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ـ ل مناسبات را تجربه کردند. اما از اواکن شیبارترم خشونت1980: نخست، در دههاندردهک ـ م بـه ا 1990ل دهـه ی ن سـو،  ی
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  مقدمه
م 1980دهـه   يهاانهیمعه لبنان، از یفه شیدر طا یان اصلیعنوان دو جراهللا، بهمناسبات جنبش امل و حزب

ه از سـال  کـ شـان،  یروابـط ا  یـی نـد واگرا یبرخوردار بوده اسـت. فرا  یفراوان يهابینشکنون، از فراز و تا
ن دهـه، بـه   یـ ا یانیـ پا يهـا سـال ن همـراه بـود، در   یان طـرف یـ نده مکپرا ینظام يو با برخوردها م1985

قـرار داد. در   یان لبنـان یعیشـ  يرا فـرارو  يارهیل خود درآمده و افق تکن شیترنیخونن و یبارترخشونت
م، 1990و  1989 يهـا سـال در  2و 1دمشق يهانامهتوافقه و با عقد یران و سوریا يگریانجیت، با مینها

  سوق یافتند. يو سازگار یین، به سمت همگرایمابین در مناسبات فیطرف
انـد تـا بـا    دهیوشک، همواره یتیو امن یاسیمختلف س يهاحوزهاهللا در نون، امل و حزبکاز آن زمان تا

الت و کز، بـه حـل و فصـل مشـ    یـ آمخشـونت  يردهـا کیز از رویه و با پرهیوگو و مشورت دوسوگفت
عه و مقاومـت، بـه   یالن مـرتبط بـا جامعـه شـ    کـ  يهايگذار ین پرداخته و در خط مشیمابیف يهاچالش

  ند.یعمل نما يادالنهکیصورت 
ر یانـه نقـش داشـته و تـأث    یرد همگراکین رویبه ا یدهلکاز عوامل گوناگون در ش یفیان، طین میدر ا
خـود، از جملـه    ينشـگر کط یگر و محـ یدکـ ین از یطـرف  ك، بازدریو شناخت ینشی: در حوزه باندگذارده

  شود.یمم محسوب 1980پس از دهه  يهاسالشان در یل همگرایی این دالیترمهم
ط ی، اعـم از عوامـل محـ   یطید به عوامل محیبا ان این دو حزب،یم ییت همگرایاهمگر عوامل پریاز د

 ينـد ی، فرایشـناخت نـار عامـل   کن عوامـل در  یـ واقـع، ا اشاره نمـود. در  یالمللنیبیا و  ياو منطقه یداخل
، بـه اتحـاد   یبـار نظـام  ط نبـرد خشـونت  یه سطح روابـط ایـن دو را از شـرا   ک اندآوردهد یرا پد يادودهه
  ده است.یارتقا بخش یتیو امن یاسیس کیاستراتژ

جنوب لبنـان از   يت مقاومت در آزادسازیتوان موفقیملبنان را  ین عوامل در حوزه داخلین ایترمهم
 يبـرا  یخارج يهاقدرت يارکبا هم یداخل يهاانیجر يهاتالشو  يریق حریور رفل، تریاشغال اسرائ

دزا و سـازنده  یـ از عوامـل تهد  یفیز طین یالمللنیو ب ياخلع سالح مقاومت عنوان نمود. در حوزه منطقه
 یدار بحـث و بررسـ  ده اسـت. ایـن نوشـتار، عهـده    یـ ن گردیطـرف  یـی ند همگراید آمدن فرایمنجر به پد

جنـبش امـل و    یـی ند همگرایبه فرا یدهلکدر ش یالمللنیو ب ياط منطقهیرگذار محیعوامل تأث نیترمهم
  باشد.م) می2014نون (کم تا1990اهللا از دههحزب

  ف واژگانيتعر
 یعنـ ی، ید مراد از واژه اصـل یبایم، یو اجتماع یاسیس ییتر از بحث همگران بهتر و فهم شفافییتب يبرا
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ت یـ ن نمـود. واقع یـی اهللا اشاره دارد، تبدر روابط امل و حزب ياعمده یخیمقطع تاره به ک، را »ییهمگرا«
، کیـ زیهمچـون ف  یمختلف يهاحوزهدر » ییواگرا« یعنین خود، یگر قرین واژه، همانند دیه اکاین است 

از  يریشـگ یپ يجـه، بـرا  یاربرد دارد. در نتکـ  یاسـ کهنـر ع  یالملـل و حتـ  نی، روابط بیکات، پزشیاضیر
  شود.یمق ین واژه در این تحقین مراد از ایی، اقدام به تبینیشیبه صورت پ ییو خلط معنا یلفظ كااشتر
ه از سـنت  کـ الملـل اسـت   نیپربسامد روابط ب يهاواژه، از »ییواگرا«ز همانند اصطالح ین» ییهمگرا«

دسـتورالعمل   کیز یرد و نکیرو کیعنوان قت بهین مفهوم در حقیها منتزع شده است. البته ابرالیل يرکف
ژه یـ والملـل، و بـه  نیدر عرصه بـ  یاسیمختلف س يان واحدهایم یجاد اقتراب و همبستگیا يبرا یاسیس

منظـور  ، و بـه يزکو مر یاز اقتدار جمع یض آن به نوعیخود و تفو یاستن از اقتدار شخصک، با هادولت
ـ   یجاد نوعیا و  يافـات و منازعـات منطقـه   و حـل اختال  یالمللـ نیاز ثبات، آرامش و صلح در عرصـه ب

). 96، ص 1388رزاده، ی؛ مشــ49- 42، ص 1384مــورد اســتفاده قــرار گرفتــه اســت (قــوام،  یالمللــنیبــ
و  ي، اقتصـاد یاسـ یس ياهیـ ، در قالب اتحادییاروپا يشورهاک ییار آن در همگراکه نمونه آشک يامسئله
 رده است.کبروز و ظهور  ینظام

گر جـدا  یدکیه سابقاً از ک يادغام افراد«ز یو ن» یپارچگکیند یا فرایام اقد«ف یدو تعر سفوردکآکتاب 
 .)Oxford Dictionary/ Integrationرده است (کشنهاد ین واژه پیا يرا برا» بودند

از  يادهنـده گونـه  ه بازتابکاست  يندیدر این پژوهش، عبارت از: فرا ییبه هر حال، مراد از همگرا
از مسائل مهـم، اعـم از    یفی، در طیانگر وجود تفاهم و همبستگیه بکاست  یاسیگر سیان دو بازیرفتار م

و  يتوانـد از صـرف همسـاز   یمـ نـد،  ین فرایـ الن اسـت. ا کـ  يهایمشتا راهبردها و خط  یاسیس يعاد
و  ي، اقتصـاد یاسـ ین سطح مناسبات سیتريراهبردآغاز شده و به  كدر موضوعات مشتر یزبان یهمراه

  شود. یمنته ینظام

  ان دو طرفيروابط م يسازيعاد يه برايران و سوريا كمشتر يهاتالش
اهللا جنـبش امـل و حـزب    یین عامل همگرایترییابتدال و ین دلیترمهمه کد به جرأت بتوان ادعا کرد یشا

ه کـ شـور،  کن دو یـ ه بـود. ا یران و سوریدوجانبه ا يهایزنیراو  كمشتر يهاتالشم 1990ل دهه یدر اوا
الن مـرتبط بـا   کـ مسائل  يگرتیدر هدا ياژهیبودند، نقش و یلبنان یعیگران شیاز باز یکیمتحد  کیهر 

آن دو داشــتند. پــس از بــروز  يهــايریــگمیدر نظــام تصــم ییرو، نفــوذ بــاالنیــادو گــروه داشــته و از
ان دو یـ دند تـا م یوشـ کران یـ ه و ایسور ،م1989تا  1988 يهاسالان در یان دو جرید میشد يهايریدرگ
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نامـه  توافق«ه به عقد ک ياند. مسئلهیت نمایریشان را مدید آورده، منازعات ایپد یان وفاق و همبستگیجر
بـا   ییارویـ واقـع دو طـرف را بـه رو   ه درکـ  يانامهد؛ توافقین انجامیان طرفیمم 1989ه یدر فور» 1دمشق
  .)Stephen & Atkins, 2004, p. 15رد (کیمدعوت  كدشمن مشتر يشان به سویل و عطف توجه ایاسرائ

 يریـ گیم التفـاح، مجـدداً بـا پ   یدر منطقـه اقلـ  م 1990ه یـ مـه مـاه ژوئ  یهـا در ن يریدرگ يریبا از سرگ
ـ بـا حضـور دکتـر     ياجانبهته چهاریمکه، یران و سوریا یاست خارجیس يهادستگاه و  یتـ یبـر وال کایعل

ل وقـت  کـ ری، دبیلـ یطف یبحصـ خ یس امـل و شـ  یرئ يه برینبشور و کران خارجه دو یوز فاروق الشرع،
 يبـه امضـا  » 2نامـه دمشـق  توافق«موسوم به م 1990نوامبر  19ل شده و قرارداد یکاهللا در دمشق تشحزب

