


 

 

 

إتقاء حماس وحزب هللا خارج 

 ب مع إيرانالحر

 

 Keeping Hamas and Hezbollah Out of a War with العنوان األصلي:

Iran 

 

   Rafael D. Frankelرافاييل د. فرانكل  الكاتة:

 

 The Washington Quarterlyواشنطن كوارترلي  المصدر:

 

2102خريف  التاريخ:

* * * 



 
 
 

  

 

  

 



 

3 

 

 

تتناول الدراسة موضوع إبقاء حماس وحزب اهلل خارج الحرب مع إيران، وأنه قريبًا سييبدأ 
 الفصل النهائي لممواجهة العالمية الدائرة منذ عقد كامل حول برنامج إيران النووي.  

اهلل يسيتخمص الكاتيب أّن أيديولوجيية الحيزب، واليدعا الخيارجي، وعنصير بالنسبة لحيزب 
بناء الدولة سوف تشّكل العوامل الثالثة الحاسمة في ما إذا سيرتدع الحزب عين إقحياا نفسيه 

إسرائيمية/ أمريكية. ويضيف أيضًا أنيه ليو عميد خيامنئي إلي  أمير  -في معمعة حرب إيرانية 
سيصرُّ نصر اهلل عمنييًا أّن تصيّرف حيزب اهلل نيو نيابٌع مين حزب اهلل بالهجوا، عم  األرجح 

توافييٍ  داخمييي حييول قضييية مقاوميية مإسييرائيلم محيياوًا بييذلل تبريييد السيياحة المحمييية، وبالتييالي، 
 التخفيف من اانتقادات السياسية.

وبالنسيبة لحمياس فيعتبيير الكاتيب أنيه يجييب عمي  مإسيرائيلم أن تميينح حركية حمياس ندنيية 
، وأن تكييون عازميية عميي  التخفيييف ميين حصييارنا عميي  زييزة وأن ت خييذ بزميياا متوسييطة األمييد

المبادرة في خم  جو من الشروط المواتية ميع حمياس فيي حيين تمميل مإسيرائيلم القيوة األكبير 
 في الميدان.

ويقييول الكاتيييب أّن تييياريي مإسييرائيلم الحيييديث ا ييييُنّا سييوم عييين فشيييمها فييي إبيييراا اتفاقيييات 
ش لحظة استثنائية لمغاية من التحالف السياسي بين مإسرائيلم والواييات استراتيجية، وأّننا نعي

المتحدة األمريكية من جهة، والعالا اإلسالمي السّني من جهة أخرم. حيث لا يعد ننال أي 
 حكومة عربية مسممة، ما عدا سورية ربما، تريد أن تمتمل إيران السالح النووي.

كيييان مراسييياًل لجرييييدة الكريسيييتيان  Rafael D. Frankelالكاتيييب رافايييييل د. فرانكيييل 
فيي الشير  األوسيط، ونيو ا ن  The Christian Science Monitorسياينس مونيتيور 

. ولقييد اسييتخدا  فرانكييل Georgetownُمرّشييح لنيييل شييهادة الييدكتوراع فييي جامعيية جورجتيياون 
الفمسيطيني مصطمح القدس عم  أنها عاصمة ليمإسرائيلم، ونو ميا يعيّد مخالفية لحي  الشيعب 

في أرضه ومقدساته، كما يعد مخالفة لممواثي  وااتفاقيات واألعيراف الدوليية، ليذلل تيّا وضيع 
 كممة القدس بين مسّننين.  
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 إبقاء حماس وحزب اهلل خارج الحرب مع إيران
 

سيييبدأ قريبييًا الفصييل النهييائي لممواجهيية العالمييية الييدائرة منييذ عقييد كامييل 
بحيال فشيمت الجمهوريية اإلسيالمية ومجموعية حول برنامج إيران النووي. و 

: الصييين، وفرنسييا، وروسيييا، والمممكيية المتحييدة، P5+1الخمسيية زائييد واحييد 
والواييييات المتحيييدة باإلضيييافة إلييي  ألمانييييا، فيييي التوصيييل إلييي  اتفيييا  فيييور 
انتهيياء اانتخابييات الرئاسييية األمريكييية القادميية فييي تشييرين الثيياني/ نييوفمبر 

حييُدث المواجهيية العسييكرية بييين إيييران ميين جهيية، ، فميين الممكيين أن ت2102
 ومإسرائيلم والوايات المتحدة األمريكية من جهة أخرم.

 
فيييي سيييياٍ  متصيييل، ووفييي  تصيييريحات أصيييدرنا مييي ّخرًا رئييييس اليييوزراء 

، إذا لا تُثمر مزيد مين Benjamin Netanyahuاإلسرائيمي بنيامين نتنيانو 
، ستضيييطر مالقيييدسم 2107المحادثيييات نتيييائج ممموسييية بحميييول ربييييع عييياا 

اّتخاذ القرار، إّما بتوجيه ضيربة عسيكرية بغيية إيقياف مماطمية اإلييرانيين، 
ّميييا باارتكييياز عمييي  اسيييتراتيجية احتيييواء طهيييران. ونيييذع الخطيييوات بيييدورنا  وا 
سييييُتجبر واشيييينطن عميييي  حسييييا أمرنييييا، إّمييييا بالموافقيييية عميييي  خيييييار العمييييل 

 ن بمفردنا.العسكري، أو منعه، أو حت  شّن نجوا عم  إيرا
 

َلِكين  العنصيير األنييا الييذي يجييب أن تضييعه اإلدارة األمريكييية والحكوميية 
اإلسييرائيمية ُنصييب أعينهييا يكميين فييي حقيقيية رّدة فعييل المنطقيية عميي  ضييربة 

 عسكرية وقائية.
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منذ أوائل الثمانينيات، حيين قياا الحيرس الثيوري اإليرانيي بيدوٍر محيوري 
سرائيمي فيي لبنيان، كانيت إييران قيد في إنشاء حزب اهلل لمواجهة الوجود اإل

أدارت تحالفيييًا قوييييًا، ُسيييمّي منيييذال بييييممحور المقاوميييةم، حييييث كانيييت أبيييرز 
 أندافه تعزيز المصالح اإليرانية في منطقة الشر  األوسط.

 
إّن تحقي  حزب اهلل، واحقًا حمياس لمكاسيب فيي السيمطة فيي بميديهما، 

عقييب تييوّلي بشييار األسييد  فضيياًل عيين تحييّول سييورية إليي  المحييور اإليرانييي
، كيل تميل العواميل منحيت إييران 2111لمحكا خمفًا لواليدع اليذي تيوفي عياا 

 قوة ردع لمواجهة أنا أعدائها أي الوايات المتحدة األمريكية ومإسرائيلم.
 

ممييييا ا شييييّل فيييييه، أّن تحالفييييات إيييييران شييييّجعت النظيييياا اإليرانييييي عميييي  
نووييييييية بييييييالرزا ميييييين اسييييييتمرار المضييييييي قُييييييُدمًا فييييييي امييييييتالل التكنولوجيييييييا ال

 .2112المطالبات الدولية، وتصاعد مستوم العقوبات القاسية منذ عاا 
 

عميييييي  مييييييدار السيييييينوات السييييييبع المنصييييييرمة، أطنبييييييت مصييييييادر أجهييييييزة 
ااسيييييتخبارات اإلسيييييرائيمية كميييييا األمريكيييييية فيييييي الحيييييديث عييييين أّن ضيييييربة 

نّسيقة مين عسكرية إسرائيمية ُمفترضية عمي  إييران سيوف ُتجابيه بيرّدة فعيل مُ 
ِقبييل إيييران، وحييزب اهلل، وحميياس، ممييا سييي ّدي إليي  نشييوب حييرب إقميمييية 
شاممة، وخسائر جسيمة في األرواح داخل مإسرائيلم وحت  إمكانية ضيرب 
قواعد القوات األمريكية المتمركزة في الشر  األوسيط. ررّدة الفعيل السيورية 

هلل وحمياس كانت أقل وضوحًا حيث لطالما قامت دمش  باستعمال حزب ا
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كرأس حربية مين أجيل ضيرب مإسيرائيلم نائييًة بنفسيها عين المخياطرة بشيكٍل 
مباشيييير فييييي إشييييعال الصييييراع، أو التييييورُّط فييييي حييييرٍب تعييييرف ُمسييييبقا أنهييييا 
ستخسرنا(. نذع التكّهنات َصب ت في صمب التحميالت التي وضعها القائد 

أيضيًا  واليذي أّكيد ذليل Meir Daganالسياب  لجهياز الموسياد مئيير داجيان 
فييييي حزميييية توصيييييات عمنييييية، معتبييييرًا أّن مإسييييرائيلم ستتحاشيييي  فييييي نهاييييية 

 المطاف ضربة عسكرية.
 

