ا لكا تــب
مهنــد حــا ج علــي
ا لتا ريــخ
 ١ ٠يو ليــو ٢ ٠٢ ٠
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َّ
ملخــص :مثلــت االنتفاضــة اللبنانيــة ضــد الســلطة السياســية برمتهــا تحديً ــا أساسـ ًّـيا لـــحزب
اهلل؛ لكونــه وحلفائــه غالبيـ ً
ـة فــي البرلمــان والحكومــة منــذ فــوزه فــي انتخابــات عــام .2018
ً
ـار طــال انتظــاره منــذ خــروج النظــام
ولهــذا اعتبــر الحــزب االنتفاضــة محاولــة النتــزاع انتصـ ٍ
متتالي ْيــن ذوي غالبيــة معاديــة لدمشــق
الســوري عــام  ،2005والــذي تــاه انتخــاب برلما َن ْيــن
َّ
ـة حقيقيـ ً
وإيــران .ش ـكَّلت انتخابــات  2018فرصـ ً
ـة إلعــادة تشــكيل الســلطة السياســية فــي
ً
تحديــدا ،كان حــزب
لبنــان بمــا يتوافــق مــع االصطفــاف اإلقليمــي للحــزب .ولهــذا الســبب
اهلل هــو الطــرف األكثــر ظهــورً ا فــي مواجهــة االنتفاضــة .لكــن الواقــع أن االنتفاضــة ً
أيضــا
أوجــدت شـ ً
أسســها ،وأعــادت إنتــاج التناقضــات
ـرخا فــي تحالفــات الحــزب والتركيبــة التــي َّ
كــو ًة فــي جــدار هيمنــة ثنائيــة حــزب اهلل وحركــة أمــل علــى تمثيــل
الداخليــة ،وفتحــت َّ
الطائفــة الشــيعية وإدارة قرارهــا السياســي.
مقدمة
احتجاجــا علــى قــرار
أيــام علــى انطــاق انتفاضــة  17تشــرين األول/أكتوبــر الماضــي
بعــد
ٍ
ً
رســوم إضافيــة ،إحداهــا علــى االتصــاالت عبــر
الحكومــة اللبنانيــة بزيــادة الضرائــب ووضــع
ٍ
ـس التركيبة
تطبيــق الـــ «واتــس أب» ،تبلــور موقف حزب اهلل ســل ًبا تجــاه االحتجاجات؛ لكونها تمـ ُّ
السياســية التــي أنتجتهــا االنتخابــات الماضيــة عــام  .2018ولعــب األميــن العام لـــحزب اهلل حســن
رئيســا مــن خــال خطاباتــه فــي إدارة المواجهــة مــع االحتجاجــات التــي غطــت
نصــر اهلل دو ًرا
ً
الجغرافيــا اللبنانيــة ب أ� ْســرها ،ومــن ضمنهــا مناطــق نفــوذ التنظيــم .فمنــذ خطابــه األول ،وضــع
الم َّ
نصــر اهلل سـ ً
حقــة فــي شــأن اإلصــاح والحيلولــة
ـقفا لالنتفاضــة ،وحصــر نتائجهــا بالمطالــب ُ
دون إقــرار ضرائــب جديــدة علــى المواطنيــن ،لكــن دون المســاس بالحكومــة ونتائــج انتخابــات
عــام  ،2018التــي أفضــت إلــى برلمــان ٍ يحظــى فيــه حــزب اهلل وحلفــاؤه بغالبيــة واضحــة .كانــت
وإمــا ضــد
إمــا مــن الفــراغ السياســيَّ ،
ـري الطابــعَّ :
الخطابــات المتتاليــة لنصــر اهلل  -وأغلبهــا تحذيـ ُّ
ـلبية تتقاطــع مــع الموقــف مــن الثــورة الســورية
الفوضــى واالختراقــات  -مؤشـ ًـرا علــى نظـ ٍ
ـرة سـ ٍ
إ َّبــان انطالقتهــا عــام  2011ضــد نظــام الرئيــس الســوري بشــار األســد.
واضحــا مــن الخطابــات ومختلــف التصريحــات أن التنظيــم يــرى أن هنــاك ضــرور ًة
لقــد بــدا
ً
لحـ ً
ـول إلــى قــوة دفــعٍ سياســية تتناقــض ومصالحــه،
ُم َّ
ـة الحتــواء االنتفاضــة ومنعهــا مــن التحـ ُّ
وتتحــدَّ ى نفــوذه الواســع فــي النظــام السياســي اللبنانــي ،أو تعيــد الســاعة لمــا كان عليــه الوضــع
قبــل االنتخابــات .لكــن حتــى فــي لحظــة ضمورهــا ،أعــادت االنتفاضــة العابــرة لالنقســامات
خلــط األوراق الداخليــة،
التقليديــة اللبنانيــة  -واألزمــة االقتصاديــة والماليــة المرافقــة لهــا -
َ
وزادت الضغــوط علــى حــزب اهلل وعلــى تحالفاتــه السياســية ،وتحديــدً ا عالقتــه الوثيقــة مــع
حركــة أمــل ضمــن ســياق أو تحــت عنــوان “وحــدة الصــف الشــيعي».