مبـارزه   ينارگذاشـتن اختالفـات، راه را بـرا   که ضـمن دعـوت دو گـروه بـه     کـ  يد؛ قراردادین رسیطرف
  ).207ص  ،1388اب، یمکشناس حقساخت (یمل هموار یه ارتش اشغالگر اسرائیاهللا علحزب

 ین مشـاهده نشـده اسـت. برخـ    یان طـرف یـ م ياکنون، تـنش گسـترده  ر تاینامه اخاز زمان عقد توافق
ق یـ ز از طریـ جنـوب ن  يژه هواداران دو طرف در روستاهایو، بهیاحتمال يو برخوردها یالت جزیکمش

ز یـ مـوارد مهـم ن   یه و برخافتیپایان  ی، توسط مسئوالن محلنصراهللاو  يبرشده توسط  یسم طراحیانکم
گـو بـا ابـوحمزه    وگفـت ( اندشدهدوطرف مورد مناقشه قرار گرفته و حل  یروت توسط رهبران عالیدر ب
  ).1391مرداد  20د)، یخ وحی(ش

واقـع  ن، دریان طرفیان دادن به منازعات مسلحانه میپا يران برایه و ایان سوریتوافق م ییچرا كاما در
  رند.یگیمقرار  یلیتفص یه در اینجا مورد بررسکته نهفته است کدر چند ن
 يهـا گـروه ه از جانـب  کـ است  ین خصوص، مخاطراتیه در ایران و سوریا یین عامل همگراینخست

شـد.  یمـ ه در لبنـان  یت مقاومـت و حضـور سـور   یـ به عراق و فرانسه در لبنـان، متوجـه موجود   کینزد
امـل طـرف   کسـت  کن قادر بـه ش یدام از طرفکچیهه ک یطیه در شراکه نگران آن بود یه سورک ياگونهبه
ه و مقاومـت در  یمخـالف حضـور سـور    يهـا انیجرها تنها به سود يریدرگو  هانزاعست، ادامه یگر نید

ان یـ شـه بـه منازعـات دو جر   یهم يران برایا ید تا با همراهیوشکرو، این کشور نیاشود. ازیملبنان تمام 
  ان دهد.یپا

عمرش برقرار بود. براي نمونـه،   ين روزهاین تا آخریان طرفیوند میپ يراردر برقحافظ اسد رد کیرو
رد کـ یمـ مستقل از امل را دنبال  یپارلمان یفهرست انتخابات کیاهللا ارائه ه حزبک یزمان ،م1996در سال 
ن، یجمـع مـن البـاحث   ده بـود ( یـ ن انجامیان طـرف یـ د میشـد  یالمک يهايریدرگت به یجه، وضعیو در نت
نش نشان داده و آن را موجـب ضـربه زدن   کبه شدت در برابر آن واحافظ اسد )، 373- 371، ص م1998
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دن از یشـ کا دسـت  یـ ان ائتالف با امـل،  یاهللا را مجه، حزبینمود. در نت یابیه و مقاومت ارزیبه منافع سور
رف را دو طـ  يروزیـ اهللا شده و پن مسئله منجر به ائتالف دوباره امل و حزبیر گذاشت. همیمقاومت مخ
ا کـ یر امرید سـف یه منجر به غضب شدک یبه دنبال داشت؛ ائتالف يریق حریرف يگراان غربیدر برابر جر
  ).8، ص 1996ان، یذبد (یهمسو با غرب گرد يهاانیجردر لبنان و 

ه کـ ت ایـن اسـت   یـ اهللا نهفتـه بـود. واقع  ه از حـزب ید سوریجد ين عامل در خوانش نظریدوم
 يبه دره بقاع بـرا  یرانیش از هزار پاسدار ایم، خود اجازه ورود ب1980هه در دهیه سورکرغم آنیعل

تـوازن از   یجاد نوعیه، ایسور یواقع، در آن زمان هدف واقعاهللا را صادر نمود، اما درآموزش حزب
ه، یسـور  یاسـت خـارج  یان، در دسـتگاه س ین میه بوده است. در ایل و سوریان اسرائیدست رفته م

شـد  یمـ  یل تلقـ یم اسـرائ یـ ه در برابـر رژ یبان سـور ین پشـت یران بهتـر یا یلیرائاسضد ینش انقالبیب
  ).117ص  م،1998رانستروب، (

شان بـه لبنـان و   یسال پس از ورود ا کی یعنی ،م1983در سال  یرانیپاسداران ا يالت براکجاد مشیا
ه کـ  يدیط جدیشرا اهللا درمهار قدرت حزب يسپاه در بقاع و تالش برا یپادگان اصل یلیت، تعطیدر نها

ان یـ مم 1983 یمـ  17نامـه  ز سـقوط توافـق  یلبنان و ن كاز خا یمهم يهابخشل از یاسرائ ینینشبا عقب
ه بـه مسـئله   یسـور  یستیبیانگر نگاه پراگمات یل گرفته بود، همگکل شیو اسرائ لیر جمیبش یدولت مارون

  مقاومت بود.
 یاسـت خـارج  یس يبـرا  يه حزب، ابزارکاهللا این بود ه در آن دوره نسبت به حزبیتصور سور

ه در لبنـان  ید نقـش و نفـوذ سـور   یـ شور در لبنان و با هدف تحدکن یمنظور نفوذ گسترده اران، بهیا
اهللا قـرار  حزب يارویامل را رو یعنیخود  یمختلف، متحد سنت يهادورهه در یرو، سورنیااست. از

 يرد. مـاجرا ک ین حزب، برخورد نظامیا اب يبارز در چند مرحله به صورت خشونتیداده و خود ن
ـ  کم 1987در سال » اهللافتح«حمله به پادگان  اهللا سـت و هفـت عضـو حـزب    یش از بیه به شـهادت ب

افـزون  روز يریـ گاز قـدرت  يریشگیپ يروت، برایه بیشور به ضاحکن یز ورود ارتش اید و نیانجام
نتـرل آن  کف مقاومـت و  یتضـع بـر   یه مبنـ یاسـت سـور  یس يدر راستا ،م1988 اهللا در ژوئنحزب

  ).148ص  ،1382 تو،یاسپوزشود (یم یابیارز
ت یـ بـر اولو  یه مبتن، کخود سرگشادهام یان شده در پیاهللا نسبت به اصول بمخلصانه حزب يبندیبا پا

افتـه و  ی یتجلـ  2و  1نامـه دمشـق   حـزب در توافـق   يدر تقاضـا  یه حتکل بود، یمقاومت در برابر اسرائ
ب خـود امـل واگـذار    یـ را بـه رق  یاسیرده و قدرت سکعنوان  یومتکاز از مناصب حینیحزب خود را ب
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 یمقاومت در مبارزه مبتنـ  يارآمدکز یآن و ن یرانیا یاهللا و حامبه صداقت حزب كاندكه اندینمود. سور
ـ  یخود در خصوص ماه يهاینگرانمان آورده و یا یطلببر شهادت افـت.  یمبنـا  یت و اهداف حـزب را ب

بهبـود روابـط امـل     يبرا يسازنهیجه، زمیاهللا و در نته نسبت به حزبیرد سورکیر روییمسئله در تغ نیهم
  ار مؤثر افتاد.یاهللا بسبا حزب
دهـه هشـتاد    یه در طـ ک، یرانیاستمداران ایس یانه برخیگراجانبهکیه یر روییگر، تغیسوي داز 

دادند، نقش یماز خود نشان  يادیز یتفاوتیاهللا توجه داشته و نسبت به امل ب، تنها به حزبيالدیم
فـا نمـوده، موجبـات همسـویی و     یاهللا اران و حـزب یـ دگاه امل نسبت بـه ا یر دییدر تغ یار مهمیبس
ز یـ رآمیآمرانه، تحق يان، به باور جنبش امل برخوردهاین مین را فراهم آورد. در ایان طرفیم یکینزد
ران در یـ ز سـفارت ا یالن وقت وزارت امور خارجه و نمسئو یتوجهیاز ب یکانه حایگراجانبهکیو 

ن یران را در ایت ایاهللاِ مورد حماجه، حزبیار دلسرد نمود و در نتیه، جنبش امل را بسیلبنان و سور
ران بـود و  یـ اهللا در دسـتان ا د رفع منازعات با حزبیلکشان ید ایرو، از دنیاد. ازیدیمند مقصر یفرا

ان امـل و  یـ روابط م یینسبت به امل، دوره طالم 1990ران، از سال یا یجاست خاریه سیر روییبا تغ
گـو بـا طـارق    وگفـت  ؛1391مـرداد   13گو با ابوجعفر محمد نصراهللا، وگفتد (یاهللا آغاز گردحزب
  ).1391مرداد  14م، یابراه

، نقـش  اهللامرتبط با مسائل جنـبش امـل و حـزب    یاسیگران سلیاز تحل يارید بسییان، به تأین میدر ا
ار یبسـ  یاهللا، نقشـ ان امـل و حـزب  یـ ونـد م یپ يشان در برقـرار یراهگشاي ا يهااستیسو  ياخامنهامام 
ران در خصـوص جنـبش   یـ ا یاست دستگاه خارجیدهنده سرییتوان آن را تغیمارآمد بوده و کو  یاساس