في الوقت نفسه، وبينما ُتحصي طهران عقودًا عدة في اسيتثمارنا لكيال 
الحيييركتين اإلسيييالميتين الُمَسيييم حتين، أي حيييزب اهلل وحمييياس، بغيييية تسيييديد 

بيييي يتخيييّبط بالفوضييي  والزعزعييية كافييية فواتيرنيييا وأرباحهيييا، كيييان العيييالا العر 
وعدا ااستقرار. إل  ذلل، سانا الصراع الدائر فيي سيورية حالييًا فيي نقيل 
موجات التيوتر المتتاليية مين البحير األبييض المتوسيط إلي  مضيي  نرميز، 
ُمضييعفًا بييذلل محييور المقاوميية، وُموّجهييًا بالتييالي َدف تَييي حييزب اهلل وحميياس 

التشيييييققات، وتيييييدور الصيييييراعات نحيييييو جهتيييييين متناقضيييييتين، حييييييث تكثييييير 
سياسييييي -المفتوحيييية فييييي العممييييين العربييييي واإلسييييالمي. نييييذا التوّجييييه الجيييييو

الجديييد يتيييح الفرصيية أميياا مإسييرائيلم وأمريكييا اسييتعادة اليييد العميييا فييي قييوة 
الييردع فييي المنطقيية إذا مييا رزبييت كمتييا الييدولتين التصييّرف بسييرعة، وتعييديل 

 استراتيجياتها اإلقميمية.
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 ن حسابات حزب اهلل؟ماذا ع
 

إّن ميييدم ارتبييياط المجموعيييات المسيييمحة، الخارجييية عييين إطيييار الدولييية، 
باستراتيجيات الردع يعتميد مبيدئيًا عمي  خمسية عواميل رئيسيية: أيديولوجيية 
المجموعيية، والهيكيييل التنظيميييي، وعنصييير اارتبيياط بمبيييدأ الدولييية ربميييا فييييه 

قيية مييع جمهييور معتمييد( السييمطة السياسييية والسيييطرة اإلقميمييية، وتكييوين عال
والدعا الخارجي، والمنافسة داخل الطائفة الواحدة. في مهد التغّييرات زيير 
العاديييية فيييي منطقييية الشييير  األوسيييط خيييالل العييياا المنصيييرا، أبيييان اختبيييار 
اسييتخداا حييزب اهلل وحميياس لهييذع العوامييل عيين نتييائج متباينيية عنييدما تعمّيي  

 األمر بمواجهة ُمحتممة مع إيران.
 

د أّن أيديولوجية حزب اهلل ونيكمه التنظيمي مرتبطان ارتباطيًا من الم كّ 
وثيقًا. فهو مجموعة شيعية إسالمية تُبّشر بالواء، فو  كل اعتبار، لميولي 
الفقيه، أي بمثابة الالنوتي الشيعي والُمرشد الشيعي في مٍن واحد. والييوا، 

 . نذا الشخص نو القائد اإليراني األعم  مية اهلل عمي خامنئي
 

قييد يكييون حييزب اهلل حزبييًا لبنانيييًا فعيياًل كمييا تعييّود وأصييّر القييول لجمهييورع 
المحمييي، َبْيييَد أّن أيديولوجيتييه ُتَحييتاا عميييه التبعييية زييير المشييروطة لمتعيياليا 
الدينية الخاصة بالولي الفقيه عم  ضوء ما أّكد عمييه األميين العياا لحيزب 

طييييار، أضيييياف قائييييد . وفييييي ذات اإل0654اهلل حسيييين نصيييير اهلل فييييي عيييياا 
كت كيييد لتصييريحاٍت سييابقة، أّن مقييرار الحييرب نييو  0664الحييزب فييي عيياا 



47 

8 

 

حصرًا في يد الولي الفقيهم. بيالرزا مين أّن تميل التصيريحات مضي  عميهيا 
عقييد كامييل، وعممييت ااعتبييارات السياسييية عميي  تحجيييا خطيياب نصيير اهلل 

ُأنمميية عيين أنييا السياسييي المسيياند إليييران، لييا يقييدر يومييًا عميي  التزحييزح قيييد 
تمل التصريحات األيديولوجيية الرسيمية. بهيذا، إذا ميا أمير الخيامنئي حيزب 
اهلل بيييييالحرب، فسيييييتجد كافييييية كيييييوادرع نفسيييييها خاضيييييعًة لمتكمييييييف الشيييييرعي، 

 وبالتالي، إطاعة تمل األوامر.
 

عالوة عمي  ذليل، تيربط حيزب اهلل بي يران عالقية تتعيّدم إطيار العنصير 
زب ب صل وجودع لمجمهورية اإلسالمية. فموا األيديولوجي، حيث يدين الح

، لميا نجيح رجيال اليدين 0652و 0652الدعا اإليرانيي األوليي بيين عيامي 
وكيييذلل المسيييمحين، واليييذين شيييّكموا باألصيييل وجيييود محيييزب اهللم أي المعنييي  
الحرفييييي لممجموعيييية، فييييي اانبثييييا  عيييين الحركيييية الشيييييعية األقييييدا وجييييودًا، 

 وذلل في زضون الحرب األنمية المبنانية.واألكثر تجذرًا، أي حركة أمل 
 

، قيييياا 0652فيييي أوائييييل ااجتييييياح اإلسييييرائيمي مالمنحييييوسم لمبنييييان عيييياا 
مين الحيرس الثيوري اإليرانيي ب نشياء معسيكرات تدريبيية فيي  00211حوالي 

سيييهل البقييياع، واليييذي كيييان ُيعتبييير أول مكيييان تتمقييي  فييييه عناصييير الحيييزب 
ع السياسيي. إلي  جانيب ذليل، تيدّرب تعاليا ر ية الخيامنئي الخاصية بالتشييّ 

كافيية العناصيير عميي  مقاوميية مييا اعتبييرع الخييامنئي مالنظيياا المهيييمنم، الييذي 
حاوليت الواييات المتحييدة األمريكيية ومإسيرائيلم إقامتييه فيي المنطقية. وعميي  
مييدار تمييل األعييواا الثالثييين الماضييية، ارتفييع مسييتوم المسيياعدات اإليرانييية 
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ن تيي قمٍا متزايييد مييع فكييرة مقاوميية مإسييرائيلم فييي لحييزب اهلل، والييذي أبييان عيي
خضا حرب اسيتنزاف، ميوّفرا بيذلل حيياة اجتماعيية كريمية لمشيعب الشييعي 
المحروا، فضياًل عين كسيبِه ت يييدًا عاّميًا داخيل لبنيان كنتيجية طبيعيية لكمتيا 

 الوضعيتين.
 
