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 چكيده
تاكنون دو تجربه متفاوت از حيات مـشترك را        1980 هاي دهه  اهللا لبنان از ميانه جنبش امل و حزب

. بارترين شكل مناسبات بوده اسـت       و متضمن خشونت 1980 تجربه نخست در دهه .  اند تجربه كرده
گرايي راهـبردي گـام       به اين سو در يك فرايند تدريجي، طرفين به سوي هم   1990 اما از اوايل دهه 

اعم از  (انگيزشي و نيز عوامل محيطي ـ  در اين ميان عوامل مختلفي چون عوامل بينشي.  اند برداشته
با اين حـال، عوامـل      .  گرايي دوطرف نقش داشته است  در هم)  محيط داخلي و محيط خارجي لبنان

مـواردي  .  آيـد   ترين داليل اقتراب ايشان به حساب مـي  برآمده از محيط داخلي لبنان از جمله مهم
هاي شخصيتي رهبران و كادر جديد دو طرف و برقراري احترام متقابل ميان طـرفين،           چون ويژگي

آزادسازي جنوب لبنان از اشغال رژيم اسراييل، ترور رفيق حريري و خروج ارتش سوريه از لبنان و      
هاي تكفيري در داخل لبنان بر اثر بحران جاري سوريه از جملـه ايـن                 در نهايت فعال شدن هسته

 . آيند شمار مي عوامل به

 گرايي، روابط، نصراهللا، نبيه بري اهللا، هم امل، حزب: واژگان كليدي
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 مقدمه
عنوان دو جريان اصلي در طايفه شـيعه لبنـان ــ از              اهللا ـ به هاي امل و حزب مناسبات جنبش

فراينـد  .  هـاي فراوانـي برخـوردار بـوده اسـت           تا حال حاضر، از فراز و نشيب 1980 هاي دهه  ميانه
و با برخوردهاي نظامي پراكنده ميان طرفين همـراه بـود،            1985 واگرايي روابط ايشان كه از سال 

اي را    ترين شكل خود درآمده و افق تـيره      بارترين و خونين هاي پاياني اين دهه، به خشونت در سال
گـري ايـران و سـوريه و بـا عقـد              در نهايـت بـا ميـانجي      .  فراروي جامعه شيعيان لبناني قـرار داد      

، طرفين در روابـط فيمـابين بـه سـوي           1990 و    1989 هاي    در سال 2 و  1 هاي دمشق  نامه توافق
گرايـي و سـازگاري سـوق داده شـدند كـه پـس از دو دهـه بـه                       اي ابتدايي و بسيط از هـم        گونه

 . ترين سطح از مناسبات ارتقا يافت راهبردي
هـاي اوليـه      توان ادوارشناسي تعامالت ميان دو جنبش از زمان تشكيل هسته     در نگاه كلي مي

مالك و  .  تا حال حاضر را در شش دوره متفاوت مورد بررسي و كنكاش قرار داد     )  1982 (اهللا  حزب
ها   اي از واگرايي    ورزي اين دو در هندسه بندي جاري در واقع كيفيت و ماهيت تعامل ضابطه تقسيم

 . هاست ها و همكاري ها و تنش گرايي و هم

 )  1982 ـ1985 (دوره تغافل و تجاهل . 1 
توان دوره تغافـل و       اهللا را مي    يعني تا اعالن رسمي حزب   1985 تا  1982 هاي  دوره ميانه سال
اهللا قـدرت   به ديگر بيان در اين دوره نه حزب.  اهللا نسبت به يكديگر عنوان نمود تجاهل امل و حزب

سرعت به    اهللا بتواند به    كرد كه حزب    و انگيزه چنداني براي برخورد با امل داشت و نه امل گمان مي
ترين رقيب آن در داخـل        هاي مردمي دست يافته و تبديل به مهم     محبوبيت فراواني در ميان توده

 . طائفه شيعه شود
اهللا، مقاومـت     هايي تحـت عنـاويني چـون حـزب          ها و اعالميه  در اين بين هرچند گهگاه بيانيه

گرديـد و گـاه نيـز         اسالمي و انقالب اسالمي لبنان در فضاي عمومي طائفـه شـيعه منتـشر مـي                
اهللا صـورت     دهنـده حـزب     برخوردهايي ميان برخـي از عناصـر امـل بـا نيروهـاي اوليـه تـشكيل              

، جنبش امل واكنـش جـدي بـه         1985 اهللا در سال      پذيرفت، اما تا اعالم رسمي تاسيس حزب مي
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هاي مذهبي جداشده از هـرم فرماندهـي      تحركات روحانيون طرفدار انقالب اسالمي و برخي چهره
 . داد خود، نشان نمي

اهللا تقريبـا     ترين عوامل اتخاذ چنين سياستي از سوي امل آن بود كه حـزب             شايد يكي از مهم
دور از هرگونـه اصـطكاك بـا امـل را در پيـش              كارانه و مخفيانه و به اي پنهان مشي سياست و خط

هايش نيز عموما حاوي مضاميني همچـون ضـرورت مبـارزه بـا اشـغالگري            گرفته و شعارها و پيام
گذشـت؛    خوار و يا به دفاع از انقالب اسالمي ايران مـي     اسراييل و نيز مبارزه عليه امپرياليسم جهان

توانـست حساسـيت ايـن        هاي كالن جنبش امل، نمـي     سويي با سياست واسطه هم اي كه به مساله
كرد كه در كمتر از چندسـال         از ديگر سو در دوره ياد شده امل نيز تصور نمي.  جنبش را برانگيزاند

سرعت به محبوبيـت   تاسيس ناشناخته بتواند گوي سبقت از اين جنبش را ربوده و به اين گروه تازه
 . و قدرتي باورناكردني دست يابد

مجموع اين دو عامل اساسي باعث شد تا در اين دوره شاهد كمترين برخورد و يـا اصـطكاكي        
 . ميان اين دو بازيگر عمده شيعي در لبنان باشيم

 ) 1985 ـ1990 (دوره جنگ سخت و نظامي . 2 
زودي شـاهد     اهللا به   روابط ميان امل و حزب   1985 اهللا در سال  با اعالم رسمي موجوديت حزب

آگوسـت   31 اولين جرقه تنش و درگيري ميان دو طرف در      .  هايي ـ هرچند آرام ـ است آغاز تنش
اهللا و در شهر صور رخ داده و          يعني درست كمتر از شش ماه از اعالن رسمي تاسيس حزب 1985 

اهللا در شهرهاي رفتا، دير قانون النهر، رأس العين از سـوي     در ادامه بازداشت برخي از اعضاي حزب
 ) 347 : 2006 وضاح، . (ها افزود امل بر شدت تنش

خـود    بـارتري بـه     تـر و خـشونت      هاي ميان طرفين شكل گسترده   هاي بعد اما درگيري در سال
گرفته و منجر به كشته و زخمي شدن صدها نفر از نيروهاي طرفين و در نتيجه كـاهش طبيعـي        

ها مـشتمل بـر سـه دوره        اين درگيري.  گر اسراييل گرديد سطح مبارزه مسلحانه عليه ارتش اشغال
اي خـاص آغـاز       كه هر يك تحـت بهانـه      (اساسي بوده و در مجموع بيش از هفت درگيري بزرگ       

در ادبيـات   )  102 :  1998 ماغنـاس،   . (گـيرد   دربر مي  1990 تا  1985 هاي  را ميان سال) گرديد مي
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در نهايـت، ايـن سلـسله       .  شـود   تعبير مي   »جنگ برادران «هاي تلخ به  سياسي لبنان از اين جنگ
 . به پايان رسيد 1990 در سال  2 نامه دمشق  هاي خونين با عقد توافق نزاع

 ) 1990 ـ2000 (دوره جنگ سرد . 3 
كه به همت ايران و سـوريه و    1990 هاي نظامي ميان دو گروه در سال  با پايان يافتن درگيري

با تقسيم نقش سياسي و نظامي ميان دو گروه همراه بـود، دوره جديـدي از حيـات سياسـي دو                     
ـ نظامـي     آفريني شيعيان در حوزه سياسي     جنبش آغاز گرديد كه در نوع خود فصل نويني از نقش

اهللا در ساختار تـشكيالتي    در اين دوره كه در حقيقت دوره بازنگري حزب.  لبنان را به همراه داشت
 »اهللا قدرتمنـد    حزب«و هرم فرماندهي خود و نيز دوره توجه امل به ضعف و كاستي خود در برابر  

ـ   بس و نوعـي از همكـاري امنيـتي         هاي نظامي ميان طرفين تقريبا به آتش است، هرچند درگيري
ويـژه در     نظامي تبديل گرديد، اما شاهد نوعي از جنگ سرد و رقابت گـسترده ميـان طـرفين بـه               