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4

كيف رأى الحزب االنتفاضة؟
فــي عمليــة إدارة االنتفاضــة ،ومنعهــا مــن االتســاع خــارج الدائــرة المرســومة لهــا ،لجــأ التنظيــم
ٌ
أطــراف مشــبوهة
اختراقــات ُتنفذهــا
إلــى مجموعــة أدوات :أولهــا تحذيــر مناصريــه مــن
ٍ
(ســفارات ،وأجهــزة ،وأحــزاب سياســية مناوئــة) ،وثانيهــا اللجــوء إلــى العنــف وإثــارة النعــرات
المذهبيــة ،وأخيــرً ا العمــل علــى شـ ِّ
ـق الصــف الداخلــي للمنتفضيــن عبــر المســائل الخالفيــة .ففــي
المرحلــة األولــى ،هنــاك فــارق طفيــف فــي المضمــون واللهجــة بيــن الخطا َب ْيــن األول والثانــي
لنصــر اهلل فــي المرحلــة األولــى مــن االنتفاضــة .ففــي الخطــاب األول ،تب َّنــى نصــر اهلل مطالــب
االنتفاضــة وتحــدَّ ث بلغــة تهدئــة ،لكنــه حـ َّ
ـذر مــن ســقوط الحكومــة لعواقــب ذلــك علــى الوضــع
السياســي واالقتصــادي والمالــي .1وفــي الخطــاب الثانــي ،تحــدَّ ث نصــر اهلل عالنيـ ً
ـبهات
ـة عــن شـ ٍ
داعيــا مناصريــه للخــروج مــن الشــارع ،وهــو مــا انعكــس
ودور للســفارات األجنبيــة،
فــي الحــراك،
ً
ٍ
ســل ًبا علــى االنتفاضــة فــي مناطــق البقــاع الشــمالي وجنــوب لبنــان.
ً
بالهيــن مــن المحتجيــن فــي األيــام األولــى لالنتفاضــة جــاء مــن مناطــق
حيــزا ليــس
َب ْيــدَ أن
ِّ
نفــوذ الحــزب ،مــن الضاحيــة الجنوبيــة لبيــروت ،ومــدن بعلبــك والنبطيــة وصــور ،حيــث ُتقيــم
غالبيـ ٌ
أي عالمــة علــى العــداء مــع حــزب
ـة مــن الشــيعة اللبنانييــن .ولــم
َّ
تتضمــن الشــعارات حينهــا َّ
اهلل وســاحه ،ولكــن التركيــز كان علــى حركــة أمــل ورموزهــا ،وبدرجـ ٍـة أقـ َّـل علــى بعــض نــواب
حــزب اهلل.
ورغــم اعتبــاره مفاج ًئــا حينهــا ،فقــد جــاء هــذا االســتهداف المحــدود للحــزب نتيجـ َ
ـات
ـة تراكمـ ٍ
ـر باالنتخابــات الماضيــة ،وبرنامج
سياســية .وتحديــدً ا انتقــاد الحــزب ونوابــه ،علــى ارتبـ ٍ
ـاط مباشـ ٍ
الحــزب فيهــا .ذلــك أن التنظيــم  -وعلــى رأســه نصــر اهلل  -وعَ ــدَ الناخبيــن وعمــوم جمهــوره قبــل
ـاط أوســعَ فــي مكافحة الفســاد.
ـر فــي الســلوك السياســي والحزبــي ،وبنشـ ٍ
عمليــة االقتــراع بتغييـ ٍ
فقبــل االنتخابــات الماضيــة ،أعلــن نصــر اهلل البرنامــج االنتخابــي لـــحزب اهلل ،وحــدَّ د بوضوحٍ أن
ـي خـ ٍّ
ـاص تكــون مهمتــه مواجهــة الهــدر والفســاد ...
«قيــادة الحــزب قـ َّـررت تشــكيل إطــار تنظيمـ ٍّ
لزامــا علــى الجميــع أن يتعاطــوا مــع قضيــة مكافحــة الفســاد فــي جميــع مؤسســات الدولــة
صــار ً
باعتبــار الموضــوع أحــد أهــم أســباب دفــع البلــد إلــى الكارثــة» .والالفــت فــي هــذا الخطــاب أن
نصــر اهلل قــد رســم صــور ًة لمواجهـ ٍـة بيــن التنظيــم وبيــن حلفائــه وخصومــه علــى حـ ٍّ
ـد ســواء؛
َ
صعوبــات
نتيجــة الحملــة المرتقبــة لمكافحــة الفســاد ،وهــي أولويَّ ــة مطلقــة ،وتحــدَّ ث عــن
ٍ
ٍ
وعــداوات تنتظــره »،لكــن ال يُ مكــن الســكوت عــن الموضــوع» ،و»ســأتابع الموضــوع بشــكل ٍ
2
شـ
ـخصي فــي إطــاق هــذه الوعــود ،مــن أجــل ضمــان
ـخصي»  .اســتخدم نصــر اهلل رصيــده الشـ
ٍّ
َّ
عــدم اختــراق مرشــحين مــن المعارضــة الشــيعية للبرلمــان فــي مناطــق نفــوذ الحــزب ،ال ســيما
البقــاع حيــث ظهــر تملمـ ٌ
ـل مــن أداء الحــزب وحليفــه حركــة أمــل فــي الدولــة اللبنانيــة ،وغيــاب
التنميــة وتفشــي الفســاد .ونتيجـ ً
ـي مــن
ـة لهــذا التملمــل ،اضطــر الحــزب إلــى بــذل مجهـ ٍ
ـود إضافـ ٍّ
أجــل ضمــان ِ أوســع مشــاركة فــي االنتخابــات ،بمــا يــؤدي إلــى فــوزه وحلفائــه بغالبيــة المقاعــد
البرلمانيــة .وبالفعــل ،نجــح الحــزب فــي منــع أي اختــراق ،وضمــان فــوز غالبيــة مــن حلفائــه.
