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اهمیت و هویت مناسبات حزباهللا همواره در گرو همگراییها یا تناقض اهداف سیاسی و اقتصادی هر
یک از بازیگران در سطح داخلی و منطقه خاورمیانه و نیز میزان تأثیر گذاری رویدادهای داخلی،

منطقهای و جهانی بوده است. در این تحقیق می توان به این مسئله پی برد که برای فهم رفتار حزب
اهللا باید به عمق روابط میان رهبران حزب اهللا و مناسبات قدرت در خاورمیانه پیبرد. هرنوع تحلیلی در

مورد حزب اهللا صرفا نیازمند فهم صفات درونی آن نیست، بلکه روابط دو جانبه حزب با نهادهای قدرت و
جایگاه آن در پس از داعش نیز باید مورد بررسی قرار گیرد. بدون شک، در هر نوع تحلیلی در خصوص

نقش حزب اهللا در خاورمیانه، نه تنها باید روابطی مورد توجه قرارگیرد که بر فعالیتهای حزب حاکم
است، بلکه باید اهمیت خاصی نیز به سیاستهای داخلی لبنان و سیاستهای منطقهای و تکفیری داده

شود. پایان داعش میتواند آغازگر نوعی از همپوشانی و همسویی منافع میان بازیگران باشد که در
ذیل به طور مختصر به نقش هر یک اشاره میشود: بازیگران بینالملل بهخصوص آمریکا درصدد آن
هستند که از تبدیل شدن ایران به یک قدرت منطقهای جلوگیری کنند و سعی در تأمین امنیت رژیم

اشغاگر قدس دارند. همچنین اختالفاندازی بین شیعه و سنّی، شیعه و شیعه، سنّی و سنّی و تالش برای
پر کردن خالء داعش از طریق تولید گروههای افراطی دیگر، اعالم قدس بهعنوان پایتخت رژیم

اشغالگر، ایجاد فتنه در وحدت ملی کشورهای محور مقاومت مانند ماجرای استعفای سعد حریری در
لبنان وکودتای علی عبداهللا صالح در یمن و فراخوان حماس به مذاکره و تشویق آنها به خلع سالح،

اقدامات پیشدستانه آمریکا برای چیدن میوههای دلخواه خود در دوران پساداعش است. در این برهه
پیشبینی میشود که ائتالف کشورهای مرتجع منطقه با حمایت آشکار و همهجانبه آمریکا در صدد فشار
و کنترل ایران بوده و به تولید تروریسم ادامه خواهند داد. از دستاوردهای مهم فروپاشی دولت تکفیری
(داعش) در منطقه میتوان به افزایش قدرت حزباهللا لبنان، تعقیب داعش در منطقه (لبنان) تا نابودی

کامل و ممانعت از خلق گروههای مشابه داعش در سطح منطقه و فرامنطقه اشاره کرد؛ با توجه به
مطالب بیان شده در این تحقیق سعی خواهد شد به بررسی نقش و جایگاه حزباهللا لبنان در خاورميانه

پسا داعش پرداخته شود.
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