل أن تص ــوريا« )قب ــكراً س ــوان »ش ــت عن تح

ــق 4  ــام 2011 بح ــاً ع ــراراً اتهامي ــان ق ــة بلبن ــة الخاص الدولي

ــري(. ــل الحري ــورط يف مقت ــه بالت ــزب الل ــون لح ــخاص ينتم أش

ــل 	  ــه وإرسائي ــن حــزب الل ــدالع الحــرب ب ــع ان ــام 2006 م ع

ــاين، خاصــة  ــع اللبن ــر يف املجتم ــاً االنقســام الخِط ــرز واضح ب

ــل  ــن قب ــه م ــزب الل ــت لح ــي وجه ــة الت ــادات الالذع االنتق

ــرات  ــه يف الف ــة ل ــت داعم ــعبية كان ــات ش ــات وحاضن زعام

الســابقة )الســنة والــدروز(، وكانــت نتائــج اتفــاق وقــف 

إطــالق النــار التــي دفعــت بقــوات الحــزب إىل مــا بعــد وراء 

ــاة  ــر يف الحي ــزب أك ــراط الح ــىل انخ ــالً ع ــاين دلي ــر الليط نه

ــة فيهــا وصاحــب  ــه إىل رأس حرب السياســية اللبنانيــة، وتحول

الكلمــة األوىل علنــاً وضمنيــاً يف تحالــف قــوى 8 آذار املتحالف 

ــة  ــام املعارض ــك يف اعتص ــل ذل ــا متث ــان م ــوريا، رسع ــع س م

)حــزب اللــه وحلفائــه( يف ســاحة ريــاض الصلــح بعــد اســتقالة 

ــة. ــن الحكوم ــوزراء الشــيعة م ال

يف 7 أيار/مايــو عــام 2008 اختــار حــزب اللــه املواجهــة 	 

العســكرية لوقــف قــرارات حكوميــة، وهــو واحــد مــن أهــم 

القــرارات التــي اتخذهــا الحــزب عــىل الســاحة اللبنانيــة، أدت 

إىل متكنــه مــن فــرض رشوطــه يف اتفــاق الدوحــة، الــذي أنهــى 

ــر الطائفــي يف البــالد. ــِه مســتوى التوت االشــتباكات لكنــه مل ين

اإلطاحــة بســعد الحريــري وصــدور القــرار الظنــي يف محكمــة 	 

الحريــري: يف 12 كانــون الثاين/ينايــر عــام 2011 اســتقال وزراء 
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ــي  ــا يعن ــو م ــوين، وه ــار الع ــل والتي ــة أم ــه وحرك ــزب الل ح

إقالــة الحكومــة التــي كان يرأســها يف حينــه ســعد الحريــري، 

عقبــه تكليــف نجيــب ميقــايت برئاســة الحكومــة تحــت 

ضغــط مــن قبــل حــزب اللــه عــىل وليــد جنبــالط، وقــد كانــت 

اإلطاحــة بالحكومــة قبــل 5 أيــام فقــط مــن تســلم املحكمــة 

الدوليــة الخاصــة مبقتــل رفيــق الحريــري القــرار الظنــي الــذي 

يتهــم عنــارص مــن حــزب اللــه بعمليــة االغتيــال.

ــَة 	  ــر النقط ــة القص ــد معرك ــورط يف الحــرب الســورية: تع الت

الفاصلــة يف تــورط حــزب اللــه يف ســوريا؛ لكونهــا كلفتــه 

عــرشات القتــىل، وأخــذت صــدى إعالميــاً كبــراً، ويعــد دعــم 

حــزب اللــه للنظــام الســوري سياســياً وعســكرياً تحــوالً كبــراً 

يف تاريــخ الحــزب، إذ أدى إىل خســارته الجــزء األكــر مــن 

ــكرياً.  ــتنزافه عس ــة إىل اس ــريب، إضاف ــعبي الع ــد الش التأيي

ــكاكات 	  ــن االحت ــم م ــىل الرغ ــج: ع ــىل الخلي ــة ع ــح معرك فت

ــج، مل  ــه ودول الخلي ــن حــزب الل ــاً ب ــياً وأمني ــدة سياس العدي

تتطــور األمــور إىل مــا هــي عليــه بعــد انطــالق عمليــة عاصفة 

ــد حــزب  الحــزم يف اليمــن منــذ تأســيس الحــزب، حيــث صعَّ

اللــه مــن انتقاداتــه للعمليــات العســكرية للتحالــف العــريب 

ــه  ــأن موقف ــه ب ــرص الل ــادة الســعودية إىل حــد وصــف ن بقي

مــاَّ يحــدث يف اليمــن أهــم مــن »انتصــار متــوز«، وهــو مــا 

ــج  ــه بالخلي ــرى يف عالقت ــه ي ــزب الل ــأن ح ــاً ب ــى انطباع أعط

رصاعــاً وجوديــاً، يضــاف إىل ذلــك مــا بثتــه مصــادر ســعودية 

ــورط حــزب  ــة، عــن ت رســمية وغــر رســمية، وأخــرى خليجي

اللــه يف عمليــات أمنيــة وقعــت أو هــي تحــت التخطيــط يف 

ــريب. ــج الع دول الخلي

ــه طــوال  ــذي طــرأ عــىل حــزب الل بعــد رسد التغــر املتسلســل ال

ــن  ــول م ــه تح ــزب الل ــاً أن ح ــات واضح ــاً، ب ــرش عام ــة ع خمس

ــة، لهــا مــا للــدول مــن تأثــر  ــة إىل قــوة إقليمي قــوة داخــل الدول

ــا  ــعب ك ــؤوليات الش ــل مس ــا ال تتحم ــرى، لكنه ــدول األخ يف ال

هــو حــال الــدول، وهــو خــرق واضــح ملبــادئ العالقــات الدوليــة، 

وأصبــح حــزب اللــه مشــاركاً يف القضايــا الداخليــة لعــدد مــن دول 

املنطقــة، بــدءاً بســوريا فالبحريــن فاليمــن وصــوالً إىل الســعودية.

الســبب املعلــن لعــدِّ مجلــس التعــاون الخليجــي حــزَب اللــه 

منظمــة إرهابيــة جــاء عــىل لســان أمــن عــام املجلــس عبــد 

ــال  ــتمرار األع ــراء اس ــه ج ــدول اتخذت ــاين: »إن ال ــف الزي اللطي

العدائيــة التــي تقــوم بهــا عنــارص تلــك امليليشــيات لتجنيــد شــباب 

مجلــس التعــاون للقيــام بأعــال إرهابيــة وتهريــب األســلحة 

ــف،  ــوىض والعن ــىل الف ــض ع ــن، والتحري ــارة الف واملتفجــرات، وإث

يف انتهــاك صــارخ لســيادتها وأمنهــا واســتقرارها«، وأضــاف الزيــاين: 

