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 تقييم الدراسة:

تعمل مراكز الدراسات الغربية عىل إدارة حملة تشويه وشيطنة تستهدف حزب الله متّهمة إياه بأنه قوة قادرة  

يعيشها تستغل ضعف الدولة وترّهل النظام إلحكام سيطرتها وتثبيت نفوذها والحيلولة دون حل االزمات التي  

أنها  -ة وعىل راسها الواليات املتحدةمن قوى غربي  -وراءهايقف  يغيب عن ذهن هذه املراكز ومن    . لكنالبلد

م املايض أزمات  القرن  تسعينات  منذ  املتعاقبة  الطائف  التي خلفتها حكومات  بالرتاك�ت  يكن   رتبطة  مل  والتي 

تلعب هذه املراكز دورا أساسيا يف حملة التضليل وبروباغندا   .وال طرف مبارش يف تعقيداتها  حزب الله رشيك فيها

وعالقته لبنان،  يف  سيايس  كفاعل  ودوره  وقدراته  الحزب  حول  واملزيفة  املغلوطة  للمعلومات  بحلفائه   الرتويج 

 وبيئته الحاضنة وببقية الطوائف والتيارات.

أنه كحزب تركّ مرة عىل  كل  مؤكدة يف  االزمات،  واملناورة يف ظل  التأث�  الحزب عىل  قدرة  الدراسة عىل  ز هذه 

مصداقيته محاولة لرضب  ك  ،من منظومة فاسدة  هو جزء اسايس،  الحايل  مشارك وطرف يف املشهد السيايس اللبنا�

عىل   اإلرسائييلاملحتلة ويف كرس عنجهية وسيطرة العدو    األرض يف تحرير    األسايسكحركة مقاومة كان لها الدور  

الله ليس فقط كحركة مقاومة بل كحزب    تمتع به حزبيالذي    سلطة القرار فيه، ك� انها محاولة لرضب التميز

 .العام سيايس مشارك يف املشهد

تعطي الدراسة انطباعا واضحا بأن استهداف حزب الله هو جزء من مرشوع تقوده قوى غربية مؤثرة وعىل راسها 

وعزل   الواليات املتحدة، هدفه نرش روح اإلحباط ب� مختلف الكيانات السياسية اللبنانية وعزلها عن حزب الله

املرتاكمة   االزمات  الله مسؤولية  لتحميل حزب  املحاوالت  كل  أن  واضحا  بات  ذلك،  اىل  إضافة  عنها.  الله  حزب 

سواء بشكل مبارش او غ� مبارش، هدفه ليس فقط اقصاء حزب الله من املشهد السيايس العام، بل وأيضا خلق 

قومات القوة لديه. تعرتف الباحثة يف الدراسة بان رشخ كب� ب� القيادة وبيئتها الحاضنة للوصول اىل رضب كل م

من   �تلك  الله  حزب  وان  واضحة خصوصا  نتائج  اىل  تؤدي  لن  الحزب  عىل  والتصويب  الشيطنة  حملة  اعت�د 

 ولو عىل املدى الطويل.  والتعايش معها االزمات هذهاملقومات التي تجعله قادر فعليا عىل احتواء 
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 مقدمة

فإن وجود دولة هجينة وليس "كاملة" هو أمر مثايل للحفاظ عىل هدفه املتمثل يف امتالك السلطة    الله،بالنسبة لحزب  

 وم�رستها دون مسؤولية تجاه الشعب اللبنا�.

تتبع ج�عة حزب الله اللبنانية   ذلك،يُفرتض أحيانًا أن الجهات الفاعلة غ� الحكومية تطمح إىل االستيالء عىل الدولة. ومع  

األمثل لهدف املجموعة   الحل  هوو وضع هج� بدالً من حالة الدولة "الكاملة"    تحصل من خالله عىل  لفمبسار مخت

املتمثل يف امتالك السلطة وم�رستها. هذا ألنه يف ح� أن حزب الله لديه القدرة العسكرية والقوة القرسية للسيطرة 

ال يتمتع برشعية دولية واسعة وال رشعية محلية   عية، لكنهنفسه يتمتع برش   وبين� يعترب حزب الله  اللبنانية،عىل الدولة  

لك القوة إلقناع غ�  ت�أي ال    -  من غ� بيئتهتلك "سلطة فكرية" عىل اللبناني�  �خارج املوال� اللبناني�. ك� أنه ال  

والحفاظ عليها. منذ عتمد عىل تكتيكات هجينة للحصول عىل السلطة يف لبنان  ي  ولذلك فه  التابع� له بتبني أفكاره.

صعد حزب الله ليصبح الحزب السيايس األكرث تأث�اً يف لبنان   للبنان،يف أعقاب الغزو اإلرسائييل    ،1982إنشائه يف عام  

 ولديه نفوذ عىل الدولة اللبنانية.

ة اللبنانية بـ بصفته جهة فاعلة غ� حكومية، كان عىل حزب الله أن يتخىل عن هدفه املبكر املتمثل يف استبدال الدول

)، حيث أصبح من الواضح أنه يف بلد متعدد الطوائف ال يوجد فيه تجمع ديني  1985"دولة إسالمية" (وفًقا لبيان عام  

طائفة   تحتكرأو  فرض  ك�  األغلبية،    بعينها  عىل  قادرة  واحدة  طائفة  �ثل  مطلق  "فائز"  هناك  يكون  أن  �كن  ال 

 ج مكوناتها األساسية.أيديولوجيتها أو سلطتها بشكل كامل خار 

السياسة   "دخيًال" يف  باعتباره  الله سنوات  الث�نينيات والتسعينيات عىل    اللبنانية،أمىض حزب  أنشطته يف  حيث ركز 

القضايا االجت�عية ب� مكوناته والعمليات العسكرية لتحرير البالد من االحتالل اإلرسائييل. كان التواصل االجت�عي مع 

لخطوة األوىل يف عملية قدمتها املجموعة عىل أنها إعادة الكرامة إىل هذا املجتمع بعد سنوات من املجتمع الشيعي ا
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غالبًا ما كان أقل من املستوى الحرضي للدولة   الشيعة،حيث تعيش نسبة كب�ة من    لبنان،ألن جنوب    الحكومي،اإله�ل  

التنمية. لقد حقق  ،اللبنانية الشيعي    رشعية محلية تتجاوز  الحزب  وبرامج  العسكرية ضد أساسها  املجتمع  العمليات 

  تاريخ انتهاء الصالحية ب مرتبطةمحدودة ته يعني أن قو  "غ� حكومي"االحتالل اإلرسائييل يف لبنان. لكن وضعه كالعب 

بشكل حاسم، كان عىل حزب الله أن يتوقع كيفية   ).2000نهايئ من لبنان (ك� حدث يف عام  الرسائييل  اإل نسحاب  عند اال 

. وخلص إىل أن الوصول إىل السلطة يف لبنان ال يتم من خالل اإلكراه الذي ييل االنسحابالحفاظ عىل أهميته يف اليوم  

ية ومن خالل االستفادة من نقاط الضعف يف نظام الدولة اللبنان سياسية ب� االطرافولكن من خالل اتفاقيات  املطلق،

والبنية التحتية. لكن حزب الله مل يرغب يف الحصول عىل السلطة من خالل أن يصبح عضوا عاديا يف الطبقة السياسية 

، تد عىل جانبي خط ترسيم الدولة�فقد استثنائيته، كان عليه أن  يمن أجل االحتفاظ بالسلطة دون أن    .النخبوية يف لبنان

 وأن يصبح ممثال هجينا. 

ولكنه   الدولة، حزب الله عىل أنه وضع يعترب فيه فاعالً من خارج الدولة اللبنانية، ال يأخذ أوامر من  �كن تعريف تهج�

فإن    وبالتايل،للدولة من التهديدات الخارجية.    عن  الرشعية من قبل الدولة عىل أساس لعب دور داعم يف الدفاعب  يتمتع

بامتالك سلطة عامة بحكم ه  ؤولية. وهذا بدوره سمح لـ الوضع الهج� يعني أن حزب الله حصل عىل السلطة دون مس

كان هناك تركيز كب� عىل    األمر الواقع يف لبنان، سواء إىل جانب الدولة أو يف منافسة مع الدولة أو بالتعاون مع الدولة.

لك أن حزب الله تظهر هذه الورقة بدالً من ذ  .يسمى بـ "اللبننة"، أو لكونه "دولة داخل الدولةما  حزب الله من خالل  

عىل الدولة يف لبنان من داخل مؤسسات الدولة وخارجها. إن الكث�   والسيطرةقد �ا يف مكانته ليكون قادًرا عىل التأث�  

من ترصفات حزب الله تجاه مؤسسات الدولة (مثل اختالس موارد الدولة) تقوم بها أيًضا أحزاب سياسية أخرى يف لبنان.  

لقد زرع النفوذ والسيطرة عىل ،  حزب الله صورة لنفسه عىل أنه "فوق" الفساد  رسم لطاملا ،األخرىعىل عكس األحزاب 

من   ومتكن  ،الدولة من خالل نهج طويل األمد يختلف عن األساليب قص�ة املدى التي يستخدمها عادًة أطراف أخرى

األجندة الذي   صانعالوسيط القوي و صبح أقوى فاعل سيايس يف لبنان، حيث لعب دور  يالحصول عىل سيطرة كافية ل 

 .2011كانت سوريا تتمتع به يف لبنان قبل عام 

 تركز هذه الورقة عىل األساليب التي يستخدمها حزب الله، والعوامل التي يستفيد منها للسيطرة عىل الدولة اللبنانية. 

، والتي 2020و  2005يف لبنان ب� عامي  تستند الورقة بشكل أسايس إىل نتائج الرحالت امليدانية التي أجراها املؤلف  و 

تضمنت زيارات ميدانية يف ب�وت وجنوب لبنان ومقابالت بحثية وجهاً لوجه وعرب اإلنرتنت، فضالً عن محادثات غ� 

الجهات الفاعلة وأصحاب املصلحة مبا يف ذلك أعضاء الج�عات السياسية  و   رسمية مع مجموعة واسعة من األشخاص

الجيش ووسائل اإلعالم. تم التحقق من املعلومات التي تم الحصول عليها مع البيانات التي تم جمعها والخدمة املدنية و 

 من مصادر أخرى. تش� االستشهادات يف الورقة إىل أحدث مصدر رئييس ذي صلة باملعلومات املذكورة. 