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عامــا ونصــف العــام مضــى بيــن االنتخابــات واالنتفاضــة اللبنانيــة دون أن يُ نجــز حــزب
َّإل أن ً
جــدي فــي ملــف مكافحــة الفســاد كمــا وعــد .فلــم يُ حاكــم مســؤول واحــد فــي
ٍّ
اهلل َّ
أي عمــل ٍ
الفســاد منــذ نهايــة تســعينيات القــرن الماضــي ،رغــم أن لبنــان يحتـ ُّـل موقعً ــا متأخـ ًـرا فــي مؤشــر
الشــفافية الدوليــة عــن انطباعــات الفســاد (رقم 137من أصــل 180دولــة) .والحقيقــة أن األولويات
السياســية واإلقليميــة للتنظيــم ،ســواء فــي مواجهــة الواليــات المتحــدة أو حلفائهــا فــي الخليــج،
ـاومات داخليــة لمصلحــة حلفائــه،
قــد طغــت علــى الملــف الداخلــي .فقــد دخــل التنظيــم فــي مسـ
ٍ
ـاء لعملــه اإلقليمــي وشــرعية ترســانته.
مــن أجــل الحصــول علــى غطـ ٍ
ٌ
مؤشــرات علــى النقمــة مــن أداء بعــض نــواب
ولهــذا ظهــرت فــي بدايــة االنتفاضــة اللبنانيــة
ـهير للمســؤول عــن جهــاز
الحــزب ،كان أبرزهــا انتقــادات واســتهزاء فــي االحتجاجــات بتهديـ ٍ
ـد شـ ٍ
ـات كبــرى .ويرمــز هــذا
مكافحــة الفســاد فــي حــزب اهلل النائــب حســن فضــل اهلل بفضــح ملفـ ٍ
وحــذره مــن إبعــاد الحلفــاء؛ نظـ ًـرا ألهميتهــم
التهديــد إلــى عقــم العمــل السياســي للحــزب
داخليــاَ ،
ًّ
فــي إســباغ مقاومتــه بالشــرعية الداخليــة .وحقيقــة أن فضــل اهلل يقــف عنــد التهديــد بفضــحِ
ـاد كبــرى ،دون اإلشــارة إلــى مضمونهــا أو أســماء متورطــة فيهــاُ ،تشــير إلــى عــدم
ملفــات فسـ ٍ
جديَّ ــة المســعى اإلصالحــي للحــزب ،وأكثــر مــن ذلــك ،إلــى عــدم صدقيــة الوعــود االنتخابيــة.
وربمــا لهــذا الســبب اســتُ هدف مكتــب النائــب فضــل اهلل فــي مدينــة بنــت جبيــل الجنوبيــة ،فــي
اليــوم الثانــي لالحتجاجــات ،3وهــو مــا يُ شــير إلــى مشــاعر تتأرجــح بيــن َّ
اللــوم والنقمــة تجــاه
األداء السياســي لـــحزب اهلل فــي البرلمــان والحكومــة ً
أيضــا.
لــذا وفــي المرحلــة األولــى مــن االنتفاضــة ،حــاول الحــزب اســتيعاب الصدمــة من خــال الخطاب
يوم ْيــن علــى بــدء االحتجاجــات،
األول لنصــر اهلل فــي  19تشــرين األول/أكتوبــر الماضــي ،أي بعــد َ
ِّ
ـما حــدودً ا لهــا دون ســقوط الحكومــة اللبنانيــة والعهــد ،أي
مرح ًبــا بهــا ،وفــي الوقــت نفســه راسـ ً
رئاســة الجمهوريــة .كمــا شــارك رئيــس المجلــس التنفيــذي للحــزب هاشــم صفــي الديــن فــي أحــد
ـزء مــن موجــة االعتــراض
احتجاجــات الضاحيــة الجنوبيــة لبيــروت؛ لإليحــاء بــأن التنظيــم جـ ٌ
علــى الطبقــة السياســية.4
لكــن اتســاع رقعــة االحتجاجــات واســتهدافها حلفــاء لـــحزب اهللَ ،
موقــف
دفعَ ــه إلــى اتخــاذ
ٍ
ـدي ومتســارعٍ .ففــي الخطــاب الثانــي لألميــن العــام لحــزب اهلل ،فــي
ـلبي منهــا وبشــكل ٍ تصعيـ ٍّ
سـ ٍّ
 25مــن الشــهر ذاتــه ،أي بعــد أســبوعٍ تقري ًبــا مــن انــدالع االنتفاضــة ،اســتخدم نصــر اهلل ً
لغــة
ـزء مــن االنتفاضــة واتســاع رقعتهــا .5فقــد فصـ َ
تخوينيـ ً
ـل نصــر اهلل بيــن شـ َّـق ْين
ـة فــي وصـ ِـف جـ ٍ
ـوي يُ ع ِّبــر عــن النــاس ويســتمع حــزب اهلل إلــى مطالبــه ،والثانــي علــى
فــي االنتفاضــة :األول عفـ ّ
َّ
ـخصيات
ويتلقــى التمويــل منهــا ومــن شـ
ـاط بالســفارات وأجهــزة االســتخبارات األجنبيــة،
ٍ
ارتبـ ٍ
ماليــا .و المطلــوب مــن هــذا الشـ ِّ
ـق فــي الحــراك الكشـ ُـف عــن تمويلــه الواضح ،كمــا يفعل
مشــبوهة ًّ
ـنوات أن وصــف المــال
حــزب اهلل فــي اعترافــه بالتمويــل اإليرانــي .وقــد ســبق لنصــر اهلل قبــل سـ ٍ
اإليرانــي الــذي يصلــه بأنــه «نظيــف وطاهــر» ،فــي مقابــل تمويــل ٍ «غيــر نظيـ ٍـف» يحصــل عليــه
ـيرا إلــى
خصومــه .ومــن هــذه البوابــة تحديــدً ا ،تعاطــى األميــن العــام للحــزب مــع االنتفاضــة ،مشـ ً
ـتفهام عليهــا .وقــد َّ
مثــل الخطــاب
واضح ْيــن ،وهــو مــا يضــع عالمــات اسـ
ـادة غيــر
ٍ
تمويــل ٍ وقيـ ٍ
َ
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ـة فارقـ ً
الثانــي لنصــر اهلل عالمـ ً
ٌ
قمعيــة مــن
ـاوالت
ـة فــي عالقــة حــزب اهلل بالحــراك؛ إذ تلتــه محـ
َّ
ـات ناريَّ ــة ،هاجمــت المتظاهريــن وحاولــت
ـات مواليــة للحــزب وحركــة أمــل علــى دراجـ ٍ
مجموعـ ٍ
6
ـح الطرقــات بالقــوة .
