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توصلت إيران ومجموعة الدول الست التي تقودها بعد عشرين شهراً من المفاوضات، 

قدرة طهران ألكثر من عشر سنوات مقبلة إلى اتفاق تاريخي يحّد الواليات المتحدة 

بيد أن . واألموال اإليرانيةالنفط  المفروضة علىالنووية مقابل رفع العقوبات الدولية 

 في المنطقة، السيما دور   ذائعة الصيت إليرانالالعنف أنشطة  تمسّ هذه الصفقة ال 

 ضمانات. ةأيّ  تحصل علىحزب هللا، كما أن شعوب الشرق األوسط لم وكيلها 

وهي عبارة ، *من االتفاق في النسخة اإلنكليزية عن "حزب هللا" بحثنافي الواقع، إذا 

ولو ذكر حزب هللا تال  فالصفقة اإليرانية .نتيجة بحثنا صفراً  أتيست ،صفحة 159عن 

إليران  ساحة قتالبارها باعتلكن ليس ور سوريا أربع مرات، ذك  ت   بالمقابلواحدة.  مرةً 

بالتالي  -نشاطات إيران اإلقليمية ب شيئاً يتعلقة تقول إن كانت هذه الصفقوحزب هللا. و

فقط رفع العقوبات سيؤدي على العكس، بل تترك سوريا.  إيران لن فهو أنّ  –حزب هللا 

حزب عن طريق  وبشكل أساسيالعمليات العسكرية اإليرانية في المنطقة، تعزيز إلى 

 هللا.

 أخرى نتيجةو ستراتيجيةا بينبشيء من السرعة حزب هللا ل ق  تنيفي سوريا، و

 أن االتفاق اإليراني قد اعتبررغم و. وتقدمات الثوارعلى األرض  المباغتةالتطورات 

 والمعركة طويلة، الوضع في سوريا ال يزال متقلباً ف، وحلفائهامسؤوليها نصراً من قبل 

كون جميع العيون في ستإيران الساحة الدولية،  وبدخولمع أو بدون رفع العقوبات. 

 سوريا. وكالئها فيعليها وعلى ممارسات  ةً سلطالمنطقة م
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 المراحل األولى

لم بيد أنه في السلطة.  بقاءه لدفاع عن نظام األسد وضمانا هي خطةالانت كعندما دخل حزب هللا سوريا، 

حزب لحتى القاعدة الشعبية  وأ أو الشعب اللبناني المسؤولين اللبنانيينهذه الخطة بشفافية إلى  يتم إيصال

 شيعيّةمن أجل الدفاع عن القرى ال بضرورة تدخلهحزب هللا التصريح الرسمي لمن ذلك، كان  هللا. بدالا 

 ألنّ  ضرورياا في حينهكان  التبرير هذاضريح السيدة زينب في دمشق.  والحقاا الدفاع عن، الحدودية

 –هو فشعب اللبناني. غير مقبول من الال يزال  األسد كانهو للدفاع عن تدخلهم في سوريا  اعترافهم بأنّ 

ببدء الخطاب الطائفي لحزب هللا:  آذنالتبرير خرى. لكن هذا أتدخل في شؤون دولة  – في نهاية المطاف

تكون آمنة بأن طائفة واحدة  على حقخطاب الحزب  واقتصار ،أضرحتهمقراهم، ووالدفاع عن الشيعة، 

 ومحمية.

خرى. أفي شؤون دولة  أو تدخال اطائفي اذلك خطاب في ن لحزب هللا في لبنانالشيعة المؤيدو مع ذلك لم ير

الموقف الرسمي اللبناني التزام على رغم  –لمشاركة في الحرب لهذا التبرير الطائفي بدا كس، على الع

 الّسنّة ونيالتكفيرهو قيل لهم أن العدو اليوم حيث لحزب هللا،  الشعبية الداعمة قاعدةعند ال منطقياا  – الحياد

 آلياته لنقلحزب هللا يستعد  وبينما كانفي سوريا. هي  ةالمقدس وأّن المعركة( الميليشيات المسلحة)

 -رسائل مموهة  نشراإلعالمية الحزب ومؤسساته جنوب لبنان إلى سوريا، بدأت أجهزة  منالعسكرية 

الذين يقودون  الّسنّةالجديد للشيعة: اإلسالميون البارز عن التهديد  -إلى لغة أكثر مباشرة  فيما بعدتحولت 

 حاربتهم مسألة حياة أو موت.م والذين تعتبر ،الشيعةضد الحرب في سوريا ضد المقاومة و

حزب هللا  استطاعقد فطويلة. ال هم وعزلتهمخوففترات نتيجة  إلى هذان للحزب دوالشيعة المؤي سيقلقد 