وفقييييييًا لمسيييييي ولين فييييييي قييييييوات الجيييييييش اإلسييييييرائيمي والمتييييييابعين  خيييييير  

 411اسييتخباراتية، تُقييّدر مسيياعدات إيييران لحييزب اهلل بحييوالي المعمومييات ا
ممييييون دوار سييينويًا، فميييوا تقيييديا نيييذع المسييياعدات الماليييية مييين أجيييل دعيييا 
حيييزب اهلل وشيييبكة م سسييياته ااجتماعيييية والدينيييية، وتموييييل نقيييل المعيييّدات 
العسييكرية، ومواصييمة تيييدريب مقاتميييه فيييي إيييران، لييا ييييتمّكن حييزب اهلل مييين 

، أو لميا ناضيل مين 2111ت الجيش اإلسرائيمي خارج لبنان عياا دحر قوا
أجييييل تحقييييي  تعييييادٍل عسييييكري مثييييير مييييع قييييوات الجيييييش اإلسييييرائيمي عيييياا 

 ، أو حت  تمّدد ليصبح أقوم فصيل سياسي في بيروت.2113
 

عقيييب ذليييل، أخيييذ الحيييزب عمييي  عاتقيييه تكيييوين ممجتميييع المقاوميييةم مييين 
الحييزب يكميين فييي قدرتييه عميي  مناصييريه. زييير أّن المصييدر األسيياس لقييّوة 

الحفيياظ عميي  ذلييل الييدعا فييي بداييية عمميييات القتييل والتييدمير الشيياممة التييي 
ارتكبتهييا قييوات الجيييش اإلسييرائيمي ضييّد لبنييان عبيير السيينين را سييّيما عيياا 

(. وكييييذلل نجاحييييه فييييي تقميييييب الغضييييب العيييياا 2113، و0663، و0667
ن الحرب، كان حيزب داخل مإسرائيلم نفسها. في الحقيقة، بعد كل جولة م

اهلل يزداد قوة، سواء في إمكاناته العسكرية، أو حت  نفوذع السياسي ضمن 
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الدوليية المبنانييية، عميي  الييرزا ميين مسييتوم اانتقييادات الشييديدة التييي يوّجههييا 
خصيييييومه المحمييييييون، مّتهميييييين إيييييياع ب ّنيييييه عميييييل عمييييي  اسيييييتثارة األعميييييال 

 حساب الشعب المبناني. العسكرية اإلسرائيمية بدون أي داٍع، وذلل عم 
عمييي  المقميييب ا خييير، مييين الم ّكيييد أّن حيييزب اهلل يمتميييل ثغيييرات ونقييياط 
ضييعف فيمييا يخييّص معادليية الييردع، حيييث ا يسييتطيع التخمّييي عيين تعاطفييه 
ومس وليته اتجاع المدنيين المبنانيين، وا سّيما السكان الشييعة. فيي أعقياب 

تحقي  ما سّماع مالنصر ، رزا أّنه اّدع  باسا حزب اهلل 2113حرب عاا 
اإللهيم في وجه مإسرائيلم، وجد نصر اهلل نفسه ُمجبرًا عم  ااعتراف أنيه 

 أخط  في حساباته.
 

فييي نييذا السيييا ، أّكييد نصيير اهلل بعييد الحييرب أّن لييو كييان ننييال احتمييال 
ولو مواحد بالمئةم أن يتنّب  بحجا العقياب والتيدمير اإلسيرائيمي اليذي ألحقتيه 

مير بتنفييذ عمميية خطيف الجنيديين، والتيي أشيعمت فتييل حيرب بمبنان، لميا أ
. ُييييذكر ننيييا، أّن األضيييرار التيييي لحقيييت بمبنيييان منيييذال قُيييّدرت 2113عييياا 

ممييييار دوار  02-4بييي كثر مييين أليييف قتييييل، وخسيييائر ماديييية تراوحيييت بيييين 
 أمريكي.

 
فييي ذلييل التصييريح الشييهير، أثييار نصيير اهلل الدنشيية لمجميييع بصييراحته، 

حيييييزب اهلل نيييييو أمييييياا معضيييييمة. فنفيييييوذع السياسيييييي مييييين ناحيييييية ُمعترفيييييًا أّن 
يتصاعد، إذ أن من كيان فيي الماضيي مجموعية فيدائيين إسيالميين أصيبح 

 مس وًا عن الش ون ااجتماعية لمشعب المبناني. 
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ومييين ناحيييية أخيييرم، فييي ن وجيييود مإسيييرائيلم خيييارج جنيييوب لبنيييان حالييييًا، 
نييياع اليييرأي العييياا سييييجعل الحيييزب يبحيييث عييين المزييييد مييين الوقيييت بغيييية إق

المبنيياني بصييوابية أفعالييه فييي مقاوميية مإسييرائيلم وأمريكييا وذلييل كممييا سييببت 
حتييي  بيييين أولئيييل اليييذين أعربيييوا عييين -قيييرارات الحيييزب معانييياة بيييين النييياس

اسييتعدادنا لمتحمييل. ت كيييدًا عميي  ذلييل، جيياء عميي  لسييان خبييراء الحييزب أّن 
يعتبير نفسيه مكم يف لتمل األسباب دونًا عين زيرنيا، بقيي حيزب اهلل، واليذي 

شرعيًا بمواصمة مقاومته ليمإسرائيلم حت  يوا القيامية، ُمحافظيًا عمي  درجية 
 . 2113عالية من الهدوء منذ حرب عاا 

 
نيييذا الموقيييف انعكيييس بوضيييوح عمييي  مقابمييية َأجريُتهيييا بنفسيييي فيييي أييييار/ 

فيييي تيييل أبييييب، ميييع رئييييس األركيييان فيييي الجييييش اإلسيييرائيمي،  2102ميييايو 
. حيث قال أنه Gabi Ashkenaziرًا، الجنرال جابي أشكنازي الُمتقاعد م خّ 

يعتقيييد جازميييًا أّن الجهيييات األجنبيييية زيييير مسيييتوعبة مسيييتوم اليييدمار اليييذي 
، وأخبرنيي أشييكنازي أّن اليثمن الييذي 2113ُألحي  بمبنيان خييالل حيرب عيياا 

دفعتييه قواعييد الييدعا الخاصيية بحييزب اهلل فييي الجنييوب وبيييروت كييان بانظييًا 
أي عممييية سييابقة. وننييا، بييدأ المبنييانيون بالتسييا ل: لميياذا وكمييف أكثيير ميين 

 نقوا بذلل؟ فيمإسرائيلم زادرت لبنان. 
 

ليييدينا جييييُش وقيييّواٌت عسيييكرية، فممييياذا يقيييوا حيييزب اهلل ِبَزّجنيييا فيييي نيييذع 
الحييرب؟ ألّن قواتييه قامييت بخطييف جنييديين ميين قييوات الجيييش اإلسييرائيمي؟ 

نانيييية عمييي  اإلطيييال . فيييي زيييير أّن نيييذا التصيييّرف ا يخيييدا المصيييالح المب
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الواقيييع، إّن قيييياا حيييزب اهلل باسيييتفزاز مإسيييرائيلم بيييدون داٍع، سييييكون بمثابييية 
المخيياطرة بفقييدان الحييزب لمت ييييد الشييعبي، وخاصييًة إذا تعمّيي  األميير بفيياتورة 
حرٍب بانظة، ونذا ما أجبير حيزب اهلل عمي  البقياء نادئيًا نسيبيًا منيذ حيرب 

 .2113عاا 
 

نييت مإسييرائيلم عيين قييوة ردع كبيييرة ضييّد مخّططييات منييذ تمييل الحييرب، أبا
حييزب اهلل فييي المنطقيية، بعكييس مييا أثبتتييه التقييديرات األولييية ُبعْيييد الحييرب. 
نيييذع القيييوة الردعيييية ليييا تجيييد أفضيييل مييين حيييرب مإسيييرائيلم ميييع حمييياس بيييين 

ميييين أجييييل إثبييييات فعالييييية زييييير مسييييبوقة. عنييييدنا،  2116-2115عييييامي 
ليبعض المجموعيات الفمسيطينية  اقتصرت ردة فعل حيزب اهلل عمي  سيماحه

 ب طال  بعض صميات الصواريي البسيطة من جنوب لبنان.
 
بعد نقياٍش داخميي حياد حيول إمكانيية إقحياا حيزب اهلل نفسيه فيي حيرب  

زيييزة، ظيييّل حيييزب اهلل مكتيييوف الييييدين، وليييا ُيحيييّرل سييياكنًا بمواجهييية الدولييية 
قيوات الجييش العبرية عم  الرزا من حمالت القصف العنييف التيي َشين تها 

ثييير ازتييييال قائيييد األمييين  اإلسيييرائيمي عمييي  القطييياع. باإلضيييافة إلييي  ذليييل، وا 
، فيي عمميية سيرية 2115الخارجي لمحزب، عمياد مغنيية، فيي دمشي  عياا 

مييين الُميييرّجح أن تكيييون مإسيييرائيلم تقيييف خميييف تنفييييذنا، اقتصيييرت رّدة فعيييل 
مثيل حزب اهلل مجّددًا عم  بعيض المناوشيات فيي أمياكن أخيرم مين العيالا 

 بمغاريا، وتايمند والهند.
 