هـا، حمـالت لفظـيِ        عنوان نمونـه در كـشاكش ايـن سـال          به.  هاي تبليغاتي و سياسي است حوزه
ويژه در خـصوص ائتـالف ميـان          هاي متعددي در روابط فيمابين به       آميز متقابل و نيز چالش كنايه

الوحـده اإلعالميـه المركزيـه،      . (شـود   مشاهده مـي    1996 ويژه در انتخابات پارلماني سال    ايشان به
 ) 371 : 1998 . و جمع من الباحثين؛ 320 ـ360 : 1999 

توان استمرار درگيري و رقابت دو طرف البته در        در هر صورت بارزترين ويژگي اين دوره را مي
در هر صـورت    .  آميز عنوان نمود    حوزه سياسي و تبليغاتي و نيز مديريت اختالفات به نحو مسالمت 

استمرار يافته و دو گروه را به سـطح      2000  نشيني ارتش رژيم اسراييل در مي اين وضعيت تا عقب
 . نسبتا باثباتي از تعامالت رسانيد

 )  2000 ـ2005 (آميز  زيستي مسالمت دوره هم. 4 
بايـست نقطـه عطـف و         را مي   2000 پيروزي جنبش مقاومت بر ارتش رژيم اسراييل در سال    

اين موفقيت باعث شـد تـا مقاومـت اسـالمي در            .  پيچي تاريخي در حيات اين جنبش تصور كرد    
هـاي    اي از طوايـف و گـروه        طرازي بسيار باالتر از ديگر احزاب لبناني، مورد پذيرش بخش عمـده           
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طور طبيعي در جهـان عـرب      بديلي در جهان اسالم و به مختلف قرار گرفته و به اعتبار و احترام بي
 . نايل آيد

اهللا در وضـعيت جديـد و نـيز شـنيده شـدن               اي حزب  ناپذير داخلي و منطقه مقبوليت خدشه
گراي لبناني مبني بر ضرورت خلع سـالح مقاومـت، در        هاي غرب هايي از سوي برخي جناح زمزمه

المللي در اين دوره همچون حوادث يازده سپتامبر، اشغال افغانستان و عراق      كنار تحوالت مهم بين
شوراي امنيت و در نهايت ترور رفيق حريري، موجـب شـد     1559 از سوي آمريكا، صدور قطعنامه 

اي جديد از روابط با يكـديگر وادار شـوند و تـالش كننـد تـا هرچـه                تا طرفين به طراحي هندسه
دهـي بـه روابـط راهـبردي بـا            عنوان بستر شـكل     آميز به   زيستي مسالمت تر به فضايي از هم سريع

 . يكديگر وارد شوند

 ) 2005 ـ 2014 (گرايي راهبردي  دوره تعامل و هم. 5 
سرآغاز سلسله تحوالت بزرگي در لبنان و منطقه شد كـه            2005 ترور رفيق حريري در فوريه 

اي براي ترسيم و تن دادن به مناسبات راهـبردي ميـان دو جريـان بـزرگ              ديگر هيچ عذر و بهانه
مثابـه تهديـدي حيـاتي بـراي دو طـرف             در حقيقت اين تحوالت بـه     .  شيعي لبنان باقي نگذاشت  

توانـست    گرايي راهبردي مـي     محسوب شده و دلخوش كردن به هر سطحي از مناسبات غير از هم
مثابـه    چه آنكه طرفين به اين تـرور بـه       . ايشان را براي هميشه از صحنه سياسي لبنان خارج نمايد

گفتگو بـا دكتـر     . (نگريستند  اي براي هدف قرار دادن كل طائفه شيعه و جريان مقاومت مي       توطئه
 ) 1391 مرداد  15 كامل وزنه؛ 

اي جديد از روابط بـر اسـاس تعامـل            با توجه به چنين چالش جدي و فراروي طرفين، مرحله  
مـارس   8 سازي مواضع در همه موضوعات حساس و مهم لبنان در قالب جريان  راهبردي و يكسان

نظـر و     اي كه پس از آن حتي يك مورد اختالف    گونه و يا خارج از آن، ميان دو گروه آغاز گرديد، به
هاي جمعي و نيز فضاي سياسي لبنـان منتـشر نـشده              تفاوت ديدگاه جدي ميان ايشان در رسانه 

 ) 1391 مرداد  24 گفتگو با سرتيپ دكتر امين حطيط، . (است
بار در طول حيـات مـشترك خـود در تمامـي             نكته جالب آنكه دو گروه شيعي براي نخستين
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اي از عقالنيـت راهـبردي را در روابـط            پارچه و منسجم عمل نموده و گونـه      طور يك موارد فوق به
 . فيمابين از خود نشان داده است

هـاي مختلـف سياسـي و         اند تـا در حـوزه       از آن زمان تاكنون، اين دو جنبش همواره كوشيده 
آميز، بـه     امنيتي با گفتگو و مشورت دوسويه و تعامل سازنده و نيز با پرهيز از رويكردهاي خشونت       

هاي كـالن مـرتبط بـا         گذاري  مشي هاي فيمابين پرداخته و در خط حل و فصل مشكالت و چالش
  گرايانـه   دل و هم    صورتي يك   موجوديت نظام سياسي لبنان، طائفه شيعه و مقاومت ضداسراييلي به 

گرايانـه نقـش      دهي به اين رويكرد هـم     در اين ميان طيفي از عوامل مختلف در شكل.  عمل نمايند
در حوزه بينشي و شناختي، بازدرك طرفين از ماهيت سياسي يكـديگر و    .  اند داشته و تاثير گذارده

 1980 هـاي پـس از دهـه          ترين داليل اقتراب ايشان در سال   گري خود از جمله مهم محيط كنش
 . آيد حساب مي به

اهللا نيز ـ كه شـايد بتـوان از آن بـه           گرايي ميان امل و حزب از ديگر فاكتورهاي پراهميت در هم
اعـم از عوامـل محيـط داخلـي و محيـط            (بايست به عوامل محيطي       موثرترين عامل ياد كرد ـ مي   

اي از روابط متقابـل       اشاره نمود كه در كنار عامل شناختي، فرايندي دو دهه     )  المللي اي و بين منطقه
تريـن    اند كه گذار از شرايط نبرد نظامي به اتحاد راهبردي سياسي و امنيتي شـاخص  را هدايت كرده

هـاي مـشترك ايـران و سـوريه بـراي اقـتراب               مواردي چون تالش.  گردد خروجي آن محسوب مي
ديدگاه دو طرف در حوزه مسائل مرتبط، تهديدات و حمالت مكرر اسراييل به لبنان، حادثه يازدهم         
سپتامبر و حضور ائتالف مورد رهبري آمريكا در منطقه خاورميانه، خروج ارتش سوريه از لبنان و در    

 . دهند ترين عوامل اين طيف را تشكيل مي مهم) 2011 ـ2014 (نهايت بحران جاري سوريه 
هاي شخصيتي رهبران و كـادر جديـد دو گـروه، موفقيـت               در عرصه داخلي لبنان نيز ويژگي   

هـاي    مقاومت اسالمي در آزادسازي جنوب لبنان از اشغال اسراييل، ترور رفيـق حريـري و تـالش        
هاي خارجي براي خلع سالح مقاومت و در آخـرين حلقـه از           هاي داخلي با همكاري قدرت جريان

تريـن    مثابـه پراهميـت     تـوان بـه     هاي تكفيري در داخل لبنان را مي      اين پروژه، فعال شدگي هسته
 . گرايي طرفين قلمداد كرد عوامل داخلي موثر در هم

اي است، صـرفا بحـث از دسـته اخـير از             نوشتار جاري كه برآمده از تالشي ميداني و كتابخانه
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نحو پيشيني و با هدف تبييـن         طبيعتا به .  دار خواهد بود  را عهده)  منابع محيط داخلي لبنان(منابع 
طـور اجمـالي واژه اصـلي بحـث يعنـي             گرايي سياسي و اجتماعي، بـه     تر از بحث هم بهتر و شفاف

 . گيرد مورد بحث و مداقّه قرار مي »گرايي هم«

 تعريف واژگان. 1 
همانند ديگر قريـن      »گرايي  هم«شناسانه بيانگر آن است كه اصطالح   هاي لغوي و زبان بررسي
الملـل    هاي مختلفي همچون فيزيك، رياضيات، پزشكي، روابط بين  در حوزه »واگرايي«خود يعني 

اقـدام  «به دو مفهـوم     «Oxford»نامه انگليسي اين واژه در لغت.  و حتي هنر عكاسي كاربرد دارد
 .  تعريف شده است    »ادغام افرادي كه سابقا از يك ديگر جدا بودند    «و نيز  »پارچگي يا فرايند يك