»إن هــذه املارســات للحــزب يف كل مــن ســوريا واليمــن والعــراق 

تتنــاىف مــع القيــم واملبــادئ واألخــالق والقوانــن الدوليــة، وتشــكل 

ــريب« . ــي الع ــن القوم ــداً لألم تهدي

ــس  ــا دول مجل ــي تراه ــباب الت ــل األس ــص مجم ــاين يلخ كالم الزي

ــث  ــرار، فالحدي ــل هــذا الق ــة إلصــدار مث ــاون الخليجــي كافي التع

عــن تجنيــد شــباب مواطنــن يف دول املجلــس للقيــام بأعــال 

»إرهابيــة« يــأيت يف إطــار رفــض دول املجلــس ألي دور لحــزب اللــه 

ــه  ــدم خروج ــداً ع ــزاب أداؤه، وتحدي ــن األح ــوب م ــارج املطل خ

كقــوة نفــوذ خــارج الحــدود اللبنانيــة، حيــث يتمثــل منطــق 

ــات  ــرصاً العالق ــة ح ــوىل الدول ــمية أن تت ــة الرس ــات الدولي العالق

الرســمية بالــدول، وســعي حــزب اللــه لتأســيس خاليــا داخــل هــذه 

الــدول أو دعمهــا هــو خــرق لســيادة الــدول، ورضب ملوازيــن 

ــاون. ــس التع ــان ودول مجل ــن لبن ــات ب العالق

ومثــة ســبب آخــر مهــم ميكــن اســتخراجه مــن ترصيــح الزيــاين؛ إذ 

اتهــم حــزب اللــه بـ«تهريــب األســلحة واملتفجــرات، وإثــارة الفــن 

والتحريــض عــىل الفــوىض والعنــف«، وهو اتهــام دعمته الســعودية 

مبقاطــع مصــورة يظهــر فيهــا مدربــون لحــزب اللــه يتحدثــون عــن 

عمليــات تخريبيــة مفرضــة داخــل األرايض الســعودية وتســتهدف 

قيــادات أمنيــة ســعودية، وهــو مــا يعنــي أن دول الخليــج تتخــوف 

مــن امتــداد عمــل حــزب اللــه العســكري إليهــا، خاصــة مــع 

اســتمرار التقاريــر البحرينيــة عــن اكتشــاف خاليــا تابعــة للحــزب 

ــط  ــف مرتب ــأي مل ــه ب ــزب الل ــام ح ــإن اهت ــك ف ــالد. وكذل يف الب

بالشــيعة العــرب بــدءاً مــن اليمــن مــروراً بــدول الخليــج هــو مــن 

وجهــة النظــر الدبلوماســية محاولــة التخــاذ دور »مرجعيــة دينيــة 

ــات  ــع الحكوم ــس م ــم التناف ــن ث ــرب، وم ــيعة الع ــية« للش سياس

القامئــة يف هــذه الــدول التــي هــي املرجعيــة السياســية والراعــي 

ــا. ملواطنيه

كل هــذه العنــارص متثــل خرقــاً ملنطــق العالقــات الدوليــة وملنطــق 

ــع  ــادم م ــي تتص ــاون، وه ــس التع ــدول مجل ــة ل ــيادة الوطني الس

منطــق الدولــة، يف مشــهد يظهــر طبيعــة الــرصاع بــن الثــورة 

والدولــة، الثــورة التــي يريــد النظــام الحاكــم يف إيــران تصديرهــا، 

٤



ومــن ثــم رضب األنظمــة السياســية القامئــة يف الــدول التــي 

تســتهدفها.

ــىل  ــه ع ــزب الل ــع ح ــن وض ــداف م ــص األه ــا تلخي ــك ميكنن وبذل

ــن  ــك م ــىل ذل ــب ع ــا يرت ــاً، وم ــاً وعربي ــاب خليجي ــة اإلره الئح

مفاعيــل سياســية وعســكرية واقتصاديــة بــاآليت: 

ــاً، والضغــط عــىل . 1 ــاً وإقليمي محــارصة الحــزب سياســياً، محلي

ــم. ــر مواقفه ــه لتغي حلفائ

الضغط االقتصادي عىل الحزب ومصادر متويله.. 2

سحب أدوات إيران من املنطقة.. 3

ضــان تقليــل فــرص متكــن الحــزب مــن إحــداث خــرق أمنــي . 4

يف دول الخليــج أو تنفيــذ عمليــات إرهابيــة.

كــف يــد الحــزب يف كل مــن ســوريا والعــراق واليمــن، أو عــىل . 5

األقــل زيــادة فاتــورة تدخلــه يف الــدول املذكورة.

األهــداف املذكــورة مجتمعــة، التــي يحققهــا بنســب متفاوتــة 

تصنيــف حــزب اللــه إرهابيــاً مــن قبــل مجلــس التعــاون الخليجــي 

ــد  ــر متوســط وبعي ــة العــرب، هــي ذات تأث ــان وزراء الداخلي وبي

املــدى، اللهــم إال أن يكــون تحــرك عســكري قــد يجريــه الحــزب يف 

لبنــان أو خارجــه، أو أي مواجهــة عســكرية قــد تختــار دول الخليــج 

ــك ســتبدو مفاعيــل هــذه  ــد ذل العــريب خوضهــا ضــد الحــزب، عن

األهــداف واضحــة عــىل املــدى القصــر.

العســكرية  المعونــات  إيقــاف  أســباب 
للبنــان

طبيعــة الــرصاع بــن دول مجلــس التعــاون الخليجــي وحــزب اللــه 

هــي رصاع بــن دولــة وجاعــة، أو بوصــف أعمــق هــي رصاع بــن 

منطــق الدولــة ومنطــق املليشــيا، ومــن الطبيعــي أن يســتعمل كل 

ــق  ــذي ينطل ــق ال ــع املنط ــق م ــي تتواف ــن األدوات الت ــن الطرف م

منــه، مــن هنــا جــاءت اإلجــراءات االقتصاديــة جــزءاً مــن سلســلة 

إجــراءات سياســية وقضائيــة واقتصاديــة شــاملة، أســوة مبــا تفعلــه 

الــدول يف تعاطيهــا مــع مثــل هــذا النــوع مــن األزمــات.

قرار إيقاف املعونات للجيش اللبناين:

لفهــم قــرار إيقــاف املســاعدات الســعودية للجيــش اللبنــاين وقــوى 

ــوم إعــالن  ــاء الســعودية ي ــة األنب ــه وكال األمــن نعــود إىل مــا نقلت

ــب  ــة إىل جان ــالً عــن مصــدر ســعودي: »وقفــت اململك ــرار نق الق

ــاندته دون  ــا، وس ــر به ــي م ــة الت ــل الصعب ــة املراح ــان يف كاف لبن

تفريــق بــن طوائفــه وفئاتــه«، و»كان آخــر ذلــك مــا أعلنتــه 

مــن دعــم للجيــش اللبنــاين وقــوات األمــن الداخــي حرصــاً 

ــان الشــقيق واســتقراره ويحافــظ  ــا يحقــق أمــن لبن ــا عــىل م منه

ــة  ــإن اململك ــة، ف ــف املرشف ــذه املواق ــم ه ــيادته«...، »رغ ــىل س ع

ــىل  ــا ع ــة له ــة مناهض ــف لبناني ــل مبواق ــعودية تقاب ــة الس العربي

املنابــر العربيــة واإلقليميــة والدوليــة، يف ظــل مصــادرة مــا يســمى 

حــزب اللــه اللبنــاين إلرادة الدولــة، كــا حصــل يف مجلــس جامعــة 

الــدول العربيــة ويف منظمــة التعــاون اإلســالمي؛ مــن عــدم إدانــة 

االعتــداءات الســافرة عــىل ســفارة اململكــة يف طهــران والقنصليــة 

ــهد«.   ــة يف مش العام

مــن هــذا الترصيــح تــرز السياســة الســعودية تجــاه لبنــان، 

واألســباب التــي دفعــت اململكــة إىل اتخــاذ هــذا القــرار، إذ يتضــح 

أن الريــاض تتعامــل مــع لبنــان عــىل أنــه دولــة، مــن دون التمييــز 

بــن مختلــف مكوناتــه وطوائفــه، وترعــى اســتقراره حتــى يف 

ــورة الســورية،  ــذ انطــالق الث ــداً من ــي يعيشــها، تحدي األوضــاع الت

لكــن نقطــة املفارقــة التــي دفعــت اململكــة إىل هــذه اإلجــراءات 

ــراين يف  ــف اإلي ــع املوق ــة م ــمية لبناني ــف رس ــجام مواق ــي انس ه

املنطقــة، بــل رمبــا املزايــدة عــىل املوقــف اإليــراين، وتحديــداً رفــض 

الخارجيــة اللبنانيــة خــالل اجتاعــي مجلــس جامعــة الــدول 

العربيــة ومنظمــة التعــاون اإلســالمي إدانــة إحــراق الســفارة 

ــة مشــهد، عــىل الرغــم  ــا يف مدين ــران وقنصليته الســعودية يف طه

ــل.  ــذا العم ــة به ــن الرئاســة اإليراني ــد م ــن صــدور تندي م

وعليــه؛ فمــن وجهــة نظــر الســعودية، فــإن الدولــة اللبنانيــة التــي 

ــا، وداعــاً أساســياً الســتمرارها، مل  ــاً له ــكاً مه ــد اململكــة رشي تع

ــي  ــع الت ــر الواق ــن ســلطة األم ــك االســتقالل الســيايس ع ــد متل تع

ــل  ــراءات عام ــذه اإلج ــل ه ــا يجع ــو م ــه، وه ــزب الل ــا ح ميلكه

ــام  ــا أم ــالل وضعه ــن خ ــمية م ــة الرس ــزة الدول ــىل أجه ــط ع ضغ

مســؤوليتها األساســية؛ وهــي أمــن بالدهــا واقتصادهــا، بــدل تتبــع 

عديــد مــن أجهزتهــا ملواقــف حــزب اللــه وتأييدهــا، يف مشــهد يــرز 

الدولــة عــىل أنهــا تابــع ملحــق بحــزب اللــه.