فتـ َ
وهنــا ال بــدَّ مــن اإلشــارة إلــى اإلطــار اإلقليمــي فــي تحليــل االنتفاضــة؛ ذلــك أنهــا فــي عيــون
التنظيــم  -وطهــران ً
ـورة متكاملـ ٍـة مــن التآمــر علــى النفــوذ
ـزء مــن صـ ٍ
أيضــا  -ليســت ســوى جـ ٍ
ماليــا
اإليرانــي عبــر الشــارع ،وفــي إطــار الحملــة األمريكيــة لحصــار طهــران وشــبكات نفوذهــا ًّ
جزئيــا  -نــزول بعــض أنصــار الحــزب إلــى التظاهــرات
وسياســيا .ويُ بــرز المنظــار اإلقليمــي -
ًّ
ًّ
ً
ـعارات طائفيــة وحزبيــة،
للمشــاركة فــي قمعهــا ،وأيضــا إثــارة النعــرات المذهبيــة مــن خــال شـ
ٍ
وكذلــك مشــاركة وســائل اإلعــام المواليــة للتنظيــم فــي حملــة تخويــن المحتجيــن ،رغــم أن
ِّ
بحــق
احتجاحــا علــى السياســة التحريريــة الســلبية
اســتقاالت فــي صفوفهــا،
ذلــك أدَّ ى إلــى
ٍ
ً
االنتفاضــة.
تبعات االنتفاضة على الحزب :ك َ ْسر حاجز الخوف
كانــت لالنتفاضــة اللبنانيــة انعكاسـ ٌ
ـم هذه االنعكاســات
ـات مباشــرة علــى حــزب اهلل فــي لبنان .أهـ ُّ
هــو إحبــاط خطــط التنظيــم لتطبيــع العالقــات بيــن الدولــة اللبنانيــة ومؤسســاتها مــن جهــة،
ً
وأيضــا رفــع مســتوى العالقــات مــع إيــران والعــراق .ذلــك
وبيــن النظــام الســوري مــن جهــة ثانيــة،
أن التنظيــم فــاز وحلفــاؤه للمــرة األولــى بغالبيـ ٍـة فــي البرلمــان منــذ انســحاب القــوات الســورية،
موائمــا لمثــل هــذه الخطــوة .وكانــت إعــادة العالقــات الوثيقــة
وبــات الوضــع اإلقليمــي والمحلــي
ً
بررهــا علــى أســاس أنهــا حـ ٌّـل لقضيــة
مــع النظــام الســوري إحــدى أبــرز أولويــات التنظيــم ،وقــد َّ
7
الالجئيــن الســوريين ،ولالقتصــاد اللبنانــي المتضــرِّ ر مــن إغــاق المعابــر البريَّ ــة  .كمــا ربــط بيــن
تعزيــز العالقــات مــن جهــة ،وبيــن المشــاركة فــي عمليــة إعــادة إعمــار ســوريا خــال الفتــرة
المقبلــة مــن جهــة أخــرى .وســبق أن ع َّبــر حلفــاء للتنظيــم  -مثــل إيلــي الفرزلــي  -بعــد االنتخابات
ـارة إلــى
عــن شــعورهم بــأن «خطــأ
تاريخيــا قــد ُصــوِّ ب وعــادت األمــور إلــى نصابهــا» ،فــي إشـ ٍ
ًّ
عامــا .وبعــد
معالجــة تبعــات خــروج الجيــش الســوري ونهايــة نفــوذ النظــام فــي لبنــان قبــل ً 15
تشــكيل الحكومــة ،تزايــدت الضغــوط مــن أجــل التطبيــع مــع النظــام الســوري .لكــن االنتفاضــة
قــد أحبطــت التحـ ُّـرك فــي هــذا االتجــاه.
األثــر الثانــي المباشــر والســريع لالنتفاضــة كان تقليــص فــرص صعــود وزيــر الخارجيــة اللبنانــي
جبــران باســيل  -وهــو زعيــم التيــار الوطنــي الحــر  -إلــى موقــع رئاســة الجمهوريــة ً
خلفــا
الهيــن أن الحليــف الرئيــس للحــزب فــي الحكومــة ،أي باســيل ،صــار
لعمِّ ــه .فلــم يكــن باألمــر ِّ
ً
خروجــه مــن الحكــم بوصفــه
ـروري
هدفــا لالنتفاضــة ورمـ ًـزا لكراهيــة الســلطة ،وبــات مــن الضـ
ُ
ِّ
اســتفزازيًّ ا للمتظاهريــن ،وعب ًئــا علــى أي حكومـ ٍـة ُمقبلــة .وباإلضافــة إلــى كــون حــزب اهلل قــد
ً
ـإن لذلــك أثـ ًـرا بعيــد المــدى علــى حــزب
خســر بذلــك
حليفــا ًّ
مهمــا فــي موقــع وزارة الخارجيــة ،فـ َّ
اهلل وقدرتــه علــى الســيطرة فــي الداخــل اللبنانــي خــارج حــدود الطائفــة الشــيعية.