  برشمرد. یلبنان يهاقدرتامل و سایر 
از رهبـران امـل    یتأیـ ، بـه همـراه ه  یاسـالم  يگذار جمهورانیپس از ارتحال بن يه برینببراي نمونه، 

شـان  ید ایـران، از ا یـ جد يعت خود با رهبری، ضمن اعالن بم1989ه یژوئ 15خ یوارد تهران شده و در تار
نجـا  یم... شـما در ا یشناسـ یان خود و شما نمیم یم و مانعیدانیاز خودمان م یئما شما را جز«ه کدند یشن
تـه محافظـت   کن دو نیبر ا ...د... گوشت شما گوشت ما و خون شما خون ماستیان برادران خود هستیم

، 601ۀ أمـل، عـدد  یأسـبوع ( ...»هـا سـت یونیبـا صه  ییارویـ ان و دوم رویعیان شید: نخست وحدت میینما
  ).11م. ص 1989تموز  28معۀ ج

رد کـ یر رویـ یدر تغ یاساسـ  یار مهم، نقشـ یانات بسین بیجنبش امل، ا یت اعزامأیه يبه اعتقاد اعضا
 يانـزوا  يی بـرا یهـا تـالش به  یبخشانیران در نحوة تعامل با این جنبش و پایمسئوالن وزارت خارجه ا

  فا نمود (همان).یا یامل و دورساختن آن از آغوش انقالب اسالم
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ت أیـ امـل و ه  یت اعزامأیان هیم يمتعدد يدارهای، ديااهللا خامنهتیه آین سفر، به توصیدر هم
ن بـا مسـئوالن وزارت امـور خارجـه صـورت      یطـرف  يدارهایـ ز دیـ گر و نیدکی با اهللاحزب یاعزام

شـان  یه اکـ  ياگونـه بـه ؛ فـا نمـود  یشان ایان ایم ییند همگرایل فرایمکدر ت ییه نقش بسزاکرفت یپذ
 يدارهایـ رات و دکج مـذا یتـا از نتـا   انـد بـوده  یطور مستمر در تماس تلفنبه یتیوالتر کشخصاً با د

  ).16ص نند (همان، کع سب اطالکن یطرف
عیان مـرتبط بـود. امـا    یلبنان و ش یه با تحوالت داخلیران و سوریاین موارد، عموماً مربوط به ارتباط ا

ران و یـ شـتابنده ا  يهـا تـالش گـر  تیننده و هـدا که یز توجین ياژه منطقهیاز عوامل و ین، برخین بیدر ا
  بود.اهللا ان جنبش امل و حزبیرفع اختالفات م يه برایسور

بـه   یالمللـ نیو بـ  يااتفاقات مهم در سـطح منطقـه   یم، برخ 1990ه با آغاز دهه کت این است یواقع
دادها را یـ ن رویـ ن ایتـر مهـم د از تحوالت است. یجد ياه نشان از ورود جهان به مرحلهکوست یوقوع پ

  ل فهرست نمود:یتوان به صورت ذیم
ان دادن بـه  یـ منظـور پا ، بـه يا و عربسـتان سـعود  کـ یت عربسـتان، امر یـ اجالس طائف با حما يبرگزارـ 

 م.1989تبر کا 22لبنان در  یداخل يهاجنگ
از  یبانیه، بـا پشـت  یران و سـور یـ ت ایـ ان مقاومـت مـورد حما  یضربه زدن به جر يعراق برا يهاتالشـ 

 ).220ـ219ص  ،1388اب، یمکشناس حقگرا (و چپ ینیفلسط يهاانیجرها و یمارون
 م.1990شور در اوت کن یت و اشغال ایوکعراق به  یتجاوز نظامـ 
 م.1991ه یژانوا در منطقه، کیارتش امر یهزار نظام هادها به عراق و حضور کیامر یحمله نظامـ 
رات در کمنظـور مـذا  بـه ، م1991تبـر  کد در ایـ مادر نفـرانس کدر  لیاسـرائ اعـراب و   راتکمـذا  يایـ احـ 

 ل.یان اعراب و اسرائیخصوص روند سازش م
 ).179ص م، 2004، یاسداللهم (1991ه، در دسامبر یسور یعنوان متحد سنتبه يشورو یفروپاش ـ

 يشـورها کت یـ ژه به امنیو ياگونهانه مرتبط بوده و بهیم به خاورمیطور مستقمجموع این تحوالت، به
ـ ا واقـع، بـا رقـم خـوردن    گشـت. در یان مقاومت در منطقه بـازم یت جریز موجودیران و نیه و ایسور ن ی

ا کـ یاالت متحـده امر یـ ا یدر سـطح جهـان و هژمـون    یقطبـ کل نظام تیکسو، به تش ه از یککتحوالت، 
فـه موازنـه   ک ياژهیـ طـور و ل مرتبط بود، بهیگشت و از سوي دیگر، به روند سازش اعراب با اسرائبازمی

  نمود.یمن یان مقاومت سنگیان جریقوا را به ز
، یبـه فروپاشـ   یمنتهـ  يهـا مـاه ن یدر آخر يسفر خود به شورو در بازگشت از حافظ اسدرو، نیازا
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بـه صـراحت    ياد شـد، در مصـاحبه  یـ شور ناامکن یا یو نظام یکیت لجستیو حما یبانیه از پشتک یوقت
عنـوان نمـوده و    یه بـر مقاومـت اسـالم   یـ کل، تیبا اسرائ ییاروید خود را در خصوص رویجد ياستراتژ

 یطلبـ ه شهادتیق مقاومت و روحیرا از طر یستیونیخود و دشمن صهان یست موازنه میبایم: «دیگویم
ن خصـوص در اجتمـاع حـزب بعـث در     یدر همـ  ين ویهمچن». میطلبانه برقرار سازات شهادتیو عمل
طلبانه آن، به جـز  ل و اقدامات توسعهیمواجهه با اسرائ يدر برابر ما برا یچ راهیه«د: یگویم ،م1990سال 

  ).94ص  م،2008 األخضر،( »ستیگرا در لبنان نماسال يروهایه بر نیکت
دند تا یوشک ياو قاطعانه يطور جدران بهیه و ای، سوریالمللنیو ب ياط منطقهیر شراییتغ جهیدر نت

خود  يهاتالشتر ساخته و از خالل آن، کینزدگر یدکیبه در خصوص مقاومت خود را  يهادگاهید
رد کـ ین رویجۀ ایاهللا سرعت بخشند. در نتان جنبش امل و حزبیبهبود روابط و مناسبات م يرا برا
سربرآورده بـود،   یالمللنیو ب ياط منطقهیلبنان و مح یط داخلیط محیه از اقتضائات و شراکد، یجد

ش یدر موضوعات مختلف پـ  یو همراه یز به سمت سازندگیلبنان ن یعیروابط دو گروه برجسته ش
ام آن کافته و روز به روز بر استحیاستمرار  م)2014تا حال حاضر (م 1990ه از سال ک يارفت؛ مسئله

جوان  یتیه شخصکه، یدر سورم 2000در سال  بشار اسددن یژه، با به قدرت رسیوشود. بهیمافزوده 
ل که بـه شـ  یران و سـور یـ جنبش امـل، ا  اهللا،و باورمند به مقاومت بوده است، سطح مناسبات حزب

ده اسـت تـا   یوشـ کجوان، همواره  اسدافته است. یارتقا  یدفاع يراهبرد يهايارکهمتا  ياسابقهیب
ه و مقاومت یران و سوریدر مناسبات ا يار سورکسازش يهاچهره یبرخ ياندازسنگ يرا برا هاراه

دار بـا  یـ در د يگونـه کـه و  د. همـان یـ فزایام روابط خود با محور مقاومت بکرده، بر استحکمسدود 
م در کـ مح یان جمالتی، با بحافظ اسدارتحال  يدر فردااهللا لبنان، ل حزبک ریدب دحسن نصراهللا،یس

اسـت خـود در خصـوص مقاومـت     یدها در خصـوص س یترد یت از مقاومت، برخیخصوص حما
حـافظ  ه با ارتحال یاهللا و سوران حزبیم مکو مستح یخیروابط تار«لبنان را برطرف نمود.  یاسالم
تر از قبل خواهـد  دتر و فعالیمنطبق با مشرب آن مرحوم، شد هکد، بلیهرگز قطع نخواهد گرد اسد
  ).106ص ، 8 جم، 2006للمعلومات،  یز العربکالمر» (شد

  نيطرف ياز سو ،ت دادن به مقاومتيضرورت اهم كبه لبنان و در يستيونيم صهيرر رژكحمالت م
ه چشـم طمـع بـه    ل دولت خـود، همـوار  یکتش ین و اعالن رسمیاز بدو اشغال فلسط یستیونیم صهیرژ
آورد. در شور را تحـت سـلطه خـود در   کن یمختلف، ا يهابهانهنمود تا به یملبنان دوخته و تالش  كخا
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رر ارتـش  کـ وسـته لبنـان شـاهد حمـالت م    یطـور پ بهم 2006تا سال م 1948 يهاسالانه یان، از مین میا
رر جنوب لبنـان توسـط   کم يهابمباراناز  يخود بوده است. براي نمونه، جدا ینیل به قلمرو سرزمیاسرائ