 ممناللبنانيين اآلخرين  مجتمعها عن، عندما نأت بنفسها و2005في لبنان منذ عام  شيعيّةعزل الطائفة ال

، أصبحت هذه العزلة 2008في عام والجيش السوري من لبنان.  أخرجت التيشاركوا في ثورة األرز 

 آذار 14ل الدروز، مما اضطر حكومة اغزو بيروت وجبيل ميليشياتهحزب هللا  عندما قادأكثر خطورة 

. بالتالي إعطاء حزب هللا مزيداا من السلطة وتشكيل حكومة الوحدة الوطنية ،تحت وطأة العنف ،للرضوخ

تغير خطاب حزب هللا فمنذ ذلك الحين شيعة لبنان. وة بين سنّ  الديناميكياتاللحظة الحاسمة  غيرت هذهلقد 

المجتمع إلى الكراهية الطائفية  لكن بثبات جرّ وببطء  . وتمالمنطقةفي ية في الداخل ونّ السّ  القيادات مع

هم في الشيعة اللبنانيين أنّ  إقناع، لم يكن من الصعب السوريةثورة الوالغضب. ونتيجة لذلك، عندما بدأت 

 .يالحقهمالعدو الجديد  خطر وأنّ 

 العنصر المقدس

مع الخوف وسيلة مثالية للحفاظ  المترافقةانت اللغة الطائفية قد كو، لحشد الجموعالخوف أفضل وسيلة 

 مقدسعنصر  أُضيفوفي سوريا. ولتحقيق ذلك،  لبنان على دعم الشيعة لمعارك حزب هللا في داخل

 حزب هللا. لخطاب

الذاكرة بهدف صياغة  د روايته السياسية والتاريخيةخطاباا يوط  حزب هللا  ىبن، الثمانيناتفي بداية 

أرسل الخليفة األموي يزيد حزب هللا ذكرى معركة كربالء، عندما وظف  فقد. تدريجياا  شيعيّةعية الالجم
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هزم الحسين بن علي، حفيد النبي محمد. وتمثل هذه المعركة جذور االنشقاق التاريخي اا يّ األول جيشاا سنّ 

 يزيد.لحسين وعائلته ال بمقاومةخطاب حزب هللا،  واقترنت مقاومة إسرائيل في ؛والشيعة الّسنّةبين 

مذهب من أجل الحفاظ على ال األمرفي نهاية  تاستشهدالتي حسين لقد استحضر حزب هللا معاناة أسرة ال

ال تزال تروى حكايات  ،الحقيقةوفي . 2006في حرب تموز « النصر اإللهي» إلىمنه إشارة ؛ بالشيعي

 تمّ قد ضد الجنود اإلسرائيليين و معاركهممقاتلي حزب هللا في  التي تساندحسين وعائلته ال أرواح عن

 . كربالءفي الذاكرة الجمعية عن دمجها 

. هذه المرة، لربط قتالهم في سوريا بمهمة مقدسةالعديد من هذه الرموز واليوم، يستخدم قادة حزب هللا 

المزارات عن  حتى ، أواللبنانية على الحدودعن اللبنانيين لدفاع عن الشيعة في سوريا، أو افقط  تليس

قها ؛شيعيّةال لحسين كما فعل ا تماماا لمجتمعه هي إنقاذ الوجود الشيعي حزب هللا  فالمهمة الحقيقة التي يسو 

سمت حربهم في رُ  قدو .: معركة الوجود الحتميةشيعيّةفالقتال في سوريا قضية . 680بن علي في عام 

، "المنتظر"المهدي ها معركة اإللهية للدفاع عن المذهب الشيعي وتمهيد الطريق لظهور سوريا على أنّ 

 الثاني عشر.إمام الشيعة 

 األوقات الصعبة

 ذلك، فقد تغيرت األمور.مع . هذا الخطاب لفترة لقد نجح

ينية وروايات الخوف. دعلى األساطير ال ،ومن قبله خطاب المقاومة، عن سورياه خطابقد بني حزب هللا ل

من الصعب  المسمى للنصر الموعود، جعلجل غير األإضافة إلى لكن الخسائر التي تلقاها في سوريا، 

نداءات العية من االنتصارات اإللهية وذاكرة جممختبئة في شرنقة بقي أن ت شيعيّةعلى الطائفة ال جداا 

 المقدسة.