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ً
ً
ثالثــاَّ :
انعطافــة فــي السياســة
مثلــت اســتقالة ســعد الحريــري مــن موقــع رئاســة الــوزراء
اللبنانيــة .فعلــى الرغــم مــن تراجــع شــعبيته خــال الســنوات الماضيــة ،فقــد بقــي الحريــري
أمنه
الســني الــذي َّ
الســنية ،وبالتالــي فــإن غيابــه عــن الحكــم يرفــع الغطــاء ُّ
األكثــر تمثيـ ًـا للطائفــة ُّ
الحريــري لحــزب اهلل كنــوعٍ مــن اإلجمــاع العابــر للطوائــف علــى دور ترســانة ســاحه .وتحديــدً ا
ســاهم الحريــري فــي إخــراج ســاح حــزب اهلل مــن النقــاش العــام ،ولــم يعُ ــد قضيـ ً
ـة كمــا كان
ـنوات تلــت اغتيــال والــده رئيــس الحكومــة الســابق رفيــق الحريــري .لذلــك ،فــإن
خــال عشــر سـ ٍ
خــروج الحريــري ومعــه الحــزب التقدُّ مــي االشــتراكي بزعامــة وليــد جنبــاط والقــوات اللبنانيــة
اصطفافــات قديمــة ُخ ِّيــل
مــن الحكومــة ،ينعكــس ســل ًبا علــى حــزب اهلل ،وقــد يُ عيــد إحيــاء
ٍ
ـنوات عديــدة .ويتقاطــع هــذا الخــروج مــع االنتفاضــة ،ويركِّزهــا
للحــزب أنهــا اندثــرت قبــل سـ
ٍ
َّ
فــي مواجهــة حــزب اهلل وحلفائــه الداعميــن للحكومــة خــال الفتــرة المقبلــة .ولهــذا حــذر نصــر
خصومــهُ السياســيين مــن محاولــة التخفــي وراء الحــراك واســتغالله،
ـاب
َ
اهلل فــي أكثــر مــن خطـ ٍ
عمــا آلــت إليــه األمــور.
ـيرا إلــى مســؤوليتهم فــي الســلطة َّ
مشـ ً
محليــة قــادرة علــى تحريــك الشــارع فــي المناطــق
ـات
رابعً ــا :خلقــت االنتفاضــة شــبكة عالقـ ٍ
َّ
ـات أو
الشــيعية ،حيــث كُســر حاجــز الخــوف مــن الثنائــي الشــيعي ،وبــات محتمـ ًـا والدة تنظيمـ ٍ
ـبكات اجتماعيــة سياســية
حـ
الحــظ وجــود شـ ٍ
ٍ
ـركات جديــدة مــن خــارج هــذا الصــف الواحــد .ويُ َ
تتجـ َّـرأ علــى التحـ ُّـرك واالحتجــاج كلمــا َّ
ً
خالفــا إلرادة حــزب اهلل .وهــذه ديناميــة لــم
تطلــب األمــر،
ـادات سياسـ ً
وم َّ
رشــحين فــي االنتخابــات
ـية ُ
تكــن موجــود ًة قبــل االنتفاضــة ،وال بــدَّ أن تخلــق قيـ ٍ
المقبلــة قادريــن علــى تحقيــق ِ خــرق ٍ ولــو كان محــدودً ا أو رمزيًّ ــا.
خامســا :جذبــت االنتفاضــة حلفــاء ســابقين لـــحزب اهلل ،ونقلتهــم إلــى موقــعٍ آخــر فــي السياســة
ً
مرحليــا .أبــرز هــؤالء همــا :التنظيم الشــعبي الناصــري بقيادة النائب أســامة
اللبنانيــة ،علــى األقــل
ًّ
ســعد ،والحــزب الشــيوعي اللبنانــي الــذي تعــرض لحملــة تخويــن ٍ النضمامــه إلــى االنتفاضــة
ً
ـنيا لحــزب اهلل؛ نظـ ًـرا الصطفافــه
اللبنانيــة .فغــداة االنتخابــات الماضيــة ،اعتُ بــر ســعد
اختراقــا ُسـ ًّ
التاريخــي ضــد تيــار المســتقبل ،وفــي صفــوف محــور الممانعــة .لكــن انفجــار الواقــع المعيشــي
َ
دفــعَ أســامة ســعد إلــى تب ِّنــي خيــار االنتفاضــة والمشــاركة فيهــا مــع أنصــاره فــي معقلــه مدينــة
صيــدا.
فــي المقابــل ،اختــار الحــزب الشــيوعي اللبنانــي بقيــادة النقابــي حنــا غريــب الوقـ َ
ـوف فــي صـ ِّـف
ـادات قريبـ ٍـة مــن حــزب اهلل .ويشــير قياديون ســابقون فــي الحزب
االنتفاضــة ،رغــم اعتــراض قيـ ٍ
تنتــه تبعا ُتــه تجــاه االنتفاضــة والموقــف مــن حــزب
انقســام فــي صفوفــه لــم
الشــيوعي إلــى
ِ
ٍ
اهلل .ولهــذا فلقــد أثــر الشــرخ بيــن الحز َب ْيــن علــى األرض؛ ألن الحــزب الشــيوعي لديــه انتشــار
ـي عابــر للطوائــف ،يشــمل مناطــق نفــوذ حــزب اهلل ،وهــو مــا ظهــر فــي النبطيــة وكفرمــان،
جغرافـ ٌّ
ً
ـزء مــن شــبكة التحالفــات والعالقــات التــي نســجها
وأيضــا فــي صــور وبعلبــك.