وارد  یطـور رسـم  ل بـه یر، ارتش اسـرائ ین سال اخیم، در هم 1978تا  1948 يهاسال یل طیارتش اسرائ
شـور در ژوئـن   کن یـ ز ارتـش ا ینمود. چهار سال بعد ن يشرویشهر صور پ کیجنوب لبنان شده و تا نزد

روت یـ متر از چنـد روز، خـود را بـه ب   کله ده و به فاصیلبنان را درنورد يگسترده، مرزها یاتیعملم 1982
  ند.کیمم سقوط ین رژیه توسط اکباشد  یتخت عربین پاین شهر نخستیده تا ایرسان

 ینینشـ ده و پـس از آن، بـا عقـب   ی، به طول انجامم1985دا و صور تا سال یص يند اشغال شهرهایفرا
ه و... همچنـان در  یـ ل، نبطیـ جب ن، بنـت یون، جـز یلبنان شامل مرجع ین شهرها، بخش جنوبیل از ایاسرائ

و نامتقـارن، ارتـش    یکید تا با مبارزات چریوشک یان، مقاومت اسالمین میماند. در ا یل باقیاشغال اسرائ
ن یمـ کشـه در  یه همکـ  ين، خطـر ین بیرون راند. در ایل را از جنوب لبنان بیناپذیر اسرائبه ظاهر شکست

ر یه با هدف واداشـتن سـا  کل به لبنان بود یترده اسرائان مقاومت بود، حمالت گسیو جر یمقاومت اسالم
اهللا، دن از مقاومـت و فشـار بـر حـزب    یشـ کعه، بـه دسـت   یز توده مردم شـ یو ن یو طوائف لبنان هاگروه

  گرفت.یمدن به مبارزات سرسختانه آن صورت یان بخشیمنظور پابه
د و شـرط از جنـوب   یقجانبه و بیکیطور ل بهیه اسرائک ،م2000تا  1990 يهاسالان یبراي نمونه، م

ـ   یم علین رژیا ياز سو يلبنان خارج شد، دو حمله گسترده و سراسر ن آن، یه لبنان صـورت گرفـت: اول
 يهـا خوشـه «ات یـ عملن آن، بـا نـام   یو دومم 1993ه یژوئ 25، در »ه حسابیتسو«ات یتحت عنوان عمل

  رفت.یصورت پذ ،م1996در سال » خشم
ز بود کان متمریعیش يهاخانهو روستاها و  یونکل بمباران مناطق مسیدر جنگ اول، هدف اسرائ

ن یـ ان جنوب و بقاع قرار دهد. هرچند در محاسبات خود نتوانسـت ا یعیاهللا را مورد تنفر شتا حزب
 یبمبـاران تمـام   يز بـر تـالش بـرا   کـ بـا تمر  ،م1996ز در سـال  یهدف را محقق سازد. جنگ دوم ن

اهللا و سـایر  ان حـزب یـ ف مناسبات میش از دو هفته، با هدف تضعیلبنان در مدت ب يهارساختیز
  آغاز شد. یطوائف و مذاهب لبنان

اهللا نبـوده و  ل، تنهـا حـزب  یه هدف اسرائکجنبش امل روشن ساخت  ين مسئله را برایر، ایجنگ اخ
ان یـ رت جیـ واقـع موجود ن نبـرد، در یـ جه، برنـده و بازنـده ا  یعیان مورد هجمه قرار گرفته و در نتیل شک

رات کطور گسترده وارد مـذا جنبش امل به یاسیرو، در جبهه سنیاهللا است. ازامقاومت، و نه صرفاً حزب
اهللا در عرصـه  حـزب  ینظـام  يهـا تیـ موفقمختلف شد و تالش نمود تا از دسـتاوردها و   يهاانیجربا 
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ان طوائـف مختلـف و   یتفرقه مجاد یا يل برایاسرائ يهاتالشد تا یوشکرو، بهرة الزم را ببرد. ازاین ینظام
ونس یـ گـو بـا اسـتاد    وگفتد (ینما یه مقاومت را خنثیارتش و دولت لبنان عل يفشار از سو يواردساز

  ).1391مرداد  11،عوده
ل، یاسـرائ  یتیو امن یهمچنان مخاطرات نظامم،  2000جنوب در سال  يان، پس از آزادسازین میدر ا

ل وادار یاسـرائ  یه، با هـدف مقابلـه بـا حمـالت احتمـال     یدوسوشتر و یب يهايارکهم ين را به سویطرف
موسـوم بـه   م 2006و سـه روزه سـال    یتوان در قالب جنگ سیمدو گروه را  يهايارکهمکرد. اوج می

ان یـ ار جریـ ه دولـت لبنـان در اخت  کـ داد  يرو یجانبـه، زمـان  ن جنگ همهیمشاهده نمود. ا» جنگ تموز«
ه در یـ ژوئ 12 يریـ بـود و بالفاصـله پـس از درگ    ورهینیفؤاد سـ  يریوزمارس، به نخست 14 يگراغرب

ات و یـ ت عملیاهللا، مسئولدولت لبنان از اقدام حزب ی، ضمن اعالن عدم اطالع قبليارحرفهیغ يردکیرو
  ).175ص ، 2006 ن،یحسو نه دولت لبنان گذاشت ( تبعات آن را بر عهده مقاومت،

ن یـ هماهنـگ بـه ا   یاهللا، در اقـدام جنبش امـل و حـزب  ران منسوب به ین مسئله موجب شد تا وزیا
ن یـ جـه، در ا ین اقـدام مطلـع نبـوده و در نت   یومت از اکح«ه ک ورهینیسانات یژه آن بخش از بیوسخنان، به

نـد  ینش نشـان داده و اعتـراض نما  کـ ، به شـدت وا »ردیپذیز نمیرا ن یتیخصوص مسئول نبوده و مسئول
  ).6. ص 13/7/2006، 894البلد، عدد يمجلۀ صد(

ـ   یو برخ یلبنان يگراغرب يهاانیجر یالمکو  یلفظ يهاحملهان، ین میدر ا و اطـالق   یسـران عرب
رقابـل  یرمتناسـب و غ یرمسـئوالنه، غ ی، اقـدامات غ يحسـاب نشـده، خودسـر    ییچون ماجراجو یاوصاف

هنـوز از جنـگ    هک یه مقاومتیرا عل ياگسترده یغاتیجنگ تبل حساب نشده و... يهاییارویرو، ینیبشیپ
  .)2006یولیو  15، ۀیالعرب یسیبیموقع بل داده بود (کفارغ نشده بود، ش ینظام

ار یز روابـط بسـ  یـ و ن یدانیـ جانبه مقاومت به حـوزه م اهللا، با توجه به اشتغال همهل حزبکر یدب
 عرصـه  ید آمده بود، تمامیپدم 2005ه از سال کس جنبش امل، یو رئ يان ویم یکیو نزد يراهبرد

عیان و مقاومت در یار شیاالختنده تامیرا نما يواگذار نموده و و يه برینبمرتبط با نبرد را به  یاسیس
 یتر علکگو با دوگفتد (ینمود و حرف او را حرف مقاومت نام یبس معرفرات آتشکخصوص مذا

ا ردنـد تـ  کن جنـگ تـالش   یـ م نقـش در ا ین بـا تقسـ  یگر، طـرف یان دی). به ب1391مرداد  18اض، یف
جنگ  یاهللا اداره نظامجه، حزبیاهند. در نتکن بکتاحد مم يش روید پیان از مخاطرات شدکاالمیحت

گـو بـا حـاج محمـود     وگفتد (یجنگ را متحمل گرد یاسیعهده گرفته و جنبش امل، اداره س را بر
 یمحورانـه، تمـام  مشـورت  يردکـ یبـا اتخـاذ رو   يه برینبگر، ی). از سوي د1391مرداد  15، یقماط
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طور روزانه در را به یو خارج یگوها با مقامات لبنانوات گفتیو جزئ کیپلماتیعرصه د يدستاوردها
ـ نبهـا،  يریـ درگش کشاکداد. در یمقرار  نصراهللاار یاخت بـا توجـه بـه مهـارت خاصـش در       يه بـر ی

رد کیم يبرداربهره کیپلماتید يهایزنمقاومت، در چانه یدانیم يروزی، از هر پیاسیس يهایزنچانه
  ).1391مرداد  14تر محمد خواجه، کگو با دوگفت(

اهللا در ه حـزب یـ عل یالمـ کو  یغـات یتبل يهـا حملـه ه و در اوج یـ ژوئ 16خ یدر تـار  يبراي نمونه، و
حاضـر شـده و    ینشسـت مطبوعـات   کیـ ل، در یه اسـرائ یـ ات علیاقدام مقاومت به عمل ییخصوص چرا

 يهـا زنـدان از  یلبنـان  ياسـرا  يه با هدف آزادسـاز کات آن، یلو عم یاز مقاومت اسالم ياطور جانانهبه
عیان عنـوان  یل لبنان و نه صـرفاً شـ  کدفاع از  ياهللا را برارفته بود، دفاع و جهاد حزبیل صورت پذیاسرائ
  ).192- 189ص  م،2006 ،لیخل نیحس( نمود
ام عـرب پرخـاش   کره بار دیگر به حیه الجزکز در مصاحبه با شبیه نیژوئ 28خ یدر تار يه برینب