٥



معاقبة شخصيات ومنظامت محسوبة عىل حزب الله

مــن املعــروف أن لــدى حــزب اللــه شــبكة واســعة مــن املؤسســات 

ــل  ــا يف متوي ــد عليه ــامل، يعتم ــق الع ــف مناط ــاميل يف مختل والرس

أجهزتــه ومشــاريعه، ومــن هــذه املؤسســات مــا هــو علنــي االنتاء 

لحــزب اللــه، كجمعيــات لهــا اســتثاراتها يف مجــاالت الصحــة 

والتعليــم، وهــذه تــكاد تكــون منحــرصة يف لبنــان، ورشكات أخــرى 

مســجلة بأســاء رجــال أعــال واملالــك الحقيقــي لهــا هــو حــزب 

اللــه، باإلضافــة إىل مجموعــة مــن وســائل اإلعــالم التــي يــراوح دور 

حــزب اللــه فيهــا بــن امللكيــة الكليــة واملســاهمة والدعــم. 

ــة أســاء شــخصيات ومؤسســات إىل الئحــة  ــرار إضاف ــأيت ق ــذا ي ل

ــه مــن  العقوبــات الخليجيــة والســعودية يف إطــار منــع حــزب الل

االســتفادة املاديــة مــن هــذه املؤسســات، وهــو مــا يفتــح أبــواب 

ــج  ــد مــن األســاء ملســتثمرين يف الخلي ــة للعدي ــة القانوني املالحق

أو خارجــه.

ــن  ــن« اثن ــات عــىل »قائدي ــد فرضــت عقوب ــت الســعودية ق وكان

ــار املــايض بتهمــة »املســؤولية عــن  ــه، يف شــهر مايو/أي بحــزب الل

ــاء  ــن األس ــن ب ــة، وكان م ــت يف اململك ــة« وقع ــات إرهابي عملي

ــدوق،  ــوىس دق ــي م ــدة ع ــات الجدي ــة العقوب ــي شــملتها قامئ الت

الــذي تصفــه الســعودية بأنــه قائــد بــارز يف حــزب اللــه، وهــو أيضاً 

ــام 2012. ــذ ع ــة من ــات األمريكي مــدرج عــىل قامئــة العقوب

العقوبــات  قامئــة  يف  املدرجــة  الجديــدة  األســاء  بــن  ومــن 

الســعودية محمــد يوســف أحمــد منصــور، املعــروف باســم ســامي 

ــة إرهــاب، وقاســم  ــذي كان مســجوناً يف مــرص يف قضي شــهاب، ال

حجيــج، ومصطفــى بــدر الديــن، أحــد املتهمــن يف قضيــة اغتيــال 

رئيــس وزراء لبنــان رفيــق الحريــري، الــذي لقــي حتفــة قبــل وقــت 

ــب يف ســوريا. قري

وتشــمل القامئــة أيضــاً أدهــم طباجــة، ومجموعــة اإلمنــاء ألعــال 

ــيارات يف  ــة بالس ــز العناي ــه، ومرك ــة ل ــا اململوك ــياحة، وفروعه الس

الســعودية.

ــراين،  ــإن القامئــة تضــم محمــد كوث ــان الســعودي، ف وحســب البي

وحســن عــي فاعــور، وإبراهيــم عقيــل، وفــؤاد شــكر، وعبــد النــور 

الشــعالن، ومحمــد نجيــب كريــم، ومحمــد ســلان فــواز .

٦



للقــرار  المؤيــدة  القــوى  خريطــة 
لــه والمناوئــة 

انقســمت األطــراف السياســية يف لبنــان عام 2004 قســمن رئيســن، 

ُعرفــا باســم لقــاء الريســتول، الــذي تحــول بعدهــا إىل تحالــف 14 

آذار، ولقــاء عــن التينــة الــذي تحــول بعدهــا إىل تحالــف 8 آذار، 

وبينــا اصطفــت 14 آذار مــع محــور االعتــدال العــريب، اصطفــت 8 

آذار مــع محــور املانعــة، وبقــي هــذا التقســيم قامئــاً حتــى وقتنــا، 

ــار العــوين مــن  يــن أساســين؛ هــا انتقــال التي مــع مالحظــة تغرُّ

ــد  ــق 8 آذار عن ــالط لفري ــد جنب ــاندة ولي 14 آذار إىل 8 آذار، ومس

تســمية نجيــب ميقــايت رئيســاً للحكومــة عــام 2011، واصفــاً نفســه 

ــد تســمية  ــى اللحظــة أن نع ــا حت بـ«الوســطي«، يف حــن ال ميكنن

ســعد الحريــري لســليان فرنجيــة مرشــحاً للرئاســة، وكذلــك 

تســمية ســمر جعجــع لخصمــه اللــدود ميشــال عــون أيضاً مرشــحاً 

للرئاســة خرقــاً حقيقيــاً للتحالفــن التقليديــن؛ ألن األمــور مل تنضــج 

حتــى اللحظــة، ومل يظهــر تأثرهــا، وإن كان األمــر يعــد دليــالً عــىل 

إمكانيــة تفســخ الحلفــن، ولكــن عــىل العمــوم نحــن أمــام حلفــن 

يتقاســان أغلــب النفــوذ الســيايس يف لبنــان.

وقــد أدى تدخــل حــزب اللــه يف ســوريا، ومــن ثــم الصــدام الحاصــل 

ــداً  ــه، وتحدي ــض حلفائ ــف بع ــور يف مواق ــعودية، إىل فت ــع الس م

بعــض القــوى والشــخصيات الســنية، باإلضافــة إىل رشيكــه األســايس 

عــىل الســاحة الشــيعية حركــة أمــل، يف حــن ال يــزال التيــار الوطني 

ــة،  ــه اإلقليمي ــب مواقف ــه يف أغل ــاً ل ــون( مجاري ــال ع ــر )ميش الح

وهــو مــا يتجــىل يف مواقــف وزيــر الخارجيــة جــران باســيل )صهــر 

عــون( مــن القضايــا اإلقليميــة يف املحافــل الدوليــة.

ــرز  ــان، ب ــرار الســعودية وقــف املســاعدات العســكرية للبن مــع ق

موقفــان أساســيان يف لبنــان؛ األول جمــع قــوى 14 آذار )مــن 

بينهــا حــزب جنبــالط( بصــورة عامــة وحركــة أمــل، ويتمثــل هــذا 

ــد  ــع تأكي ــرار م ــن الق ــع ع ــعودية إىل الراج ــوة الس ــف بدع املوق

الروابــط القويــة بــن الســعودية ولبنــان، واملوقــف الثــاين أطلقتــه 

ــىل  ــرص ع ــل، وح ــة أم ــدا حرك ــا ع ــف 8 آذار م ــوى تحال ــي ق باق

التقليــل مــن أثــر هــذا القــرار وإرجاعــه إىل أســباب مرتبطــة 

ــعودي.  ــاد الس باالقتص

وبعــد سلســلة القــرارات الخليجيــة والعربيــة األخــرة شــهدت 

ــاً، وســنذكر أبرزهــا إلعطــاء  ــة تغــراً الفت ــة اللبناني املواقــف املحلي

ــا:  تصــور موجــز عنه

ــاً  ــه القــرار الخليجــي بتصنيفــه إرهابي ــه: عــدَّ حــزب الل حــزب الل

بأنــه »طائــش وعــدواين«، ودان البيــان الصــادر عــن مجلــس وزراء 

خارجيــة الــدول العربيــة وأعــرب عــن ارتياحــه ملوقــف وزيــر 

ــتقبل( . ــىل املس ــوب ع ــنوق )املحس ــاد املش ــاين نه ــة اللبن الداخلي

حركــة أمــل: بعــد وقــف املعونــات العســكرية إىل لبنــان كان 

لرئيــس الرملــان اللبنــاين )ورئيــس حركــة أمــل( موقــف هــادئ مــن 

القــرار، معربــاً عــن ثقتــه بــأن الســعودية لــن تتخــىل عــن لبنــان، يف 

حــن رسبــت مصــادر قريبــة منــه أنــه يدعــو إىل تطبيــع العالقــات 

ــد  ــان. وبع ــة للبن ــن مصلح ــك م ــا يف ذل ــة؛ مل ــعودية اإليراني الس

صــدور القــرار الخليجــي بتصنيــف الحــزب إرهابيــاً، والبيــان العريب، 

اســتنكر بيــان للحركــة القراريــن، ودعــا إىل الركيــز عــىل »اإلرهــاب 

اإلرسائيــي والتكفــري«، يف حــن أنــه يتضــح جليــاً حــرص الحركــة 

عــىل عــدم توجيــه أي إســاءة للســعودية، أو أي مــن دول الخليــج 

يف بياناتهــا .