 التأث� من خالل مؤسسات الدولة .1

يف   األخرى  األحزاب  مثل  مثله  الله،  حزب  الدولة    لبنان، يستخدم  وأدوات  التحالفات    الرسمية،مؤسسات  عن  فضالً 

 لبناء النفوذ والحفاظ عليه.  السياسية،
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والربملانية  الوزارية  املستويات  متثيل رسمي عىل  الدولة يف وجود  الله عىل  بها حزب  يؤثر  التي  الطرق  إحدى  تتمثل 

إىل تقديم مرشح� لالنتخابات البلدية   ،1985ك� ورد يف بيانه عام    للدولة،والبلدية. انتقل حزب الله من موقع معاٍد  

ثم انتقل الحًقا إىل مناصب وزارية. إن الحصول عىل مقاعد    اللبنانية،األهلية  والنيابية يف التسعينيات بعد انتهاء الحرب  

تيح له  يولكنه    للسلطة،يف موقع رسمي    -مثل األحزاب السياسية الحاكمة يف لبنان    -حكومية ال يضع حزب الله فقط  

  أنشطتها مبا يت�ىش مع مصالحها.   وبالتايل االستفادة من مواردها وتوجيه  الدولة،أيًضا سلطة األمر الواقع عىل مؤسسات  

الذين �تلكون اليد العليا السياسية    -آذار    8يعتمد حزب الله أيًضا عىل حلفائه يف    األخرى،عىل عكس األحزاب    ذلك،ومع  

إىل   ،الحر(املسيحي)آذار / مارس ب� حزب الله والتيار الوطني    8لتوسيع نفوذه بشكل غ� مبارش. تم تشكيل تحالف    -

. وألقى كث�ون يف لبنان باللوم عىل  2005بعد اغتيال رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري يف عام    أخرى،أحزاب  جانب  

واندلعت احتجاجات كب�ة ضد الوجود السوري يف لبنان. قاد حزب الله   الحريري،حزب الله ونظام بشار األسد يف مقتل  

عىل أساس أن االنحياز إىل األحزاب املسيحية   االحتجاجات، هذه  آذار من أجل تعزيز موقعه يف مواجهة    8تشكيل تحالف  

(األضعف) من شأنه أن �نحه شعوراً بالرشعية السياسية الداخلية مع الحفاظ عىل هيمنته عىل حزب الله. رد تحالف 

قودها تيار  آذار. هذه املجموعة ي  14لتحالف الذي يقوده حزب الله بإعالن تشكيل تحالف  عىل امن األحزاب املعارضة  

لكن يف الواقع ال �لك تيار املستقبل القوة للتأث� بشكل كب� عىل سلوك األحزاب   )،املستقبل (برئاسة سعد الحريري

الحزب التقدمي االشرتايك). هذا يعني أنه يف ح� أن و   الكتائب،وحزب    اللبنانية،الرئيسية األخرى يف التحالف (القوات  

آذار. بالنسبة    14فإن تيار املستقبل غ� قادر عىل القيام بذلك يف    آذار،  8حزب الله قادر عىل تحديد االتجاه لتحالف  

حتى داخل    ، مُتارس السلطة بشكل أسايس من خالل الوسائل غ� الرسمية  لبنان،لجميع الفاعل� السياسي� الحاكم� يف  

املؤسسات. كل هذه األحزاب السياسية متارس نفوذها بشكل مبارش من خالل تواجد أعضائها وأنصارها يف   يف   الدولة

آذار داخل مؤسسات الدولة للترصف بطرق   8فإن قدرته عىل االعت�د عىل حلفاء    الله،مؤسسات الدولة. يف حالة حزب  

ة تسمح أيًضا للحزب بتوسيع نفوذه إىل ما بعد وجود أعضائه وداعميه يف  تخدم مصالحه السياسية واألمنية واالقتصادي

 وبالتايل دون أن تكون مسؤولة بشكل مبارش عن أع�ل تلك املؤسسات.  -تلك املؤسسات 

 استخدام الوزارات •

منذ عام    ولكن  مصالحه،يستخدم حزب الله التمثيل الوزاري لخدمة    لبنان،مثل األحزاب السياسية الحاكمة األخرى يف  

حق النقض (الفيتو) يف   ، اىلامتد تأث� الج�عة يف الحكومة إىل ما بعد وجود وزيري حزب الله يف أي حكومة  ،2008

حيث شغل أعضائه وأنصاره الثلث زائد واحد من جميع املناصب الوزارية. يف أعقاب االحتجاجات   اللبنا�،مجلس الوزراء  

شهد لبنان ألول مرة تشكيل حكومة   ،2019أكتوبر / ترشين األول    17ندلعت يف  الج�ه�ية املناهضة للحكومة التي ا

تحت السيطرة الفعلية لحزب الله حيث رفض خصومه السياسيون االنض�م   ، وهيوزيراً   20تكنوقراطية مفرتضة من  

 . أكتوبر  17ثورة عىل آذار حول كيفية الرد  14إىل مجلس الوزراء بعد الخالفات ب� أعضاء تحالف 

بتوجيه موارد الوزارة    -مثل األحزاب السياسية الحاكمة األخرى يف لبنان    -تسمح السيطرة عىل بعض الوزارات لحزب الله  

. يف عام  2014حتى    2009كان يشغلها وزير يف حزب الله من عام    املثال،عىل سبيل    الزراعة،حقيبة  ف  ،بطرق تفيد ناخبيه

بـ "التوزيع االنتقايئ"   حسن،حس� الحاج    الحزب،وزير الزراعة يف    املزارع�،رئيس نقابة    الحويك،اتهم أنطوان    ،2011

 فوائد اإلجراءات الحكومية الجديدة الهادفة إىل تحس� البنية التحتية الزراعية.  ل
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 2009ك� هو الحال بالنسبة لألطراف األخرى. من أواخر عام  الله، الوزارات هي أيًضا مصدر دخل لحزب السيطرة عىل

وهو   فنيش،يرأسه محمد  كان  )  OMSARمكتب وزير الدولة لإلصالح اإلداري (  املثال، عىل سبيل    ،2014إىل أوائل عام  

إحدى سلطات مكافحة الفساد   -  OMSARاملت  تع  فنيش،تحت إدارة  و مسؤول كب� يف حزب الله منذ فرتة طويلة.  

عىل مناقصة إنشاء مصانع إدارة النفايات الصلبة، بتمويل من االتحاد األورويب يف ش�ل لبنان.    -املعينة من قبل الحكومة  

زعمت فيه أن العديد من مشاريع إدارة   TRT Worldبعد عدة سنوات، نرش تقرير استقصايئ عرب وكالة األنباء الرتكية 

النفايات التي �ولها االتحاد األورويب يف لبنان كانت مزيفة، وأن أموال االتحاد األورويب وقع اختالسها. املناقصات العامة 

يف لبنان ليست شفافة وال تخضع إلجراءات املساءلة، واستخدام حزب الله الواضح للمناقصات لتحويل األموال للرشكات  

 لحزب.التابعة لها ليست فريدة من نوعها ل

تعامل األحزاب السياسية الحاكمة يف لبنان مع مؤسسات الدولة كمصدر للدخل هو أحد األسباب التي جعلت 

 البالد تسجل نتائج سيئة يف التصنيف العاملي في� يتعلق بالفساد.

يف سياق تدخله يف الحرب األهلية يف سوريا، والعدد الكب� من جرحى املقاتل� نتيجة لذلك، سعى حزب الله للسيطرة  

عىل وزارة الصحة العامة اللبنانية من خالل تعي� أحد أعضائه وزيراً. وزير الصحة يف الحكومة التي تم تشكيلها عام 

تقالة الحكومة إثر انفجار مرفأ ب�وت يف آب) هو حمد حسن الذي (والتي أصبحت إدارة ترصيف أع�ل بعد اس 2020

كل من وزارة الصحة العامة ووزارة املالية يف مجلس   السيطرة عىلرشحه حزب الله لهذا الدور. يرص حزب الله عىل  

ه ليست نادرة الوزراء املقبل، م� �نحه سيطرة مبارشة عىل قطاع� رئيسي� مرتبط� بشدة مبصالحه. تكتيكات مثل هذ

 ب� األحزاب السياسية األخرى يف لبنان.  

)، ضغط تيار املستقبل (دون جدوى) عىل حقيبة الشؤون 2019(التي سقطت يف    2018يف مفاوضات تشكيل الحكومة يف  

بوزارة االجت�عية لتذهب إىل أحد أعضائها. يف وقت كتابة هذا التقرير أيًضا، كان التيار الوطني الحر يحاول املطالبة  

الدولية   األموال  بتدفق  الضغط  مثل هذا  ربط  االجت�عية، �كن  الشؤون  وزارة  حالة  املقبلة. يف  الحكومة  الطاقة يف 

(املساعدة الرئيسية لدعم الالجئ�)، ونتيجة لذلك يُنظر إىل الوزارة عىل أنها مورد مربح لألطراف التي تعا� من ضائقة 

عىل أنها مصدر دخل مستقبيل  ظر إىل احتياطيات الغاز الطبيعي يف رشق البحر املتوسط  يُن  الطاقة،مالية. يف حالة وزارة  

كوس   للبنان، للعمل  تسعى  التي  لألطراف  محتملة  فرصة  فهي  السياسية   يطوبالتايل  األحزاب  تعامل  الغاز.  تجارة  يف 

الد تسجل نتائج سيئة يف التصنيف الحاكمة يف لبنان مع مؤسسات الدولة كمصدر للدخل هو أحد األسباب التي جعلت الب

 العاملي في� يتعلق بالفساد. 

بين� يتفىش الفساد داخل مؤسسات الدولة يف لبنان، وتشارك فيه معظم األحزاب السياسية الحاكمة يف البالد بطريقة 

التسرت عىل مثل    ما، يربز حزب الله بسبب تورطه يف أنشطة عاملية غ� مرشوعة. و�كن أن تساعد الرقابة الوزارية يف

هذه األنشطة. عىل سبيل املثال، من شأن السيطرة عىل وزارة املالية أن تساعد يف ح�ية تورط حزب الله يف مكافحة  

  -غسيل األموال، والحيلولة دون تدقيق الدولة، ال سي� في� يتعلق باملال الذي يتلقاه حزب الله من الشتات الشيعي  

من مجموعة البحث   2010األحزاب السياسية األخرى يف لبنان. وفًقا لوثيقة مرسبة عام  وهو مصدر متويل ال تتمتع به  

حزب الله عىل السيطرة عىل وزارة الزراعة ألن الج�عة كانت (يف   أسباب ارصارفإن أحد    ويكيليكس،نرشتها    سرتاتفور،
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ألسمدة) لتصنيع املتفجرات حيث كانت ذلك الوقت) تعتمد بشكل متزايد عىل نرتات األمونيوم (التي تستخدم عادة يف ا

تكافح لرشاء متفجرات من الدرجة العسكرية والحصول عليها. ورد يف الوثيقة أن حزب الله كان يشرتي األسمدة من 

فإن تأث� حزب الله عىل وزارة الزراعة سّهل    لبنان،وفًقا لشاهد عيان قابله مؤلف هذه الورقة يف  و سوريا عرب الوزارة،  

النقل لإلعالن عن البضائع غ� املرشوعة كبذور الستخدامها يف   املرشوعة،أيًضا تجارة املخدرات غ�   مع تزوير أوراق 

 الزراعة. 

 استخدام موظفي الخدمة املدنية •

ولكن أيًضا من خالل الخدمة املدنية.    الوزاري،يزرع حزب الله نفوذه داخل مؤسسات الدولة ليس فقط عىل املستوى  

لكن حزب الله يفعل ذلك بشكل   لناخبيها، تستخدم األحزاب السياسية األخرى الخدمة املدنية ملنح وظائف القطاع العام  

بنظام   محدود  اللبنانية  املدنية  الخدمة  يف  الشيعية  للجالية  املخصصة  األماكن  عدد  أن  من  الرغم  منهجية. عىل  أكرث 

حسب   وأيًضا،   املدنية؛إن حزب الله يساعد املرشح� الشيعة يف التحض� المتحانات القبول يف مجلس الخدمة  ف   الحصص،

أو إذا   النجاح،سواء كان ذلك لتقليل عالمة    -  قوائميستخدم تأث�ه يف الربملان والحكومة للضغط عىل ال  الحسابات،أحد  

بشكل   إعداد مرشحيهالحزب من  حتى يتمكن    مسبًقا،ة االمتحان  فشل املرشحون الشيعة يف االمتحانات أو لترسيب أسئل

 أفضل. 