ـ   آنهـا ده و یشـ کاهللا را به چـالش  ت اقدام حزبیومکدر مح آنهانموده و موضع  و  یتـوجه یرا بـه ب
ن مصاحبه، با ابراز انتقـاد از  یهمچنین در ا يلبنان متهم نمود. و ينسبت به تحوالت جار یتفاوتیب

، يبـا جنـگ جـار    در خصوص مسـائل مـرتبط   ورهینیفؤاد سر یوزانه نخستیگراجانبهکیرد کعمل
الن دربـاره  کـ  يهايریگمیلبنان در خصوص تصم یداخل يهاانیجر با سایر يخواستار مشورت و

  ).259-258ص (همان،  جنگ شد
خـود در   یان جنـگ، در سـخنران  یـ دو هفتـه پـس از پا   یعنی ،م2006اوت  31ن در روز یهمچن يو

ن یـ در ا يات مقاومـت و حـق و  یـ صدر، ضـمن دفـاع مجـدد از عمل    یش امام موسیمراسم سالگرد ربا
ل را درهـم  یارتـش قدرتمنـد اسـرائ    یه توانسته است به خـوب کرد کعنوان  ییرویخصوص، مقاومت را ن

دحسـن  یسسـابقه از  یبـ  یاتیـ ن مراسـم، بـا ادب  یدر همـ  يرا ناتوان سـازد. و آنده، در برابر اراده خود یوبک
ان یـ م کیـ روابط نزد يسطح باال یعیطور طبه بهک يارد. مسئلهکاد یخود » برادر مجاهد«عنوان به نصراهللا

هـا، در  يریـ درگروز پـس از آغـاز    کیسه جنبش امل یئت رئین هیگذارد. همچنیمش ین را به نمایطرف
  ند:یگویمل دانسته و یاهللا در نبرد با اسرائخود را همراه حزب ياهیانیب

خواهـد   یمان در مقاومـت اسـالم  نار برادرانکدر  یلیجنبش در خط مقدم مقابله با تجاوز اسرائ
ـ ات مقاومت موجه سازد؛ چرایتواند [تجاوز خود را] به بهانه عملینمل یبود. به باور ما، اسرائ ه ک

لبنـان   یاز اراض ییهابخشدربند را رد نموده و  ياسرا يه آزادسازکل بود ین اسرائیاز اساس ا
  ).3. ص 13/7/2006، 10442ر، عددیالسف دةیجررا در اشغال خود نگاه داشته است (
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هـا،  يریـ درگ كاز عواقـب خطرنـا   يریشـگ یاهللا موجب شد تا ضمن پامل و حزب يارکبه هر حال، هم
ن یتـر مهـم فـراهم گـردد. از    یغـات یو تبل یاسـ یس يهـا عرصـه مقاومـت در   يروزیپ يالزم برا يهانهیزم

گسـترده   يهـا یزنیران جنگ و یدر اس پارلمان لبنان یس امل و رئیعنوان رئتوان بهیم، يه برینباقدامات 
ر یـ وز، نخسـت ورهینیفؤاد سس ارتش لبنان، یرئ مان،یشل سلیمهمچون  یو خارج یبا مسئوالن داخل يو

، عنـان  یوفکـ ا، کـ یر امور خارجه وقـت امر ی، وزسیزا رایاندولک، يرین حریسعدالدرقطر، یوقت لبنان، ام
  رد.کاشاره  یو خارج یبرجسته لبنان يهاتیشخصگر یاز د ياریو بس ان ملل،مل سازکریدب

قـرار گرفـت. بـراي     دحسـن نصـراهللا  یسر یه البته پس از جنگ، بارها و بارها مورد تقدک ییهاتالش
و سـه روز   ین در جنگ سـ یاز روابط تنگاتنگ طرف ،م2011در سال  یاهللا در سخنانل حزبکریدب نمونه،
  د:یگویمو ان آورده ین جنگ سخن به میها در اتیمسئولم یو تقس

 ياو انسـجام خـوب و سـازنده    يارکروزه هم 33در دوره جنگ  ،برادران ما در جنبش امل ...
لبنـان آغـاز شـد... مـا بـا       يز بازسازیم و بعد از جنگ نینکها را تحمل م رنجیداشتند و توانست

ـ  يهاتید مسئولیه باکم یدیجه رسین نتیاز روز نخست به ا ،جنبش امل  و اهللان حـزب یخود را ب
ـ رد یصورت گ یدانیطور شفاف و مبه هاتیمسئول يبندمیم و تقسینکم یجنبش امل تقس ـ ه اک ن ی

ـ ردان جنگ و هم در بعد برنامهیهم در م هاتیمسئول يبندمیتقس  .جنـگ بـود   کیو لجسـت  يزی
ـ اهللا و جنبش امل از ابتدا خوب بوده و در جرروابط حزب ،نیبنابرا روزه روابـط   33ان جنـگ  ی
  ).2011مارس  9المنار،  القناةموقع ( م...یداشت یگتنگاتن

ان مقاومـت و  یـ م يدیـ جد يهـا يریـ درگل به لبنـان و احتمـال   یرر اسرائکبه هر حال، تجاوزات م
ت مقاومت و یننده موجودکدیاهللا، تهده از نگاه جنبش امل و حزبکاست  یجمله عواملل، ازیاسرائ

ن، یطـرف  یکـ یو نزد یـی از عوامـل همگرا  یکـ یرو، نیزاد. ایآیمل لبنان به حساب کعه و یفه شیطا
 يهـا طـرح  یت دو طـرف در تمـام  کن خصوص اسـت. مشـار  یدر هم كمشتر يهاینگرانواقع در

، ورهینیسـ نه یابک، خروج از 2008 یم 7اهللا، همچون حوادث مربوط به مخالفت با خلع سالح حزب
ظر دو طرف در خصوص لزوم حفـظ  ن كانگر اشترایب ی، همگ...و يریسعد حرردن دولت کساقط 

  است. یستیونیم صهیرژ يدهایبا مخاطرات و تهد ییارویسالح مقاومت با هدف رو

  انهيخاورمپيامدهاي آن در ازدهم سپتامبر و يحوادث 
ازدهم یـ ل از جنـوب لبنـان، حـوادث    یت مقاومت در اخـراج اسـرائ  یپس از موفق يسال و اند کی

 يدیـ ، نقطه عطف جدينظام شورو ی. این حادثه پس از فروپاشد آمدیا پدکیدر امرم 2001سپتامبر 
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ا و کـ یه بـا حملـه امر  کـ  یانه بـود؛ تحـوالت  یژه تحوالت مرتبط با خاورمیوالملل، و بهنیدر روابط ب
  تبر همان سال آغاز شد.کم طالبان در ایمتحدانش به رژ

ـ   جورج بـوش م 2002 هیژانو 29سه ماه بعد، در  ا، در نطـق  کـ یس جمهـور وقـت امر  یپسـر، رئ
 یمعرفـ » محـور شـرارت  «عنـوان  را بـه  یره شمالکران، عراق و یشور اکنگره، سه کانه خود در یسال

جـه،  یهسـتند. در نت  یشـتار جمعـ  ک يهـا سـالح سم و سـاخت  یت از تروریه به دنبال حماکنموده 
و  یبـ یوبا، لک يشورهاکن ی، همچنین سخنرانیشور باشند. در اکن یست منتظر برخورد قاطع ایبایم

ه از جهت شرارت در رتبه پس کشدند  یمعرف »محور شرارات يسوآن« يشورهاکعنوان ه بهیسور
  ).Safire, 2008, p. 31شدند (یم يبندمحور شرارت، درجه يشورهاکاز 

ا حملـه خـود بـه    کـ یم، امر2003 مـارس  20خ یو در تار ين نامگذاریپس از ا يسال و اند کی
ن ضلع بـه  ین آغاز نمود. این کشور موفق شد اولیدولت صدام حس يسازعراق را با هدف سرنگون

دات یـ به عراق و اسـتمرار تهد  يرا سرنگون سازد. با حمله سراسر» محور شرارت«اصطالح مثلث 
ـ لبنان از احتمال حمله ا یعیه، محافل شیران و سوریه ایعل ییاکیاران امرکنومحافظه  االت متحـده  ی

ـ  یشان از تروریت ایماه، به اتهام حیران و سوریبه ا شـدند. در آن زمـان    یسم، دچار واهمـه و نگران
ا و کـ یامر ياز سـو  يررکـ م یالمـ کدات یـ خود بـوده و تهد  يار پرونده هستهیدرگ یران از سوییا

ا همـواره  کـ یگـر، امر ی. از سـوي د رفتیپـذ یمشور صورت کن یبه ا یبر حمله نظام یل، مبنیاسرائ
شـور از  کن یـ ت ایـ سم به عراق متهم ساخته، خواستار قطـع حما یز و ارسال تروریه را به تجهیسور
م ید مسـتق یـ ان، بـا تهد ین می. در ادشیمست محسوب یا، ترورکیه از نگاه امرکشد  ییهاگروههمه 