ــة  ــرارات الخليجي ــن أن الق ــم م ــىل الرغ ــر: ع ــي الح ــار الوطن التي

أتــت رداً عــىل مواقــف وزيــر خارجيــة لبنــان جــران باســيل الــذي 

ــار أي  ــن للتي ــر، مل يك ــي الح ــار الوطن ــس التي يشــغل منصــب رئي

موقــف رســمي معلــن، مكتفيــاً ببيــان لتكتــل نوابــه يف الرملــان أكــد 

االلتــزام باإلجــاع العــريب واحــرام ســيادة الــدول العربيــة.

الحــزب التقدمــي االشــرايك: رأى رئيــس الحــزب وليــد جنبــالط أن 

القــرارات الخليجيــة نتيجــة للخطابــات »املتشــنجة« لألمــن العــام 

لحــزب اللــه حســن نــرص اللــه، وملواقــف وزيــر الخارجيــة اللبنــاين 

جــران باســيل .

ــاً(،  ــاس )ظاهري ــار بااللتب ــف التي ــمت مواق ــتقبل: اتس ــار املس تي

ــة  ــان الجامع ــىل بي ــرض ع ــه اع ــوب علي ــة املحس ــر الداخلي فوزي

ــعد  ــار س ــس التي ــن أن رئي ــه، يف ح ــزب الل ــوص ح ــة بخص العربي

الحريــري رأى- قبــل دقائــق مــن هــذا املوقــف- أن »أعــال 

ــة  ــال اإلجرامي ــة األع ــع يف خان ــة تق ــة العربي ــزب يف املنطق الح

وغــر القانونيــة واإلرهابيــة«، قبــل أن يعــود الحريــري ويؤكــد 

ــة  ــي: تعامــل القــوى اللبنانيــة مــع اإلجــراءات الضدي المحــور الثان
تجــاه الحــزب
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مواصلــة الحــوار مــع حــزب اللــه رغــم القــرار الخليجــي، وبذلــك 

ــه  ــزب الل ــة ح ــىل إدان ــاً ع ــتقبل حريص ــار املس ــف تي ــدو موق يب

ــياً. ــه سياس ــة مع ــح مواجه ــاً دون فت كالمي

القــوات اللبنانيــة: حمــل رئيــس حزبهــا ســمر جعجــع حــزب اللــه 

ــن  ــاه م ــذراً إي ــة، مح ــرارات الخليجي ــدور الق ــن ص ــؤولية ع املس

ــع  ــاً، ورأى جعج ــه إرهابي ــة لتصنيف ــة املقبل ــة العربي ــي القم تبن

ــذا  ــه يف ه ــه وضعت ــزب الل ــات ح ــوين أن ترصف ــث تلفزي يف حدي

املوقــف، موضحــاً أن إخــراج لبنــان مــن سياســة املحــاور يتطلــب 

ــه مــن هــذه الرصاعــات. إخــراج حــزب الل

مــع  اللبنانيــة  القــوى  تعاملــت  كيــف 
الحــدث؟

يرتبــط تعامــل القــوى اللبنانيــة مــع سلســلة القــرارات والبيانــات 

بحــق حــزب اللــه بعــدد مــن املحــددات، وهــي: 

ــبه 	  ــالً ش ــالد تداخ ــي يف الب ــيايس والطائف ــن الس ــل ب التداخ

كامــل، وهــو مــا قــد ينقــل أي مواجهــة سياســية إىل مواجهــة 

ــا. ــة ال ميكــن ضبطه طائفي

وصــول حالــة التخبــط يف النظــام الســيايس إىل مرحلــة متقدمة 	 

مــع اســتمرار الفــراغ الرئــايس ومتديــد الرملــان لنفســه للمــرة 

الثانيــة عــىل التــوايل دون إجــراء انتخابــات برملانيــة.

ترابــط الطبقــة السياســية عــىل اختالفاتهــا بشــبكة محاصصات 	 

اقتصاديــة مــن كعكــة الدولــة واملناقصــات، باإلضافــة إىل 

ــة يف  ــة واالقتصادي ــات املالي ــات املؤسس ــة كري ــودة ملكي ع

البــالد لألحــزاب أو الشــخصيات السياســية أو مقربــن منهــا، 

ــرار  ــاذ ق ــدم اتخ ــاً بع ــاً ضمني ــاك توافق ــل هن ــا يجع ــو م وه

ــم. ــال تــر مبصالحه ــد تكــون مفتوحــة لئ ــة ق مواجه

إبــداء حــزب اللــه عــدم تــردد يف اتخــاذ أي خيــار عســكري يف 	 

وجــه باقــي الفرقــاء يف حــال رأى أنــه مضطــر إىل ذلــك.

اســتنفاد االنقســام بــن التحالفــن الكبريــن يف البــالد لــكل مــا 	 

ميكــن أن يجريــه مــن تغيــرات عــىل الحيــاة السياســية، وبــدء 

ظهــور مالمــح تفســخ واســع يف كال الحلفــن مــن خــالل تزايــد 

حــاالت التايــز يف املواقــف.

وبنــاء عليــه ميكننــا تفســر تعاطــي تيــار املســتقبل وحلفائــه مــع 

القــرارات بعــدة خيــارات، وهــي: 

ــه أمــام موقــف صعــب مــع 	  ــوب هــو وضــع حــزب الل املطل

حاضنتــه الشــعبية ومــع الدولــة كحالــة ضامنــة ملصالــح 

الشــعب، وليــس خــوض املواجهــة التقليديــة بــن فريقــي 14 

آذار. و8  آذار 

ــام بتحــرك عســكري 	  ــه املســوغ للقي ــدم إعطــاء حــزب الل ع

ــرايض ككل  ــالد إىل رصاع طائفــي ينتهــي بال داخــي وجــر الب

ــة. ــات الطائفي الرصاع

ــة 	  ــه للعاصم ــزب الل ــاح ح ــن اجتي ــوى 14 آذار م ــوف ق تخ

ــياً. ــه سياس ــة مع ــوض املعرك ــا خ ــال قراره ــكرياً يف ح عس

عــدم مجــاراة قــوى 14 آذار للتغــرات اإلقليميــة التــي طــرأت 	 

عــىل املنطقــة، خصوصــاً منــذ انطــالق عاصفــة الحــزم. 

ــزب  ــه ح ــد أن ــن التأكي ــد م ــال ب ــه ف ــزب الل ــبة إىل ح ــا بالنس أم

عقائــدي بامتيــاز، وعالقتــه بإيــران ليســت عالقــة تحالــف، بــل هي 

عالقــة تبعيــة عقائديــة ودينيــة وسياســية، وقــد أثبتــت التجــارب 

أن الحــزب لــن يتــواىن عــن اســتغالل أي فرصــة للتمــدد، ســواء يف 

ــه  ــزب الل ــاء ح ــص حلف ــا يخ ــا م ــاً. وأم ــاين أو إقليمي ــام اللبن النظ

الحاليــن فمــن الواضــح أن الصمــت هــو الغالــب عليهــم، وميكــن 

تفســر ذلــك بعــدة احتــاالت: 

ــة، 	  ــائر ممكن ــل خس ــا بأق ــى مروره ــة حت ــاء للعاصف االنحن

منهــم مرتبــط مبصالــح ماديــة يف دول  خاصــة أن عــدداً 

الخليــج العــريب.

االســتعداد لالســتدارة والخــروج مــن مركــب الحــزب يف حــال 	 

تضييــق الخنــاق عليــه أكــر.