عنـوان يكـي از       گرايي در اروپاي غربـي و بـه         و در چارچوب منطقه     1950 هاي مياني دهه   از سال
الملل مورد استفاده قرار گرفتـه و از درون           پركاربردترين مفاهيم در مكتب ليبراليسم در روابط بين

اين مكتب و توسط بزرگان آن همچون كارل دويچ، ديويـد ميترانـي و ارنـست هـاس بـه حـوزه                  
 . الملل تسري پيدا كرده است اي و نظري روابط بين انديشه

عنوان يك رويكرد و باالتر از آن دستورالعمل سياسي براي ايجـاد      گرايي در حقيقت به البته هم
بـا  )  هـا   ويـژه دولـت     و به (الملل    بستگي ميان واحدهاي مختلف سياسي در عرصه بين      اقتراب و هم

منظور ايجـاد     كاستن از اقتدار شخصي خود و بخشيدن آن به نوعي از اقتدار جمعي و مركزي، و به
آمـيز اختالفـات و       المللـي و حـل و فـصل مـسالمت           نوعي از ثبات، آرامش و صلح در عرصه بيـن     

؛ مـشيرزاده،   42 ــ 64   :1384 قوام،  . (المللي مورد استفاده قرار گرفته است  اي و بين منازعات منطقه
 ) 39 ـ64 : 1388 

دهنده   گرايي در پژوهش جاري نيز عبارت از فرايندي است كه بازتاب      در هر صورت مراد از هم
بـستگي متقابـل و       اي از رفتار ميان دو بازيگر سياسي است كـه بيـانگر وجـود تفـاهم و هـم            گونه
هـاي    مـشي   از مسائل عادي سياسي تـا راهبردهـا و خـط          (بسته ايشان در طيفي از موضوعات     هم

سازي و همراهي زباني در موضـوعات مـشترك آغـاز        تواند از صرف هم اين فرايند مي.  است)  كالن
 . ترين سطح از مناسبات سياسي، اقتصادي و نظامي منتهي شود شده و به راهبردي



 

 

10
6

 

 1393، سال بيست و يكم، شماره اول، بهار و تابستان دو فصلنامه مطالعات خاورميانه 

گرايـي در معنـايي اعـم از آنچـه           شود كه هم گرايي، روشن مي در نتيجه تعاريف يادشده از هم
چـه آنكـه در تحقيـق جـاري، ايـن           .  اند، استخدام شده اسـت      پردازان ليبرال استعمال كرده نظريه

اسـت  )  اهللا لبنـان    امل و حزب  (اي    تعريف، بيانگر توصيف مناسبات و تعامالت دو بازيگر درون فرقه  
 . شوند بندي مي طبقه) بازيگر ملي(ـ ملت  كه در سطحي بسيار خردتر از يك دولت

 ) تاكنون 1990 از دهه (گرايي طرفين  مظاهر هم. 2 
هـاي    گرايـي، نخـست در حـوزه        بسيار طبيعي است كه نقطه عزيمت هر گونه واگرايي و هـم         

ادراكي، ذهني و قلبي بازيگران سياسي و پس از آن در مظاهر كنـشي و رفتـاري ايـشان متجلـي          
اي، نخـست در      هاي واقعـي و ريـشه       گرايي  ويژه در نوع هم   گراشدن به در واقع سير هم.  خواهد شد

هاي ادراكي، بينشي و قلبي نمود يافته و پس از آن به ساحت كنشي و رفتاري جريـان پيـدا     حوزه
 . دهد گرايي را شكل مي كرده و مظاهر عملي هم

گرايانه دو جنبش و فهـم        تر شدن مصاديق مناسبات هم     با توجه به نكته فوق و با هدف روشن
تريـن    برجـسته )  1990 ــ 2014 (سطح ارتقاي روابط دو طرف در طي بيش از بيست سـال اخـير      

 : سازي ايشان مورد اشاره گذرا قرار خواهد گرفت گرايي و هم هاي هم حوزه
 ؛ )بدين سو 2004 ويژه از سال  به(هاي عمومي  تالش براي حفظ احترام متقابل در رسانهـ 
، 2000 ،  1996 ،  1992 هـاي    پارلماني در سال  هاي مشترك در تمامي انتخابات ارايه فهرستـ 
 ؛2009 و  2005 
همچـون  (هاي مهم مرتبط با طائفه شـيعه و مقاومـت اسـالمي                تقسيم وظائف و مسئوليت   ـ 

 ؛ )روزه 33 اهللا و سياسي امل در جنگ  بازيگري نظامي حزب
ويـژه در تهديـدات       بـه (هاي امنيتي و نظامي در داخـل لبنـان            سازي كليه فعاليت  هماهنگـ 

 ؛ )هاي تكفيري به مناطق شيعي لبنان هاي جريان و هجمه 2008  امنيتي همچون بحران هفتم مي
اتخاذ مواضع و راهبردهاي مشترك در مسائل كالن سياسي و نظامي داخلي همچـون تـرور    ـ 

  ،2006 روزه در     33 رفيق حريري، خروج نيروهاي سوريه از لبنـان، همكـاري متقابـل در جنـگ              
المللـي تـرور رفيـق حريـري،          المللي براي خلع سالح مقاومت، دادگاه بين هاي داخلي و بين تالش



10
7

 

 

 

 1393، سال بيست و يكم، شماره اول، بهار و تابستان دو فصلنامه مطالعات خاورميانه 

، اسـتعفاي دولـت نجيـب       2011 ، اسقاط دولت سعد حريـري در سـال          2008   حوادث هفتم مي  
هاي نظامي و امنيتي در صـيدا، طـرابلس، عكـار و        ميقاتي، روي كارآمدن دولت تمام سالم، بحران

، 2014 تـا     2006 هـاي     اهللا و اسـراييل بيـن سـال         هـاي پراكنـده ميـان حـزب         عرسال، درگيري 
 هاي تكفيري در داخل لبنان؛ و بار جريان هاي خشونت فعاليت
المللي   اي و بين    اتخاذ مواضع و راهبردهاي مشترك در مسائل كالن سياسي و نظامي منطقه ـ 

اي عليـه ايـران و سـوريه، بحـران            همچون حمله آمريكا به افغانستان و عراق، تهديدات فرامنطقـه  
 .2011 جاري سوريه از سال 

 اهللا گرايي امل و حزب دهي به فرايند هم منابع محيط داخلي اثرگذار در شكل. 3 
 هاي شخصيتي رهبران و كادر جديد دو طرف و برقراري احترام متقابل ميان طرفين ويژگي. 3 ـ1 

ويـژه    متغيرهاي فردي در مديريت يك جنبش و حزب سياسي و يا حتي يك بازيگر ملي، بـه       
تـر اسـت،      رنـگ   مراتب كـم  در كشورها و جوامعي كه در آنها نقش متغيرهاي نقشي و ساختاري به

خـود اختـصاص      سازي سياسي را بـه   اي از بسترهاي تصميم بسيار پراهميت بوده و گاه سهم عمده
 . دهد مي

واقعيت آن است كه كشور لبنان و دو جريان عمده شيعي آن نيز از اين قاعده مستثني نبـوده   
ـ   و در كنار ساير عوامل بينشي و محيطي، متغيرهاي فـردي راهـبري سياسـي، نقـشي برجـسته             

 . دهي به اختالفات دو گروه داشته است ـ در شكل ترين عامل كننده هرچند نه تعيين
هـايي وجـود داشـتند كـه          چهره  1980 اهللا در دهه    هاي امل و حزب در هرم راهبري جنبش

شان در تيره شدن روابط دو گروه سهم مهمـي   هاي شخصيتي روش مديريتي ايشان و نيز ويژگي
توان به داوود در جنبش امل و نـيز شـيخ صـبحي الطفيلـي از             از ميان اين عده مي.  داشته است

گونه خاصي بـا ايـن دو         به  1990 تا    1988 هاي    هاي سال  ويژه درگيري اهللا اشاره كرد كه به حزب
هرچند كه ناديده گرفتن ديگـر عوامـل تعـارض          .  نفر و سبك مديريتي ايشان پيوند خورده است

چه آنكه برخي   .  فيمابين و گذاردن تمام بار تقصير بر عهده اين دو نفر خارج از دايره انصاف است     
هـاي    هاي برجسته كنوني دو جنبش همچون سيدحسن نصراهللا نيز خـود در درگـيري              از چهره
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. سـر بـرده اسـت       اقليم التفاح مشاركت داشـته و مـدتي را نـيز در محاصـره نيروهـاي امـل بـه                 
 ) 43 : 1393 . داوددآبادي(