، جنـبش امـل و   دادنـد یمـ ل که شـ یران و سوریه محور آن را اکان مقاومت، یا خطاب به جرکیامر
تمـام   یسته و هدف واقعـ یو بلندمدت نگر ياشهیار ریبس یبه صورت يااهللا به تحوالت منطقهحزب

ل و سـایر  یان اسـرائ یـ جاد سـازش م یو ا »انه بزرگیخاورم« ییاکیرا تحقق طرح امر يتحوالت جار
 یلیان برداشتن محور مقاومـت ضداسـرائ  یه الزمۀ آن، از مک یردند؛ طرحکمنطقه قلمداد  يشورهاک
 يریـ ق حریـ رفش از ترور یپ یه حتکن، موجب شد یرفان طیم كمشتر كن دری. همآمدیمشمار به

 آنهـا ان مقاومـت و در رأس  یا را جرکیامر ی، هدف واقعیعیان مهم شین دو جریم، ا2005در سال 
  لبنان بپندارند. یعیمقاومت ش
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منطقـه و   يت تحـوالت جـار  یاهللا، ضـمن احسـاس خطـر از وضـع    رو، جنبش امـل و حـزب  نیازا
ه کـ  دنـد یدیمانه یمنطقه خاورم ينمانه تمامیلبنان را آ ياو فرقه ياط طائفهیحنده، میآ یاحتمال يهاتوطئه

در  یتیقـوم  يهـا فتنـه از  يریرپـذ ی، به سـرعت آمـاده تأث  اشیاسیسو  یتیز قومیثرآمکبه واسطه ساختار ت
  ).1391مرداد  13گفتگو با ابوجعفر محمد نصراهللا، همجوار است ( يشورهاک

ه، یران و سـور یـ ا به عراق، به شـدت از ا کیت حمله امریومکن محجه، هر دو جنبش ضمیدر نت
  ت نمودند.یحما ییاکیو ضدامر یلیمقاومت ضداسرائ یان اصلکعنوان اربه

در سراسـر  م 2001ازدهم سپتامبر یه پس از ک، یالمللنیو ب ياد منطقهیبه هر حال، تحوالت جد
ـ  یـ چرخیمـ » سمیمبارزه با ترور«جهان به وجود آمده و بر حول محور   كمشـتر  ید، موجـب نگران

اهللا از سـال  شان را فراهم سـاخت؛ زیـرا حـزب   یاهللا شده و موجبات همسویی اجنبش امل و حزب
 official site of U.S. Department) االت متحده قرار داشتهیا یستیترور يهاسازمانست یدر لم 1997

of State, 2012) ـ لبنـان و بـه ب   یشامل مقاومت اسـالم  ،بوش يسم از سویو وعده مبارزه با ترور ان ی
  شد.یمز یشور نکن یعیان در ایگر، شید

  م)۲۰۱۳-۲۰۰۴دو طرف ( يعنوان متحد راهبرده بهيه سوريعل يو جهان ياتوطئه منطقه
ن سـو، در خصـوص   یبه ام 2004ه از سال که، یمرتبط با سور ياره اقدامات و تحوالت منطقهیزنج
 یعربـ  يشـورها ک یت، برخـ یو در نها یالمللنیب ينهادها ی، برخیغرب يشورهاک يه از سویسور

ان یم یم و ناگسستنکار مستحیبس ییدر همگرا يدیلکار یرفته است، از عوامل بسیمنطقه صورت پذ
  ر بوده است.یدهه اخ کیاهللا در جنبش امل و حزب
و بـا  م 2005ه یـ وردر ف يریحرش از ترور یه از چندماه پیان مقاومت و سوریه جریفشار مضاعف عل

نون که تـا کـ ن حوادث، یافته است. مجموع اینون استمرار کت آغاز و تایامن يشورا 1559صدور قطعنامه 
ن یـ را متحمل شود. در ا یسخت يهاضربهه یده است، موجب شده تا سوریسال به طول انجام 8ب به یقر
  ل فهرست نمود:یذ ه را به صورتیه سوریصورت گرفته عل يهاتوطئهتوان مجموع یمان، یم

 ؛م)2004مارس  12ه (ین سوریردنشکدر مناطق  یتیطلبانه و قومهیات تجزکبروز تحرـ 

شـور از لبنـان   کن یارتش ا يروهایه خواهان خروج نکت سازمان ملل، یامن يشورا 1559قطعنامه ـ 
 ؛م)2004 دوم سپتامبر( بود



   ۱۲۱ اهللالمللي در همگرايي جنبش امل و حزباي و بينبررسي نقش منابع محيط منطقه

داخـل   يگـرا غرب يهاانیجر يسو از يریق حریرفترور  يو اجرا یه به طراحیردن سورکمتهم ـ 
 ؛م)2005ه یفور( لبنان

 يریق حریرفترور  یالمللنیته بیمکل یکمنظور تشت بهیامن يشورا ياز سو 1595صدور قطعنامه ـ 
 ؛م)2005ل یآور 7(

در  يریـ ق حریـ رفترور  یالمللنیته بیمک ين ترور از سویه به دست داشتن در ایردن سورکمتهم ـ 
  ؛(Tofan, 2008, p. 171) م)2005تبر کا 19(ن گزارش خود یاول

 ی(مانند پناهنـدگ  بشار اسدومت که از حیسور یاسیرهبران س یبرخ يجداساز يتالش غرب براـ 
 ؛م)2005دسامبر  30م خدام به غرب در یعبدالحل

ل (ششـم سـپتامبر   یم اسرائیرژ ییهوا يرویه توسط نیدر دست ساخت سور یتور اتمکبمباران راـ 
 ؛م)2007

 .م)2013نون (کتا 2011ه از سال یآغاز بحران بزرگ سورـ 

ز مواجـه سـاخته   یانگو مخاطره یجهان ياه را با توطئهیه سورکبه هر حال، مجموعه تحوالت فوق، 
 کیـ گر نزدیدکـ یبـه   ياسابقهیطور بجه، بهیان مقاومت در لبنان را هراسان ساخته و در نتیبود، جر

وجو کرد: نخست، نقش جست یته اساسکد در دو نیرا با یین همگرایل این دلیترمهمنموده است. 
 یسـلف  يهـا انیـ جراز مقاومـت. دوم، در نقـش    یاسـ یو س ینظـام  یبانیت و پشـت یه در حمایسور
مسلحانه گسترده  يهاشورشه موجب بروز کبه بعد، م 2011ه از سال یدر تحوالت سور یعیشضد

 يهـا خشـونت ت مـوج  یشـان از سـرا  یو هـراس ا  یعیان شیق دو جریعم یه شده و نگرانیدر سور
  داشته است. یه سالح مقاومت را در پیبه داخل لبنان و عل يافرقه

  از مقاومت ياسيو س ينظام يبانيه در پشتينقش سور
ه در یر سـور ینظین خصوص، به نقش بیاهللا در اجنبش امل و حزب كمشتر ین علت نگرانینخست
رابطـه   يه از بدو برقـرار کت این است یگردد. واقعیر لبنان بازمد یح مقاومت اسالمیز و تسلیتجه

صـورت   صـدر  یموسـ ه به همت شـخص امـام   ک ،م1973در سال  حافظ اسدعیان با نظام یان شیم
م مانـده  ک، همچنان مسـتح ییرغم فراز و فرودهاین رابطه علی)، ا277تا، ص یب ،یمرتض( رفتیپذ

 یعیشـ  يهـا کیچر یآموزش نظام ،م1970 دهه یانیم يهاساله از همان یان، سورین میاست. در ا
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س یتأسـ  یش از اعـالن رسـم  یسـه سـال پـ    یحت یعنی ،م1982را آغاز نمود. در سال  یلیضداسرائ
ز مقاومـت همـوار نمـود    یـ آمـوزش و تجه  يران برایسپاه پاسداران ا يش رویز راه را پیاهللا نحزب

  ).139ص  ،1382تو، یاسپوز(
ت از آن یـ و حما ین نقش در آموزش مقاومت اسالمیتریاصلران یه اکآن رغمیان، علین میدر ا

، ییایـ بود؛ زیـرا از لحـاظ جغراف  ینمسر یگاه مچیه هین مسئله بدون اجازه سورینمود، اما ایمفا یرا ا
توانسـت  ینمـ چ عنـوان  یز به هـ ین ییبا لبنان برخوردار نبوده و به صورت هوا كران از مرز مشتریا

ه بـا داشـتن   کـ ه بـود  ین سـور یقت، اید. در حقیز جوانان مقاومت اقدام نمایرو و تجهیارسال ن يبرا
سپاه بـه   يروهایاجازه تردد ن)، Cordesman, 2006, p. 331( با لبنان كلومتر مرز مشتریک 370ش از یب

 کبـرد و موشـ  انیـ م يهـا کموشـ زات مقاومـت، هماننـد   یـ نمود. عمـده تجه یمدره بقاع را صادر 
بـا   كمشـتر  ینـ یزم ين مرزهـا یق همینون، از طرکم تا1973 يهاسال یوشا و... در طیاتک ياندازها

  افت.ییمبقاع به جنوب لبنان انتقال  يهاوهستانکر یه و از مسیسور
  م2006ژه در جنـگ سـال   یـ واهللا، بـه حـزب  يه بـرا یلبنـان و سـور   کیاستراتژ يت مرزهایاهم