ــزب ودول 	  ــن الح ــيط ب ــة أداء دور الوس ــىل محاول ــل ع العم

ــج. الخلي
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ــرار  ــدأت بق ــة ب عــىل الرغــم مــن أن سلســلة اإلجــراءات الخليجي

وقــف املعونــات العســكرية للجيــش اللبنــاين، يبقــى التأثر األســاس 

لهــا يف السياســة واالقتصــاد، أمــا مــا يخــص وضــع الجيــش اللبنــاين 

فــإن تأثــر اإلجــراءات ينحــرص يف حرمانــه مــن كميــة مــن العتــاد 

ــة  ــات املهــات األمني ــه مجموع ــن املفــرض أن تســهل علي كان م

التــي ينحــرص دوره فيهــا، وتحديــداً محاربــة اإلرهــاب وضبط األمن 

الداخــي، يف حــن أن كــرة التأثــر ســتكر يف االقتصــاد والسياســة، 

مــا يجعــل االحتــاالت األمنيــة مفتوحــة عــىل مرصاعيهــا بحســب 

ردة فعــل حــزب اللــه.

اقتصادياً:

تعــد دول الخليــج العــريب الرشيــك االقتصــادي األول للبنــان، ســواء 

يف التبــادل التجــاري أو االســتثار أو التحويــالت املاليــة، وصــوالً إىل 

الســياحة .

وقــد شــهدت هــذه العالقــات مزيــداً مــن الراجــع منــذ عــام 2011 

الــذي شــهد حدثــن مهمــن بالنســبة إىل اللبنانيــن؛ األول هــو 

اإلطاحــة بحكومــة الرئيــس ســعد الحريــري بعــد تهديــدات أمنيــة 

لعــدد مــن حلفائــه، والثانيــة هــي انطــالق الثــورة الســورية، ومــا 

ــق  ــالد وتدف ــادي يف الب ــي واالقتص ــع األمن ــر للوض ــن تأث ــا م تبعه

ــاك. ــرة هن ــه يف الحــرب الدائ الالجئــن، وانخــراط حــزب الل

وعــىل عكــس الســنوات الخمــس األوىل مــن االنســحاب الســوري 

مــن لبنــان، التــي شــهدت معــدالت منــو اقتصــادي مرتفــع تــراوح 

بــن %7 و%10 فــإن الســنوات الخمــس التاليــة شــهدت تباطــؤاً يف 

النمــو االقتصــادي اللبنــاين مبعــدل وصــل إىل 5% .

لــذا ميكننــا أن نعــد لبنــان قــد دخــل منــذ عــام 2011 يف حالــة مــن 

ــة  ــب لحكوم ــقاط الغري ــة باإلس ــت بداي ــاردة«، متثل ــوىض الب »الف

ســعد الحريــري، تبعهــا مبــارشة انطــالق الثــورة الســورية، وتزامــن 

يف هــذه املرحلــة تخبــط يف السياســة واالقتصــاد واألمــن، انعكــس 

عــىل النحــو اآليت:

ضعــف ســلطة الدولــة األمنيــة عــىل عــدد مــن املناطــق مــع 	 

تصاعــد مطالبتهــا بتعزيــز قبضتهــا عــىل مناطــق نفــوذ حــزب 

ــق  ــىل املناط ــا ع ــز قبضته ــا تعزي ــع محاوالته ــاً م ــه، تزامن الل

الســنية.

ــا زاد مــن 	  ــوريا، وهــو م ــي يف س ــل حــزب اللــه العلن تدخ

حــدة االنقســام الطائفــي يف البــالد، وأســهم أيضــاً يف تقويــض 

ثــم حــدوث ردة فعلهــا ودخــول  الدولــة، ومــن  صــورة 

مســلحن ســورين إىل األرايض اللبنانيــة وســيطرتهم عــىل 

أجــزاء منهــا، ومــا تخلــل ذلــك مــن عــدة مواجهــات عســكرية 

بــن تنظيــات ســورية وداعــش مــع ميليشــيات حــزب اللــه 

والجيــش اللبنــاين، ومل تنتــه مــع أزمــة الجنــود وعنــارص األمــن 

ــم  ــوزة تنظي ــم يف ح ــم منه ــزال قس ــن ال ي ــن الذي املختطف

ــش. داع

ظهــور العديــد مــن خاليــا تتبــع تنظيمــي »الدولــة« )داعــش( 	 

والقاعــدة، باإلضافــة إىل ظهــور حالــة »أحمــد األســر« بوصفها 

نوعــاً مــن االعــراض العنيــف عــىل اختــالل التــوازن الســيايس 

ــي  ــان املذهب ــالً عــىل وصــول االحتق ــالد، ودلي ــي يف الب واألمن

إىل مســتوى عــال.

ــم، 	  ــداء عليه ــب واالعت ــف األجان ــاالت خط ــبة ح ــاع نس ارتف

ــون. ــياح خليجي ــم س ومنه

تدفــق أكــر مــن مليــون الجــئ ســوري إىل لبنــان خــالل 	 

ســنوات الثــورة، وعــدم تنظيــم الدولــة مخيــات لهــم، وهــو 

ــائل  ــتنفار وس ــا اس ــة إليه ــرة، مضاف ــات كث ــا أدى إىل تبع م

ــي، ضــد  ــي أو الدين إعــالم التعصــب العنــرصي، ســواء الوطن

ــورين. ــن الس الالجئ

ــع 	  ــن، م ــداً الخليجي ــب، وتحدي ــدد الســياح األجان تضــاؤل ع

ــارة  ــن زي ــة م ــدول الخليجي ــن ال ــدة م ــرات ع ــدور تحذي ص

ــان. ــارة لبن ــدم زي ــراً لع ــة أخ ــوة رصيح ــدور دع ــان، وص لبن

تراجع حجم االستثار الخليجي يف لبنان. 	 

إغــالق 	  بســبب  الخليــج  إىل  اللبنانيــة  الصــادرات  تراجــع 

ــا  ــد، وهــو م ــذ الوحي ــا، وهــي املنف الحــدود الســورية أمامه

أدى إىل ارتفــاع تكاليفهــا بواســطة النقــل البحــري.

لكــن عــىل الرغــم مــن ذلــك فقــد كان لتوافــد الالجئــن الســورين 

ــدد  ــي ته ــص األرضار الت ــهمت يف تقلي ــرة أس ــد كب ــان فوائ إىل لبن

المحــور الثالــث: انعــكاس القــرارات العربيــة علــى الواقــع اللبنانــي 
االقتصــادي والسياســي
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االقتصــاد، وذلــك مــن خــالل:

انتقــال نســبة كبــرة مــن رؤوس األمــوال الســورية إىل لبنــان؛ . 1

ســواء لالســتثار املبــارش أو إيداعــات يف البنــوك.