 

13 

 

، ليا ُيطمي  حيزب اهلل وليو صياروخًا واحيدًا 2113منيذ نهايية حيرب عياا 
عميييي  مإسييييرائيلم. عنييييدما لييييا يعييييد لييييدم حييييزب اهلل أي منييييافس محمييييي فييييي 
حمييييالت المقاوميييية ضييييد مإسييييرائيلم، وحييييين بييييات الهيكييييل التنظيمييييي يّتخييييذ 

ادة ُمالئميًا، مين المنطقيي التسمسل الهرمي وُموّجهًا لتطبي  كل ميا تيراع القيي
ااسييييتخالص أّن أيديولوجييييية الحييييزب، والييييدعا الخييييارجي، وعنصيييير بنيييياء 
الدوليية سييوف تشييّكل العوامييل الثالثيية الحاسييمة فييي مييا إذا سيييرتدع الحييزب 

 إسرائيمية/ أمريكية. -عن إقحاا نفسه في معمعة حرب إيرانية 
 

 2113ا عمييي  اليييرزا مييين نجييياح مإسيييرائيلم فيييي ردع حيييزب اهلل منيييذ عيييا
وحت  ا ن، ظهرت في اإلطار صورٌة ضبابية فيميا يخيص قيدرة مإسيرائيلم 
عميييي  ردع الحييييزب عيييين الييييدخول فييييي حييييرٍب مييييع إيييييران. عميييي  المسييييتوم 
الشييييرعي، ببسيييياطة ا يسييييتطيع الحييييزب عصيييييان الخييييامنئي بحييييال أمييييرنا 
بالهجوا. أما عم  المستوم ااستراتيجي، عم  الرزا من أّن الحزب الييوا 

قادرًا عم  الوقوف عم  قدميه حتي  ليو بغيياب اليدعا اإليرانيي، ا ما يزال 
يستطيع التعويل عم  نفس المستوم من القّوة التي يتمتّيع بهيا ا ن بوجيود 

 نذا الدعا.
 
قال الرئيس المبناني ميشال سميمان خالل زيارته أستراليا في نيسيان/   
ا مإسيرائيلم خيالل أّن لبنان، بما في ذلل حزب اهلل، لن يهاج 2102أبريل 

 حرٍب ضد إيران إّا إذا بادرت مإسرائيلم في ضربنا. 
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لكن يبدو أّن نذا التصريح قد أثار موجات من الدنشة والغرابية، حييث 
لييييا يسيييييب  ألحييييد زيييييير قيييييادة الحيييييزب ذاتهييييا عمييييي  الحييييديث عييييين مسيييييائل 
السياسييات الداخمييية لمحييزب. وميين الُمحتمييل، أّن سييميمان حيياول ميين خييالل 

صييييريح ممارسيييية ضييييغط مييييا عميييي  حييييزب اهلل بهييييدف َدْرء مخيييياطر نييييذا الت
التعييييارض الشييييامل الُمحتمييييل، وبالتييييالي، تجنيييييب لبنييييان جوليييية أخييييرم ميييين 

 الحرب وويالتها.
 

وفي معرض تعميقه عم  نذا الموضوع، قيال قائيد الحيزب حسين نصير 
اهلل في شباط/ فبراير أّن القيادة اإليرانية لن تطميب مين حيزب اهلل فعيل أي 

إزاء انييداع حييرٍب مييع مإسييرائيلم. ويتييابع نصيير اهلل بييالقول فييي ذال شيييء 
 اليوا، سنجمس، ونفّكر، ثا نقّرر ماذا نفعل.

 
عميي  أرض الواقييع، إذا مييا امتنييع الخييامنئي عيين أميير حييزب اهلل بييدخول 
الحرب، سيكون نذا األمر معروفا لدم عدد قميل من الناس، ا سّيما َمين 

الصغرم لمقيادة اإليرانية وقيادة الحيزب عمي   نا ليسوا بعيدين عن الدوائر
حيييٍد سيييواء. وحتييي  ليييو عميييد خيييامنئي إلييي  أمييير حيييزب اهلل بيييالهجوا، عمييي  
األرجح سيصرُّ نصر اهلل عمنييًا أّن تصيّرف حيزب اهلل نيو نيابٌع مين توافيٍ  
داخمي حول قضيية مقاومية مإسيرائيلم محياوًا بيذلل تبرييد السياحة المحميية، 

 ن اانتقادات السياسية.وبالتالي، التخفيف م
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فمثل نذع اانتقادات زالبًا ما تدور حول نفس ااتهياا السيائد منيذ عقيٍد 
تقريبييًا، والييذي يصييف الحييزب بوكيييل إيييران فييي لبنييان، وليييس حزبييًا لبنانيييًا 
مستقاًل كما ما َفِتَئت قيادته تقول وتصّر. من الواضح، أّن الحزب أضح  

لقضيية لدرجية زيير مسيبوقة، كونيه وصيل أكثر حساسية وت ثرًا حيال نيذع ا
 اليوا إل  ذروة السياسة المبنانية.

 
إذا ما فقيد حيزب اهلل ت يييد الشييعة  فيي لبنيان فمين يعيود لميدعا اإليرانيي 
أي أنميييية، فهُيييا محكوميييون بيييذلل، نيييذا ميييا أخبرنيييي إّيييياع فيييي شيييهر أييييار/ 

، ونيييو صيييحفي مقييييا فيييي Nicholas Blanfordميييايو، نيكيييواس بالنفيييورد 
بييييروت، وصييياحب كتييياب صيييدر مييي ّخرًا يتنييياول ثالثيييين عاميييًا مييين حيييروب 

 حزب اهلل ضد مإسرائيلم.
 

عييييالوة عميييي  ذلييييل، اسييييتطاع حييييزب اهلل فييييي المواجهييييات السييييابقة مييييع 
مإسييرائيلم التعويييل عميي  مميييارات الييدوارات اإليرانييية كمسيياعدات نقدييية فييي 

ران مييين أثييير إطيييار عمميييية إعيييادة اإلعميييار فيييي لبنيييان، لكييين ميييع معانييياة إيييي
العقوبات الدولية نانيل عن وضعها فيي حيال نشيوب حيرب، سييجد حيزب 
اهلل نفسه مضيطرًا ألخيذ عمميية إعيادة اإلعميار عمي  عاتقيه الخياص، نظيرًا 

 إلمكانية عدا حصوله عم  المزيد من ذال الدعا المالي.
 

كل نذا سي دي بالحزب إل  الخيوض فيي سييناريونات محّييرة، سييكون 
وذلييل مييا سييي را  أحييالا نصيير اهلل. إذا لييا ُيقييدا الحييزب عميي  حمونييا ُمييّر  
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اانضماا بجانب إيران ومحاربة مإسرائيلم، فقد يخسر ذلل اليدعا اإليرانيي 
في تمويل شبكة م سساته ااجتماعية والدينية، نانيل عين إمكانيية فقدانيه 
 لميدعا العسيكري وتيدريب مقاتمييه. أميا إذا عكسينا المشيهد، وقيّرر حييزب اهلل
 خوض الحرب، فسيخسر حينها ت ييد أكثرية قواعد القوة لديه في لبنان. 

 
فالت ثيرات المتصارعة نذع توّضيح سيبب اخيتالف اسيتنتاجات المحمميين 

 عم  جانبي الحدود حول كيفية تصّرف حزب اهلل بحال وقعت الحرب. 
 

بينمييييا يعتقييييد المتييييابعون المحميييييون أّن الحييييزب سيييييتجّنب الييييدخول فييييي 
يميييييل معظييييا األمنيييييين داخييييل مإسييييرائيلم إليييي  حييييّد ااقتنيييياع أّن  المعمعيييية،

 الحزب سيهاجا حتمًا.
 