  یبانیپشــت کیر اسـتراتژ ین مسـ یتــریاصـل  آن، یه طـ کــاهللا مشـخص شـد   ل و حــزبیان اسـرائ یـ م
  ه و دره بقـاع یسـور  يبـه مرزهـا   یمنتهـ  يرهایاز مقاومـت، مسـ   یکیت لجسـت یـ و حما یحاتیتسل

ارتـش   ییهـوا  يروهـا ین يه، بارهـا از سـو  یسـور  يدمشـق و مرزهـا   ـروت  یرو، جاده بنیبود. ازا
زات یـ د و سـایر تجه یـ ته جدشـرف یحات پیاهللا بـه تسـل  حزب یابیل بمباران شد تا مانع از دستیاسرائ
  ).Stockholm International Peace Research Institute, 2007, p.69( گردد یکیلجست

ز یـ و سـه روزه و ن  ین جنـگ سـ  یه در حکت دارد یاکمعتبر از این امر ح يهاگزارشن یهمچن
ن معبر یتریاصل ه و لبنان،یسور كمشتر يدر مرزها لیفیونی يروهایرغم حضور نیپس از آن و عل

ه بـوده  یسـور  ي، مرزهـا یزات نظامیتر از قبل و سایر تجهشرفتهیپ يهاکموشاهللا به حزب یابیدست
  .Cordesman, 2009, p. 86)است (
 يهـا تیـ ن مأموریتـر مهـم از  یکـ ی ،م2011ه از سـال  یان، پس از آغاز بحـران سـور  ین میدر ا

، قطع عقبـه  یلیو اسرائ ی، عربیغرب يشورهاکاز  یافتیدر يهاکمکبا  يریفکو ت یسلف يهاانیجر
ق، از یـ ن طریه بوده است تا از ایلبنان و سور كمشتر يژه اشغال نوار مرزیومقاومت، به کیاستراتژ
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ـ لبنان ممانعت به عمل آورند. ازا یشتر به مقاومت اسالمیحات بیروند انتقال تسل ژه در یـ ورو، بـه نی
  رند.یعهده بگ را بر آنهانترل کن مناطق، یحمله به ادند تا با یوشکان مسلح یساله گذشته، شورش کی

شـتر  یشور بکه اساساً لبنان تنها با دو کرد کته توجه کن نید به ای، باین تالشیبهتر علت چن كدر يبرا
 كلـومتر مـرز مشـتر   یک 79ه حدود ک، ین اشغالیندارد. نخست، از سمت جنوب با فلسط ینیزم يمرزها

ان، یـ ن میشور است. در اکن یلومتر مرز با ایک 375ه شامل که ی، با سوردارد. دوم، از سمت شمال و شرق
ـ لبنان از سمت غـرب بـه در   دارد  یلـومتر مـرز سـاحل   یک 225جـه،  یترانـه محـدود شـده و در نت   یمد يای

)Cordesman, 2006, P. 238(.  
اهللا مـورد  بحات به حـز یانتقال تسل يتواند براینم ین اشغالیر فلسطیمس یعیطور طبان، بهین میدر ا

ل یاسـرائ  ییایـ در يهاگشتواسطه حضور ترانه، بهیمد يایز دریرد. از سمت غرب لبنان نیاستفاده قرار گ
شـود. در   یشرفته تلقـ یحات پیاهللا به تسلحزب یدسترس يامن برا يریتواند مسینم، لیفیونی يروهایو ن
  ه است.یسور يزات به مقاومت، مرزهایر ارسال سالح و تجهیجه، تنها مسینت

ت اهـل تسـنن، گـذرگاه    یـ ثرکل حضـور ا یـ ز به دلیه با لبنان نیسور یشمال ين مرزهاین بیدر ا
حات باشـد.  یننـدگان تسـل  کافـت  یننـدگان و در کتواند مـورد اعتمـاد ارسـال    ینمست و یمطمئنی ن

 يهـا وهسـتان که بـه  کـ ه اسـت  یلبنـان بـا سـور    یشرق ير امن و مطمئن، مرزهایت، تنها مسیدرنها
  شود.یم یمنته کن بقاع و بعلبیشنعهیش

حتـاج و  ین مایر تـأم ین مسـ یتریاصلر مقاومت و ین مسیتريراهبردم 1970ر، از اواسط دهه ین مسیا
توسـط  » ریالقصـ « کیرو، اشـغال شـهر اسـتراتژ   نیـ شود. ازایمآن محسوب  یو نظام یکیلجست يازهاین

و دره بقـاع لبنـان قـرار گرفتـه      کبعلبـ هرمل،  يه در مقابل شهرهاکه، یومت سورکمخالف ح يهاگروه
  آمد.یمشور به حساب کاهللا به خارج از حزب یاتکو تدار یارتباط يهاراهمنظور قطع قاً بهیاست، دق

هـزار   هـا دهمقاومت، مسئله پنـاه دادن بـه    يه برایسور يت مرزهایگر در خصوص اهمیته دکن
و  1996 يهـا جنـگ ژه در یـ و، بـه یستیونیم صهین حزب با رژیمختلف ا يهاجنگدر  یآواره لبنان

 يروت به سـو ین جنگ، از جنوب لبنان و بیآغاز ياز روزها یبود؛ زیرا هزاران پناهنده لبنانم 2006
 یهـا در آنجـا بـاق   يریـ درگان یـ ت نموده و تـا پا که با لبنان حریسور يمرز يدمشق و سایر شهرها

طور حتم در آن با لبنان، به كمشتر يه و مرزهایرو، سقوط سورنی. ازا(Hourani, 2006, p. 54)ماندند 
 یدسترسـ  يرا بـرا  يادیـ الت زکتوانـد مشـ  یمـ ه یاهللا و سـور ان حزبینده میآ یاحتمال يهاجنگ

 یانکـ عه جنوب لبنان به میپناهندگان ش یز دسترسیخود و ن یاز جنگیزات مورد نیمقاومت به تجه
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اهللا بـه  جنبش امـل و حـزب   يه براینان با سورلب یشرق يد آورد. به هر حال، سقوط مرزهایامن پد
ه و یت از دولت سوریشان در حمایا كنش مشترکرو، وانیآید. ازابه حساب می یاتید حیمنزله تهد

  داشت. یدر پ یمسلح سلف يروهایمخالفت با ن

  ه و لبنانيدر سور يريفكو ت يسلف يهاانيجر ينقش منف يمقاومت از ارتقا ينگران
 يهـا گـروه طره یه، سـ یاهللا درخصوص بحران سورجنبش امل و حزب كمشتر يهاینگرانجمله  از
قـت،  یشـور بـا لبنـان اسـت. در حق    کن یـ ا كمشـتر  يژه مرزهـا یـ وه، بـه یبر سور یو وهاب يریفکت

 یسـت یونیم صهیـ بـا رژ  ياگونه مبـارزه چیتنها هش خود، نهیدایاز بدو پ يریفکو ت یسلف يهاانیجر
در تمـام طـول    هـا گروهن نوع یه اکانگر این است ی، بهاجنبشل ین قبیخ ایارت یه بررسک اندنداشته

. انـد بـوده ل مشـغول  یمخـالف و دشـمن اسـرائ    يشـورها کو  هـا گروهخ خود، تنها به مبارزه با یتار
 یبـه خـوب   یخیچند نمونـه تـار   ی. بررساندگرفتهل قرار یم اسرائیرو، همواره مورد استقبال رژنیازا
  باشد. هاجنبشل ین قبیت مزورانه ایگر ماهانیتواند بیم

  یگـروه سـلف   کیـ عنـوان  ه بـه کـ ن مصـر،  یالمسـلم ان اخوانیه جرکانگر این است یها بیبررس
  بعـد از  یحتـ  ،یسـت یونیم صهیـ افته است، در طـول چهـار جنـگ ارتـش مصـر بـا رژ      یمهم ظهور 

چ عنـوان بـه   یرد، به هکاشغال امل کطور نا را بهیره سیجزشبهم 1967م در سال ین رژیه ارتش اکآن
عنـوان  خود را بر تقدم مبارزه بـا دولـت مصـر، بـه     يه استراتژکت از ارتش مصر برنخاسته، بلیحما
 ردنـد کیم یل مقدم تلقیرا بر خطر اسرائ عبدالناصران نهاده و مبارزه با یبن یراسالمیمرتد و غ یدولت

  ).203ص ، 1385 ب،یسعد غر(
الوقوع ارتش بیمقابله با تهاجم قر يارتش خود را برا حافظ اسده کز، ینم 1982ه سال یدر فور

 ياه شورش گسترده و مسلحانهیسور یسلف يهاانیجررد، به ناگاه کیمل به جنوب لبنان آماده یاسرائ
ه را بـه خـود مشـغول سـاخت     یمـاه ارتـش سـور    کیب به یه قرکب دادند یترت» حماة«را در شهر 

49)..(Dean Commins, 1996, p ل، در مبـارزه  یبا اسرائ یسلف يهاانیجران یم يتنها نمونه مبارزه جد
 ت بوده است، تجلـی یافتـه  یه مورد حمایران و سوریا يه از سوکجنبش حماس  ياش از دو دههیب