تعويــض الالجئــن الســورين قســاً كبــراً مــن النقــص يف . 2

أعــداد الســياح؛ إذ يشــغل عديــد منهــم حجــوزات فندقيــة يف 

ــر مــن املناطــق. كث

التدمــر شــبه الكامــل للقطاعــات اإلنتاجيــة الســورية، وهــو . 3

ــواد  ــداً امل ــوريا، وتحدي ــة إىل س ــادرات اللبناني ــم الص ــا دع م

ــية. األساس

بنــاء عــىل كل مــا ســبق نســتخلص أن الوضــع االقتصــادي اللبنــاين 

هــو يف مرحلــة حرجــة للغايــة، وأي إجــراءات خليجيــة اقتصاديــة 

قــد تزيــد الوضــع صعوبــة، وتدفــع بــه إىل حافــة الهاويــة، خاصة أن 

الجانــب الوحيــد الــذي مل يتــرر خــالل الســنوات الســت املاضيــة 

هــو تحويــالت املقيمــن يف الخــارج، والــذي قــد يتــرر رغــم 

ــن  ــن اللبناني ــاس باملواطن ــدم املس ــىل ع ــة ع ــدات الخليجي التأكي

ــه. لكــن  ــن يثبــت ارتباطهــم بحــزب الل ــج، باســتثناء الذي يف الخلي

احتــال ترحيــل آالف العاملــن يف الخليــج قائــم )وقــد تــم ترحيــل 

املئــات حتــى وقــت كتابــة هــذه الورقــة(؛ نظــراً الحتــال ارتبــاط 

ــرشكات  ــة إىل أن ال ــه، إضاف ــزب الل ــم بح ــرة منه ــر صغ ــبة غ نس

الخليجيــة، ودوائــر منــح أذونــات الدخــول، مــن الطبيعــي أن 

ــف  ــي التوظي ــات طالب ــع ملف ــي م ــذراً يف التعاط ــر ح ــح أك تصب

الجــدد، وهــو مــا قــد يرفــع مــن نســبة البطالــة يف البــالد، خاصــة 

ــي التخــرج. ــدى حديث ل

ــزب  ــع ح ــال إىل وض ــة الح ــتؤدي بطبيع ــراءات س ــذه اإلج كل ه

ــن، إذ إن  ــع اللبناني ــة واملجتم ــاه الدول ــؤوليته تج ــام مس ــه أم الل

الحــزب اعتمــد خــالل الســنوات التاليــة لالنســحاب اإلرسائيــي مــن 

الجنــوب عــىل سياســة املشــاركة يف الحكــم دون تحمــل املســؤولية؛ 

وذلــك مــن خــالل اســتمرار ســيل مــن االتهامــات لرشكائــه يف 

الحكومــة باملســؤولية عــن الفســاد واألداء االقتصــادي املتعــر، 

ــان.  ــة الحكــم يف لبن ــه جــزء مــن منظوم متناســياً أن

سياسياً

ــي  ــة وباق ــت الحكوم ــا دام ــياً م ــان سياس ــزل لبن ــع ع ــن املتوق م

األجهــزة الرســمية مل تتخــذ املواقــف الالزمــة لكــف تدخــل حــزب 

اللــه بالشــؤون الخاصــة بالــدول األخــرى، وأن تؤثــر األحداث ســلبياً 

يف حــزب اللــه عــىل املســتوى الســيايس، وإن بنســب متفاوتــة 

ــه عامــل ســلبي  ــه عــىل أن بحســب التوقعــات، وســتِرز حــزَب الل

ضــد مصلحــة لبنــان، وســتخلق كذلــك حالــة مــن تضــارب املصالــح 

ــر  ــي الح ــار الوطن ــداً التي ــين، وتحدي ــه األساس ــن حلفائ ــه وب بين

ــزاب  ــخصيات واألح ــن الش ــه م ــىل حلفائ ــالوة ع ــل، ع ــة أم وحرك

الســنية املقربــة منــه. وســتؤدي هــذه اإلجــراءات أيضــاً إىل العــزل 

ــا  ــة، وهــو م ــة اللبناني ــىل الدول الســيايس والضغــط االقتصــادي ع

ســيخلق نوعــاً مــن الصــدام يف املصالــح بــن أجهــزة الدولــة وحــزب 

اللــه، باإلضافــة إىل تعبئــة الشــعور املتزايــد بــأن سياســات الحــزب 

ــور  ــي ظه ــا يعن ــاين، م ــاً عــىل االقتصــاد اللبن ــت عبئ ــه بات وتحركات

حــزب اللــه عــىل أنــه ميثــل تهديــداً للقمــة عيــش املواطــن اللبنــاين. 

ــاحة  ــن يف الس ــه التقليدي ــه بحلفائ ــاً يف عالقت ــر أيض ــوف يؤث وس

اللبنانيــة، حيــث إن ارتفــاع نســب التــأزم بينــه وبــن املحيــط 

الداخــي والعــريب، مــع مــا يلحــق ذلــك مــن خســائر عــىل حاضنتــه 

الشــعبية، ســيؤدي إىل ارتفــاع أســهم األفــكار والتيــارات السياســية 

األخــرى عــىل الســاحة الشــيعية، وتحديــداً حركــة أمــل، التــي تــرى 

أن مرجعيتهــا السياســية هــي االنتــاء الوطنــي والهويــة العربيــة، 

ــة  ــه يف نظــام والي ــة السياســية لحــزب الل ــل املرجعي يف حــن تتمث

ــة االنبعــاث  ــان حال ــم إن هــذا ســيعزز يف لبن ــران، ث ــه يف إي الفقي

ــيع  ــاب تش ــىل حس ــع ع ــذي تراج ــدي ال ــيع التقلي ــد للتش الجدي

ــة الفقيــه خــالل العقــود األربعــة األخــرة. والي

إن فهــم اآلثــار املرتبــة املتوقعــة عــىل الواقــع اللبنــاين ال ميكــن أن 

يتحقــق مــن دون النظــر إىل العوامــل األخــرى التــي تزامنــت معهــا 

القــرارات الخليجيــة والعربيــة، وهــي: 

بــروز التحالــف اإلســالمي ملكافحــة اإلرهــاب كحالــة قياديــة 	 

يف املنطقــة.

ــع 	  ــد توقي ــة بع ــراين يف املنطق ــدور اإلي ــات ال ــالف أولوي اخت

ــووي. ــاق الن االتف

ــران 	  ــوري وإي ــام الس ــه النظ ــن خلف ــه وم ــزب الل ــارة ح خس

لورقــة مكافحــة اإلرهــاب، مــع التحــركات اإلقليميــة والدوليــة 

لتصنيــف العديــد مــن املنظــات والشــخصيات األساســية أو 

التابعــة يف حلــف املانعــة ضمــن خانــة اإلرهــاب.

القــرار األممــي بــرورة إخــراج املقاتلــن األجانــب مــن 	 

باإلضافــة إىل  اللــه(  بينهــم مقاتلــو حــزب  )مــن  ســوريا 

ــا  ــن نفوذه ــف م ــذي خف ــوريا وال ــل يف س ــف الحاص الضع
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الســيايس والعســكري يف لبنــان، مــع اإلمكانيــة الكبــرة أن 

ــه، وهــو  ــاً لحــزب الل ــادم يف ســوريا مناوئ يكــون النظــام الق

مــا يعنــي خســارته لقاعدتــه الشــعبية والسياســية يف ســوريا، 

ــا. ــل الجغرافي ــراً لعام ــان نظ ــر يف لبن ــوذ األك ــة ذات النف الدول

ــدل 	  ــة ب ــدول العربي تصاعــد الدعــوة للتشــيع التقليــدي يف ال

ــال  ــادة رج ــر إىل قي ــل األم ــى وص ــه، حت ــة الفقي ــيع والي تش

ــة باإلصــالح  ــة مطالب ــعبية ونخبوي ــركات ش ــيعة لتح ــن ش دي

ــه. ــة الفقي ــة والي ــن نظري ــاد ع واالبتع

ــة إىل  ــه، باإلضاف ــة لحــزب الل ــدة السياســية والديني ــا أن للعقي ك

دعايتــه السياســية، الــدور األهــم لتوجيــه تحركاتــه بعــد توجيهــات 

ــارص  ــة بالعن ــه يف الدعاي ــزب ومنط ــدة الح ــز عقي ــران، إذ تتمي إي

اآلتيــة: 

مــزج السياســة بالتصــورات الدينيــة، وإضفــاء الطابــع الدينــي 	 

عــىل تحــركات الحــزب. 

تصويــر واليــة الفقيــه عــىل أنهــا حكــم مقــدس إلهــي، لكــون 	 

ــدي(  ــان )امله ــب الزم ــن صاح ــب ع ــو النائ ــه ه ــويل الفقي ال

ــىل  ــية ع ــورة القدس ــاء ص ــم، وإضف ــق يف الحك ــب الح صاح

ــداً  ــرى )تحدي ــدان األخ ــه يف البل ــىل ممثلي ــه وع ــويل الفقي ال

صــورة حســن نــرص اللــه(، ووصــف االنتصــارات التــي ينالهــا 

الحــزب بأنهــا انتصــارات إلهيــة، ورفــض أي نــوع مــن أنســنة 

ــة الفقيــه، ومــن ثــم  الشــخصيات األساســية يف منظومــة والي

رفــض الســخرية السياســية منهــم.

ــم 	  ــك بتنظي ــزور، وذل ــي امل ــي الجاع ــن الوع ــة م ــق حال خل

احتفــاالت جاهريــة ضخمــة تهــدف لتذويــب ذات الفــرد يف 

الــذات الجاعيــة التــي تقودهــا شــخصية »خارقــة« هــي أمن 

عــام الحــزب.

ــوي، 	  ــت النب ــة آلل البي ــة التقليدي ــرة املظلومي ــتغالل فك اس

ــرة. ــيعية الفق ــات الش ــع الطبق ــا بواق وربطه

التنصــل مــن أي مســؤولية سياســية يف ملفــات الفســاد وســوء 	 

األداء االقتصــادي والســيايس. 

