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العامني  خالل  االسالمية  العربية  املنطقة  مشهد  يتمزي 

ال  اليت  االقليمية  للتحوالت  حاد  باختبار  املنرصمني 

تعكس  توازن  حلظة  اىل  الوصول  بانتظار  تتفاعل  زالت 

قوة األطراف األساسية وحتدد حصة كل منها يف مستقبل 

انكفاء  بدء  التحوالت،  هذه  مالمح  أبرز  ومن  املنطقة. 

يف  السعودي  والفشل  سوريا،  يف  االرهابية  اجلماعات 

اخضاع ارادة الشعب اليمين بقوة احلديد والنار، والرتاجع 

الواسع لتنظيم داعش يف العراق وسوريا بجهود اجليوش 

الوطنية املدعومة بتشكيالت شعبية ومساندة متقدمة من 

اجلمهورية االسالمية يف إيران، وأخريًا انطالق االنتفاضة 

أحيت  اليت  الغربية  والضفة  القدس  يف  املباركة  الشعبية 

بخياراته  ومتسكه  الفلسطيين  الشعب  بحضور  األمل 

وحماوالت  واخلذالن  احلصار  رغم  والقومية  الوطنية 

التطهري الصهيونية.

العسكري  الدخول  يف  كان  دوليا  األبرز  التطور  أن  عىل 

جانب  اىل  السوري  االشتباك  ميدان  عىل  لروسيا  القوي 

حمور املقاومة ودوره االسرتاتيجي يف منع تفتيت املنطقة. 

لتنشيط  رويس-إيراين  سيايس  مسعى  مع  ذلك  وترافق 

اجلهود واملفاوضات السياسية بدبلوماسية قوية وحارضة 

بقرار  اإلمساك  بأحادية  األمريكي  التفرد  حماولة  كرس  ما 

املنطقة وفرض إمالءاته عليها. فتكامل الدور الرويس مع 

احلضور اإليراين يف امليدان السوري والقرار االسرتاتيجي 

الذي اختذه سماحة السيد القائد اإلمام اخلامنيئ دام حفظه 

منذ بداية األزمة بمد سوريا ودعمها بكل ما يلزم  عسكريا 

وماليا وسياسيا السقاط املؤامرة ضدها قد أكسب ايران 

الدولية،  دورا اضافيا  وازنا يف معادلة الرصاع اإلقليمية 

ومّكنها من احلفاظ عىل حمور املقاومة وحتصني منجزاته.

والعراق  سوريا  يف  املقاومة  حمور  قوى  دور  جاء  وقد   

السيد إبراهيم أمني السيد
رئيس املجلس السيايس 

يف حزب اهلل 

المقاومة والشراكة
ضرورة االستقالل واالستقرار 
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التنوع  قيم  وحفظ  املنطقة  مستقبل  عن  الدفاع  سياق  يف 
حاول  خاصة  ومصالح  أهداف  أي  عن  بعيدًا  داخلها، 
املحور املعادي ترسيخها لزيادة االنقسامات الدينية داخل 
لرياكم  املتقدم  االدور  هذا  جاء  وقد  حميطها.  ويف  املنطقة 
الكسب االسرتاتيجي لطهران ويعزز مكانتها االستثنائية 
النووي مع  امللف  اتفاق  إنجاز  بعد  اقليميا ودوليا سيما 

املجموعة الدولية.

من  مزيد  حتقيق  اىل  التحوالت  هذه  جممل  وأدت     
التماسك الداخيل يف حمور املقاومة واجتذاب قوى دولية 
والصني.  روسيا  مع  احلال  كما  متقدمة  رشاكة  اىل  وازنة 
من  األمريكي  املحور  يعاين  اآلخر،  املقلب  عىل  فيما 
تشققات يف املصالح والرؤى وهو ما يعود بشكل أسايس 
ما  وبرغم  املنطقة.  داخل  األمريكية  القوة  يف  انكفاء  اىل 
املقاومة  حمور  عىل  املستمرة  االقليمية  املواجهات  تفرضه 
من جهود وموارد، إال أن هذا املحور يظهر ثباتًا متقدمًا 
الفهم  ويعزز  والتكامل  والتنسيق  التعاون  آليات  ويطور 
بفعالية  بالعمل  له  يسمح  بما  املنطقة  لتحديات  املشرتك 
يبدو  باملقابل  االستزناف.  الوقوع ضحية  دون  من  عالية 
النفط،  أسعار  هبوط  مع  سيما  وال  األمريكي،  املحور 
من  ويعاين  للموارد  ومبددًا  واخلربة  الكفاءة  قليل  قلقًا 
السعودية  مع  احلال  كما  مسبوقة  غري  داخلية  حتديات 
وتركيا. وباملجمل، متكن حمور املقاومة من تثبيت مواقعه 
وحماية منجزاته وفرض حضوره يف املعادالت االقليمية 