و نيـز     1988 در هر صورت با كشته شدن داوود در كميـني در منطقـه اوزاعـي در سـپتامبر           
و در نهايت انتخاب سيدعباس موسـوي       1991 بركناري صبحي طفيلي از دبيركلي حزب در سال 

البته همان طور كه گذشت عوامـل       .  اي گرديد  اهللا و امل وارد دوره تازه جاي طفيلي، روابط حزب به
اند، اما در اين مجـال تنهـا بـه مـدل برخـورد رهـبران جديـد                     گرايي نقش داشته   مختلفي در هم

هاي ميداني و سبك رهبري ايشان و تاثير آن در بهبود روابط        اهللا و امل در مواجهه با واقعيت حزب
 . شود متقابل اشاره مي

واقعيت آن است كه هرچند دوران كوتاه دبيركلي سيدعباس موسوي با ترور وي توسط رژيـم     
مدت وي گواه     به پايان رسيد، اما سبك مديريتي و رهبري كوتاه      1992 فوريه  16 صهيونيستي در 

 . تفاوت بارز ميان شيوه راهبري وي با دوره رياست صبحي طفيلي بر حزب بوده است
دهنـد كـه وي شخـصيتي بـسيار           اند، شهادت مي    بسياري از كساني كه وي را از نزديك ديده

صـورت   كوشيد تا مشكالت را به اخالقي، صبور، متواضع و برخوردار از سعه صدر بود كه همواره مي
. فصل نموده و خشم خـود را تنهـا خـرج مبـارزه بـا رژيـم اسـراييل نمايـد                       و  آميزي حل مسالمت

 ) 66 ـ67 : 1393 داوددآبادي، (
اهللا، در گفتگو با نگارنـده     عنوان نمونه حاج محمود قماطي، نائب رييس شوراي سياسي حزب به 

هرچند بر طيفي از عوامل در برخوردهاي نظامي ميان دو طرف و عدم حمل تمـام بـار تقـصير بـر           
اي از برخـورد      گردن طفيلي، اما در تبيين تفاوت برخورد طفيلي با سيدعباس موسـوي بـه خـاطره     

كند كه طي آن پس از استهزاء و توهين بـه وي          صبورانه موسوي در مقام دبيركلي حزب، اشاره مي
در   »حـاروف «از سوي گروهي از جوانان امل در پست ايست و بازرسي ايـن جنبـش در روسـتاي        

اهللا گرديده و با همين اقدام مانع از آغـاز دور           العمل متقابل جوانان حزب جنوب لبنان، مانع از عكس
 ) 1391 مرداد  15 گفتگو با حاج محمود قماطي، . (ها ميان طرفين گرديد جديدي از درگيري

سرتيپ امين حطيط از فرماندهان سابق ارتش لبنان نيز در خصوص سبك رهـبري موسـوي       
بر اين باور است كه وي همواره با تاكيد بر اصـالت مقاومـت و لـزوم حفـظ مقاومـت، از هرگونـه                     
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برخورد با امل اجتناب نموده و به تمامي نيروهاي مقاومت نـيز دسـتور داده بـود كـه از هرگونـه                   
 ) 1391 مرداد  24 گفتگو با سرتيپ دكتر امين حطيط، . (اصطكاك با اعضاي امل خودداري نمايند

عنـوان    در اين ميان با شهادت سيدعباس موسـوي و روي كارآمـدن سيدحـسن نـصراهللا بـه                
هاي شخصيتي وي در      اهللا آغاز شده و ويژگي      دبيركلي حزب، دوره طاليي روابط ميان امل و حزب

زيـستي و     اهللا را به سوي هم      گيري روابط و مناسبات امل و حزب    كنار ديگر عوامل محيطي، جهت
 . گرايي هرچه بيشتر سوق داد هم

هـاي شخـصيتي و       نخست در ويژگي  .  اي داشت   نصراهللا از دو جهت با طفيلي تمايزهاي عمده    
اي بـسيار متفـاوت از        سپس در سبك رهبري و مديريت حزب كه مجمـوع ايـن دو عامـل، دوره           

 . حيات حزب در دوره دبيركلي طفيلي را رقم زد
هاي   گران نصراهللا از لحاظ شخصيتي و خصوصيات رواني از ويژگي     به اعتراف بسياري از تحليل

اي چون صبر، سعه صدر، مدارا، مالطفت و دلسوزي برخـودار بـوده و در عيـن حـال در                     برجسته
حوزه مديريتي نيز در برخـورد بـا موضـوعات گونـاگون بـسيار دورانـديش، مبنـايي، منطقـي و                      

عنوان مثال سبك مديريت بحران وي در دو انتخابـات پارلمانـي             به.  غيراحساسي جلوه كرده است
هاي دروني و بيرونـي بـا امـل و سـوريه              توانست حزب را با چالش   كه هر يك مي 1996 و  1992 

اهللا بـه مـشاركت در انتخابـات و           فكـرانش در حـزب     مواجه سازد، با مديريت هوشمندانه وي و هم
الوحده اإلعالميه  . (ائتالف با جنبش امل و در نهايت تضمين استمرار حيات مقاومت منتهي گرديد  

 ) 45 و  30 ـ31 : 1999 المركزيه، 
هاي سياسي و نظامي از سوي نصراهللا نـيز ذكـر ايـن         در خصوص نحوه اداره و مديريت صحنه

نكته قابل توجه است كه وي در طول بيش از بيست سال دبيركلي خود همواره كوشيده است بـا          
درك و تصور صحيح از امكانات و مقدورات مقاومت و نيز شرايط داخلي لبنان و منطقه از سويي و     

هاي سياسي و نظامي را بـر         مشي  نيز كسب اطالعات دقيق از وضعيت دشمن و مقدورات آن، خط
ريـزي    بينانه و به دور از احساسات و انفعاالت درونـي زودگـذر و مقطعـي طـرح          اساس دركي واقع

عنـوان   بري به روزه و معرفي نبيه 33 عنوان نمونه نحوه مديريت نصراهللا در خصوص جنگ  به.  نمايد
هاي سياسي بـه      االختيار طائفه شيعه و مقاومت و تفويض كامل و مطلق تصميم گيري     نماينده تام
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گرايي ميان    هاي هم   وي، موجب جلب احترام امل و رهبران آن به مقاومت و در نتيجه تحكيم پايه   
اهللا نقطه عطف جديدي را شـاهد         اين مساله موجب شد تا روابط ميان امل و حزب .  طرفين گرديد

گفتگو با دكتر علي فياض،     . (بوده و امل نيز خود را شريك اساسي جنگ عليه اسراييل تصور نمايد 
 ) 1391 مرداد  18 

هاي ديپلماتيـك،   بري نيز در تمام مدت جنگ در مذاكرات مختلف خود با هيات در مقابل نبيه
هـاي    اهللا، بـا تـالش      ضمن تاكيد بر ضرورت حفظ مقاومت و سالح آن و نيز دفاع از عملكرد حزب     

جانبه اسراي    اي ايشان در خصوص لزوم خلع سالح حزب و تحويل يك      كشورهاي غربي و خواسته
بس فوري، تبادل اسرا و در نهايت بازگـشت      هاي لبنان را در آتش اسراييلي مخالفت كرده و اولويت

شـمار    سويي كامل با نظرات مقاومـت و اهـداف آن بـه             اي كه در هم  مساله.  نمود آوارگان اعالم مي
 )Wright, 2006, Washingtonpost.com(. آمد مي

هـاي كنـش      در كنار ادبيات محترمانه دو طرف در دو دهه اخير، مـشورت متقابـل در حـوزه              
اي ازجملـه     اي، ملـي و منطقـه       مشترك و عاليق دوسويه و نيز ساحت مسائل كالن درون طايفـه     

. گرايي ايـشان كمـك زيـادي رسـانده اسـت            هاي رهبران دو جنبش بوده كه به فرايند هم   ويژگي
در خـصوص     2006 روزه    33 هـاي دو طـرف در اوج جنـگ            هـا و رايزنـي      عنوان نمونه مشورت  به

اي جديد از ارتقاي مناسبات دو جنبـش       بس و ديگر تحوالت سياسي ـ امنيتي جلوه سازوكار آتش
نقـش علـي    )  1391 مـرداد     12 اهللا،    گفتگو با دكترعبدالحليم فـضل  . (گرايي بوده است در دوره هم
بري به يكديگر در      وزير لبناني وابسته به جنبش امل، در انتقال نظرات نصراهللا و نبيه    ،حسن خليل

هاي ضروري االتخاذ، نقطه نمايش اوج        طي جنگ و جويايي نظر طرف مقابل در خصوص سياست
 ) 1391 مرداد  13 گفتگو با ابوجعفر محمد نصراهللا، .(آيد پذيري دو طرف به حساب مي مشورت