االدعــاء بــأن الحــزب هــو الحامــل للــواء القضيــة الفلســطينية، 	 

واتهــام أي منــاوئ لــه بأنــه عميــل للصهيونيــة ولـ«االســتكبار 

والعنرصيــة  باإلرهــاب  اتهامهــم  إىل  إضافــة  العاملــي«، 

ــة. والطائفي

الحــرص عــىل التقــرب مــن تيــارات فكريــة قوميــة وإســالمية 	 

ــاء  ــه، ويف إضف ــن ل ــاد املناوئ ــتعالها يف انتق ــارية، واس ويس

ــي. الغطــاء العــرويب والوطن

محاربــة التيــارات الفكريــة الشــيعية األخــرى وإضعــاف 	 

نفوذهــا.

اســتبدال املؤسســات التابعــة له مبؤسســات الدولــة يف املناطق 	 

التــي يتمتــع فيهــا بشــعبية، بــدءاً مــن املســتوى األمنــي، إىل 

قطاعــات الطبابــة والربيــة، حتــى التجــارة العامــة، وصــوالً إىل 

اعتــاد مشــاريع لتقديــم خدمــات أساســية هــي مــن مهــات 

الدولــة؛ كتقديــم خدمــة التيــار الكهربــايئ.

ومــا بــن العقيــدة التــي يتبناهــا الحــزب وسياســته الدعائيــة مــن 

ــرز  ــة أخــرى، ت ــه مــن جه ــي تواجه ــة الت ــع العملي ــة، والوقائ جه

ــارات:  أمامــه عــدة خي

ــاذ . 1 ــدم اتخ ــه، وع ــو علي ــا ه ــىل م ــع ع ــاء الوض ــة إبق محاول

سياســة تصعيديــة عــىل أمــل مــرور العاصفــة، وهــو خيــار قــد 

يفيــد عــىل املــدى القصــر لكنــه ســيؤدي إىل تراكــم مشــكالت 

ــك حــل  ــد؛ إذ إن الحــزب ال ميل خطــرة عــىل املســتوى البعي

مشــكالت البطالــة التــي تــرب شــارعه، كــا ال يســتطيع أن 

يتحمــل املســؤولية األخالقيــة أمــام حلفائــه لتــآكل االقتصــاد 

اللبنــاين، وهــو مــا قــد يدفــع حلفــاءه لالنفضــاض عنــه. 

الهــروب لألمــام يف سياســته ضــد الربيــع العــريب ودول الخليج، . 2

ويحمــل هــذا الخيــار عــدة خيــارات فرعيــة، أهمها:

الرب يف لبنان والسعي لتعزيز قبضته األمنية 	 

والسياسية.

الزج مبزيد من القوات يف سوريا يف محاولة لتثبيت حكم 	 

بشار األسد.

محاولة رضب مصالح دول الخليج، سواء يف داخلها أو 	 

خارج حدود دول املجلس.

التكيف مع الواقع وتغير سياسات الحزب، غر أن هذا القرار . 3

يتطلب مراجعة عقائدية شاملة يبدو أن الحزب غر مهيأ لها 

يف الوقت الحايل.
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مستقبل لبنان

أرشنــا يف املحــور األول إىل أن لبنــان فقــد كثــراً مــن مميزاتــه مقارنة 

ــة  ــة ملواكب ــه التحتي ــر بنيت ــه يف تطوي مبحيطــه العــريب، مــع إخفاق

العــرص، باإلضافــة إىل ظهــور منافســن أقويــاء لــه كاإلمــارات وقطــر 

والكويــت يف مجــال الخدمــات والتجــارة والثقافــة، وتركيــا يف مجــال 

الســياحة والخدمــات، باإلضافــة إىل تطــور شــامل دخــل عــىل أغلب 

األنظمــة العربيــة لدمجهــا مــع االقتصــاد العاملــي، ومــن ثــم فــإن 

فقــدان لبنــان لــدوره الريــادي يجعلــه أقــل أهميــة يف نظــر القــوى 

الالعبــة عــىل الســاحة، إضافــة إىل أن النظــام الســيايس القائــم عــىل 

املحاصصــة الطائفيــة مينــع إمكانيــة ظهــور مــرشوع وطنــي يعيــد 

للبنــان دوره، وميكــن أي طــرف مــن أطراف التشــكيلة السياســية يف 

لبنــان مــن فتــح معركــة مــع دولــة أخــرى ملصلحــة دولــة تدعمــه، 

لــذا فــإن الســاحة اللبنانيــة مل تعــد محصنة ذاتيــاً؛ النفــراط عقدها، 

وإمنــا هــي محصنــة بقــرارات خارجيــة قــد تتغــر ألي ســبب مــن 

األســباب، ومــن هنــا فــإن إعــادة تغيــر النظــام اللبنــاين، وتكييفــه 

مــع متطلبــات العــرص، بإنهــاء الطائفيــة السياســية، وتقليــص الهــوة 

االجتاعيــة واالقتصاديــة بــن طوائفــه، بــات رضورة كــرى لتمكــن 

لبنــان مــن االنطــالق مجــدداً كدولــة ذات دور إيجــايب يف محيطهــا، 

وإال فــإن الوصايــة ســتعود إليــه عــىل نحــٍو مــا. 

ــم  ــان، القائ ــك فــإن اســتمرار النظــام الســيايس الحــايل يف لبن وكذل

ــاب مفتوحــاً أمــام اســتمرار  ــة، يبقــي الب عــىل املحاصصــة الطائفي

الــوالءات الخارجيــة للطوائــف واألحــزاب، ويســمح بتكــرار منــوذج 

حــزب اللــه وإن بصــور مختلفــة، وألنــه ال ميكــن فصــل لبنــان عــن 

عالقتــه العضويــة مبحيطــه العــريب، وتحديــداً ســوريا والخليــج 

وحتــى مــرص، فــإن اســتمراره كدولــة، ومــن ثــم انتقالــه إىل مرحلــة 

جديــدة مواكبــة للعــرص، مرتبطــان بتحســن عالقاتــه مــع أشــقائه 

ــم  ــيايس الحاك ــام الس ــراً يف النظ ــون تغ ــد يرع ــن ق ــرب الذي الع

إلنقــاذه مــن الشــلل الــذي يتجــه بــه نحــو دائــرة الدولــة الفاشــلة 

مرسعــاً، وال يكفــي بطبيعــة الحــال مــا يحــدث مــن مارســة 

الضغــط عــىل حــزب اللــه لتطويعــه، وإمنــا يحتــاج لبنــان إىل تغيــر 

ــة.  ــة واالجتاعي ــه السياســية واالقتصادي جــذري يف بنيت

مستقبل حزب الله

أزمــة حــزب اللــه هــي أكــر مــن أن تكــون أزمــة مــع الســعودية 

أو مــع دول الخليــج، إنهــا أزمــة هويــة بالنســبة إىل الحــزب، إذ إن 

الحــزب يرتكــز عــىل »واليــة الفقيــه« قاعــدًة أساســيًة لــه، وهــو مــا 

يتناقــض مــع مبــدأ »الدولــة« العرصيــة، ويحــاول حــزب اللــه بــن 

الفينــة واألخــرى أن يطــرح بطرائــق مبــارشة أو غــر مبــارشة فكــرة 

ــيايس  ــع الس ــول التوزي ــى أن يتح ــب، مبعن ــدل املناص ــة« ب »املثالث

ــة  ــلمن إىل مثالث ــيحين واملس ــن املس ــة ب ــدل املناصف ــف ب للطوائ

بــن املســيحين والشــيعة والســنة، لكــن هــذا ال ينهــي أزمــة لبنــان 

الوجوديــة القامئــة عــىل املحاصصــة السياســية، وليــس هــذا الطــرح 

أكــر مــن تغيــر لنســب التمثيــل الســيايس، وكان قــد جــرى ذلــك 

مــرات عديــدة منــذ عــام 1861م. وال يضمــن اســتمرار حــزب اللــه 

ــد  ــزب بقواع ــذا الح ــزم ه ــه أن يلت ــة الفقي ــة والي ــن منظوم ضم

العالقــات الدوليــة وبالتوازنــات القامئــة يف لبنــان، وهــو قــد خرقهــا 

عــدة مــرات ألســباب ترتبــط أساســاً مبصالــح إيــران وواليــة الفقيــه. 