ان حـوزه  یـ م کیـ کتف يآن بـرا  ییو عدم توانا ییگراین جنبش به اصول سلفیا يبندیاست. البته پا
ن سـو، آن را از  یـ بـه ا م 2012ان مقاومت، عمالً از سال یالن جرکا حوزه منافع ب ياشات طائفهیگرا
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را در داخل  يادیز یدرون يهاتنشو  يجه، اختالفات جدیرده و در نتکان مقاومت خارج یدامن جر
از محققان در صورت عدم بازگشت  ياریه به باور بسک ياد آورده است؛ مسئلهیز پدیخود جنبش ن

ن جنبش و یا يان اعضایبه انشعابات گسترده م کینزد ياندهیان مقاومت، در آیرحماس به آغوش ج
  ).1391مرداد  14، یتر مسعود اسداللهکگو با دوگفت( دیمختلف آن خواهد انجام يهاجناح

ن یـ ام 2012ه از سـال  کـ ه، یطره بر سوریس يبرا يریفکت يهاانیجربه هر حال، تالش گسترده 
اهللا و جنـبش امـل   حـزب  ينمـوده اسـت، از سـو    ینیگسترده و خون يهاخشونتشور را صحنه ک
 کیشده است. بـا سـقوط شـهر اسـتراتژ     یتلق یمقاومت اسالم ياد منطقهین تهدیتربزرگعنوان به

ل از یه خـود را در محاصـره اسـرائ   کـ لبنان،  ی، مقاومت اسالميریفکت يهاانیجرر، به دست یالقص
 يهـا يریـ فکته یـ جز اعـالن جنـگ عل   ياد، چارهیدیمگر ید ياز سو يریفکت يهاانیجرو  یسوی
اهللا ل حـزب کـ ریرو، دبنید. ازایدینمر یشان در شهر القصیدر برابر ا یم نظامیه و حضور مستقیسور
در خصـوص   ،م2013 یمـ  25خ یجنوب لبنـان در تـار   ين سالگرد آزادسازیزدهمیدر س یاناتیدر ب
  رد:کل لبنان اعالن کمقاومت و  يبرا يریفکت يهاانیجرد یتهد

ـ ه یبر سـور  ]يریفکت يهاانیجر[ هان گروهیتسلط ا ـ  يهـا ا اسـتان ی ، هیاز سـور  یمشخص
فقط . بزرگ است يان خطریلبنان لبنان و همه يبرا ،مرز با لبنانهم يهان استانیا مخصوصاً

لبنـان،   يبـرا . سـت ین كخطرنـا  لبنـان  انیعیش يبرا فقط... ستین كاهللا خطرناحزب يبرا
گـاه  یپا( اسـت  كم بر لبنان خطرنـا کحا یستیومت لبنان، مقاومت لبنان و همزکان، حینانلب

ـ در ع ،حسن نصـراهللا دیس اناتیب، لبنان یمقاومت اسالم یرسم  ،يمقاومـت و آزادسـاز   دی
  ).3/3/1392 ،جنوب لبنان يسالگرد آزادساز نیزدهمیس

ر خبـر  یالقصـ  يآزادسـاز  ي در نبردهـا اهللات حزبکاز مشار یطور علناهللا بهل حزبکریدب ،رونیااز
 يهـا سـت یه تروریه در نبرد علیارتش سور یهمراه يزبده خود را برا يروهایداده و صدها تن از ن

ن شهر توسـط مقاومـت و   یا یمکار یدر فاصله بس ،جهین شهر اعزام نمود (همان). در نتیبه ا یوهاب
سـت محاصـره   کش ،هـا يریدرگن یر ال حضور مقاومت دین دلیترعمدهه سقوط نمود. یارتش سور

ت مقاومـت  یـ ننـده موجود کدیه تهدکخود بود  کیتنگ ژئوپلت يستن مرزهاکو درهم ش ییایجغراف
  آمد.یمشمار به

ان در یعین مقدسـه شـ  کدفـاع از امـا   يو جنبش امل بـرا  یاز مقاومت اسالم ییروهاین نیهمچن
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شـور اعـزام   کن یبه ا ،)هیقنه و حضرت ریکحضرت س ،نبیحضرت ز يهاحرمه (همچون یسور
فه و ین مقامـات شـر  یـ بـه ا  يریفکت يهاستیاز حمله ترور يریشگیپ يبرا ،م2012شده و از سال 

بـه صـراحت آن را بـا     دحسـن نصـراهللا  یسه کـ  يادارند. مسئله یدر دمشق حضور نظام ،آنهاانهدام 
المنـار   قنـاة موقع ست (رده اکان و اهل سنت عنوان یعیان شیم یاز بروز فتنه مذهب يریشگیهدف پ

در عـراق و پـس از    ین دو فرقه بزرگ اسـالم یان ایم یه فتنه بزرگکگونه ). آن30/4/2013 ،یاللبنان
سـال   مـدت دو  يد آمـده و بـرا  یپدم 2007و م 2006 يهاسالدر  ،نییرکن عسیانفجار حرم امام

  نمود. يافرقه يهاخشونتاز  یعراق را گرفتار موج

 ،ریـ اهللا در هشـت سـاله اخ  ان جنبش امـل و حـزب  یم یین عوامل همگرایترمهماز  ،به هر حال
ز تنهـا  یان مقاومت و نین حامیترمهماز  یکیه که است یه سوریی علکو خطرنا یدر پ یپ يهاتوطئه

زات و یـ افـت تجه یدر يشـور بـرا  کبـه خـارج از    یان لبنان و مقاومت اسـالم یعیش ییایمرز جغراف
سـاله   کیـ ر تحـوالت  ید. سـ یـ آیمـ شمار ل بهیاسرائ يهایطلببا توسعه مقابله يبرا یانات دفاعکام
از سـقوط   يریشـگ یپ يخود را برا يهاتالشاهللا همه ه جنبش امل و حزبکانگر این است یب ،ریاخ

مقاومـت و   کیقطـع عقبـه اسـتراتژ    يمعنابه بشار اسداند؛ زیرا سقوط دولت بسته ارکبه  بشار اسد
 ل خواهد بود.یو اسرائ يریفکت ياهانیجرمحاصره آن توسط 

  يريگجهينت
. انـد ردهکر تجربه یسه دهه اخ یرا ط كات مشتریاهللا دو تجربه متفاوت از ح. جنبش امل و حزب1

و  کیاسـتراتژ  یـی نـد همگرا یم و فرا19080ن در دهـه  یان طـرف یـ بار مخشونت ییند واگرایفرا
 نون.کم تا1990از دهه  يراهبرد

و  یاز عوامـل شـناخت   یفـ یاز ط ،ریـ اهللا در دو دهـه اخ ان جنبش امل و حزبیم ییند همگرای. فرا2
 افته است.یل کش ،یالمللنیو ب ياط منطقهیلبنان و مح یط داخلیاعم از مح ،یطیمح

شان یان ایم یین عوامل همگرایترمهمتوان از یمرا  یالمللنیو ب ياط منطقهی. عوامل برآمده از مح3
 حساب آورد.به

 ،م1990ن سـال دهـه   یم و نخسـت 1980دهه یانیپا يهاساله در یران و سوریا كمشتر يهاشتال. 4
 د.یآیمحساب ن بهیطرف ییهمگرا يان عامل منطقهیترمهم



   ۱۲۷ اهللالمللي در همگرايي جنبش امل و حزباي و بينبررسي نقش منابع محيط منطقه

 يبرا یاتیح يعنوان خطرن بهیطرف يه از سوکل به لبنان یم اسرائیرر رژکدات و حمالت می. تهد5
گـر عوامـل مـؤثر در همگرایـی     یاز د ،شـد یمـ  یلقعیان و مقاومت تیش ،ت لبنانید موجودیتهد

 شود.یم یر تلقیاهللا لبنان در دو دهه اخجنبش امل و حزب

ـ  یا و متحدانش به خاورمکیامر یشکرک. لش6  يه عنصـر کـ  ،م2001سـپتامبر  11حـوادث   یانـه در پ
 ،آمـد یمـ ان مقاومت در منطقه بـه حسـاب   یجر ،یلکطور ران و بهیه و ایسور يدبخش برایتهد
 د.یآیمحساب اهللا بهجنبش امل و حزب ییند همگرایبه فرا یدهلکگر در شید یملعا

نون کم تا2004ه از سال ک ،بشار اسده و دولت یه سوریعل یالمللنیو ب يات توطئه منطقهی. در نها7
رگـذار در همگرایـی   یار تأثیگـر عوامـل بسـ   یاز د ،گوناگونی استمرار داشـته اسـت   يهالکشبه 

لبنان  یمقاومت اسالم يه برایسور کیژئوپلت يت مرزهایاهللا بوده است. اهمحزبجنبش امل و 
ن یترمهمبه لبنان از  آنهاان یشور و خطر سرکن یدر ا يریفکو ت یسلف يهاانیجرز مخاطره یو ن

  د.یآیمشمار ن حوزه بهیاهللا در اجنبش امل و حزب یعوامل همبستگ
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