وعمليــا ،تفـكَّك جـ ٌ
ًّ
ـوذ واســعٍ علــى مناطــق الجنــوب والبقــاع.
الحــزب ،وتمكَّــن مــن خاللــه مــن بسـ ِ
ـط نفـ ٍ
أمــا االنعــكاس المباشــر األخيــر فهــو ً
ـاط بتــأزم الوضــع المالــي واالقتصــادي .فقــد
أيضــا علــى ارتبـ ٍ
بــات علــى التنظيــم اليــوم التخطيـ ُ
ـاعدات
ـط لمرحلــة مــا بعــد االنهيــار فــي البــاد ،وتوفيــر مسـ
ٍ
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ُّ
والتضخــم والفقــر فــي المجتمــع .8وفــي هــذا الســياق ،لجــأ
فــي ظــل ارتفــاع ِنســب البطالــة
َّ
الحــزب إلــى المجالــس البلديــة الخاضعــة لســيطرته وحلفائــه ،وكلفهــا بالعمــل علــى توســيع
رقعــة األراضــي الزراعيــة والتشــجيع علــى االكتفــاء الذاتــي .وتــردَّ دت أنبــاء عــن عمليــات تخزيــن ٍ
للمــواد الغذائيــة .وهــذا تحـ ٍّ
ـي ليــس لحــزب اهلل فقــط ،بــل لبقيــة التنظيمــات واألحــزاب
ـد أساسـ ٌّ
صاحبــة العالقــة الزبائنيــة مــع مجتمعاتهــا.
متغيــرات أساســية فــي الوضــع
ويُ ضــاف إلــى هــذه االنعكاســات أو التبعــات المباشــرة مجموعــة
ِّ
السياســي اللبنانــي بعــد االنتفاضــةً .
المتغيــر اإلقليمــي والدولــي .فقــد كان الغتيــال
أول :هنــاك
ِّ
قائــد فرقــة القــدس فــي الحــرس الثــوري اإليرانــي قاســم ســليماني مطلــع العــام الحالــي
انعكاسـ ٌ
ـات مباشــرة علــى التنظيــم الــذي بــات يلعــب دو ًرا بــار ًزا علــى الســاحة السياســية فــي
العــراق .فقــد نســبت تقاريــر إعالميــة عديــدة  -بعضهــا متقاطــع  -إلــى نصــر اهلل نفســه دو ًرا
فــي إقنــاع الزعيــم الشــيعي مقتــدى الصــدر بإعــادة تقويــم موقعــه السياســي ،واالبتعــاد عــن
ً
ـد للحكومــة العراقيــة لــم يطــل وجــوده،
االنتفاضــة العراقيــة،
ـس جديـ ٍ
وأيضــا فــي اختيــار رئيـ ٍ
ً
واضحــا فــي
الحقــا بمصطفــى الكاظمــي األقــرب لألمريكييــن .وهــذا الــدور بــدا
واســتُ بدل
ً
مهمــة منهــا علــى الموضــوع العراقــي،
ـام َّ
خطابــات نصــر اهلل بعــد اغتيــال ســليماني ،وتركيــز أقسـ ٍ
وتحديــدً ا ضــرورة الــرد علــى العمليــة ،مــن خــال إخــراج القــوات األمريكيــة مــن العــراق ،ومــن
ـم المنطقــة ب أ� ْســرها .وهــذا التــأزم مــع اإلدارة األمريكيــة ينعكــس ســل ًبا علــى احتمــال مســاعدة
َثـ َّ
حكومــة حســان ديــاب ،رغــم أن حــزب اهلل وحلفــاءه بذلــوا جهــودً ا إلخراجهــا بهــذا الشــكل،
ومــن دون أســماء اســتفزازية للواليــات المتحــدة .لكــن واشــنطن تمضــي فــي سياســة العقوبــات،
وتضــع الحكومــة فــي خانــة الشــبهة والمــواالة لـــ «حــزب اهلل» ،و ُتتهــم بحجــب الدعــم عــن لبنــان
ـباب سياســية.
ألسـ ٍ
محليــا ،وفــي قلــب عمليــة انتقاليــة للســلطة.
حســاس
توقيــت
ثانيــا :جــاءت االنتفاضــة فــي
ٍ
ٍ
ً
ًّ
ـث
ذلــك أن االنتفاضــة واألزمــة االقتصاديــة والماليــة المرافقــة لهــا تزامنــت مــع اســتحقاق توريـ ٍ
ً
(وأيضــا النــواب بالمســتوى الثانــي)،
واســع النطــاق فــي مواقــع الزعامــات األساســية فــي البــاد
عامــا ،لولــده النائــب تيمــور) ،إلــى
مــن رئيــس الحــزب التقدُّ مــي االشــتراكي وليــد جنبــاط (ً 70
عامــا ،لصهــره جبــران باســيل) ومجلــس النــواب نبيــه بــري
رئيســي الجمهوريــة ميشــال عــون (ً 85
َ
ـي بانتقــال الســلطة
(ً 82
ـي بشــكل ٍ أساسـ ٍّ
عامــا ال وريــث ُمحــددً ا حتــى اآلن) .وحــزب اهلل معنـ ٌّ
َ
األوراق إلــى
فــي الموقعَ ْيــن األخيريــن ،لكــن اســتحقاق التوريــث لــم يُ نجــز ،وخلطــت االنتفاضــة
حـ ٍّ
ـد كبيــر.