إّن موقييف حييزب اهلل ميين األزميية القائميية فييي سييورية يعطييي لمحيية عيين 
أفكار حزب اهلل بش ن أي ضربة إليران. عم  النقيض من حركية حمياس، 

رر والتي فّضمت دعا تطّمعات الشعب السوري مغمقة مقارنا في دمشي ، قي
حزب اهلل الوقوف إل  جانب نظاا بشار األسد، مما أّدم بدورع إل  نبيوط 
حاد في شعبية حزب اهلل ضيمن الشيارع العربيي واليذي لطالميا أظهير فيائ  

 احترامه وتقديرع لمحزب. 
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لكيييين فييييي نفييييس الوقييييت موقييييف حييييزب اهلل أبقيييي  سييييورية داخييييل محييييور 
عتبرنييا حييزب اهلل المقاوميية عميي  األقييل حتيي  ا ن. ونييذع كانييت مفاضييمة ي

 لصالحه.
 

 ماذا عن اعتبارات حماس المتباينة؟
 

إّن وضع حماس، والتي ُتعرف أيضًا بحركة المقاومة اإلسيالمية، يبيدو 
مختمفييًا إليي  حييد. بعيييد. فيي ّول ميييا يمكيين الحييديث عنييه نييو أّن حميياس نيييي 
حركة سنية وليست شيعية، وبالتالي، ا تعتيرف بسيمطة دينيية واحيدة، مميا 

رجيييال اليييدين فيييي الحركييية، روكيييذلل فيييي جماعييية اإلخيييوان المسيييممين يتييييح ل
الدولية، والتي تشّكل حماس أحد تفّرعاتها( مناقشة كافة القضايا، ومين ثيا 

 يقّررون ما يقومون به من تدابير تتالءا مع التعاليا الدينية. 
 

نكذا، عمي  ميّر تاريخهيا، نجحيت حركية المقاومية اإلسيالمية فيي إيجياد 
عية لكييييل قضييييايانا وأفعالهييييا التييييي كانييييت ترتئييييي القييييياا بهييييا تبريييييرات شيييير 

، قامييت الحركيية 0663حينييذال. عميي  سييبيل الييذكر ا الحصيير، فييي عيياا 
بتوظيييييف الييييدين اإلسييييالمي بهييييدف تسييييوين مقاطعتهييييا الجزئييييية انتخابييييات 
السيييمطة الفمسيييطينية، فيييي حيييين أنهيييا قمبيييت الطاولييية عمييي  نفسيييها متذّرعييية 

 .2113مشاركتها السياسية في عاا  بالدين مجددًا بغية تبرير
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ليييس خيياٍف عميي  أحييد أّن أيديولوجييية حميياس تييدور بالت كيييد حييول مبييدأ 
المقاومة الشرسة ضّد مإسرائيلم انسجامًا مع ميثاقها زيير القابيل لممسياومة 
والتعديل، ومع التصريحات العديدة التيي توضيح مين خاللهيا قييادة الحركية 

 نذع األيديولوجية. 
 

ه الحميييض النيييووي لجماعييية اإلخيييوان المسيييممين مييين الصيييبر وميييا يحممييي
والصمود، منح الحركة امتيياز التعوييل عمي  أنيداف طويمية األميد، وكيذلل 
الطيير  العفوييية لتحقييي  األنييداف قصيييرة األمييد، نانيييل عيين بيياقي األفكييار 
الرجعيية. تعقيبيًا، أخبرنيي أحيد م سسيي حركية حمياس فيي الضيفة الغربيية، 

قييائاًل: اسييتخدامنا لمقييوة  2100فييي أيمييول/ سييبتمبر الشيييي محمييود مصييمح 
 ليس زاية بل وسيمة، ونكذا تنظر حماس إل  نذا الموضوع.

 
يبييييدو واضييييحًا أّن حميييياس لييييديها اتصيييياات مييييع حييييزب اهلل وميييين ورائييييه 

، حيين أبعيدت 0662إيران. نذع العالقة بدأت تباشيرنا بالظهور منذ عياا 
يها إلي  لبنيان فيي منتصيف شيتاء مإسرائيلم المئات من قادة حماس وناشيط

ذلييل العيياا. تحييت رعاييية حييزب اهلل منييذال، تسييّن  لقييادة حميياس ااجتميياع 
بممثمين عن الحرس الثوري في لبنان، واحقًا في طهران. عندنا فقط، بدأ 
يييران معييًا تمويييل، وتجهيييز، وتييدريب أفييراد الحركيية. رليييس ميين  حييزب اهلل وا 

حميياس ماانتحاريييةم الناجحيية ضييروب  الصييدف، أن تكييون أوليي  عمميييات 
 ، استجابًة لتعميمات حزب اهلل(.0661قد حصمت في بداية عاا 
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بعد ذليل، ازدنيرت نيذع العالقيات، ا سيّيما بعييد اتفاقيية أوسيمو، حيين  
حييياول كيييّل مييين إييييران، وحمييياس، وحيييزب اهلل، وبمسييياعدة بعيييض الفصيييائل 

ن السييمطة األخييرم كحركيية الجهيياد اإلسييالمي، نسييف مفاوضييات السييالا بييي
الفمسيييييطينية ومإسيييييرائيلم زاعميييييين أّنهيييييا، أي المفاوضيييييات، تشيييييّكل تهدييييييدًا 

، كان حيزب 2111مشتركًا لمصالحها. عند انداع اانتفاضة الثانية عاا 
اهلل يوّسع نشاطه فيي شي ن ُميةزرة حمياس وحركية الجهياد اإلسيالمي كيذلل، 

اص فيييي وبالتيييالي، تحفييييز الفمسيييطينيين مييين أجيييل اسيييتخداا نميييوذجها الخييي
مقيييييياومتها الشرسيييييية ضييييييّد مإسييييييرائيلم، سيييييياعين بييييييذلل وراء طييييييرد القييييييوات 
اإلسرائيمية خيارج األراضيي الفمسيطينية. ننيا، أخيذت حمياس تتجيّذر عميقيّا 
في صميا محور المقاومة، خاصًة بعد حرب حزب اهلل مع مإسيرائيلم عياا 

حييين نظييرت الحركيية اإلسييالمية إليي  حييزب اهلل كنمييوذج نيياجح فييي  2113
ة إدارة الحييرب مييع الجيييش اإلسييرائيمي. لكيين بييالرزا ميين نييذا التييياريي كيفييي

ييران عالقية زواج  النضالي الُمشيترل، بيدت عالقية حمياس ميع حيزب اهلل وا 
 مصمحة أكثر من ارتباط أيديولوجي حقيقي.

 
عم  سبيل المثال، تصّرفت حماس بشكًل متمايز عن حيزب اهلل حييال 

حو توطيد عالقات وثيقة بالعالا السّني عالقاتها اإلقميمية، معبدة طريقها ن
عم  مثيٍل لا ولن يقدر حيزب اهلل بموزيه. نتيجية ليذلل، اسيتطاعت حمياس 
في ذلل الوقت الحصول عمي  دعيا مين دول مثيل قطير، والمممكية العربيية 

 السعودية، وتركيا، والسودان وحت  األردن. 
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الحركييية فيييي نهايييية المطييياف، بقيييي ذليييل التيييرابط السيييّني الُمشيييترل بيييين 
وبييياقي العيييالا العربيييي، حتييي  عنيييدما وجيييدت الحركييية نفسيييها عمييي  الضيييفة 
المعاكسييية لمفجيييوة السياسيييية، محاولييية ت لييييب اليييدول العربيييية المتحالفييية ميييع 
أمريكا ردول ااعتدال العربي( ضّد إيران، وسورية ووكالئهما. نذا الترابط 

ها كييييييان قييييييوي كفاييييييية لتهييييييييج الشييييييارع العربييييييي لالنتفيييييياض ضييييييّد حكومييييييات
المتسييمطة، األميير الييذي دفييع حميياس لمتحييالف مييع تمييل الحركييات الشييعبية 

 الجارفة.
 

ففي مصر مثاًل، كان قرار الحركة بالتضامن مع الشعب سيهاًل، حييث 
مثل الرئيس المصيري، حسيني مبيارل دور العيدو الميدود لحمياس. زيير أّن 

 قرار الحركة بش ن األزمة السورية اعترته الكثير من التعقيدات. 
 