ك� هو الحال مع األطراف األخرى يف لبنان.    الدخل،تأث� حزب الله من خالل الخدمة املدنية هو قناة أخرى لتوليد  

الوزير. وهذا يسمح  التي �كن توزيعها دون توقيع  العام لكل وزارة لديه حق الوصول إىل األموال املخصصة  املدير 

بالحصول عىل األموال بغض النظر عمن هو وزير يف أي   اللبنانية،مثله مثل األحزاب األخرى يف الحكومة    الله،لحزب  

عىل مثل هذه األموال من خالل قيام الوزارات بتقديم منح   الله،مبا يف ذلك حزب    الحكومة،تحصل األحزاب يف  وقت.  

عىل سبيل املثال، متول جمعية   االجت�عية،للمنظ�ت غ� الحكومية (بعضها قد يكون مزيًفا) التابعة لها. وزارة الشؤون  

بعد وفاة مؤسسها، والتي تم تجميد أصولها يف البنوك اللبنانية  املربات الخ�ية التي أصبحت تحت سيطرة حزب الله  

عام   عام    2016منذ  منذ  إيران  التمويل من  األمريكية. نقص  العقوبات  ``    ،2018نتيجة  نتيجة السرتاتيجية عقوبات 

 أقل،درجة  ب  وكذلك،والخسائر الفادحة ب� مقاتيل حزب الله يف سوريا (  طهران،الضغط األقىص '' إلدارة ترامب عىل  

ترك حزب الله غ� قادر عىل الحفاظ عىل املستوى املعتاد من الخدمات االجت�عية  )،تكلفة مشاركته يف العراق واليمن

ورد أن حزب الله قد استخدم نفوذه عىل مدير عام وزارة الشؤون    الظروف،ملجتمعه من خالل قنواته املعتادة. يف هذه  

إلقناعه بتخصيص املزيد من امليزانية واملوارد والخدمات لتعويض   )، (عضو يف حزب الله  القايض عبد الله أحمد  االجت�عية،

 متويل حزب الله. 

 استخدام مؤسسات وقرارات الدولة األخرى •

قرارات مجلس الوزراء بشأن "جمعيات النفع العام" هي آلية �كن من خاللها لـ "حزب الله" واألطراف اللبنانية األخرى  

البضا املعفاة من  است�اد  أنشطته   ذلك،ومع    الج�رك.ئع  املراسيم لخلق غطاء لبعض  أيًضا هذه  الله  يستخدم حزب 

تصبح املنظمة مؤهلة للحصول عىل مساعدة من الحكومة والبلديات وتعفى   عامة، األمنية. مبجرد تعي� جمعية منفعة  

ب� املنظ�ت التابعة لحزب الله التي تم   من جميع الرضائب والرسوم وكذلك من الج�رك عىل جميع املشرتيات. ومن
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). جهاد البناء يديره املجلس التنفيذي 2000ترشين األول    25منحها مرسوًما هي جمعية جهاد البناء (تاريخ املرسوم  

ئرة لحزب الله، ويضم كيانات مختلفة تتعامل مع البناء والزراعة واملياه والطرق والصناعة وح�ية البيئة، باإلضافة إىل دا

فنية تعمل بالرشاكة مع العديد من الكيانات الحكومية اللبنانية، ال سي� من خالل البلديات واتحادات البلديات يف 

 الجمعية،املناطق ذات األغلبية الشيعية. يستخدم حزب الله نفوذه إلجبار البلديات ومؤسسات الدولة عىل العمل مع  

وقعت    ،2014املياه والرصف الصحي والتدريب املهني للمزارع�. يف عام  خاصة عندما يتعلق األمر مبشاريع الزراعة و 

بروتوكول تعاون رسمي مع جهاد البناء لتقديم مجموعة   حسن،التي كانت تحت قيادة حس� الحاج    الزراعة،وزارة  

طريقة العمل هذه لـ "حزب الله" بالحصول عىل الفضل يف أي مرشوع   تسمح  واسعة من األنشطة الزراعية والتدريب.

 تقوم به الوزارة من خالل جهاد البناء. 

ع أخرى) إىل لبنان دون دفع الرسوم الجمركية، متكن جهاد البناء من است�اد مواد البناء (من ب� سل  ذلك،باإلضافة إىل  

 مع وزارة النقل واألشغال العامة كوسيلة لتوسيع البنية التحتية األمنية لحزب الله.  ام عالقاتهاواستخد

التحتية تحت األرض واملرافق األمنية لحزب  تستخدم جمعية   البنية  لتوسيع  العام ًرسا  املال  البناء  يف عام  الله.  جهاد 

التي لعبت دوًرا رئيسيًا يف تطوير القدرات التكنولوجية    كونسالتينج،آرتش    الخاص،جل جهاد البناء رشكة القطاع  س  ،2005

تبيع برامج الكمبيوتر وتستورد األجهزة التكنولوجية.    Compu-Houseمن خالل التعاون مع رشكة تسمى    لحزب الله. 

سلطان خليفة أسعد. عاقبت وزارة الخزانة األمريكية    البناء،  مؤسس ومالك كمبيو هاوس هو املدير العام السابق لجهاد

 .2020رشكة آرك لالستشارات وأسعد يف سبتمرب 

 17مؤسسة الشهيد هي منظمة أخرى تابعة لحزب الله تم تصنيفها عىل أنها جمعية ذات منفعة عامة (تاريخ املرسوم:  

  العامة، ن خالل تلقيها التمويل من وزارة الصحة  وزارة. مال) والتي تستفيد من العمل عن كثب مع  1995أغسطس  

متكنت بشكل فعال من الحصول عىل املعدات الطبية واألدوية وسيارات اإلسعاف املدعومة من الدولة. خالل املرحلة  

 وجه   -يف وقت تزايد القلق العام بشأن عدم كفاية التزويد داخل املستشفيات العامة يف لبنان  كورونا  األوىل من جائحة  

حزب الله اهت�ًما إعالميًا كب�ًا المتالكه سيارات اإلسعاف واملعدات الطبية. لكن حزب الله أهمل ذكر أن موارده الخاصة 

قد تم الحصول عليها من خالل آلية الدولة. وبهذه الطريقة، استفاد حزب الله من الدولة اللبنانية ماديًا، وكذلك من  

 للدولة، األمر الذي جعل حزب الله يبدو كمكمل رضوري للدولة.خالل إدراك الجمهور للضعف املؤسيس 

وتش� أنشطته يف    للحزب،مصدر دخل مهم    -املرشوعة وغ� املرشوعة    -يعترب تورط حزب الله يف تجارة األدوية  

 تورطه يف الفساد.  مستوىهذا املجال إىل 

هو مصدر مهم إليرادات التنظيم. تش� أنشطته يف    -املرشوعة وغ� املرشوعة    -إن تورط حزب الله يف تجارة األدوية  

اندلعت فضيحة حيث تب� أن رشكات األدوية املرتبطة بعبد    ،2012تورطه يف الفساد. يف عام    مستوىهذا املجال إىل  

الله والوز تتعامل  اللطيف فنيش، شقيق مسؤول كب� يف حزب  السابق محمد فنيش،  تزوير مع  أدوية مزيفة    معير 

أمل الحزب الشيعي الرئييس اآلخر يف لبنان والحليف   ركةتوقيع وزير الصحة آنذاك (عيل حسن خليل وهو مقرب من حل

اللطيف فنيش نفسه إىل   الله). سلم عبد  وأغلقت   2014لكن أطلق رساحه بكفالة يف عام    السلطات،املقرب لحزب 

، اململوكة  New Allpharmaمنحت وزارة الصحة العامة (برئاسة حمد حسن) ترخيًصا لرشكة    ،2021ضية. يف عام  الق
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إىل لبنان. حصلت رشكات خاصة أخرى تابعة ألحزاب سياسية    19للكوفيد  لعبد اللطيف فنيش، الست�اد لقاح سينوفارم  

حات ضد ف�وس كورونا أداة جديدة للرعاية السياسية  غ� مرتبطة بحزب الله عىل تراخيص م�ثلة، حيث أصبحت اللقا

 واالستفادة املحتملة يف لبنان. 

عىل عكس األحزاب السياسية غ� الشيعية األخرى، يحافظ حزب الله أيًضا عىل نفوذه من خالل البلديات اللبنانية. يف 

كة أمل اسميًا. شكلت املجموعتان اتحاد الضاحية الجنوبية لب�وت، يسيطر حزب الله حرصيًا عىل جميع البلديات، أو حر 

بلديات الضاحية الجنوبية لب�وت، الذي يستحوذ عىل أمواله الخاصة و�كنه أيًضا تجميع التمويل من البلديات ملشاريع، 

عمل  غالبًا ما يتم متويلها من خالل املساعدة الدولية. االتحاد مسؤول عن إدارة قوة الرشطة البلدية يف املنطقة، والتي ت

يتقاضون رواتب من الدولة. يوجه حزب الله الرشطة البلدية   1000تحت إرشاف حزب الله ولكن أعضائها البالغ عددهم  

بتعي� ضابط ارتباط محيل من املجموعة للتنسيق مع رئيس البلدية. ك� أن سيطرة حزب الله عىل عضوية املجلس 

لرئاسة مجلس الوزراء وبالتايل معفاة من الرضائب والرسوم أي  وهي مؤسسة تابعة للدولة    -اإلسالمي الشيعي األعىل  

 تسمح له أيًضا باست�اد مجموعة واسعة من البضائع عرب مطار وميناء ب�وت دون دفع رسوم جمركية.   -الجمركية 

 استخدام الحلفاء •

رئيسي�   سياسي�  تحالف�  الله  حزب  والتواطؤ    -شكل  اإلكراه  من  مزيج  خالل  تق  -من  منذ  بسبب  املصالح.  ارب 

الث�نينيات، سعى حزب الله إىل إخضاع أو سحق خصومه، سواء أكانوا شيعة أم ال. (في� يتعلق بالحزب األول، انترص 

حزب الله يف معاركه ضد منافسته آنذاك حركة أمل يف الث�نينيات. أما في� يتعلق باألخ�ة، فقد ارتبط أعضاء الحزب أو  

الج�عات املعارضة له ،  بعقد ونصف العقد املاضي� بسلسلة اغتياالت لشخصيات عامة مرتبطة  املنتسبون إليه خالل ال

. تحالف حزب الله مع أمل 2005حيث أدانت املحكمة الخاصة بلبنان أحد أعضاء حزب الله باغتيال رفيق الحريري عام  

اللبنا  النواب  رئيًسا ملجلس  كان  نبيه بري،  أمل،  أهمية خاصة ألن زعيم  املالية 1992� منذ عام  له  األزمة  . يف سياق 

، استجاب مجلس النواب لدعوات عامة إلجراء تدقيق ملرصف لبنان (البنك 2019الشديدة التي تفاقمت يف لبنان يف عام  

باعت�د قرار غ� ملزم   التنازيل    كنوع من  باألساس،  -املركزي)  الذي يتطلب إجراء تدقيق    -التدب�  الترشيع  من  بدالً 

. �كن أن يُعزى ذلك جزئيًا إىل رغبة النخبة السياسية يف تجنب التدقيق يف مشاركتها يف القطاع املرصيف، مبا يف  صييلتف

ذلك األموال اململوكة ألفراد شيعة مقرب� من حزب الله وأمل يف القطاع املرصيف. تلك املبادئ التي يستحيل تنفيذها  

 تدعم تجنب املساءلة. 