العالقة مع حركة أمل
والحلقــة األضعــف هنــا هــي العالقــة مــع حركــة أمــل؛ إذ إنهــا ُم ِّ
كلفــة لـــحزب اهلل؛ لكــون األولــى
لعبــت الــدور األساســي فــي الحكــم منــذ تســعينيات القــرن الماضــي ،و ُتــام  -إلــى جانــب بقيــة
أحــزاب الســلطة  -علــى الواقــع المالــي واالقتصــادي الحالــي .واألرجــح أن يزيــد تجــدُّ د االنتفاضة
ـات فــي صفــوف الحــزب بإعــادة النظــر فــي هــذه العالقــة؛ ألثرهــا فــي
ـد مــن المطالبـ ِ
بزخـ ٍـم جديـ ٍ
ـلبية تجــاه التنظيــم.
تكويــن انطباعـ ٍ
ـات سـ َّ
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فبحســب أحــد قياديــي الحــزب ،9فــإن الوحــدة الشــيعية  -أي بيــن حــزب اهلل وحركــة أمــل -
ـي فــي تنفيــذ سياســة مكافحــة الفســاد .وهــذه العالقــة أو
كانــت العائــق األساســي أمــام المضـ ِّ
مــا يُ سـ َّـمى بوحــدة الصــف الشــيعي ،مــا زالــت مثــار جــدل ٍ داخــل الحــزب ،وهــو نقــاش اكتســب
وتعمــق األزمــة االقتصاديــة.
زخمــا مــع االنتفاضــة
ُّ
ً
ـة دمويـ ً
ذلــك أن التنظيــم طــوى صفحـ ً
ْ
أودت بــاآلالف
ـة مــن القتــال والمنافســة مــع حركــة أمــل،
بيــن قتيــل ٍ وجريــحٍ ،وشــرع فــي التعــاون الوثيــق معهــا منــذ عــام  ،2005عندمــا لعــب حــزب اهلل
أساســيا فــي مســاندة النظــام الســوري فــي مواجهــة كتلــة  14آذار السياســية المولــودة
دو ًرا
ًّ
مــن رحــم االحتجاجــات التاليــة الغتيــال رئيــس الــوزراء اللبنانــي الســابق رفيــق الحريــري فــي
شــباط (فبرايــر) مــن العــام ذاتــه.
وتيرة االنهيار االقتصادي
ـهور قليلـ ٍـة علــى والدة الحكومــة اللبنانيــة ،وفتــرة اإلغــاق نتيجــة أزمــة وبــاء الكورونــا
بعــد شـ ٍ
قياســيا مــن ألفــي ليــرة مطلــع هــذا العــام
ســجل ســعر صــرف الــدوالر ارتفاعً ــا
(كوفيــد ،)19
َّ
ًّ
َّ
إلــى ثمانيــة آالف ليــرة فــي منتصفــه .ومــع هــذا االرتفــاع ،تقلصــت القــدرة الشــرائية للمواطــن
اللبنانــي إلــى حـ ٍّ
ـد كبيــر ،وارتفــع الضغــط فــي الشــارع وفــي الفضــاء العــام إلــى المطالبة باســتقالة
وحيــد عــن هــذه الحكومــة؛ إذ
ٍ
الحكومــة الحاليــة .ومــرة ثانيــة ،ظهــر «حــزب اهلل» كمدافــعٍ
انتقلــت بعــض أوســاط «التيــار الوطنــي الحــر» إلــى انتقــاد األداء الحكومــي الحالــي ،والمطالبــة
باســتقالتها وإبدالهــا .والواقــع أن الحكومــة  -نتيجــة االنقســام الحالــي  -فشــلت حتــى اآلن فــي
ــد أمــام صنــدوق النقــد الدولــي بعــد طلــب مســاعدته ،وال يبــدو أن هنــاك
موقــف
إبــراز
َّ
موح ٍ
ٍ
ـات علــى تــردي الوضــع المعيشــي
حـ ًّـا فــي األفــق ،وهــو مــا يفتــح البـ َ
ـاب أمــام موجــة احتجاجـ ٍ
وانعــدام األفــق .ومــن الصعــب أن ينجــح «حــزب اهلل» فــي مواجهــة هــذه الموجــة الجديــدة ،ال
ـدة فــي ظــل الضغــط األمريكــي المتزايــد.
ســيما أن حلفــاءه لــم يعــودوا جميعً ــا علــى صفحـ ٍـة واحـ ٍ
خاتمة
ً
ـر
بلــور حــزب اهلل
ـلبيا تجــاه االنتفاضــة بعــد أيـ ٍ
موقفــا سـ ًّ
ـام علــى انطالقهــاِ ،لمــا ُتمثلــه مــن خطـ ٍ
علــى التركيبــة السياســية التــي أفرزتهــا انتخابــات عــام  ،2018وفيهــا غالبيـ ٌ
ـة للتنظيــم وحلفائــه
هــي األولــى لهــم منــذ خــروج القــوات الســورية عــام  .2015فقــد رأى الحــزب فــي االنتفاضــة
محاولـ ً
ً
وأيضــا علــى عهــد الرئيــس اللبنانــي ميشــال
ـة لالنقــاب علــى نتائــج هــذه االنتخابــات،
عــون ،أحــد أبــرز حلفائــه .ولهــذا قــاد حملـ ً
ـي مــن
ـة ضــد االنتفاضــة علــى مســتويين :األول إعالمـ ّ
خــال تخويــن المشــاركين فيهــا واتهــام بعضهــم  -دون أســماء  -بتلقــي تمويــل خارجــي ،والثاني
عبــر قمــعٍ مباشــر بضــرب المحتجيــن وإثــارة النعــرات الطائفيــة ضدهــم باالشــتراك مــع حلفائــه.