، وجييدت حميياس 0666بعييد أن تييّا طردنييا ميين األراضييي األردنييية عيياا 
فييي دمشييي  مييالذًا ممنيييًا لمقاّرنيييا الخارجييية، حييييث كييان نظييياا األسيييد األب، 
وميييين بعييييدع اابيييين، وحييييدُع ُمتحّمسييييا جييييدًا استضييييافة الحركيييية اإلسييييالمية، 
مستخدمًا إيانا كوسيمة لممارسة مزيدًا من الضغوط عم  مإسرائيلم، وذليل 

حبيياط الطموحييات األمريكييية بغ ييية اسييتعادة مرتفعييات الجييوان ميين جهيية، وا 
في المنطقة من جهة أخرم. وجاء قرار حماس في كانون األول/ ديسمبر 

بحييزا أمتعتهييا ومغييادرة مكاتبهييا فييي دمشيي ، وبالتييالي تخّميهييا  2100عيياا 
عيين عالقاتهييا مييع بشييار األسييد ليثبييت أّن تمييل العالقيية مييع إيييران لييا تكيين 
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القييية زواج مصيييمحة، وليييا ترتيييِ  إلييي  مسيييتوم القرابييية األيديولوجيييية سيييوم ع
 الفعمية. 

 
عنيدنا، سييمع األسيد عميي  لسييان القييادة اإليرانييية توبيخيًا اذعييًا لحميياس 
وكذلل لمس انخفاضًا ممحوظًا في مستوم الدعا المالي. فبينميا ليا يتضيح 

وقفييه، أبقييت فعيياًل إذا مييا أوقفييت إيييران كميييًا دعمهييا المييالي لحميياس أو لييا ت
تصريحات كال القيادتين، والتقارير ااستخبارية لموكاات األمنية األجنبيية 
البيييياب مفتوحييييًا أميييياا المزيييييد ميييين الشييييرح والتفسييييير. بييييالرزا ميييين الزيييييارات 
المتكّررة التي قاا بهيا رئييس حكومية قطياع زيزة وقيادة مخيرون إلي  طهيران 

يييران ا تُبّشيي ر بييالعودة إليي  سيياب  منييذ ذلييل، بييدت العالقييات بييين حميياس وا 
 عهدنا عم  األقل في المدم المنظور. 

 
إلييي  ذليييل، أّدم إزيييال  مكاتيييب الحركييية فيييي دمشييي  إلييي  بعثيييرة قادتهيييا 
السياسيين كما العسكريين في أرجاء الشر  األوسط. وا ن، بعد أن فقدت 
كافة مقاّرنا خارج قطاع زيزة، تبحيث حركية المقاومية اإلسيالمية عين إبيراا 

ول العييالا السييّني، والييذي تجييد أبييرز دولييه نفسييها فييي الموقييع صييفقات مييع د
 الُمعاكس إليران، أو عم  األقل ليست متحالفة معها.

 
ُيالحظ أّن حماس اليوا تحافظ عم  ندوء ممحوظ مع مإسرائيلم، فهي  

تمهث خمف ااستفادة من خيرات قطر، والمممكة العربية السعودية، وتركيا 
اعيييية اإلخييييوان المسييييممين لمسيييييطرة عميييي  ومصيييير رحيييييث تييييّا انتخيييياب جم
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البرلمان والرئاسة في مصر(. خالفًا لحزب اهلل، ذات السمسمة الوحيدة مين 
أنظمة األوامر نزوًا من القائد حسن نصير اهلل، يّتصيف الهيكيل التنظيميي 
لحمييياس ببييييالن التعقييييد، نانيييييل عيييين الغميييوض والتكييييّتا فيييي عممييييية صيييينع 

 القرار.
 

لهيكييل التنظيمييي لمحركيية عميي  يييد موسيي  أبييو ، تشييّكل ا0656فييي عيياا 
مييييرزو  إثيييير قييييياا مإسييييرائيلم باعتقييييال ُجييييل أفييييراد القيييييادة تقريبييييًا. إّن كافيييية 
ااختالفات التي تنشب ضمن الحركة ا تخرج إل  العمن بتاتًا، ثا ُيصيار 
إليي  حّمهييا عميي  أسيياس التييدابير التشيياورية لحركيية حميياس، ومبيياد  التوافيي  

الجونرييييية. نييييذع الخالفييييات تشييييمل اختالفييييات بييييين  حييييول جميييييع القييييرارات
أعضيياء معتييدلين ومخييرين متشييّددين، أو بييين الفييروع السياسييية والعسييكرية، 

 أو حت  بين القيادتين الداخمية والخارجية.
 

لكن في العاا المنصرا، طفت عم  السطح تصادمات فيما بيين أروقية 
السياسييي لحميياس  تمييل الجبهيية الُموّحييدة. فييي أعقيياب اتفييا  رئيييس المكتييب

خالد مشيعل، فيي شيباط/ فبرايير، عمي  مشياركة السيمطة ميع رئييس السيمطة 
الفمسييطينية محمييود عبيياس، ونييو ميين يييدين العنييف ضييّد مإسييرائيلم، قالييت 
قييييادة الحركييية فيييي زيييزة أّن مشيييعل ليييا يشييياور القييييادة بشييي ن نيييذع الخطيييوة، 

 ممّمحًة إل  أّنها لن تطّب  نذا ااتّفا  بصيغته القائمة. 
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منيييذ ذليييل، قييياا كيييّل مييين ننييييه وأبيييو ميييرزو  عمييي  التشيييديد عمييي  حيييّ  
الحركة في مقاومة مإسرائيلم بكل ما أوتيت من قوة، وتحت أي بنود ترانيا 

 الحركة مناسبة.
 

نيييذا الخطييياب السياسيييي ا يبيييدو أّنيييه يتناسييي  ميييع أعميييال الحركييية فيييي 
ضيييّد حمييياس مبّينيييًا عييين قّصييية مختمفييية حيييول موقفهيييا إزاء عممييييات العنيييف 

، وفييوز حميياس 2112مإسيرائيلم. بعييد اانسييحاب اإلسييرائيمي ميين زييّزة عيياا 
، 2114، وسييطرتها العسييكرية عمي  القطياع عيياا 2113باانتخابيات عياا 

تتمتّيع الحركية الييوا بسيييطرة مناطقيية وسياسيية عميي  القطياع متحّمميًة كافيية 
 المس وليات لجهة ت مين معيشة الشعب ننال.

 
كما نو الحال مع حزب اهلل في لبنان، وضيعت  لكن نذع المس وليات،

الحركيييييية فييييييي موقييييييٍف محييييييرج. فيييييي ذا تصييييييّرفت بشييييييكل يسييييييتفّز رّدة الفعييييييل 
 اإلسرائيمية، سُتخاطر بحياة سكان ززة وكذلل بسيطرتها عم  القطاع. 

 
لُتضيياني قييّوة حييزب  2116-2115فحميياس لييا تكيين قّوتهييا فييي حييرب 

مييين أنيييدافها الُمعمنييية قبييييل  ، بيييل أّنهيييا ليييا تحقّييي  أيييياً 2113اهلل فيييي حيييرب 
الحييرب، بمييا فيهييا خطييف جنييود إسييرائيميين، قتييل المئييات ميين أفييراد الجيييش 
رنيييياب صييييفوف  اإلسييييرائيمي بتنفيييييذ موجييييات ميييين العمميييييات اانتحارييييية، وا 

 المستوطنين اإلسرائيميين.
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جيييراء الحصيييار اإلسيييرائيمي المصيييري لقطييياع زيييّزة، ليييا تسيييتطع حمييياس 
ة المتضّررة، والتعويض لصالح السكان كما فعل إعادة إعمار البن  التحتي

حيييزب اهلل. وكانيييت المحصيييمة أن ارتيييدعت حمييياس بشيييكل كبيييير منيييذ عييياا 
. ت كيدًا عمي  ذليل، انحسيرت الهجميات الصياروخية عمي  مإسيرائيلم 2116
إّن زالبية نيذع الهجميات -% عم  األقل منذ ما قبل حرب ززة 42بنسبة 