بري و نـصراهللا در يـك         در اين ميان همچنين نقش عالقه شخصي و احترام متقابل ميان نبيه    
. ترين سطح از روابط ميان طرفين بوده اسـت  گيري عالي ترين عوامل شكل ويژه از مهم دهه اخير به

ويژه نـشان داده      واقعيت آن است كه بررسي بيانات و ادبيات رهبران دو جنبش در دو دهه اخير به
تـرين و     اند در مخاطبه يكديگر از مؤدبانه       ـ عموما كوشيده1980 است كه دو طرف ـ برخالف دهه 

اي با احترام خاصي از يكديگر يـاد     هاي رسانه ترين ادبيات سياسي بهره گرفته و در عرصه محترمانه
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اي   هـاي رسـانه     روزه در اوج هجمـه      33 عنوان نمونه همچنين اندكي پس از پايان جنگ         به.  كنند
مارس، در بياناتي كامال صميمي و در حـضور هـزاران             14 هاي جريان     عليه نصراهللا از سوي رسانه

خود خطاب كـرده و در ادامـه هرگونـه            »برادر مجاهد «نفر از هواداران امل، سيدحسن نصراهللا را  
 ) 451 ـ452 : 2006 حسين خليل، . (پايبندي و التزام به حفظ امنيت مرزهاي اسراييل را رد نمود

آميز ياد نموده و وي را       بري با القاب احترام در مقابل نصراهللا نيز همواره در نهان و آشكار از نبيه
. دهـد   و عباراتي از اين دست مـورد خطـاب قـرار مـي              »جناب استاد «،  »استاد«با عباراتي چون 

مـارس بـراي      14 عنوان نمونه جمله وي خطاب به سعد حريـري در مـاجراي تـالش جريـان                    به
هـا در اذهـان       شايد تا سـال  2005 بري از رياست پارلمان لبنان در انتخابات سال  بركنارسازي نبيه

اهللا بـراي منـصب رياسـت         تنها نامزد شـيعيان و حـزب      «گران مسائل لبنان باقي بماند كه    تحليل
گفتگو بـا دكـتر غالـب       (.»مجلس كسي نيست به جز برادر مجاهد و عزيزم جناب استاد نبيه بري  

 ) 1391 مرداد  12 : قنديل، بيروت
خوبـي مويـد ايـن        بري در يك دهه اخير نيز به   تشكرهاي مكرر و علني نصراهللا از عملكرد نبيه

مساله است كه نصراهللا تا چه حد به لزوم تكريم رهبر جنبش امل و رزمنـدگان آن بـاور داشـته و         
 . شمارد اندازه موثر مي ها براي ايجاد تفرقه ميان دو گروه تا چه گيري از توطئه نقش آن را در پيش

بري و جنبش امل در جنـگ         عنوان نمونه اقدام خردمندانه نصراهللا در تجليل از عملكرد نبيه به
روزه پس از انتشار ترجمه برخي از اسناد سايت ويكـي ليكـس در خـصوص لبنـان از سـوي                33 

بري را فردي رياكار معرفي       ، كه در آنها تالش شده بود تا نبيه   2011 لبنان در سال روزنامه األخبار 
اهللا نمـوده و      ها، اقدام به توطئه عليه حـزب    نمايد كه در تالش است در خفا و با همكاري آمريكايي

بخـشي از   )  2011 مـارس     23 صـحيفه األخبـار،     (خود در منصب رهبري طائفه شيعه قرار گيرد،      
...  «:آيـد   شـمار مـي     هاي تعامالت فيمابين به    اهللا در تعامل با چالش داد شخصيتي رهبر حزب برون
بري از روز اول جنگ تـا پايـان آن شـريك خـوب و بـا صـداقت مـا در جنـگ بـا دشـمن                                نبيه

بري و جنبـش امـل روابـط منـسجم و هماهنگـي               اهللا با نبيه    عنوان حزب  صهيونيستي بود و ما به
هاي مقاومت در دوران جنـگ را بـا           ايم و مشكالتي كه مقاومت با آن مواجه بود و تمام رنج      داشته
بـري    هاي نبيه   دست آورديم، همه با تالش      بري پشت سر گذاشتيم و پيروزي كه به هاي نبيه تالش
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دانـم كـه بـه ايـن          بري نبود، نمي  گويم كه اگر همكاري نزديك نبيه طور شفاف مي محقق شد و به
اهللا و جنبش امل اختالف ايجـاد         خواهد بين حزب   مي...  ويكي ليكس...  يافتيم يا نه نتايج دست مي

 ) 2011 مارس  9 قناه المنار، ( ».شود
بري رهبر جنبش امل نيز در پاسخ به اين سناريوسازي، ضمن تكذيب اسناد ويكي ليكس      نبيه

روزه و تاييد سخنان نصراهللا در خـصوص تقـسيم          33 و ادعاهاي سفير وقت آمريكا در زمان جنگ 
اطالعي وي از ماهيت ارتباط خـود    كار ميداني در اين جنگ، سخنان جفري فيلتمن را ناشي از بي

با سيدحسن نصراهللا عنوان نموده و روابط خود و نصراهللا را پيش از آن كه سياسي بدانـد، معنـوي     
مثابه جـان     فهمند آن است كه سيدحسن نصراهللا به       آنچه كه فيلتمن و ديگران نمي«.  عنوان نمود

چـه آن   .  من است كه هر پيشامدي براي او رخ دهد مثل آن است كه براي من پيش آمـده اسـت   
مـا در   ...  چنان در صف اين جنبـش هـستند        كه وي اساسا از جنبش امل برخاسته و برادرانش هم

هـاي مـا در       اگرچـه ممكـن اسـت روش      .  خصوص تمامي قضايا از برداشت مشتركي برخـورداريم   
 ) 2011 آوريل  12 قناه المنار، ( ».مواردي با يكديگر فرق داشته باشد

پذير و برخوردار از سعه صدر رهـبران          پذيرانه، انعطاف در هر صورت منش و شخصيت مشورت
گرايانه ايشان در تدبير مسائل كالن طايفه      جانبه اهللا و امل و نيز سبك مديريت غيريك جديد حزب

ها در خصوص مسائل مختلف و در نهايـت   شيعه و موجوديت مقاومت و تالش براي وحدت نگرش
به اين سـو،      1990 مثابه راه حل مشكالت، از ابتداي دهه        بار به پرهيز از توسل به اقدامات خشونت

 . آيد شمار مي اهللا به گرايي ميان امل و حزب ترين عوامل هم از مهم

 اهللا آزادسازي جنوب لبنان توسط حزب. 3 ـ2 
توان   سو را مي    بدين1990 اهللا از دهه    بستگي و نزديكي امل و حزب ترين عوامل هم يكي از مهم

هاي پي در پي مقاومت اسالمي در عقب راندن ارتش قدرتمند اسراييل از جنوب لبنـان و     موفقيت
 . عنوان كرد 2000 در نهايت اخراج كامل آن در سال 

توسط ارتش اسراييل كه منجر       1982 واقعيت آن است از زمان اشغال گسترده لبنان در ژوئن 
هاي زيادي از خاك لبنـان را      كماكان بخش 2000 به سقوط بيروت گرديد، ارتش اسراييل تا سال 
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اهللا پـس     ها ميان امل و حزب در اين ميان با پايان درگيري.  چنان در اشغال خود نگه داشته بود هم
تدريج   ، نوك پيكان مقاومت به سوي اسراييل نشانه رفته و به    1990 در سال  2 نامه دمشق  از توافق

هاي ايـران و سـوريه موفـق شـد طـي يـك جنـگ فرسايـشي و چريكـي بـر پايـه                            و با حمايت  
نـشيني از جنـوب       استشهادي پي در پي، ارتش قدرتمند اسراييل را وادار به عقـب        عمليات سلسله

 . لبنان نمايد
شـوراي امنيـت      425 سال از پذيرش قطعنامـه        18 سرانجام رژيم اسراييل كه به مدت حدود 

و در كابينـه امنيـت داخلـي،          1998 مبني بر خروج از خاك لبنان امتناع نموده بـود، در آوريـل               
 )Lea, 2002: 22. (نشيني از جنوب لبنان را به تصويب رساند عقب

اهللا به اسراييل، موجب شد تا ارتش اين كشور يك       وقفه حزب در اين ميان استمرار حمالت بي
طـور    بـه   »جزين«گيري از افزايش تلفات خود، از منطقه         منظور پيش  به 1999 سال بعد در ژوئن 