َّإل أن االنتفاضــة أثــرت فــي المســار السياســي للحــزب .فقــد خســر التنظيــم بعـ َ
ـض حلفائــه فــي
المعركــة ضــد االنتفاضــة ،مثــل الحــزب الشــيوعي اللبنانــي والتنظيــم الشــعبي الناصــري .واألهــم
أن التنظيــم قــد فشــل فــي إكمــال برنامجــه السياســي بعــد انتخابــات عــام  ،2018والــذي يقضــي
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ـات وثيقــة مــع النظــام الســوري بعــد انتكاســتها غــداة اغتيــال رفيــق الحريــري عــام
باقامــة عالقـ ٍ
 .2005فقــد أحبطــت االنتفاضــة الجهــودَ فــي هــذا االتجــاه.
ـات علــى حكومـ ٍـة يدعمهــا
يُ ضــاف إلــى هــذا التطــور أن مناطــق نفــوذ التنظيــم شــهدت احتجاجـ ٍ
ـور فــي الخيــارات السياســية للبيئــة الشــيعية الحاضنــة
ويُ شــارك فيهــا ،وهــو مــا يشــير إلــى تطـ ٍ
تعمــق األزمــة االقتصاديــة
لـــحزب اهلل .وال بــدَّ أن تتبلــور هــذه الحالــة االعتراضيــة سياسـ ًّـيا مــع ُّ
ً
وأيضــا مــع ِّ
إمــا بالعنــف والضغــط،
والماليــة فــي البــاد،
رد التنظيــم وحلفائــه علــى االحتجاجــاتَّ ،
جــذري فــي المقاربــة السياســية .وهنــا يبقــى الســؤال األهــم هــو:
وإمــا باحتوائهــا مــع تبــدُّ ل
َّ
ٍّ
ســيضحي بالوحــدة الشــيعية مــن أجــل احتــواء النقمــة الشــعبية علــى
مــا إذا كان حــزب اهلل ُ
سياســات الســلطة منــذ تســعينيات القــرن الماضــي؟
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التعليقات الختامية
 -1كلمة أمين عام حزب اهلل السيد حسن نصر اهلل،19-10-2019 ،
https://tinyurl.com/vmm9pej
« -2حــزب اهلل يعلــن برنامجــه االنتخابــي ..األولويــة لمكافحــة الهــدر والفســاد” 21 ،مــارس/آذار  ،2018المياديــن،
تاري��خ الدخ��ول 22 :فبراير/شــباط y7ru3y9u/com.tinyurl//:https 2020
« -3الهجــوم علــى مكتــب النائــب حســن فضــل اهلل فــي بنــت جبيــل مــن ِقبــل المتظاهريــن»https:// ،18-10-2019 ،
tinyurl.com/t34twp4
« -4رئيــس المجلــس التنفيــذي بحــزب اهلل الســيد هاشــم صفــي الديــن يشــارك بتظاهــرة المواطنيــن بالضاحيــة»17 ،
تشــرين األول 2019
https://tinyurl.com/v8wsg74
« -5كلمة األمين العام لحزب اهلل سماحة السيد حسن نصر اهلل حول التطورات األخيرة» ،موقع المنار،2019-10-25 ،
ryndp23/com.tinyurl//:https
ً
ناجحــا للتأثيــر فــي الســلطة السياســية؛ ألثــر ذلــك فــي
 -6فــي بدايــة االنتفاضــة اللبنانيــة ،اعتُ بــر إغــاق الطرقــات ســبيل
ً
دورة الحيــاة اليوميــةَّ .إل أن حــزب اهلل وحلفــاءه انتقــدوا هــذه األعمــال ،وشــارك أنصارهــم فــي عمليــات فتــح الطرقــات
بالقوة.
 -7فــي هــذا الســياق ،أطلقــت روســيا مبــادر ًة لحـ ِّـل قضيــة الالجئيــن ،وربطــت بينهــا وبيــن عــودة العالقــات اللبنانيــة
الســورية إلــى ســابق عهدهــا.
ً -8
ـر
وفقــا لبعــض التقديــرات ،ســيتجاوز معــدل الفقــر فــي لبنــان نصــف الســكان .إذ كان البنــك الدولــي قــد أشــار فــي تقريـ ٍ
ِّ
لــه إلــى أن نســبة 40فــي المئــة مــن الســكان ســقطت تحــت خــط الفقــر.
 -9مقابلــة مــع مســؤول ٍ فــي “حزــب اهلل» طلــب عــدم الكشــف عــن اســمه ،الضاحيــة الجنوبيــة لبيــروت 20 ،كانــون
الثاني/ينايــر .2020
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عن الكاتب
د.مهند حاج علي هو باحث ومدير التواصل وباحث بمركز كارنيجي للشرق األوسط.
د .مهند حاصل على درجة الدكتوراة في الدراسات السياسية المقارنة من جامعة لندن
لالقتصاد والعلوم السياسية ،ويقوم بتدريس العلوم السياسية واالعالم بالجامعة
اللبنانية األمريكية.
عن الشرق لألبحاث االستراتيجية
هو مركز يقوم بأبحاث محايدة ودقيقة ،هدفها تعزيز قيم المشاركة
الديمقراطية ،والمواطنة المستنيرة ،والحوار المتبادل ،والعدالة االجتماعية.
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