تبن تها مجموعات عسكرية أخيرم داخيل  التي ُشّنت من ززة عم  مإسرائيلم
القطاع. في جونر موقفها، تحاول حماس أن تمتنع فعميًا عن شّن أعميال 
عنيف ضييّد مإسييرائيلم، حتيي  ولييو حافظييت قيادتهييا عميي  كامييل حييّ  الحركيية 
في فعل ذلل. باإلضافة إل  ذلل، لا تشهد شعبية حماس داخيل زيزة مثيل 

رن الماضيي. يقيول أحميد يوسيف، نذا التهاوي منذ منتصيف تسيعينيات القي
المستشيييار السياسيييي المخضيييرا لقييييادة حمييياس، حييييث قاَبْمتَيييُه فيييي زيييزة فيييي 

، مييين الم ّكيييد أّن األعبييياء ثقيميييٌة عمييي  كانيييل 2100شيييهر أيميييول/ سيييبتمبر 
الحكوميييية، فالمقاوميييية قييييد تسييييتنزف قييييدراتنا، وُتكّمفنييييا الكثييييير متيييي  أردنييييا أو 

الح حييياة شييعبنا الفمسييطيني. ويتييابع حاولنيا إعييادة تشييييد البنيي  التحتييية لصيي
يوسييف ليوّضييح: إّن َنييّا المقاوميية والسييالح ميين جهيية، ومحاولتنييا التركيييز 
عمييي  تشيييييد البنييي  التحتيييية لصيييالح حيييياة الشيييعب ُنميييا أميييران لييين نسيييتطيع 

 إتقانهما معًا.
 

إّن المنافسة السياسية داخل الفصيل الواحد والتي اختبرتهيا حمياس فيي 
وص، إلييي  جانيييب نيكمهيييا التنظيميييي األكثييير أفقييييًا، زيييزة عمييي  وجيييه الخصييي

ونزعيييية الجنيييياح العسييييكري اتخيييياذ قييييرارات منفييييردة ميييين وقييييت  خيييير بييييدون 
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الرجوع إل  القيادة السياسية، كيل نيذع العواميل نيي التيي تُفّسير الفير  بيين 
الييردع الُكمّييي الييذي فرضييته مإسييرائيلم عميي  حييزب اهلل  فييي الميييدان، وبييين 

 ين في نفس الوقت المفروض عم  حماس. الردع الجزئي والمت
 

َبْيييد أّن نتيييائج الييردع المفيييروض عمييي  كييال الحيييركتين اإلسيييالميتين، أي 
حماس وحزب اهلل، ُتطفي درجًة عالية من المصداقية عم  النظريات التي 
تعتقيييد أّن اإلتييييان بنيييوٍع معيييّين مييين الحركيييات المسيييّمحة إلييي  عيييالا السياسييية 

، حتييييييي  ولييييييييو ليييييييا يسييييييييتطع تعييييييييديل كفييييييييل بتصييييييييويب وتعيييييييديل سييييييييموكها
أيديولوجياتها. إذا أردنا أن نبني عم  خالصية كيل نيذع العواميل مين أجيل 
التنّب  بتصّرف حركة حمياس بحيال نشيوب حيرب ميع إييران، سيّتضيح جمّييًا 
أّن قييدرة مإسييرائيلم عميي  الحفيياظ عميي  ردع حميياس أكبيير ميين قييدرتها عميي  

اإلسيييييالمي الفمسيييييطينية  ردع حيييييزب اهلل. إّن المنافسييييية ميييييع حركييييية الجهييييياد
وفصييييائل أخييييرم، إليييي  جانييييب إمكانييييية بعييييض العناصيييير المتشييييّددة داخييييل 
الجنيياح العسييكري لمحركيية التصييّرف باسييتقاللية بييدون الرجييوع إليي  الجهيياز 
المركيييزي لصييينع القيييرار، يتيييرل المجيييال لفرضيييية قيييياا حمييياس أو فصيييائل 
ًا أخيييرم فيييي زيييزة ب عميييال ممموسييية. لكييين حمييياس لييين تكيييون مكّمفييية شيييرعي

لمحرب بجانب إيران، كون عالقتها المسيتقمة بطهيران أضيعف ب شيواط مين 
عالقيييية حييييزب اهلل بهييييا، وحميييياس بييييدورنا تحيييياول جانييييدة اسييييتعادة الت ييييييد 
الشيييعبي داخيييل زيييزة جيييراء سيييقطاتها المتعيييّددة فيييي زضيييون حيييرب عيييامي 

 وحت  بعد انتهائها. 2115-2116
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 تعطيل حماس
 
ت المتحيدة األمريكيية فعيل القمييل مين سيكون عم  مإسيرائيلم أو الواييا 

أجييل إبعيياد حييزب اهلل عيين الوقييوف مييع إيييران فييي أي صييراع ُمحتمييل، بييدًا 
من الوقوع فيي شيّر تحّميل العواقيب. لقيد حيّذر عيدد مين كبيار أفيراد الجييش 
اإلسييرائيمي حييزب اهلل أّن شييّن أي نجييوا عميي  مإسييرائيلم سييُيعّجل ميين رّدة 

، 2113تمييل التييي حصييمت فييي حييرب عيياا فعييل إسييرائيمية أشييّد وطيي ًة ميين 
وربما نضطر، وفقًا لمصادر الجيش اإلسرائيمي إل  تدمير قرم عديدًة في 

ونيو -جنوب لبنان تيدميرًا كياماًل. بنياًء عمي  ميا ُيسيّم  منميوذج الضياحيةم 
والييذي أعطيياع نييذا الوصييف الجيييش اإلسييرائيمي إثيير  -حييّي جنييوبي بيييروت

 معاقل حزب اهلل. ، وُيعتبر أكبر 2113التدمير عاا 
 

ربما اعتبرنيا كبيار المسي ولين فيي الجييش اإلسيرائيمي اسيتراتيجيًة قائمية 
أساسًا عم  مبدأ رّدة فعل أشرس، وأقس ، وأحيانًا أعنيف، نيذع بعيض مين 

، قائييد الكتيبيية الييي Herzi Halevyكممييات قائييد أحييد األلوييية، نيييرزي نييالفي 
التحيييذيرات، لييييس مييين  فيييي الجييييش اإلسيييرائيمي. لكييين بيييالرزا مييين نيييذع 60

الُمسييتبعد أن يشييارل حييزب اهلل فييي الحييرب مييع إيييران بحييال أميير الخييامنئي 
 بذلل. 
 

في حين، ا ينطب  نذا عم  موقف حماس، نظرًا لالختالفيات القائمية 
حول نذع ااحتمياات داخيل الحركية. بينميا أخبير رئييس اليوزراء إسيماعيل 
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يسيت بحاجية لحمياس، أبمين وزيير ننّية وكالية رويتيرز اإلخباريية أّن إييران ل
خارجييييية الحركيييية، محمييييود الزّنييييار وكاليييية فييييارس اإلخبارييييية اإليرانييييية شييييبه 
الرسيييمية أّن حمييياس جيييانزًة لميييرّد مبُكيييل ميييا أوِتيِيييت مييين قيييّوة ضيييّد مإسيييرائيلم 

 بحال ناجمت إيران. 
 

نظرًا إل  أعداد الخسائر البشرية الُمرعبة، وحجا الدمار الواسع النطا  
التحتية التي ربميا ُتعياني منهيا القيوات اإلسيرائيمية واألمريكيية فيي  في البن 

الشر  األوسط بحال وقيوع سييناريو حيرٍب إقميميية، والتيي قيد تشيمل إييران، 
وحميياس، وحييزب اهلل، ومإسييرائيلم وأمريكييا، يتعييّين عميي  ُكييل. ميين واشيينطن 

تي ثير ومالقدسم فعل ما بوسعها بغيية اقيتالع حمياس بقيّوة مين قميب دائيرة ال
اإليرانييية. ف نجيياز ذلييل األمييير سييُيقّوي ميين موقيييف مجموعيية مالخمسيية زائيييد 
واحييييدم عميييي  طاوليييية المفاوضييييات فييييي وجييييه إيييييران التييييي سييييتجد أّن محييييور 
 المقاومة الُمرعب أخذ بالتقهقر، حيث سيشممها وحدنا، وربما حزب اهلل. 