املردة والتيار الوطني الحر. التحالف    ، مثلآذار مع األحزاب املسيحية  8حزب الله أيًضا إىل تحالف    ، انضم2005منذ عام  

أعطى حزب الله إرشافًا ملحوظًا عىل الدولة   -مؤسسه ميشال عون هو الرئيس اللبنا� الحايل    -مع التيار الوطني الحر  

يايس بين� يسيطر حزب الله عىل الخلفية. سمح هذا  اللبنانية من خالل وجود حليف رئييس عىل خط املواجهة الس

ومتكن التيار الوطني الحر، من خالل  حكومة،  التحالف لحزب الله باالحتفاظ بحد أد� نسبياً من الوجود املبارش يف ال

  تحالفه مع حزب الله، من زيادة قاعدته الداعمة داخل املجتمع املسيحي من خالل السيطرة عىل حقائب وزارية أكرث 

بدخوله يف تحالف مع التيار الوطني    من أي حزب مسيحي آخر وامتالكه أكرب حضور برملا� ب� الج�عات املسيحية.
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الحر، كان عىل حزب الله أن يدعم وصول هذا الحزب إىل موارد الدولة واملوارد املالية األخرى، وبالتايل تعزيز تواطؤ 

 النخب السياسية واالقتصادية صفقات للحفاظ عىل ثروتها وسلطتها. حزب الله يف النظام اللبنا� الذي تعقد فيه 

، حصل حزب الله وحلفاؤه عىل غالبية املقاعد الربملانية للمرة األوىل، 2018. يف عام  2005�ا التحالف منذ إنشائه يف عام  

لله يف املجموعة األخ�ة.  مقعًدا للتحالف الذي يقوده حزب ا  44مقعًدا، مقابل    128مقعًدا من أصل    72حيث فازوا بـ  

مقعًدا. وهكذا فإن العمل مع الحلفاء يسمح لحزب الله    13فاز مرشحو حزب الله مبا مجموعه    ،2018و  2009يف عامي  

حزب    فانّ يف لبنان. حتى قبل أن يحصل التحالف الذي يقوده حزب الله عىل أغلبية برملانية،    بالتأث� عىل الترشيعات 

املقرر فيها خالل الجلسات التي من    -جعله يستفرس  يم�    -اء التحالف للتغيب عن الربملان  الله قادر عىل حشد أعض

، عندما انتهت الوالية الرئاسية الثانية مليشال سلي�ن، عرقل  2014مناقشة أمر يتعارض مع مصالح حزب الله. منذ مايو 

دم املشاركة يف الجلسات، يف جهد منسق حزب الله وحلفاؤه مجلس النواب ومجلس الوزراء ملدة عام� من خالل ع

 وناجح يف نهاية املطاف لفرض انتخاب ميشال عون لرئاسة الجمهورية. 

اللجان  فيها. تقوم هذه  التي هو وحلفاؤه أعضاء  النيابية  اللجان  التأث� من خالل عمل  الله قادر عىل  ك� أن حزب 

الله وحلفاؤهم  مبراجعة وتعديل واعت�د محتوى الترشيعات التي يتم التصو النواب. نواب حزب  يت عليها من قبل 

مثل أعضاء اللجان األخرى من األحزاب   -ممثلون يف جميع اللجان الربملانية، مبا يف ذلك لجنة مكافحة الفساد، وهم  

  قادرون عىل الضغط من أجل تأجيل مراجعة الترشيعات إىل أجل غ� مسمى كوسيلة منع   -األخرى املمثلة يف الربملان  

 اإلجراءات التي يعتربونها ضارة مبصالحهم.

عىل سبيل املثال، يلعب حزب الله دوًرا مهً� يف اللجنة الربملانية للمرأة والطفل، حيث أوقف ترشيعات تهدف إىل رفع  

حوال سن املوافقة عىل الزواج، واعترب أن اإلصالح ينتزع السلطة من املؤسسات الدينية التي تسيطر حاليًا عىل قوان� األ 

 الجعفرية. املحكمةالشخصية، مثل 

 التأث� من خالل املعامالت املالية والعقود العامة  .2

األنشطة املرشوعة وغ�  الفاصلة ب�  الخطوط  اللبنانية عىل استمرار تاليش  السياسية  للنخب  الراسخة  تعمل املصالح 

 طويلة. املرشوعة التي استفاد منها حزب الله واألحزاب األخرى منذ فرتة 

ترشيعات يف  حزب الله، مثله مثل األحزاب السياسية الحاكمة األخرى يف لبنان، قادر عىل استغالل الرتاخي يف التمويل و 

يف هذا الصدد، قد تنتمي األحزاب السياسية اللبنانية إىل   .وتداب� العقود العامة ملصلحته الخاصة يف عدد من الحاالت

يثبت هذا تحالفات متنافسة ولكنها إما تعمل باتفاق ضمني مع بعضها البعض أو تغض الطرف عن تجاوزات اآلخرين.  

ىل أنه نتاج نظام  نظام اتفاقيات النخبة يف لبنان. عىل هذا النحو، يجب أن يُنظر إىل نفوذ حزب الله املتزايد جزئياً ع  االمر

سيايس يعزز التعاون ب� النخب للحفاظ عىل الوضع الراهن الذي �ّكنهم من الوصول إىل السلطة. يقلل حزب الله من 

أن أفعاله �كن تتبعها بالكامل، لكن التعاون غ�   احت�ليةالدخول يف اتفاقيات رسمية مع أطراف خارج تحالفه لتقليل 

 األطراف هو القاعدة يف لبنان. الرسمي والتواطؤ ب� جميع 

 



11 
 

 استخدام العقود العامة  •

ال يوجد يف لبنان عملية رسمية تتطلب الشفافية الكاملة يف إرساء املناقصات والعقود العامة. يتم استغالل ذلك من قبل 

التمويل من خ لتوليد  الخاصة  الذي يستخدم الرشكات  الله،  البالد، مبا يف ذلك حزب  الحاكمة يف  العقود  األحزاب  الل 

يف بعض األحيان، يتم الحصول عىل العقود العامة من قبل أعضاء حزب الله بقبول ضمني من قبل خصومه   العامة.

، وهي رشكة قريبة من حزب الله، Samaمالي� دوالر لرشكة    3، ورد أن الدولة اللبنانية دفعت  2014السياسي�. يف عام  

لعام من بث مباريات كأس العامل لكرة القدم؛ امتلكت س� الحقوق الحرصية اململوكة للقطاع ا  Télé Libanحتى تتمكن  

. قبل وقت قص� من كأس  2018تكرر الرتتيب يف عام    املباريات.الوحيدة التي كانت تعرض    ،beIN Sportsلبث قنوات  

ومة ملحاربة قرصنة القنوات  استضافت س� مؤمتراً يف فندق فينيسيا الفاخر يف ب�وت كجزء من الحملة املزع   ، 2018العامل  

ووزير   )،باإلضافة إىل كبار الشخصيات يف س�، حرض املؤمتر وزير اإلعالم ملحم الريايش (ممثالً للرئيس عون  الفضائية.

فنيش) والنائب   وعيل فواز (ممثالً عن وزير الشباب محمد  )،االتصاالت ج�ل الجراح (ممثالً لرئيس الوزراء الحريري

نزيه نجم (جزء من تيار املستقبل) ورامي الريس (املمثل اإلعالمي للحزب التقدمي االشرتايك) وممثلون عن أجهزة أمن 

للغاية ألن س�   إدارة س�، طارق زينان، كلمة قال فيها إن قيادة الرشكة سعيدة  ألقى عضو مجلس  والدولة الدولة. 

مجانًا، وكجزء    Télé Libanاللبنانية تعمالن مًعا لض�ن أن يتمكن الجميع يف لبنان من مشاهدة كأس العامل من خالل  

 القرصنة. ملحاربةمن جهد 

العقد لرشكة س� خاضًعا ملناقصة عامة ألنه مل يكن هناك رشط رسمي من الدولة   الواقع، مل يكن منح  لكن يف 

 املناقصة.اللبنانية ملثل هذه 

تبنى    ،2019مع اشتداد األزمة املالية يف لبنان، ومع العقوبات األمريكية األعمق التي استهدفت إيران وحزب الله يف عام  

الذي يُنظر إىل حكومته عىل   -ال سي� ضد رئيس الوزراء السابق فؤاد السنيورة    الفساد، حزب الله خطابًا عاًما ملكافحة  

مة من قبل الواليات املتحدة، ومن هو شخصية رئيسية يف تيار املستقبل بسعد الحريري. نطاق واسع عىل أنها مدعو 

هذا الخطاب املناهض للفساد تم توجيهه عىل نطاق أوسع أيًضا. عىل سبيل املثال، ألقى النائب عن حزب الله حسن 

، ستؤدي إىل  االية، إذا تم الكشف عنهقال فيه إن هناك وثائق بحوزة وزارة امل  2019فضل الله خطابًا يف شباط / فرباير  

 ،بأصابع االتهام إىل األطراف األخرى بزعم رسقتها ملوارد الدولة  االشارةسجن العديد من الشخصيات الحكومية الرئيسية.  

  ساعدت حزب الله عىل التنصل من املسؤولية عن األزمة املالية التي تحيط بلبنان، فضالً عن االنتباه من تأث� العقوبات 

قدرة   محارصة  أنه تمكان ناخبو حزب الله يعانون نتيجة األزمة املالية والعقوبات تعني    .األمريكية املشددة عىل متويله

 عىل املساعدة.  حزبال

األع�ل   الرسمية مع رجال  الرشاكات غ�  متزايد عىل  يعتمد بشكل  الله  كان حزب  العلنية،  الرغم من خطاباته  عىل 

،  2020لحكومي� إلدارة شؤونه املالية بطرق من شأنها االلتفاف عىل العقوبات. يف سبتمرب / أيلول  املسيحي� واملسؤول� ا

` وجه    فينيانوس،قبت الواليات املتحدة وزير النقل واألشغال العامة السابق يوسف  اع صالح من وجوه املعىل أساس أنه̀ 

 ،الرشكات اململوكة لحزب الله بعقود حكومية مبالي� الدوالرات، مبا يف ذلك ض�ن فوز  اللهحزب  لقتصادية  ال سياسية واال
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وفًقا لوزارة الخزانة األمريكية، قام فينيانوس ".  نقل األموال من الوزارات الحكومية إىل املؤسسات املرتبطة بحزب اللهو 

 بسحب األموال من رشكة آرك كونسلتينج ومع�ر لالستشارات عندما كان وزيراً. 

املسؤولية   التملّص منع االتهام إىل أطراف أخرى بزعم رسقتها ملوارد الدولة ساعد حزب الله عىل  إن توجيه أصاب

 عن األزمة املالية التي تحيط بلبنان، فضالً عن االنتباه من تأث� العقوبات األمريكية املشددة عىل متويله. 