ــه  ــزال راســخاً، إذ إن ــه ال ي ــوم العســكري لحــزب الل ــا أن املفه ك

ــاح  ــكرية ذات جن ــدة عس ــىل عقي ــأ ع ــاً نش ــاً مقاوم ــه حزب بصفت

ســيايس يف حقيقــة األمــر، وأي تحــول مــن الحــزب تجــاه السياســة 

ــل  ــوب ميث ــل مــن الجن والتخــي عــن الســالح بعــد خــروج إرسائي

تحديــاً الســتمرار الحــزب بحــد ذاتــه، لذلــك تــأيت تهديــدات حســن 

نــرص اللــه بقطــع يــد مــن يحــاول نــزع ســالح حــزب اللــه، ومــن 

ثــم فــإن معادلــة قــوة حــزب اللــه ووجــوده عالقــة عكســية مــع 

ــاً يعنــي  ــه قوي ــان ووجودهــا، أي إن حــزب الل ــة يف لبن قــوة الدول

دولــة لبنانيــة ضعيفــة، باملقابــل فــإن وجــود دولــة لبنانيــة قويــة 

يعنــي ضعــف حــزب اللــه.

وملــا كانــت القــرارات الخليجيــة مدعومــة بالبيانــات العربيــة، 

باإلضافــة إىل تفعيــل القــرار األمريــي مبعاقبــة املصــارف التــي 

ــزب  ــت ح ــد وضع ــه، ق ــوبن علي ــزب أو املحس ــع الح ــل م تتعام

اللــه يف مواجهــة مــع الدولــة اللبنانيــة ومصلحــة الشــعب اللبنــاين 

ومراكــز القــوى يف البلــد، فإنــه الخيــار األوفــر حظــاً العتــاده مــن 

قبــل »حــزب اللــه« هــو سياســة الهــروب إىل األمــام، وهــو مــا قــد 

يجعــل املواجهــة بينــه وبــن الدولــة مــن املرجــح أن تكــون بــاردة، 

المحور الرابع: نظرة مستقبلية
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ــول  ــة؛ كدخ ــات جانبي ــح مواجه ــد إىل فت ــد متت ــا ق ــن مفاعيله لك

داعــش إىل لبنــان، واســتعارة منــوذج »الحشــد الشــعبي العراقــي« 

ــح حــرب  ــه، أو فت ــن اســتمرار حــزب الل ــة داعــش لتأم يف مواجه

ــل إلبقــاء ورقــة املقاومــة. مــع إرسائي

...

المراجع

نــص بيــان مؤتمــر قمــة منظمــة التعــاون اإلســامي فــي إســطنبول عــام . 1
ــى الرابط:  2016، عل

- http://bit.ly/25sa5dl
  موقع وكالة األنباء السعودية بتاريخ 2016/03/02، على الرابط:. 2

- http://bit.ly/20O4BD3 
  بــي بــي ســي: الســعودية تفــرض عقوبــات علــى 12 شــخصية . 3

الرابــط: علــى  بحــزب هللا«،  »مرتبطيــن  ومؤسســة 
- http://bbc.in/1WMK0R4

  موقع شبكة سي إن إن عربي؛ 2/22/ 2016 على الرابط:. 4
- http://cnn.it/1RzJVbo

   راجع: . 5
- http://bit.ly/1shGQIj
- http://bit.ly/1shHghZ 

    الجزيــرة نــت: ساســة لبنانيــون: حــزب هللا وراء توتــر العاقــة . 6
بالســعودية، علــى الرابــط:

- http://bit.ly/25oMC9r
   لاطاع:. 7

- http://bit.ly/24dat9x 
   راجع:. 8

- مركــز الدراســات االقتصاديــة: الصــادرات اللبنانيــة وفــق إحصــاءات 
غرفــة التجــارة والصناعــة والزراعــة فــي بيــروت وجبــل لبنــان علــى 

الرابــط:
- https://ccib.org.lb/uploads/5705f06c69fb8.pdf
ــذ  ــان من ــي لبن ــة ف ــة والمالي ــار: التطــورات االقتصادي ــة النه ــع صحيف - موق
العــام 2000 وحتــى ســنة 2014، أرقــام تؤّكــد ضــرورة التعجيــل فــي إعــادة 

هيكلــة االقتصــاد وإجــراء إصاحــات ماليــة جديــة، علــى الرابــط:
- http://bit.ly/1RzJMVd
- http://bit.ly/25samgc



مركز صناعة 
الفكر للدراسات 

واألبحاث 

مركـــز مســـتقل غـــر ربحـــي، يُِعـــّد 

واملســـتقبلية،  العلميـــة  األبحـــاث 

وتعزيزه  الوعـــي  صناعة  يف  ويســـاهم 

وإشـــاعته من خالل إقامـــة الفعاليات 

تكنولوجيا  عـــر  ونرشهـــا  والنـــدوات 

منه يف صناعة الوعي  االتصال، إســـهاماً 

وتعزيـــزه وإثـــراء التفكـــر املبني عىل 

منهـــج علمي ســـليم
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الرسالة
املســاهمة يف رفــع مســتوى الوعــي الفكــري، وتنميــة التفكــر 

االســراتيجي يف املجتمعــات العربيــة

األهداف
اإلسهام يف نرش الوعي الثقايف.. 1

قضايــا . 2 تجــاه  ودوليــاً  إقليميــاً  العــام  الــرأي  قيــاس 

محــددة.

التأصيل العلمي للقضايا السياسية املستجدة.. 3

مواكبــة املتغــرات العامليــة والعربيــة، مــن خــالل إعــداد . 4

األبحــاث وتقديــم االستشــارات.

الوسائل
ــر . 1 ــارات والتقاري ــاث واالستش ــات واألبح ــداد الدراس إع

ــة. ــة علمي ــق منهجي وف

ــة . 2 ــز واملؤسســات البحثي ــع املراك التواصــل والتنســيق م

ــة. ــة والعاملي العربي

ــل . 3 ــا يؤص ــة مب ــة املتنوع ــارات الفكري ــا التي ــاول قضاي تن

ــة. ــاركة الفاعل ــلمي، واملش ــش الس ــات التعاي لروري

إقامة املؤمترات والندوات الفكرية وحلقات النقاش.. 4

رعاية الشباب الباحثن املتميزين. . 5

مجاالت العمل
تتنوع مجاالت العمل يف املركز وتشمل ما يي: 

األبحاث والدراسات:   .1

ــث يقــوم املركــز عــىل إعــداد الدراســات واألبحــاث  حي

ــز،  ــص املرك ــاالت تخص ــة يف مج ــة العلمي ــق املنهجي وف

وهــي:

الدراسات السياسية.  	

اإلســالمية  التيــارات  يف  املتخصصــة  الدراســات   	

. يــة لفكر وا

الدراسات الحضارية والتنموية.   	

دراسات الفكر اإلسالمي.   	

االستشارات وقياس الرأي:   .2

يســعى املركــز لتقديــم االستشــارات والحلــول يف مجاالت 

اهتــام املركــز للجهــات الرســمية واألهليــة، وذلــك 

مــن خــالل قيــاس الــرأي العــام تجــاه القضايــا الفكريــة 

واألحــداث السياســية واالجتاعيــة، بالتعــاون مــع كادر 

ــارات.   د امله ــدِّ علمــي ُمحــرف وُمتع

النرش:   .3

يســهم املركــز يف نــرش الدراســات واألبحــاث عــر وســائل 

النــرش املتنوعــة.

االصدارات
الحركة اإلسالمية رؤية نقدية. 1

آراء جديدة يف العلانية والدين. 2

الواليــات املتحــدة االمريكيــة بــن القــوة الصالبــة والقــوة . 3

عمة لنا ا

والقانــون . 4 الرشيعــة  يف  للمــرأة  السياســية  الحقــوق 

الــدويل

حركة التوحيد واإلصالح املغربية. 5

الدولة العلوية وخيار األسد. 6

اإلسالميون يف عام 2010. 7

اإلسالميون يف عام 2011. 8

اإلسالميون يف عام 2012. 9

اإلسالميون يف عام 2013 . 10

الليرالية يف السعودية. 11

الحركة اإلسالمية يف الجزائر. 12

االسراتيجية اإليرانية يف الخليج. 13

املرجعية يف املفهوم واملآالت. 14

مقدمة يف الصدمات الحضارية. 15
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