طور شبانه و بـدون هيـچ         ارتش اسراييل به  2000  مي 25 سرانجام در .  نشيني نمود جانبه عقب يك
 22 نشيني نموده و پـس از گذشـت        اهللا از جنوب لبنان عقب اي با دولت لبنان و يا حزب نامه توافق

 . سال اشغال جنوب، به همت مقاومت، اين بخش از خاك لبنان آزاد گرديد
اهللا موجـب شـد تـا ايـن حـزب از اعتبـار و محبوبيـت                   آزادسازي جنوب لبنان توسط حـزب 

ايـن  .  ويژه در كشورهاي عربي و اسـالمي برخـوردار شـود            اي در داخل و خارج لبنان و به   گسترده
اي سـنگين     اهللا در محاسبات و مناسبات سياسي داخلـي لبنـان، وزنـه             مساله موجب شد تا حزب 

 . تلقي شود
امان و البتـه صـادقانه        واسطه مبارزات بي    بري نيز به    در اين ميان جنبش امل و رييس آن نبيه 

هـاي سياسـي از       اي مقاومت، حمايت    اهللا در برابر اسراييل و نيز افزايش وزن داخلي و منطقه     حزب
المللـي را در دسـتور        اي و بيـن     هاي داخلي، منطقه  هاي آن در عرصه اهللا و اهداف و ماموريت حزب

بـه ايـن سـو      1990 گرايي بيشتر ميان طرفين را از دهه     كار خود داده و همين مساله موجبات هم
 . فراهم نموده است
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 ترور رفيق حريري و خروج ارتش سوريه از لبنان. 3 ـ3 
توان ترور رفيق حريـري       اهللا را مي    گرايي امل و حزب سومين عامل محيطي موثر در فرايند هم

اهللا پديـد آورده و       اي كه نقطه عطفي را در روابط امل و حـزب  برشمرد؛ حادثه 2005 فوريه  14 در 
 . آغازگر دوره مناسبات راهبردي ميان اين دو جنبش شيعي گرديد

پـست    2004 تـا     1992 هـاي    مذهب لبناني بود كه طي سال مدار سني رفيق حريري سياست
هاي گسترده عربستان سعودي و مثلث سـوري نزديـك بـه              وزيري اين كشور را با حمايت  نخست

 . عربستان يعني عبدالحليم خدام، غازي كنعان و حكمت شهابي بر عهده داشت
هاي بسيار مهم زنجيره اقداماتي قلمداد كرد كـه در راسـتاي          توان يكي از حلقه ترور وي را مي
به بيان ديگـر پـس      .  پذيرفت  هاي پس از آزادسازي جنوب صورت مي اهللا در سال خلع سالح حزب

سـو بـا      گرا و هـم     هاي غرب   برخي از جريان  2000 نشيني اسراييل از جنوب لبنان در سال  از عقب
هايي را نـسبت      غربي، در محافل رسمي و مطبوعاتي پرسش    ـ  هاي برخي كشورهاي عربي سياست

 . ساختند به مشروعيت سالح مقاومت مطرح مي
هـاي مـسلح      نشيني اسراييل، مطابق قرارداد طـائف همـه گـروه       به باور اين گروه، پس از عقب

اهللا نيز تنها در چارچوب مبارزه با اسـراييل        بايست خلع سالح شده و حزب غيررسمي در لبنان مي
اي   امكان حفظ سالح خود را يافته بود و با خروج اسراييل از جنوب لبنان، ديگر هيچ عذر و بهانـه          

 . ماند براي مسلح ماندن آن باقي نمي
هايي از خاك لبنان همچون مزارع شـبعا در     اهللا همواره بر باقي ماندن بخش در مقابل اما حزب

تر اين رژيم در آينـده را نيـز           اشغال رژيم صهيونيستي تاكيد كرده و ضمنا امكان حمالت گسترده  
اهللا قبل از واگذاري سالح خود خواهان تـشكيل ارتـشي         همچنين حزب. پنداشت دور از ذهن نمي

پس از  .  قدرتمند، مجهز و آموزش ديده بود كه تاب مقابله با تجاوزات مكرر اسراييل را داشته باشد       
تنها هيچ مخالفتي با تحويل سالح خود نخواهد داشت كه در ايـن راسـتا بيـشترين                  اين، حزب نه

 . همكاري را با دولت لبنان صورت خواهد داد
جويـي و     هـاي سياسـي مقاومـت را بهانـه          هاي مخالف مقاومت در مقابل، ايـن خواسـته       گروه

از آنجـا كـه     .  كردنـد   گيري مـي    اي موضوع خلع سالح را پي       طور مصرانه  فريبكاري تلقي كرده و به
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با اتكاي به قدرت خود، تـوان       )  هاي ماروني و سني عموما جريان(اهللا  نيروهاي داخلي مخالف حزب
واسطه رياست جمهوري اميل لحود كه        انجام چنين اقدام خطرناكي را نداشته و ارتش لبنان نيز به 

اهللا بود، تمايل و البته تواني براي انجام ايـن كـار نداشـت، لـذا             از متحدان راهبردي سوريه و حزب
هـاي    دنبـال تحقـق خواسـته      المللي به مخالفان كوشيدند تا از طريق شوراي امنيت و نهادهاي بين

 . خود بروند
هـاي    عنـوان متحـدان سـنتي جريـان         هاي آمريكا، فرانسه و انگليـس بـه         رو با تالش    از همين

بــه بهانــه كارشــكني ســوريه در انتخــاب         2004 ســپتامبر    2 ضــدمقاومت در لبنــان در تــاريخ       
اي از سوي شوراي امنيت به تـصويب رسـيد كـه مطـابق آن                جمهور جديد لبنان، قطعنامه رييس

همچنيـن  .  بايست به سرعت از اين كشور خارج شـوند  تمامي نيروهاي خارجي حاضر در لبنان مي
نظامي لبناني و غيرلبناني موجود در خـاك    هاي شبه اين قطعنامه خواستار خلع سالح تمامي گروه

سـازي    اين كشور شده و در نهايت خواستار سيطره دولت لبنان بر تمام قلمرو اين كشور و زمينـه            
  )United Nations Press, 2005: 34. (جمهور جديد شد براي انتخاب رييس

عنـوان    معناي خروج ارتش سوريه بـه      طور طبيعي از ديد مقاومت بخش اول اين قطعنامه به    به
اهللا اشاره داشـته      پشتيبان اصلي مقاومت از لبنان و بخش دوم آن نيز به خلع سالح مقاومت حزب   

 . آمد عنوان يك تهديد حياتي براي مقاومت به حساب مي و به
و به بيـش از يـك دهـه قبـل             1990 البته تقاضاها براي خروج ارتش سوريه از لبنان به دهه       

كـاري نتـايج انتخابـات و تقلـب در            سازي سوريه بـه دسـت       زماني كه آمريكا با متهم    .  گردد  بازمي
هاي بزرگي در آن شـده بـود،          كه مقاومت اسالمي موفق به پيروزي 1992 انتخابات پارلماني سال 

 ) 371 : 2006 وضاح، . (خواستار خروج اين كشور از لبنان گرديد
وجود نداشته و كماكـان       1559 در هر صورت هيچ ضمانت اجرايي براي تحقق مفاد قطعنامه        

هـاي ايـن      اهللا بـه خواسـته      گرا و كشورهاي حامي آن از عدم تمكين سوريه و حـزب              جريان غرب
قطعنامه شوراي امنيت ناخرسند بودند؛ اما اين مساله چندان ادامه نيافـت تـا آنجـا كـه كمـتر از                  

و كـشته     2005 چندماه پس از صدور قطعنامه، و با انفجار بمبي بر سر راه رفيق حريري در فوريه      
از هميـن رو جريـان      .  اهللا همـوار گرديـد      شدن وي، راه براي برخـورد جـدي بـا سـوريه و حـزب           
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گراي لبناني اندكي پس از ترور حريري با ادعاي اشغال سي سـاله لبنـان توسـط سـوريه بـا              غرب
 »انتفاضـه اسـتقالل   «دعوت طرفداران خود به تظاهرات گسترده در غرب بيروت، اقدام به اعـالم           

  )Bunce, 2011: 5(. نموده و خروج نيروهاي اين كشور از لبنان را خواستار گرديدند

اهللا و امل نيز با ترتيب دادن يك گردهمايي عظيـم در بـيروت، ضـمن اعـالم                   در مقابل حزب
شـدت    بستگي با سوريه و بشار اسد و تشكر از خدمات وي و ارتـش كـشورش بـه لبنـان، بـه                   هم

را رد نموده و حضور سوريه در خـاك لبنـان را عامـل بازدارنـده جنـگ                1559 محتواي قطعنامه 
 ) 128 و  116 ـ115 : 2006  ،سليم. (داخلي در اين كشور برشمردند