 Archء املرتبطت� بحزب الله. اتُهمت رشكة  ك� فرضت وزارة الخزانة األمريكية عقوبات عىل رشكتي الهندسة والبنا

Consulting    وMeamar Construction   .بامتالكها أو إدارتها من قبل حزب الله وخضوعها للمجلس التنفيذي للحزب

كرشكة خاصة من قبل جهاد البناء لالنخراط يف بناء املستشفيات واملدارس   2005تأسست رشكة آرك لالستشارات يف عام  

لتحتية ومشاريع املياه يف لبنان والخارج. قالت وزارة الخزانة األمريكية إن الرشكت� فازتا بعقود عامة مبالي� والبنية ا

البقاع  و ،  دالدوالرات من الدولة اللبنانية (بشكل رئييس من خالل البلديات التي يسيطر عليها حزب الله يف جنوب البال 

أموال باختالس  تقومان  وكانتا  اللهدة  لفائ  والهرمل)  لحزب  التنفيذي  آرتش .  املجلس  لرشكة  اإللكرتو�  املوقع  يش� 

لشؤون   كونسلتينج املتحدة  لألمم  السامية  املفوضية  مثل  دولية  لبلديات مختلفة ومنظ�ت  نفذت مشاريع  أنها  إىل 

 .  الالجئ� والصليب األحمر واألونروا

 استخدام اللوائح التجارية واملالية للدولة •

باملؤسسات التجارية، جزء م� �ّكن رشكات مثل س� من العمل ك� تفعل هو القواعد املتساهلة يف لبنان في� يتعلق  

م� يعني أن الرشكات �كن أن توجد كشبكة معقدة تجعل اكتشاف املصالح واملعامالت أمرًا صعبًا. يكشف البحث يف 

اسم   تستخدم  للجمهور عن ثالث رشكات  املتاح  التجاري  إحدى  Samaالسجل  فوزي منصور.  مرتبطة مبحمد  وكلها   ،

مدرج أيًضا يف السجل التجاري    وهوعادل ج�ل الدين كمحامي لها    فادي  ويقدم،    Sama Group SARLالرشكات،  

) التي  Sol Blanc  ،Al Mansouri Real Estate  ،V69 Real Estateباسم عضو مجلس إدارة ومساهم يف ثالث رشكات (

  ، Sama SAL  يرأس مجلس إدارتها صالح عيل عايص ، املعتمد من قبل وزارة الخزانة األمريكية. الرشكة الثانية هي رشكة 

حيث دفعت هذه األماكن   لبنان،التي أبرمت اتفاقية مع نقابة أصحاب املطاعم واملقاهي والنوادي الليلية واملعجنات يف  

سهم يف رشكة س� الثالثة    9000. ك� متتلك رشكة الكبيدة لالستث�ر القابضة  2018رسوًما مقابل عرض كأس العامل يف عام  

القابضة ومتتلك   الكبيدة لالستث�ر  القابضة ش.م.ل. ك� أسست رشكة  سه�ً يف رشكة تدعى    780املسجلة باسم س� 

Trisat Communications Company Limited SAL  متتلك رشكة .Trisat    سهً� يف رشكة    40بدورهاKabida 

Invest Holding،    تدرج منصور.  فوزي  العام هو محمد  لها.   Trisatومديرها  معتمد  فادي عيل حرقوص كمرشف 

والتي    Fneish، وهي رشكة أدوية مرتبطة بعائلة    New Allpharma SARLحرقوص هو أيًضا املرشف املعتمد لرشكة  

 . 2012كانت متورطة يف فضيحة األدوية املزيفة يف عام 

وقد مّكن ضعف الدولة اللبنانية من ذلك من   ،إن انخراط حزب الله يف غسيل األموال كمصدر لإليرادات موثق جيداً 

ألمد يف البالد.  فضالً عن ترشيعات الرسية املرصفية طويلة ا   واملالية،خالل ضعف املراقبة والتنظيم للمؤسسات التجارية  

م� أدى إىل إغالق عدد من   والعامل، كانت وزارة الخزانة األمريكية تتعقب النشاط املايل غ� املرشوع لحزب الله يف لبنان  

نه سهل مثل هذا النشاط ومتكن حزب الله من تغطية مساراته يف لبنان أل البنوك يف لبنان (مثل البنك اللبنا� الكندي)  
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الفسادجزئيًا من خالل وج الح�ية من  الدولة بهدف  العمل   ،ود متثيل رفيع داخل سلطات  الحال يف فريق  ك� هو 

 الوزاري ملكافحة الفساد ويف هيئة التفتيش املركزية التي تهدف إىل اإلرشاف عىل املؤسسات التجارية.

رجال األع�ل األجانب الذين  حيث يستطيع    مبارش،يستخدم حزب الله أيًضا مناطق التجارة الحرة اللبنانية بشكل غ�  

قد يكونون متورط� يف أنشطة غ� مرشوعة (مثل غسيل األموال أو تجارة املاس املصطنع) خارج البالد تسجيل العديد 

، عىل سبيل املثال) أو الرشكات التابعة. تعمل األبناء(الزوج أو    اقاربهم  أس�ءمن الرشكات يف لبنان باسمهم أو تحت  

الرشكات يف   املجاالت  هذه  واسعة من  واملجوهرات   -مجموعة  والرتفيه  السياحة  إىل  والهندسة  والعقارات  البناء  من 

وتستفيد من مناطق التجارة الحرة يف لبنان الست�اد وتخزين وإعادة تصدير البضائع. يف بعض    -والتجارة العامة والفن  

، م� �نح الرشكات مرونة كب�ة  علومات واضحة عنهاالرشكات ملالسجالت الرسمية التي تسجل مثل هذه    فتقداألحيان، ت

 يف العمل دون أن يتم تعقبها.

. ومع 1982القرض الحسن التي تأسست عام    ةمثال آخر عىل استفادة حزب الله من ضبابية اللوائح اللبنانية هو جمعي

، توقف حزب الله 2019نان يف عام  تزايد العقوبات الدولية التي تستهدف حزب الله، ومع اشتداد األزمة املالية يف لب

اللبنانية    عن االعت�د عىلوأتباعه إىل حد كب�    القرض الحسن يف معامالته   توجه جمهوره اىلبدالً من ذلك  و البنوك 

املالية. بعد العمل بشكل غ� رسمي ملدة خمس سنوات، تم تسجيل الجمعية رسميًا كمنظمة غ� حكومية يف وزارة 

 تغطية ، لكنها تعمل كوكالة إقراض لالئت�ن الصغ� وبنك بحكم األمر الواقع يسمح لحزب الله ب1987الداخلية يف عام  

عنارصه وتحويل األموال. ومبا أنه غ� مصنف كمرصف أو مؤسسة مالية، فإنه ال يخضع لقوان� البنوك املتعلقة باملعامالت 

النقدية واإلقراض وليس له أي عالقة مبرصف لبنان. القرض الحسن مصدر رئييس للذهب والعمالت األجنبية لحزب الله، 

 الدوالر األمرييك خارج النظام املرصيف اللبنا�.ويستخدم كوسيلة لتوجيه األموال النقدية ب

توضح األمثلة املذكورة أعاله أن حزب الله، مثل النخب السياسية األخرى يف لبنان، يستغل ضعف البنية التحتية للدولة 

. وهذا يجعل وأن الخط الفاصل ب� األنشطة املرشوعة وغ� املرشوعة غالبًا ما يكون غ� واضح  مصالحها،اللبنانية لتعزيز  

لألحزاب   الراسخة  املصالح  أن  ك�  العقوبات.  من خالل  الستهدافها  الفساد  يف  املتورطة  املؤسسات  عزل  الصعب  من 

السياسية األخرى يف لبنان تزيل أو عىل األقل تقلل من الحوافز املحلية إلصالح النظام، ألن اإلصالح الحقيقي من شأنه 

تجدر اإلشارة إىل أنه ال يوجد طرف آخر يف لبنان لديه فعليًا وسيلة   ذلك،اد. ومع  أن يكشف عن تورطها يف الرتبح والفس

التي سمحت ملكونات حزب الله بالحصول عىل بديل للنظام املرصيف الرسمي    الحسن،مالية خاصة به، ك� يف حالة القرض  

 يف لبنان.  الحالية األزمة يف الجاري

 النفوذ من خالل مراقبة الحدود الربية .3

أدت كميات من نرتات األمونيوم املمزوجة مبواد كيميائية أخرى   كب�ا، حيث  2020آب    4ن االنفجار يف مرفأ ب�وت يف  كا

إىل تكثيف االهت�م املحيل والدويل  و   املئات،م� أدى إىل مقتل وجرح    به،إىل تدم� امليناء واملناطق السكنية املحيطة  

بشأن تورط حزب الله يف امليناء ويف الحرب يف سوريا دع�ً لنظام بشار األسد. لدى التنظيم سجل موثق يف استخدام 

هي أحد مكونات الرباميل املتفجرة التي استخدمها نظام األسد يف  و نرتات األمونيوم لصنع املتفجرات واملادة الكيميائية  
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السوري. تأث� حزب الله عىل امليناء وعىل حدود لبنان مع سوريا وثيق الصلة بضعف الدولة اللبنانية والفساد    الرصاع

 . املسترشي يف لبنان

 مراقبة الحدود •

يربز حزب الله ب� جميع الالعب� السياسي� يف لبنان يف السيطرة الفعلية عىل حدود لبنان مع سوريا. متارس هذه الرقابة 

، يف املراحل األوىل 1976التواطؤ مع سلطات الدولة منذ زمن االحتالل العسكري السوري للبنان، الذي بدأ عام  من خالل  

عام   أخ�ًا يف  وانتهى  اللبنانية،  األهلية  الحرب  ب� 2005من  الحدود  "عالقة خاصة" جعلت  لبنان وسوريا  لدى  كان   ،

والفساد داخل   ضعف إرشاف الدولة عىل ديناميكيات الحدودساهم  مفتوحة وخارج السيطرة وسهلة االخرتاق.    البلدين

إدارة الج�رك ومؤسسات الدولة األخرى، واملصالح املكتسبة من قبل أعضاء النخب الضالعة يف التجارة املرشوعة وغ�  

�، وكقناة  إدارة الحدود اللبنانية السورية. يستخدم حزب الله األرايض السورية لتدريب ونرش مقاتلضعف  املرشوعة يف  

منذ فرتة   أّن سعي الحزب  ك�  ألسلحة تنطلق من إيران كذلك لتهريب املخدرات والسلع واألسلحة يف كال االتجاه�، 

تمتع حاليًا  ي  وهويف الرصاع السوري أدى إىل تكثيف أنشطته عرب الحدود،    رطه و تو   ،طويلة مل�رسة السيطرة عىل الحدود

 بسلطة فعلية عىل كامل الحدود.