 
سييد نييذا الواقييع الجديييد ييي تي نظييرًا لممشيياكل التييي يعانيهييا نظيياا بشييار األ

مما ا يتيح لسيورية أن تكيون فيي موقيع التصيّرف، والنظياا اإليرانيي بيدورع 
سييُيغر  نفسييه فييي حسييابات جديييدة حييول الييثمن المناسييب ميين أجييل الحفيياظ 
عمييي  برنامجيييه النيييووي. ليييذا، ينبغيييي أن تشيييرع مإسيييرائيلم بمفاوضيييات ميييع 

 حماس.
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، عمييد بعييض قييادة حميياس البييارزين، عميي  زييرار مخيير 0655منييذ عيياا 
ّسسيها، الشيي الراحل أحمد ياسين والزنيار، إلي  مينح مإسيرائيلم عالنيية م  

ندنيية طويميية األمييد مييا بييين عشييرة وثالثييين عامييًا. لكيين نييذع الهدنيية جيياءت 
، باإلضيافة إلي  عيودة 0634بناًء عم  انسحاٍب إسرائيمي إل  حدود العاا 

 . 0634اجئين فمسطينيين إل  ما قبل حدود الي 
 

ود الهدنة حت  ولو لا يتقّبمها أكثر القادة اإلسيرائيميين نذع كانت أنا بن
ذات الميييييييول اليسييييييارية. ِإّا أّن الوضييييييع عميييييي  األرض قييييييد تبييييييّدل بشييييييكل 
درامياتيكي عمي  مييدم األعيواا الييثالث المنصيرمة، وكانييت حمياس جييزءًا ا 
 يتجّزأ من نذا التبدُّل. فدخولها في المفاوضات ا ن سُيثِمر نتائج أفضل.

 
خمف درأ تهديد حمياس، ينبغيي أن تمينح مإسيرائيلم حركية حمياس سعيًا 

ندنيييًة متوّسيييطة األميييد، تيييدوا حيييوالي خميييس سييينوات. وفيييي سييينوات الهيييدوء 
نذع، والتي ستستغّمها حماس لمقضاء عم  باقي المجموعات العسكرية في 

إسيرائيمية  -ززة رحيث أثبتت قدرتها عم  ذلل خالل خر  لهدنية مصيرية 
نبغيييي أن تكيييون مالقيييدسم عازميييًة عمييي  التخفييييف مييين (، ي2115فيييي عييياا 

حصييارنا عميي  قطيياع زييزة. قييد تسيياعد جماعيية اإلخييوان المسييممين والجيييش 
 المصري في المفاوضات حول نكذا اتّفا ، أو حت  ااندماج في ثناياع. 

 
وميين ثييا ينبغييي أن تُفّكيير مإسييرائيلم جييدّيًا بييدخول نييذع المفاوضييات مييع 

ة من التدابير األمنية في قطياع زيزة وشيبه حماس حول وضع سّمة متكامم
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جزيييرة سيييناء، حيييث شييهدت األخيييرة تقهقُييرًا أمنيييًا كبيييرًا منييذ سييقوط حسييني 
مبييارل. وننييال ثّميية صييفقة داخييل كييواليس نييذع التطييّورات قييد تيي تي بفائييدة 
كبييييييرم عميييييي  مإسييييييرائيلم، وحميييييياس، ومصيييييير، وحتيييييي  الوايييييييات المتحييييييدة 

ميين الهييدوء وضييبط اليينفس مييع حميياس، األمريكييية. عاشييت مإسييرائيلم حاليية 
ممارسيييًة بيييذلل ضيييغطًا عمييي  إييييران ومفاوضييياتها حيييول البرنيييامج النيييووي، 

 وضامنًة لجبهة نادئة في الجنوب بحال مواجهة عسكرية مع إيران.
 

وأخييييرًا، ت خيييذ حمييياس فرصيييتها الذنبيييية إلثبيييات أّن باسيييتطاعتها تيييولي 
نيييا(. أمييييا جماعيييية الحكيييا رأو فشييييمها فيييي ذلييييل، وذلييييل حسيييب ر ييييية ُكييييٍل م

اإلخوان المسممين، والتي بدأت أصاًل بمفاوضات مع مس ولين إسيرائيميين 
وأمريكيين، باتت تحظ  بشرعية دولية فيي الوقيت اليذي تحياول فييه إثبيات 

 أّن باستطاعتها قيادة حكومة مس ولة في مصر. 
 

أما أمريكا، َتدَأب عمي  وضيع مصير تحيت جناحهيا وفيي دائيرة نفوذنيا، 
األقيييل، التقمييييل مييين احتميييال تحّولهيييا إلييي  عيييدو فيييي خضيييا نقطييية أو عمييي  

 تحّول في تاريي الشر  األوسط. 
 

 فرصة ضئيلة سانحة
 

إّن تيياريي مإسييرائيلم الحييديث ا يييُنّا سييوم عيين فشييمها فييي إبييراا اتفاقييات 
اسيييييتراتيجية خيييييالل أوقيييييات قّوتهيييييا النسيييييبية، فبيييييدًا عييييين ذليييييل، اسيييييتجابت 
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عا عند وقوعها في مي ز  محيرج. عمي  سيبيل لممستجّدات بمجرد تمّقيها لمد
المثال، وجدت مإسرائيلم نفسيها ُمضيطرة لمتخفييف مين الحصيار عمي  زيزة 
بعد أن قتل الجيش اإلسيرائيمي تسيعة أشيخاص فيي حيادث أسيطول الحريية 

. فعوضييييًا عيييين حفاظهييييا عميييي  الهييييدوء ومراعاتهييييا 2101فييييي أيييييار/ مييييايو 
ميييياس، ينبغييييي أن تُييييدرل لألوضيييياع ااسييييتراتيجية كوضييييعها القييييائا مييييع ح

مإسرائيلم جيدًا عبر تاريخها مع حمياس، أن نيذع الحركية قيد انتفضيت مين 
تحت أنقاض أزماٍت ومشياكل أكبير مين تميل القائمية الييوا. ليذا، ينبغيي أن 
ت خيييذ مإسيييرائيلم ِبزمييياا المبيييادرة فيييي خمييي  جيييو مييين الشيييروط المواتيييية ميييع 

 يدان.حماس في حين تممل مالقدسم القوة األكبر في الم
 

إّننا نعيش لحظة استثنائية لمغاية من التحيالف السياسيي بيين مإسيرائيلم 
والوايات المتحيدة األمريكيية، والعيالا اإلسيالمي السيّني. فميا يعيد ننيال أي 
حكومة عربيية مسيممة، ميا عيدا سيورية ربميا، ترييد أن تمتميل إييران السيالح 

رائيلم والمممكييية النيييووي، مميييا أثمييير تعاونيييًا زيييير مسيييبو  بيييين مصيييالح مإسييي
العربية السعودية، حت  ولو كانت نيذع ااتّفاقيات زالبيًا ميا تُبيرا مين تحيت 
الطاولة. إّن توّصل مإسرائيلم إل  اتّفا  ا ن مع حماس وجماعة اإلخوان 
المسييممين، والييذي قييد يضييمن خمييس سيينوات ميين الهييدوء، يمكنييه أيضييًا أن 

م والييييدول اإلسييييالمية يمتيييد إليييي  شييييوط طويييييل نحييييو اانفيييراج بييييين مإسييييرائيل
 السّنية، والتي تشهد عممية إعادة كتابة تاريخها السياسي. 
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وا شييييّل أّن نييييذا التعيييياون سيييييوّفر زطيييياء لحمفيييياء أمريكييييا العييييرب مدول 
ااعتدال العربيم بغيية تشيييد أواصير التعياون ميع مالقيدسم، وواشينطن فيي 

ن يظهيير مواجهيية طهييران عميي  المييأل، وسيييعطي الماليييين ميين العييرب، الييذي
السواد األعظا منها عداءًا شديدًا ليمإسرائيلم، الفرصة لر ية الدولة العبريية 
بمنظيييار مختميييف. لكييين وقيييت التصيييّرف نيييو ا ن، ألّن بمجيييرد توجييييه أّول 

 طمقة نحو إيران، سُتخمط األورا  من جديد، وستسقط كل الرنانات.