توانـست موجوديـت مقاومـت و         اهللا اين ترور از سه جهت مي در هر صورت از ديد امل و حزب
 : داد طايفه شيعه را مورد تهديد قرار مي

ويـژه بـا      به.  اي و مذهبي ميان شيعيان و اهل سنت هاي طائفه ور شدن درگيري امكان شعله. 1 
 ؛... هاي مذهبي موجود در آن برهه در عراق، پاكستان، افغانستان و  توجه به موج خشونت

 المللي عليه سالح مقاومت؛ هاي داخلي و بين مكان توطئها. 2 
مكان خارج شدن سوريه از لبنان كه به بروز خالء راهـبردي و امنيـتي در لبنـان خواهـد                ا.  3 

 ). 1391 مرداد  22 گفتگو با دكتر عدنان سيدحسين، . (انجاميد
گرا انگـشت اتهـام را بـه سـوي دسـتگاه             هاي غرب در هر صورت بالفاصله پس از ترور، جريان

امنيتي سوريه در اين كشور نشانه رفته و خواستار خروج نيروهاي سوري از اين كشور و در نهايت         
بر اثـر فـشارهاي زيـاد         2005 مارس    5 اندكي پس از اين ماجرا در    .  اهللا گرديدند خلع سالح حزب

كشورهاي غربي و شوراي امنيت، بشار اسد دستور خروج نيروهاي ايـن كـشور را از لبنـان صـادر          
و بـا خـروج آخـرين سـربازان سـوري از لبنـان،                2005 آوريل    26 ترتيب در تاريخ      نموده و بدين  

  )Scheller. 2013: 139(. جامه عمل پوشانيد 1559 نخستين خواسته قطعنامه 

سازي سوريه در اين ترور در واقع حـضور      مارس براي متهم 14 گراي  ترين ادله جريان غرب مهم
گسترده امنيتي و نظامي سوريه در لبنان بود كـه بـه بـاور مخالفـان، انجـام چنيـن تـرور مهمـي                      

دوم آنكه از چند ماه پيـش   .  هاي امنيتي سوريه صورت گرفته باشد توانست بدون اطالع دستگاه نمي
از ترور حريري، نوعي كشمكش سياسي ميان وي و دولـت سـوريه در خـصوص اصـالحيه قـانون               
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هدف از ارايه اين اليحه از سوي سوريه در واقع تـالش بـراي تمديـد دوره             .  اساسي لبنان برقرار بود
متحد سوريه براي يك دوره ديگر بود كه با مخالفت شـديد رفيـق         »اميل لحود«رياست جمهوري 

و در اعتراض به      2004 اكتبر    20 حريري و در نهايت استعفاي وي از پست نخست وزيري در تاريخ  
مخالفان، تحريك سوريه بـه تـرور رفيـق حريـري را نتيجـه چنـان                 .  همين مساله صورت پذيرفت   
  )Department of Public Information, 2006: 505. (كردند كشمكش متقابلي تفسير مي

مذهـب   هاي سـني    با خروج نيروهاي سوريه از لبنان اكنون مخالفان مقاومت كه عموما جريان      
اهللا   اين كشور در كنار بخشي از مسيحيان اين كشور بودند، انگشت اتهام خود را بـه سـوي حـزب         

نشانه گرفته و آن را شريك سوريه و مجري ترور رفيق حريري معرفـي نمـوده و خواسـتار خلـع                   
شـوراي امنيـت مبـني بـر          1636 و    1595 هـاي     در اين بين صدور قطعنامـه    .  سالح آن گرديدند
مثابه برگـي ديگـر از        اهللا و امل به     المللي ويژه ترور رفيق حريري، از سوي حزب   تشكيل دادگاه بين

ـان     اهللا به به بيان ديگر امل و حزب.  ها عليه مقاومت اسالمي ارزيابي گرديد دفتر توطئه عنوان دو جري
ـان              مهم شيعه، نوك پيكان تهديدات را اين بار نه عليه منافع حزبي خود، كـه عليـه موجوديـت جري

دو طرف بـه همـراه        2005 رو در هشتم مارس    ازاين.  كردند مقاومت و طائفه شيعه در لبنان تلقي مي
ـ   سو همچون جريان مسيحي المرده، جريان سني حزب قومـي           هاي هم برخي ديگر از احزاب و گروه

ـامي افـراد            »مارس 8 ائتالف «اجتماعي سوريه و جبهه اسالمي كار اقدام به تاسيس  نمـوده كـه تم
( .حاضر در آن بر لزوم حفظ سالح مقاومت و دفاع از مقاومت ضد اسراييلي آن اشتراك نظر داشـتند    

Eisenlohr, 2011: 200(  

اهللا را وارد سـطوح راهـبردي         ترين عاملي كه از اين برهه به بعد روابط ميان امل و حـزب         مهم
واسـطه دو     نمود در واقع، فهم طرفين از تهديدشدگي موجوديت طائفه شيعه و جريان مقاومت بـه   

) عنوان متحد راهبردي مقاومـت      ترور حريري و خروج ارتش سوريه از لبنان به (اتفاق مهم يادشده 
گرا، انگشت اتهام ترور را به سوي مقـاومتي نـشانه گرفتـه       هاي غرب چه آنكه در اساس جريان. بود

. گفتگو با دكتر كامل وزنه    . (هاي حماسي آن سربرآورده بود    بودند كه از خاك طائفه شيعه و ارزش
 ) 1391 مرداد  15 : بيروت

ترين سطح از مناسبات در اين        اهللا از روي آوردن به راهبردي   در واقع اهداف اصلي امل و حزب
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 : توان در سه محور ذيل خالصه نمود دوره خطرناك را مي
 سابقه دشمنان داخلي و خارجي؛ حفظ موجوديت طائفه شيعه در برابر هجمات بي .1 
ورود قدرتمند در دولت لبنان و مناسبات جديد قدرت در سايه خـروج سـوريه از لبنـان و              .2 

 تقويت مخالفان مقاومت؛
گفتگو با سـرتيپ    ( .هاي داخلي و خارجي در خصوص خلع سالح مقاومت       مقابله با طراحي.  3 

 ) 1391 مرداد  24 : دكتر امين حطيط، بيروت
اهللا در تمامـي      در هر حال اشتراك نظر كامل و همكاري راهبردي دو جنبـش امـل و حـزب                 

گرايـي    كه مصاديق آن در بخش مظاهر هم (تاكنون  2005 اي از سال  مسائل مهم داخلي و منطقه
 . گرايي طرفين خواهد بود ، نشانگر سطح باالي هم)طرفين گذشت

واسطه به تاييد واگذاري موضوع تـرور       گراي سينيوره به مدت دو ماه به سازي دولت غرب معلق
 :Llewellyn, 2010 (المللي با قضاتي غيرلبناني از سوي اين دولت      رفيق حريري به دادگاه بين

واسـطه عـدم تمكيـن وي بـه نظـر             به  2011 سازي دولت سعد حريري در سال        و نيز ساقط)  66
المللي ترور رفيق حريري و در نهايـت روي كـار             اهللا در خصوص عدم همكاري با دادگاه بين    حزب

گرايـي    آوردن دولت نجيب ميقاتي از جمله اقـدامات راهـبردي وزيـران دو جنبـش در دوره هـم               
ـا     المللي هـم    اهللا تشكيل يك دادگاه بين  از ديد حزب )Wilkins, 2013: 66(.  آيد شمار مي به سـو ب

شـود، در واقـع برگـي         هاي دادرسي نيز رعايت نمي      ترين آيين ها كه در آن حتي ابتدايي اهداف غربي
ـان  ديگر از توطئه ـاي غـرب     هاي غربي عليه مقاومت و سالح آن به حساب آمده و اصرار جري گـراي    ه

ـله پـس از            .  اي است   داخلي نيز تنها با هدف تامين چنين خواسته   چه آنكه تجربـه نـشان داد بالفاص
اهللا و چهار تن  شوراي امنيت، اين بار حزب 1559 خروج سوريه از لبنان و تامين اولين بند از قطعنامه 

ـاه     )  مصطفي بدرالدين، سليم عياش، اسد صبرا و حسين حسن عيسي   (از نيروهاي آن  از سـوي دادگ
ـادر       بين ـا ص المللي ترور رفيق حريري به طراحي و اجراي ترور متهم و كيفرخواست و حكم جلب آنه
  )Chalk, 2013: 303-304( .شد