 ة حزب الله الفعلية عىل حدود لبنان مع سوريا تتم من خالل التواطؤ مع سلطات الدولةسيطر 

، لكن مدى مشاركته لهيعترب تورط حزب الله يف عمليات التهريب عرب الحدود، مبا يف ذلك املخدرات، مصدر دخل مهم 

يف عام    حادة.يف تهريب البضائع قد ازداد خالل العام� املاضي� حيث ترضر كل من لبنان وسوريا بأزمات اقتصادية  

اجتذب تهريب حزب الله للبضائع التي تدعمها الدولة اللبنانية للبيع يف سوريا اهت�ًما عاًما كب�ًا. �كن ربط   ،2020

يب القمح والوقود املدعوم� بالضغوط االقتصادية التي يواجهها الحزب وداعمه الرئييس إيران انخراط حزب الله يف تهر

نتيجة العقوبات األمريكية عىل إيران وتدخل حزب الله يف الحرب يف سوريا. حزب الله يهرب زيت الديزل والبنزين من 

لديزل املدعوم من الدولة يف السوق اللبنانية مبتوسط  لبنان إىل سوريا بالتعاون مع ماهر األسد ولواءه الرابع. يباع زيت ا

 ألف ل�ة لبنانية.  15ل�ة لبنانية. حزب الله واللواء الرابع يبيعانه يف سوريا بسعر وسطي  9000سعر 

السورية من دون املرور بالرضورة   -يؤمن حزب الله مسارات الشاحنات من املحطات اللبنانية باتجاه الحدود اللبنانية  

عنارص حزب الله بالتعاون مع جنود ، يرافق  ومبجرد وصولهم إىل األرايض السورية  ،رب املعابر الحدودية اللبنانية الرسميةع

مليون دوالر شهريًا   300حزب الله حوايل  هذا االمر عىل  اللواء الرابع الشاحنات إىل وجهاتها النهائية. يف املتوسط، يدر  

لحدود مع سوريا. والزاوية التي يجب الرتكيز عليها يف هذا السياق هي أن حزب عن طريق تهريب وقود الديزل عرب ا

الله يحصل عىل السلع املدعومة من الدولة عن طريق نفوذه داخل مؤسسات الدولة. ذكر أحد شهود العيان أن مواطن�  

عنجر يف سهل البقاع، يف ذلك    يف   2020لبناني� يف البلدة الحدودية اعرتضوا شاحنات وقود كانت متجهة إىل سوريا عام  

الوقود  بنقل  إذنًا رسميًا  لديهم  أن  الطاقة إلثبات  قبل وزارة  يبدو من  السائقون وثائق مرخصة عىل ما  الوقت، قدم 

 املدعوم إىل خارج لبنان. 



15 
 

الله،  يستخدم حزب الله التهريب ليس فقط كمصدر للدخل ولكن أيًضا كعملة سياسية. بعد تشكيل تحالف مع حزب  

لبنان، وخاصة يف املناطق املسيحية، من خالل فتح أع�ل تجارية  أنحاء  التوسع يف جميع  الحر يف  الوطني  التيار  بدأ 

جديدة (من محالت البقالة الصغ�ة إىل املخابز ومحالت املالبس والهواتف املحمولة ومحالت الكمبيوتر، إىل تجار التجزئة 

ء) وبالتايل خلق فرص عمل جديدة خاصة للشباب يف مناطقهم. كانت املواد املباعة يف لألثاث املنزيل وموردي مواد البنا

هذه املحالت أرخص من أي مكان آخر، حيث كان توريدها يأيت عرب طرق التهريب التي يسيطر عليها حزب الله. ك� 

للناخب� املحلي� لألخ�، عىل  دعم حزب الله التيار الوطني الحر يف فتح مكاتب جديدة تقدم خدمات الدعم االجت�عي  

غرار �وذج الخدمات االجت�عية الخاص بحزب الله. سمح ذلك للتيار الوطني الحر بتطوير قدرته عىل تقديم الخدمات 

املحلية التي مل تكن موجودة من قبل، م� ساعد بدوره عىل زيادة عدد املقاعد التي فاز بها يف االنتخابات الربملانية لعام  

2018. 

 استع�ل مرفأ ب�وت  •

) تتعامل  2002دار مرفأ ب�وت من قبل ما يسمى "اللجنة االنتقالية" (تم تشكيل لجنة جديدة يف عام  ي،  1993منذ عام  

مع جميع األمور املالية للمرفأ دون الخضوع ألي تدقيق أو رقابة من قبل الحكومة. ال تتمتع أي من وزارة املالية أو 

مالحظاته عىل العطاءات ملزمة) أو ديوان املحاسبة أو هيئة التفتيش املركزي   عدّ املركزية (الذي ال تمجلس املناقصات  

حيث أن    -عىل الرغم من حقيقة أن اللجنة االنتقالية تستخدم األموال العامة    -بأي صالحيات لتفقد أنشطة الهيئة  

رتها غ� شفافة. عىل مر السن�، �ت مشاركة حزب الله يف امليناء  الهيئة ليست كيانًا عاًما وال كيانًا خاًصا وبالتايل فإن إدا

من خالل صالته بالنخب السياسية واألحزاب املمثلة يف اللجنة االنتقالية (من بينهم أصدقاء مرتبطون بحركة أمل، ومنذ 

وذ عىل امليناء، مثل يوسف  مع التيار الوطني الحر). كان لحزب الله أيًضا صالت قوية مع وزراء بارزين لهم نف  2005عام  

 ).2020حتى كانون الثا� (يناير)  2016فينيانوس (الذي توىل حقيبة النقل واألشغال العامة من 

عىل املستوى العمليايت، يستفيد حزب الله، مثل النخب السياسية األخرى يف لبنان، من الفساد القائم يف جميع كيانات 

اإليرادات واست�اد وتصدير البضائع غ� املرشوعة. زعمت مصادر مل تسمها، نقلتها  الدولة املرتبطة مبرفأ ب�وت لتوليد  

مليون دوالر فقط كرسوم جمركية سنويًا من املرفأ،  800، أنه نتيجة للفساد، تتلقى الدولة اللبنانية 2020العرب يف عام 

ر التي يجب أن تكسبها بشكل مرشوع. من خالل مليارات دوال  3املبلغ املقدر بـ  -وفًقا لهذه املصادر نفسها  -بدالً من 

تزعم املصادر أن الدولة تشرتك يف اإليرادات املفقودة مع حزب الله، م� يوفر مصدر دخل آخر  ،  اإليرادات الجمركية

 للحزب.

  صحيفة الجمهورية تحقيقاً يرشح بالتفصيل كيفية عمل الفساد في� يتعلق بالواردات والصادرات  نرشت  2013يف عام  

يف مرفأ ب�وت. وينطبق الوصف عىل العمليات التي تقوم بها جميع الجهات املتورطة يف الفساد يف امليناء، وال يقترص 

عىل حزب الله وحلفائه. ونقل التقرير عن ضابط ج�رك ُسئل عن عملية است�اد أجهزة التلفزيون املصنوعة يف الص�  

حساب الضابط: "يجب أن تعلن الرشكة أن هذه" شاشات كمبيوتر  بشكل يجعلها معفاة من الرسوم الجمركية. حسب  

التلفزيون التي لديها   الجمركية،"وليست" تلفزيونات "، ألن شاشات الكمبيوتر معفاة من الرسوم   عىل عكس أجهزة 

تبار وهي رشوة محسوبة جيًدا تأخذ يف االع  الرشاوى،يجب دفع    ذلك،يف املائة. باإلضافة إىل    5معدل جمريك بنسبة  
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املعدل الذي كان يجب دفعه كرسوم جمركية ورضيبة القيمة املضافة. '' وتش� التقديرات إىل أن است�اد أجهزة التلفزيون 

دوالر إذا تم ذلك من خالل الوسائل   27000مقابل    فقط،دوالر    12000بهذه الطريقة كان سيكلف يف ذلك الوقت  

الج�رك كانوا متواطئ� ليس فقط يف تسهيل التهرب من فحص البضائع   وأضاف تقرير الجمهورية أن مسؤويل  القانونية.

ولكن أيًضا يف التعاون مع أصحاب األع�ل وإدارة السجل التجاري يف عملية إعادة   معفاة،وتسجيل الواردات عىل أنها  

لبنان البضائع (باستخدام مستندات مزورة). �كن لجميع هؤالء املسؤول� تسجيل شحنة من  عىل    أنها،عىل    تصدير 

يف ح� أن الشحنة �كن أن تحتوي يف الواقع عىل أي يشء ذي قيمة قليلة.    تصديرها،أجهزة تلفزيون معاد    املثال،سبيل  

�كن للكيان التجاري الذي يعيد تصدير أجهزة التلفزيون املفرتضة أن يطالب وزارة املالية بالرسوم الجمركية ورضيبة 

 بين� يف الواقع تبيع البضائع يف السوق اللبنانية.  است�ادها،أنها دفعتها عىل  القيمة املضافة التي يفرتض

حيث يختلف حزب الله عن منافسيه يف مدى استخدامه ملرفأ ب�وت لنقل املخدرات واألسلحة واملواد املتفجرة داخل 

تدخل البضائع غ� املرشوعة   األحيان،تفتيش. يف بعض  أي  لبنان وخارجه دون أي إرشاف من الدولة عىل عملياته أو  

يتم تخزين املواد املستخدمة يف صنع املتفجرات يف امليناء وجمعها   أخرى،لبنان عرب امليناء لنقلها برا إىل سوريا. يف أوقات  

أضافت وزارة الخزانة األمريكية مسؤول حزب الله رفيع املستوى وفيق    ،2019مؤقتًا لتجهيزها للشحن يف الخارج. يف عام  

استغل صفا موانئ لبنان واملعابر الحدودية    الله،لحزب  بصفته رئيس الجهاز األمني  "  قائلة:  العقوبات،إىل قامئة    صفا

استفاد حزب الله من صفا لتسهيل مرور   املثال،. عىل سبيل  "لتهريب املمنوعات وتسهيل السفر نيابة عن حزب الله

. قام حزب الله عىل وجه التحديد بتوجيه شحنات  ب�وتإىل ميناء    املرشوعة،مبا يف ذلك املخدرات واألسلحة غ�    املواد،

سهل  و سّهل حزب الله خدمات يف مطار ب�وت.    ،2018اعتباًرا من    ذلك،معينة عرب صفا لتجنب التدقيق. باإلضافة إىل  

فرض العقوبات عىل الصفا مل يحد من سيطرة حزب الله   الحظ أنّ امل  صفا أيًضا سفر عنارص حزب الله عرب معرب حدودي.

 عىل مرفأ ب�وت.

  -املادة الكيميائية الرئيسية التي تسببت يف االنفجار    -أثار تورط حزب الله يف است�اد وتصدير نرتات األمونيوم  

 عرب امليناء تساؤالت حول ارتباطها بنرتات األمونيوم يف االنفجار. 

 ملؤسسات العسكرية واألمنية التأث� عىل ا .4

الله رشعية داخل الدولة دون مساءلة تتطلبها  الصيغة األمنية للبنان "الجيش والشعب واملقاومة" تضفي عىل حزب 

التي صيغت بـ "الجيش والشعب واملقاومة".    الدولة،استفاد حزب الله من "صيغة" أمن    ،2008منذ عام    مؤسسة الدولة.