ربط الذاكرة الجمعية للشيعة مع  لطالما تمّ و. النصر اإللهي –لطالما ارتبط خطاب حزب هللا بالنصر 

بيد أن هذا الجانب نوع من االنتصار. إلى تحولت ، هائلةحتى معركة كربالء التي شهدت هزائم ف. النصر

كل التهديدات الوجودية والمعارك الوشيكة  فبعيداا عن. الموت تسمو فوقلكرامة التي اآلن: ا دامفقوبات 

. حزب هللا لم يعد تعود من سوريا في نعوشها فقط جثث أبنائهم األحباء الشيعةيدعمونها، يرى التي 

 على كل شيء. اا قادرال يقهر أو  منتصراا 

لقد . ولم تعد األموال تتدفق من إيران كسابق عهدها مزدهراا كما كان،االقتصاد  لم يعد، وزيادةا على ذلك

نان وسوريا والعراق واليمن، أجزاء كبيرة من لب فهي اآلن تسيطر عليطموحات إيران اإلقليمية، توسعت 

 البلدان. في جميع هذهميليشيات مع جيوش و

 الخطة باء 

تحت ربقة األسد، قررت إيران عندما ثبت بالملموس أن حزب هللا غير قادر على إبقاء سوريا بمجملها 

االنتقال إلى الخطة باء، أو ما يسمى "سوريا المفيدة؛" وهي باختصار حماية الممر الذي يربط الساحل 

السوري بسلسلة جبال لبنان الشرقية، أي بحزب هللا. وهي تدرك أن السيطرة على هذه المناطق سيؤمن 

 في سوريا. لها ممرا استراتيجيا تحتاج إليه لحماية مصالحها 
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ولكن حتى هذه الخطة تبدو صعبة المنال، وما يسمى "سوريا المفيدة" يبدو هشا أكثر مما كان يعتقد 

البعض. فحتى لو عادت النقود تتدفق على األسد وحزب هللا بعد رفع العقوبات، فإن الحفاظ على هذا الممر 

بتجنيد واليوم تقوم إيران ر.يتطلب المزيد من المقاتلين، األمر الذي يصعب تحقيقه أكثر فأكث
1
مقاتلين من  

)وهي أقلية فارسية في أفغانستان( كانوا معتقلين في سجونها بتهمة تهريب المخدرات. وهي  الهزارة

 تسعى بيأس لتجنيد المزيد من الرجال. فالمال إذن ليس كل شيء.

تقارير صحفية لهذا كله، انتقل حزب هللا مؤخرا إلى التفاوض مع الثوار. ويبدو من
2
أن حزب هللا بدأ  

ه لم يصل بعد على مستوى الحوار مع الهيئات نقاتلة في القلمون، ولو أمبالفعل محادثات مع مجموعات 

ئتالف الوطني، كون الحل السياسي ال يزال خارج حيّز االحتماالت المطروحة. السياسية المعارضة كاال

يعني أمرين اثنين: األول أن حزب هللا قلق  ،درجة محدودة من الحوارعلى حتى ولو  ،النفتاحا اولكن هذ

حول الحفاظ على سيطرته على الممر المذكور، والثاني أن حزب هللا يفضل تأمين االنتصارات التي 

 حققها قبل أن يوضع الحل السياسي على الطاولة الدولية.

 استشراف المستقبل

صفقة أو ال صفقة، ليست هذه هي القضية بالنسبة لحزب هللا. فالصفقة ستعني أن إيران وميليشياتها في 

لبنان وسوريا والعراق واليمن سوف تحصل على مزيد من األموال والموارد. غير أنها لن تعني أن 

الصفقة بشكل  ارتفاع مستوى الدبلوماسية بين إيران والغرب سوف ينعكس على المنطقة. وما لم تحدد

واضح وجلي دور إيران اإلقليمي، فمن حقنا أن نفترض بأنه سوف يسمح لها أن تستمر بسلوكها العدواني 

في المنطقة. وفي هذه الحالة، ما لم يجبر الغرب حزب هللا على الخروج من سوريا فإن إيران لن تفعل 

 ذلك بالتأكيد. 

 200بات، تزويد حزب هللا بمبلغ سنوي يصل إلى يران استطاعت، حتى وهي تحت العقوإوال ننَس أن 

بسبب األزمة  2015% في العام الحالي 40مليون دوالر. وصحيح أن ذه الميزانية خفضت بنسبة 

أثر االقتصادية اإليرانية التي تسبب بها انخفاض أسعار النفط، إال أن التخفيض
3
على الخدمات االجتماعية  

 لحزب هللا وليس على موازنته العسكرية. لقد تمت التضحية بالخدمات كرمى للقوة العسكرية.