هاي   اهللا و امل اين اقدام را در چارچوب فرايند درازمدت قراردادن خود در ليست سازمان       حزب
سازي آن از مشاركت سياسي در ساختار رسمي قدرت و در نهايت انـزوا و          تروريستي اروپا، محروم
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هاي خود را به صورت مشترك و كامال      از همين رو تمامي تالش.  كنند خلع سالح خود ارزيابي مي
 . اند هماهنگ و با هدف ممانعت از ادامه كار اين دادگاه به كار بسته

 هاي تكفيري در داخل لبنان بر اثر بحران جاري سوريه فعال شدن هسته. 3 ـ4 
گرايي در شام بود كـه عمدتـا          اگرچه سابقه تفكر سلفي و تكفيرگرايي در لبنان تابعي از سلفي  

اي را با خود به همـراه دارد، بـا          نضج گرفته و تجربه حياتي چند دهه »ناصرالدين االلباني«توسط 
بار توسط كـساني همچـون شـيخ سـالم الـشهال و شـيخ                 گرايي نخستين   اين حال انديشه سلفي 

 . عبدالرزاق الزغبي در لبنان عرضه گرديد
چـه آن   .  هاي سلفي در لبنان البته بدون تبعات و بازخوردهاي ضـدامنيتي نبـود       ظهور انديشه

هـاي    ها طي دو دهـه اخـير نقـش مهمـي در نـاامني               ها بيانگر آن است كه اين جريان   كه بررسي
حوادث اردوگاه نهرالبارد، انفجارهاي متعدد در امـاكن عمومـي و           .  اند  سياسي اين كشور ايفا نموده  

... دفاع، حمله به ارتش لبنان، اقدام به ترور مسئوالن كشوري و لـشكري در لبنـان و        عليه مردم بي
 ,Rabil . (آيد  شمار مي   هاي خشونت بار اين جريان در جغرافياي لبنان به    همه مصاديقي از كنش

2014: 145, 197, 201 & 221( 

هـاي جهـادگراي تكفـيري از         با اين حال بحران سوريه و سرازير شدن حجم عظيمي از گـروه  
اي براي شيعي ـ سني جلـوه دادن ايـن نـزاع،              هاي رسانه   سرتاسر جهان به اين كشور و نيز تالش

هاي مختلف جهـادي در       گرايي اين جريان دمانده و موجب تحريك هسته      اي در خشونت روح تازه
 . سرتاسر جهان و از جمله لبنان نيز گرديد

ها نشان از آن دارد كه نسبت انكارناشدني ميان تشديد شيب منازعـات در        مشاهدات و ارزيابي
 . هاي لبنان دارد سوريه و خشونت بارتر شدن تحوالت سوريه با تحركات خشونت بار سلفي

هـاي سـلفي در راسـتاي         بـار ذيـل از سـوي گـروه         تاكنون اقـدامات خـشونت      2011 از سال  
ويژه شيعيان و در نهايـت        هاي ديني و به  سازي فضاي داخلي اين كشور، هجمه به ديگر گروه ناامن

 : برپايي امارت اسالمي در شمال اين كشور صورت پذيرفته است
... محاصره و اشغال مرزهاي لبنان و سوريه همچون همچون قلمون، القصير، تلكلخ، حمص و     ـ 
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 قرار دارند؛ ) استان بعلبك و جنوب(نشين لبنان  كه همگي در مجاورت مناطق شيعه
 ها تن از مردم لبنان؛ عام ده هاي انتحاري متعدد و قتل گذاري اقدام به بمبـ 
 ها نفر از مردم عادي؛ ترور دهـ 
 ها تن از نيروهاي آن؛ گيري ده حمله به ارتش لبنان و كشتن و گروگانـ 
حمله و اشغال موقت برخي مناطق لبنان همچون عرسال، طرابلس، ضنيه، المنيه، بحنين و          ـ 

 ؛ ...المحمره و
 ؛ و)اهللا مركز حزب(ويژه در مناطق مجاور ضاحيه  هاي بيروت به ظهور مسلحانه در خيابانـ 
 .تهديد به اشغال بيروت و شهرهاي شيعه نشين جنوبـ 

هـاي سـلفي و       از آغاز بحران سوريه و تبديل مرزهاي سوريه و لبنان به مسير آمد و شد گـروه  
اهللا بـه ايـن       ها، دو جنبش امـل و حـزب        انتقال تسليحات نظامي به داخل لبنان از سوي اين گروه

هاي تكفيري نشان از طرحي فراتـر از لبنـان دارد       اند كه اقدامات جريان درك مشترك دست يافته
المللي با استفاده از      اي و بين    هاي منطقه كه اين كشور تنها بخشي از پازل تغييرات موردنظر قدرت

 . هاي جهادي است اهرم و ابزار سلفي
ويژه طائفـه شـيعه، نهادهـاي         تهديد موجوديت نظام سياسي لبنان، تمامي طوائف و اقوام و به      

هاي ادراكـي دو جنبـش از سـير           نظامي اين كشور و در نهايت مقاومت اسالمي، از جمله دريافت       
 . آمد شمار مي هاي اين كشور به هاي سلفي تحوالت مرتبط با فعاليت

اهللا در بياناتي در سيزدهمين سالگرد آزادسازي جنوب لبنـان در             عنوان نمونه دبيركل حزب  به
هاي تكفيري براي مقاومت و كل لبنان و در توجيه        در خصوص تهديد جريان 2013  مي 25 تاريخ 

 : گويد اعزام نيروهاي نظامي خود براي آزادسازي شهر القصير مي
هاي مشخـصي از سـوريه ـ         بر سوريه يا استان   ]  هاي تكفيري   جريان[ها    تسلط اين گروه ...« 

فقـط  .  براي لبنان و همه لبنانيان خطري بـزرگ اسـت       ـ  مرز با لبنان هاي هم خصوص اين استان به
بـراي لبنـان، لبنانيـان،      .  اهللا خطرناك نيست، فقط براي شيعيان لبنان خطرناك نيست   براي حزب

پايگـاه رسـمي    (  ».زيستي حـاكم بـر لبنـان خطرنـاك اسـت           حكومت لبنان، مقاومت لبنان و هم
 ) 1392 خرداد  3 مقاومت اسالمي لبنان، 
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گرا   چنين ذهنيتي بود كه دو جنبش از ابتداي بحران سوريه موضعي مشترك و هم     در نتيجه اين
هاي تروريستي سلفي در داخل لبنان و حتي باالتـر       در خصوص اين بحران و ضرورت برخورد با گروه

 . اند ها اتخاذ نموده دستانه عليه اين گروه از آن سياست گسيل نيرو به سوريه با هدف جنگ پيش
ـ   هـاي سـلفي     با توجه به توضيحات ارايه شده، طبيعتا احساس خطر مشترك از جانب جريان      

 . گرايي دو جنبش عنوان نمود توان از ديگر عوامل داخلي در هم تكفيري را مي

 گيري نتيجه
. انـد   اهللا دو تجربه متفاوت از حيات مشترك را طي سه دهه اخير تجربـه كـرده     امل و حزب .1 

گرايـي راهـبردي از دهـه         و فراينـد هـم      19080 بار ميان طرفين در دهه        فرايند واگرايي خشونت
 . سو آغاز شده است بدين1990 
اهللا در دو دهه اخير، از طيفي از عوامل بينشي، انگيزشـي   گرايي ميان امل و حزب فرايند هم .2 

بـا ايـن    .  شكل يافته اسـت )  المللي اي و بين اعم از محيط داخلي لبنان و محيط منطقه(و محيطي 
گرايـي ميـان دو       ترين فاكتورهاي هم    توان از مهم    حال، عوامل برآمده از محيط داخلي لبنان را مي

 . جنبش به حساب آورد
هاي شخصيتي رهبران و كـادر جديـد دو طـرف و برقـراري              از ميان عوامل داخلي، ويژگي .3 

 . ترين داليل برشمرد توان از مهم احترام متقابل ميان طرفين را مي
آزادسازي جنوب لبنان از اشغالگري ارتش رژيم اسراييل توسط مقاومـت اسـالمي، ضـمن             .4 

گرايـي    هاي مختلف لبناني و از جمله جنبـش امـل، بـسترهاي هـم               جلب احترام و تحسين گروه  
 . بيشتري ميان طرفين را فراهم نمود

هاي مستمري براي  كه با پروژه 2005 ترور رفيق حريري و خروج ارتش سوريه از لبنان در سال  .5 
 . ترين سطح خود رسانيده است خلع سالح مقاومت همراه بود، مناسبات دو جنبش را به راهبردي

تكفيري در داخل لبنـان و تـالش آنهـا       ـ  بحران جاري سوريه و فعال شدگي گروهاي سلفي .6 
گرايـي    سازي و هـم     هاي مختلفي از خاك لبنان، از ديگر فاكتورهاي موثر در هم براي اشغال بخش

 . آيد شمار مي طرفين به
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