الله قوة    -أو قوات الدفاع الوطني يف سوريا    العراق،عىل عكس قوات الحشد الشعبي يف    -يف لبنان   ال يُعترب حزب 

، كرست بيانات  2008ال ينص الدستور اللبنا� عىل مثل هذه القوات. بدالً من ذلك، منذ عام    ، حيثعسكرية مساعدة

مخ تحديد  وزارية  دون  ولكن  اللبنا�،  الجيش  بخالف  املسلح  الرشعي  الوحيد  الكيان  باعتباره  الله  مكانة حزب  تلفة 

واجباته أو مسؤولياته مقابل هذا الحق االستثنايئ يف امتالك واستخدام األسلحة باسم الدفاع الوطني. مبعنى آخر، أعطت 

 ديره بذريعة األمن القومي. البيانات الوزارية حزب الله حرية استخدام القوة حسب تق
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 استخدام الجيش اللبنا�  •

، الذي أنهى الحرب األهلية اللبنانية رسمياً، عىل حل جميع امليليشيات اللبنانية وغ�  1989نص اتفاق الطائف لعام  

املسلحة `` يجب إعادة تنظيم مخابرات القوات  هعىل أنه سيتم تعزيز الجيش الوطني، وأن  اللبنانية يف البالد. ك� نص

نظرًا ألن لبنان يف ذلك الوقت كان ال يزال تحت االحتالل اإلرسائييل، فقد و حرصيًا. ومع ذلك،    لخدمة أهداف عسكرية

"سي لبنان  أن  االتفاقية عىل  أخرى يف  مادة  اللبنانية من تنصت  األرايض  لتحرير جميع  الالزمة  الخطوات  طلب جميع 

'. عىل الرغم من أن االتفاقية مل ترش رصاحًة إىل حزب الله أو قعىل جميع املناط االحتالل اإلرسائييل، لنرش سيادة الدولة  

"مقاومة"   كلمة  به    -تستخدم  بديل (حرصي) خاص  كاسم  الله الحًقا  تبناها حزب  الحكومة   - التي  استخدمت  فقد 

تلعب دوراً رئيسياً يف تحرير لبنان اللبنانية البند املتعلق باالحتالل اإلرسائييل ملنح حزب الله مكانة استثنائية عىل أساس  

الحكومة اللبنانية  حصل نقاش ب� ،2000وبعد انسحاب إرسائيل من جنوب لبنان يف عام   السن�،من إرسائيل. عىل مر 

الله   (يقول بعض    حولوحزب  للبنان  الجنوبية  الحدود  عليها عىل طول  املتنازع  لألرايض  اإلرسائييل  االحتالل  استمرار 

) يسمح لحزب الله باالحتفاظ  ةلبناني  اأنه  ان حزب الله يؤكد و لكن الحكومة اللبنانية    سورية،  شبعاالسكان إن مزارع  

 . يلارسائبأسلحته عىل أساس أنها رضورية لح�ية وتحرير لبنان من 

إن استخدام حزب الله للسالح لرتهيب خصومه مهد الطريق أمامه لرتسيخ مكانته الخاصة بالقوة داخل الدولة اللبنانية 

الله بانتظام إىل صيغة "الجيش والشعب واملقاومة" لتربير    ،2008وبالتايل زيادة نفوذه السيايس. منذ عام   لجأ حزب 

ف السيايس الداخيل يف لبنان إىل استخدام حزب الله أسلحته ضد مواطن� أدى الخال   ذلك،مع    ،2008يف مايو    أفعاله.

إقالة رئيس أمن املطارات املوايل لحزب   الوقت  اللبنانية يف ذلك  وفيق شق� وتفكيك   الله،لبناني�. حاولت الحكومة 

الله سيطرة عسكرية   فرض حزب  ذلك،شبكة اتصاالت حزب الله، التي كانت تعمل دون أي إرشاف من الدولة. رداً عىل  

م� أدى إىل أزمة حكومية تم حلها بتشكيل إدارة وحدة وطنية جديدة يتمتع فيها حزب الله وحلفاؤه بحق   ب�وت،عىل  

النقض (الفيتو) ألول مرة. وأشار البيان الوزاري لهذه الحكومة الجديدة إىل صيغة مل تكن موجودة من قبل يف الوثائق 

األمنية اللبنانية تتكون من "الجيش والشعب واملقاومة" للدفاع عن لبنان من أي عدوان. كان وهي أن البنية    الحكومية،

التي يهيمن   -هذا البيان مبثابة تغي� فعيل يف الدستور. نفس الصيغة األمنية تكررت يف البيان الوزاري للحكومة التالية  

إلضايف بأن الحكومة ستعمل عىل "توحيد موقف اللبناني�  مع التعهد ا  ،2009التي تشكلت يف عام    -عليها حزب الله أيًضا  

 من خالل االتفاق عىل اسرتاتيجية شاملة للدفاع الوطني".  

إن استخدام حزب الله للسالح لرتهيب خصومه مهد الطريق أمامه لرتسيخ مكانته الخاصة بالقوة داخل الدولة اللبنانية 

الله بانتظام إىل صيغة "الجيش والشعب واملقاومة" لتربير    ،2008وبالتايل زيادة نفوذه السيايس. منذ عام   لجأ حزب 

الرصاع    املثال،أفعاله. عىل سبيل   الله يف  أعقاب تورط حزب  الصيغة    السوري، يف  الحزب  ملا استخدم  ليعزز مواجهته 

ضوح يف معركة عرسال  وكذلك التهديدات اإلرسائيلية. وقد ظهر ذلك بو " للبنان،  التهديدات الجهادية "التكف�يةاس�ها  

حيث قدم حزب الله تدخله إىل جانب الجيش اللبنا� ضد الجهادي� الذين عربوا الحدود إىل لبنان من سوريا    ،2017عام  

فإن "معركة عرسال    األوسط،ك� ترجمها واستشهد بها معهد الرشق    اإليرانية،عىل أنه "نرص". وبحسب وكالة أنباء تسنيم  

ا نفوذ حزب  اللبنانية". وأشار   الدولةلله وقوته يف مؤسسات  أظهرت مدى  واألمنية  السياسية والعسكرية  واملنظ�ت 

 ومقاومة "يشجع حزب الله عىل االحتفاظ بسالحه".  شعب"مثلث ذهبي بعنوان" جيش و  وراملقال نفسه إىل أن ظه
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ولكن من دون املساءلة التي ستخضع   الدولة،فائدة الصيغة بالنسبة لـ "حزب الله" هي أنها متنح الج�عة رشعية داخل  

املسموح بها بحجة ح�ية لبنان من "أي   بتوسيع نطاق أع�لهللحزب  لها لو أصبحت مؤسسة تابعة للدولة. ك� يسمح  

بأن تدخله العسكري يف سوريا يهدف إىل الدفاع عن لبنان    فإن تربيره  ، املثالاعتداء" حسب البيانات الوزارية. عىل سبيل  

من الجهادي� يتناقض مع سياسة لبنان الرصيحة املتمثلة يف النأي بالنفس عن الرصاع السوري. ك� متيّز الصيغة بشكل 

لسالح والترسيح وإعادة  م� يلغي إمكانية فرض إجراءات إصالح قطاع األمن مثل نزع ا  "،واضح ب� الجيش و"املقاومة

ال تهج�  الله. وهذا يجعل  الله  بنيةاإلدماج عىل حزب  الدولة مع حزب  من  ثابتاً  اللبنانية جانباً  الفائز   األمنية  كونه 

فإن القوة املتنامية للج�عة منذ عام   الله،يف ح� أن الدولة تبنت يف البداية الصيغة األمنية تحت إكراه حزب    الواضح.

وتحالفها مع التيار الوطني الحر عملت عىل ترسيخ نفوذ حزب الله داخل الدولة.   السياسي�،ًة بخصومها  مقارن  ،2008

ليس أقلها من خالل    -حزب الله هو القوة املهيمنة يف السياسة اللبنانية. إن احتفاظ التيار الوطني الحر بالسلطة    اليوم،

  خصومه، مد إىل حد كب� عىل احتفاظ حزب الله مبكانته وهيمنته عىل  يعت  -شغل عدد كب� من املقاعد يف الربملان الحايل  

ومن مشاكل هذا التهج� أنه   املعادلة األمنية للمقاومة.   وهيوهو ما يعني يف جوهره التمسك بـ `` الجيش والشعب ''

تويل دور الدفاع   ليك يحتفظ حزب الله مبكانته الخاصة، من الرضوري أن يظل الجيش اللبنا� ضعيًفا وغ� قادر عىل

الوطني مبفرده. يتفاخر حزب الله بشكل دوري بدوره يف مساعدة الجيش يف مواجهة التهديدات الخارجية. سّهل نظام 

 .2005وانسحاب القوات السورية عام    1990األسد عملية حزب الله الحرة، خاصة ب� نهاية الحرب األهلية اللبنانية عام  

اء الجيش اللبنا� ضعيًفا وغ� مجهز مبا يكفي لردع أو الرد عىل رصاع مع إرسائيل. وهذا  ساهم االحتالل السوري يف إبق

ما سمح لـ "حزب الله" ليس فقط بتربير االحتفاظ بسالحه باسم الدفاع، ولكن أيًضا لكسب اليد العليا عسكريًا والتوسع 

مقاومة وطنية ضد االحتالل اإلرسائييل. يواصل   التدريجي يف عملياته وبنيته التحتية العسكرية مع االعرتاف به كحركة

حزب الله التنسيق بشكل منتظم مع قيادة الجيش اللبنا� لض�ن التآزر وتسهيل عمليات حزب الله. عىل وجه الخصوص،  

ك� يقوم حزب الله بتدريب املرشح�   خالل الحرب السورية، يعرب حزب الله الحدود يوميًا دون رادع من قبل الجيش.

كاد�ية العسكرية من املجتمع الشيعي. انضم العديد من هؤالء األفراد كضباط صغار وتم ترقيتهم إىل مناصب رئيسية  لأل 

تحت رعاية سورية. النفوذ السيايس الذي يتمتع به حزب الله يف الحكومة اللبنانية يسمح لقيادة الحزب بالضغط من 

من شأنها    -نوبية لب�وت، يف جنوب البالد ويف منطقة البقاع  خاصة يف الضاحية الج  -أجل تعيينات عسكرية محددة  

 تسهيل أنشطة حزب الله العسكرية.

 التأث� من خالل املؤسسات األمنية  •

عىل عكس األحزاب السياسية اللبنانية األخرى، �تلك حزب الله سيطرة فعلية عىل املخابرات العسكرية من خالل الضباط  

هناك. أصبحت املخابرات العسكرية اللبنانية إحدى آليات الدولة للقمع. نظرًا ألن االحتجاجات  الشيعة الذين يخدمون  

تحدت بشكل أسايس الوضع السيايس الراهن يف لبنان (حيث   2019الج�ه�ية التي بدأت يف أكتوبر / ترشين األول  

لعسكرية باعتقال واستجواب عدد من النشطاء  يعترب حزب الله والتيار الوطني الحر العب� رئيسي�)، قامت املخابرات ا

أكتوبر / ترشين األول وشخصيات أخرى مناهضة لحزب الله أمام   17املشارك� يف االحتجاجات. حوكم بعض نشطاء  

ك� تسلل حزب الله إىل جهاز أمن الدولة باسم التعاون    محاكم عسكرية أو ُهددوا باملحاكمة أمام محاكم عسكرية.