لقد ربطت إيران على الدوام أمنها القومي بوكالئها في سوريا والعراق ولبنان. وقد أنفقت مليارات 

عن تقديم المزيد  اأحد ليوقفه اوكالء، حتى وهي تحت العقوبات. وإذا لم يتصدَّ لهالدوالرات لدعم هؤالء ال

فعل ذلك؟ فقد بات واضحا أنه كلما كان ت ذي يجعلهامن األموال في السنوات القادمة إلى حزب هللا، فما ال

 كثر قوة. إيران أ تبنان وسوريا أكثر صالبة، كانلحزب هللا في 

إن "إيران غنية وقوية ستستطيع أن تقف إلى جانب ولقد قال زعيم حزب هللا، حسن نصر هللا، مؤخرا 

حلفائها وأصدقائها وشعوب المنطقة، وخاصة المقاومة في فلسطين، أكثر من أي وقت مضى". وإنه 

 لمحّق في ذلك. فإن إيران لن تضيع المليارات التي أنفقتها حتى اآلن على ذلك.

ر حزب هللا بلعب دور سياسي يجعله قادرا على إبقاء قبضته محكمة على م، سوف يستوفي لبنان

وهم لم يعودوا يريدون شيئا أكثر من  مؤسسات الدول، وعلى القرارات السياسية وألمني والعسكرية كافة.

  لبنان، بما أن الحرب قد انتقلت اآلن إلى سوريا.

                                                           
1
 terror-of-strategy-isiss-https://now.mmedia.me/lb/en/10questions/565586  
2
 76d063604bf9-86c4-4d67-480b-http://www.almodon.com/politics/5a293fec  
3
 buy-will-iran-politics/191416/what-and-news-http://www.tabletmag.com/jewish  

https://now.mmedia.me/lb/en/10questions/565586-isiss-strategy-of-terror
http://www.almodon.com/politics/5a293fec-480b-4d67-86c4-76d063604bf9
http://www.tabletmag.com/jewish-news-and-politics/191416/what-iran-will-buy
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الغرب أنها تحترم االتفاق. ولكن ذلك  حسن المظهر لتريَ دورا اإليرانية إيران، ستلعب الحكومة  وفي

في على األرجح إيران قد حسمت أمرها  على أنسيستغرق وقتا، وسوف يكون هنالك صعود وهبوط، 

مسألة االنضمام إلى األسرة الدولية، ولسوف تفعل أي شيء لكي تبقى هناك. بالمقابل، فمن المؤكد أال 

في سوريا. فلو فعلت ذلك لفقد حزب هللا سوريا وأُجبِر على مغادرة سوريا تلعب إيران الدور الحسن نفسه 

ح إيران موالعودة إلى لبنان مهزوما مجروحا، مما سيؤدي في النهاية إلى اختناقه ونهاية وجوده. ولن تس

سن المتشددون واإلصالحيون والموجة الثالثة التي يمثلها ح :بذلك. فجميع االتجاهات السياسية اإليرانية

 روحاني يفضلون حزب هللا قويا. 

يغير إيران داخليا، قليال أو على المدى الطويل. ولكن ال شيء في االتفاق  باختصار، يمكن لالتفاق أن

نفسه وال في المناقشات التي تمت حوله يوحي أن حزب هللا والميليشيات اإليرانية األخرى في المنطقة 

 سوف تعود إلى بالدها.

 

 



 

 الكاتبعن 

 المجلس في مقيمة غير وزميلة NOW موقع تحرير مديرة هي غدار حنين

 (.Atlantic Council) األطلسي

 

 عن مبادرة اإلصالح العربي

كشبكة مستقلة من مراكز ومعاهد  2005سست "مبادرة اإلصالح العربي" عام تأ

بحثية عربية وأروبية وأمريكية. ورسخت المبادرة منذ تأسيسها انطباعاا قوياا في 

األوساط البحثية ودوائر صنع القرار باعتبارها منتجة للمعرفة، من خالل األبحاث، 

شبكة واسعة من الباحثين والنشطاء  وبناء مجموعات عمل في دول مختلفة، وتطوير

 ممن يتقاسمون الرؤى اإلصالحية.

األوراق الصادرة عن مبادرة اإلصالح العربي تعبر عن رأي كاتبها وال تمثل 

 بالضرورة موقف أو رأي المبادرة.

 حقوق النشر محفوظة لمبادرة اإلصالح العربي. 

 ول على موافقة المبادرة.كل إعادة نشر للورقة أو استخدام جزء منها يتطلب الحص

 2015 تّموز/  يوليومبادرة اإلصالح العربي © 
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