سبيل املثال، كان منصب املدير العام لألمن العام مخصًصا يف السابق ملسيحي مارو� حسب العرف. واإلنصاف. عىل  
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كان األمن العام تحت إرشاف حزب   2011نجح حزب الله يف الضغط من أجل أن ينتقل املنصب إىل شيعي، ومنذ يوليو 

ه. هذا املوقف هو مفتاح حزب الله، حيث قام الله بحكم األمر الواقع مع تعي� الع�د عباس إبراهيم مديراً عاماً ل

أن يالحظ دوليًا دون  للسفر  الهوية  وثائق  بتزوير  التنظيم  رئيسيًا   ذلك  عنارص  أيًضا مصدًرا  العام  األمن  أحد. يشكل 

 لالستخبارات لحزب الله، مبا يف ذلك االستخبارات املضادة للح�ية من تسلل الجواسيس.

 عىل السيطرة وتأمينها  كيف يتم إضفاء الطابع املؤسيس .5

إن جهاز حزب الله األمني، من خالل املراقبة الدقيقة للمؤسسات الحكومية وغ� الحكومية والسيطرة العملياتية عىل  

 حدود البالد، هو أمر أسايس لنفوذه. 

ا مركزيًا يف يختلف حزب الله بشكل كب� عن األحزاب السياسية األخرى يف لبنان من حيث أن أجهزته األمنية تلعب دورً 

متك� الحزب من السيطرة عىل مؤسسات الدولة اللبنانية، سواء كانت عسكرية أو مدنية. أحد املكونات التي يقوم حزب 

التي تشارك يف مراقبة دقيقة للمؤسسات الحكومية وغ� الحكومية. ولدى   ،900هو وحدته  بهذا االمر  الله من خاللها  

 900عامل� يف االدارات العسكرية واالمنية واملدنية للدولة اللبنانية. تراقب الوحدة  الوحدة وكالء ومندوبون من ب� ال

أيًضا الجامعات واملدارس واملسارح والقنوات اإلعالمية واملطارات واملوانئ الدولية واملصارف الخاصة والرشكات التجارية  

اط موزع� عىل محافظات البالد، يقومون بجمع يف لبنان. وتضم الوحدة دائرة املصادر، وهي مجموعة من ضباط االرتب

املعلومات عن مؤسسات الدولة من خالل وكالء داخل تلك املؤسسات، وكذلك من خالل مكونات حزب الله يف جميع 

يف جميع عملياتها بشكل فعال وظائف مخابرات الدولة أو أجهزة األمن الداخيل، باستثناء    900أنحاء لبنان. تؤدي الوحدة  

 ها يرتاجع، حيث تراقب املؤسسات اللبنانية الحكومية وغ� الحكومية. أن دور 

العنرص الثا� الذي من خالله يسيطر حزب الله عىل مؤسسات الدولة اللبنانية هو العمليات. وبحسب مقابالت أجريت 

ألسلحة والصواريخ التابعة لحزب الله مسؤولة عن نقل ا  112، فإن وحدة النقل  2020مع نشطاء عسكري� يف لبنان عام  

الدقيقة واألموال وغ�ها من البضائع املهربة من لبنان ومن لبنان، وكذلك عمليات التهريب وغسيل األموال يف إفريقيا 

ووحدة املطار وامليناء. وذكرت    108وهي وحدة املعابر الربية    فرعية، عىل وحدات    112. تحتوي الوحدة  واألمريكيت�

مبا يف ذلك نقل األسلحة   ولبنان،مسؤولة عن نقل األسلحة واملال والتكنولوجيا ب� سوريا    108هذه املصادر أن الوحدة  

 عرب مطار دمشق وعرب الحدود العراقية السورية.

وال   112لسيطرة وحدة املطار وامليناء التابعة للوحدة    Hangar 12و    Hangar 9تخضع مرافق مثل    ب�وت،يف مرفأ  

تدخل البضائع واألشخاص إىل البالد    ب�وت،وكذلك عرب مطار    املرافق،تخضع لسلطة الدولة اللبنانية. من خالل هذه  

 ويغادرونها دون أي سجل رسمي لعبورهم. 

"االتصال". يف هذه   للتأث� هو ما يسمى  الدولة من خالل وحدة ينسق حز   العمليات،عنرص آخر  الله مع كيانات  ب 

منذ   األمنية،التي كانت تسمى سابًقا اللجنة    الوحدة،. ويرأس هذه  927واملعروفة أيًضا باسم الوحدة    والتنسيق،االرتباط  

الوحدة    1987عام   مهمة  وتتمثل  والقضائية    927وفيق صفا.  والعسكرية  (املدنية  الدولة  مؤسسات  مع  التنسيق  يف 

وتقدم مدفوعات شهرية ملسؤويل الدولة الذين يساعدونها من داخل األمن العام والجيش    السياسية، ) واألحزاب  واألمنية

إبالغ مسؤويل املطار    927�كن لضباط االتصال للوحدة    عملها،اللبنا� ومؤسسات الدولة األخرى. وكمثال عىل كيفية  
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 التسهيالت،ومقابل    الرسمية؛لة الشحنة من جميع السجالت  م� يتيح إزا  محدد،واملوانئ بوصول شحنة معينة يف وقت  

يدفع حزب الله معظم مسؤويل الدولة املشارك� يف مثل هذه العمليات من خالل حصص الرسوم التي تجمعها إدارة 

 الج�رك واألمن العام اللبنانية. 

 

 الدولة اللبنانية؟األمور يف الخالصة: هل سيتوىل حزب الله زمام 

يبدو    نفوذ حزب الله عىل الدولة اللبنانية. لكن  محارصةفلن يكون من املمكن    قامئاً،طاملا ظل النظام السيايس الحايل  

قد أظهرت هذه الورقة كيف نرش حزب الله نفوذه يف  ف  ليس من مصلحة حزب الله االستيالء عىل السلطة بالقوة.  انه

رية إىل املؤسسات السياسية التمثيلية والخدمة املدنية، إىل املؤسسات  جميع أنحاء الدولة اللبنانية، من رئاسة الجمهو 

 العسكرية واألمنية اللبنانية. يعود هذا التأث� إىل عدد من العوامل: 

  عىل عكس األطراف األخرى يف لبنان.  -إيران  -استفادة حزب الله من راعي خارجي موثوق 

  وهو ما يفوق قدرة األحزاب اللبنانية  وعدد املوال�ارد املادية  قدرة حزب الله من حيث التنظيم والتمويل واملو ،

 األخرى. 

 تنسيق حزب الله االستباقي واستخدامه السرتاتيجية شاملة وطويلة املدى. 

    الدولة املوجودة يف  الضعف  من    اللبنانية، نقاط  أكرث  منهجي  بشكل  استغاللها  الله من  والتي متكن حزب 

 .األحزاب السياسية األخرى

   مواثيق عىل  قائم  سيايس  نظام  نخبويةوجود  تداب�  واتفاقات  لتنفيذ  الحوافز  يزيل  م�  الشفافية  تعّزز  ، 

 واملساءلة.  

   يسعى بدالً من  سيث� النفوذ املتزايد لحزب الله التساؤل ع� إذا كان سيظل راضياً عن مستوى قوته الحايل، أو

 ذلك إىل االستيالء عىل الدولة بصفة رسمية.  

 درة العسكرية لحزب الله هي يف بعض النواحي أقوى من قدرة الجيش اللبنا�، يف ح� ال �تلك أي من  الق

 الفاعل� السياسي� اآلخرين يف لبنان ميليشيا �كن أن تنافس حزب الله. 

  فس عىل مدى العقود الثالثة املاضية، �ت ترسانة حزب الله وقدراته املقاتلة بشكل كب�، مع عدم وجود منا

 محيل يف األفق. 

  .من الناحية النظرية، �كن لحزب الله أن يستخدم قدرته العسكرية للسيطرة عىل لبنان وحكمه بالقوة 

   ،من الناحية العملية، سيكون مثل هذا السيناريو غ� مقبول عىل اإلطالق للمجتمعات غ� الشيعية يف لبنان

 وسيمهد الطريق لالضطرابات. 

   الله عىل السلطة، إىل رعاة خارجي� إلرسال من املرجح أن تسعى هذه املجتمعات، يف حالة استيالء حزب 

من الواضح أن هذه النتيجة و األسلحة واألموال إليها، م� قد يؤدي إىل اندالع حرب أهلية أخرى يف لبنان.  

 ليست يف مصلحة حزب الله.
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 ية كجهة فاعلة يف الدولة من شأنه أيًضا أن يُخضع حزب الله  إن وجوده يف السلطة من خالل الهيمنة الرسم

 . للتدقيق الداخيل. يف الوقت الذي أفلتت فيه النخب اللبنانية من مثل هذا التدقيق لعقود من الزمن

  مع انكشاف ضعف مؤسسات الدولة، ومع اقرتاب لبنان من اإلفالس، يوجه املواطنون أصابع االتهام بشكل

 البالد.  انهيارمسؤولية  يحملونهمالذين يتحكمون يف الدولة و متزايد إىل أولئك

  حزب الله هو بالفعل أحد األطراف السياسية العديدة التي ألقى املتظاهرون باللوم عليها يف الفساد وسوء

ية ، فسيواجه دعوات لتلب كذلكإدارة البالد. إذا كان حزب الله هو سلطة الدولة الوحيدة، أو يُنظر إليه عىل أنه  

احتياجات املواطن� يف دولة ال متلك القدرة الحقيقية عىل تلبية تلك االحتياجات. مبا أن حزب الله يعمل من  

 خالل االفتقار التام للشفافية، فليس من مصلحته أن يخضع لدعوات املساءلة.

يُنظر إليه عىل أنه   لتلبية احتياجات  دعوات    كذلك فسيواجهإذا كان حزب الله هو سلطة الدولة الوحيدة، أو 

 املواطن� يف دولة ال متلك القدرة الحقيقية عىل تلبية تلك االحتياجات.

   فإن هذه السلطة،  االستيالء عىل  لو تم  إرهابية.  الله كمنظمة  الغربية حزب  الحكومات  العديد من  تصنف 

ا أن االقتصاد اللبنا� الدول ستنظر إىل لبنان عىل أنه دولة منبوذة وسيتم قطع املساعدات الخارجية عنها. ومب 

فليس من مصلحة حزب الله أن تتوقف هذه املساعدات، ،  الخارجيتدفق املال  يعتمد بشكل حاسم عىل رشيان  

 خاصة يف وقت يحد فيه التأث� االقتصادي الشديد للعقوبات عىل إيران من مدى قدرتها عىل دعم حزب الله.

الله،   ي السيد  زعيم حزب  الله،  لبنان، حتى بحجة   معلنا رفضهعلنا    ّرصححسن نرص  الله عىل  إلمكانية سيطرة حزب 

البالد.  أهلية يف  الطائفية وإشعال حرب  التوترات  تأجيج  يريد  أن حزبه ال  بانتظام  اللبناني�  «اإلصالح». وهو يطمنئ 

وتحرتم مواثيق النخبة يف حزب الله عىل أنه ج�عة راضية عن نصيبها من السلطة يف لبنان،    ،وبذلك، يصور نرص الله

والتي تم تأط�ها بشكل أكرث استساغة عىل أنها "نظام إج�ع". يف هذا اإلطار، يبذل حزب الله جهوًدا لتقديم    - البالد  

 الطائفي.  وأنه ينظر اىل ما هو ابعدنفسه عىل أنه خاٍل من الجشع 