يف مواجهة املرشوع االستكباري.

املقاومة  قوى  من  الفاعلني  أدوار  بروز  تقدم،  ملا  يضاف 
جزءًا  أصبحوا  وقد  االقليمي،  املسار  يف  اهلل  كحزب 
اهلل  فحزب  املنطقة.  مستقبل  لرسم  عملية  أي  يف  طبيعيًا 

الدولة السورية ودعم جهود  من خالل دوره اىل جانب 

حماربة التنظيمات االرهابية كداعش عىل أكرث من جبهة، 

متكن من حيازة تأثري اقليمي غري مسبوق. فربز حزب اهلل 

كقوة استقرار رضورية داخل املنطقة، وقد حرص احلزب 

أيضًا عىل حتييد لبنان عن أهوال احلرب املحيطة ومل يسع 

الستثمار انجازاته اخلارجية يف مكتسبات سلطوية حملية، 

بل استثمر ذلك يف تثبيت معادلة السلم األهيل والوفاق 

الداخيل والتوازن الوطين، وهو ما عرب عنه بتأييده وصول 

مرشحه اجلرنال ميشال عون إىل سدة الرئاسة.   

حمور  وانجازات  حضور  خيص  فيما  تقدم  ما  كل  أن  إال 

اىل  ستؤدي  اإلقليمية  التحوالت  أن  يعين  ال  املقاومة، 

ليس  باألساس  وهو  املنطقة،  عىل  بذاتها  قوة  سيطرة 

طموح قوى حمور املقاومة. إن هذه املواجهات األساسية 

يف سوريا واليمن والعراق ستكون املؤثر األبرز يف حتديد 

متعددة  اليت ستكون  املنطقة  توازنات  األكرث حضورًا يف 

تركيا  لدى  األبرز  املعضلة  هي  هذه  زالت  وما  القوى. 

والسعودية اللتان تتبنيان مقاربة أحادية وترفض الرشاكة 

يف املنطقة وتطمح للهيمنة عىل قرارها واثارة احلساسيات 

الداخلية نحو اخلارج. وقد بدت تركيا  وتصدير أزماتها 

يف األشهر األخرية مدركة لرضورة البدء بتنويع اخليارات 

واجلمهورية  روسيا  مع  التعاون  فرص  واستكشاف 

عىل  السعودية  ترص  فيما  سوريا.  من  انطالقا  االسالمية 

بعد  األمريكي  اخليار  عىل  العقيمة  املراهنة  يف  االستمرار 

اىل  سوى  بالنهاية  يؤدي  لن  والذي  ترامب،  وصول 

يف  واضحًا  بدا  كما  وهيبتها  ودورها  مواردها  استزناف 

السنوات األخرية، خصوصًا يف عدواهنا عىل اليمن ودعم 

االرهاب يف سوريا والعراق.
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باملقابل هناك دول تسعى إىل التعاون والتفاهم واالستقرار 

وتغليب مصالح دول املنطقة وشعوهبا وتارخيها املشرتك، 

هبدف اخلروج من الرصاعات باجتاه رؤى مشرتكة تقوم 

بما  ووحدتها  وتنميتها  وتطورها  املنطقة  استقالل  عىل 

يضمن هلا وجودًا ودورًا فاعالً يف بناء اإلقليم عىل أسس 

التطورات  ملواجهة  وفاعلة  حقيقية  ورشاكة  صحيحة 

تضمن  إقليمية  منظومة  بناء  يف  واإلسهام  والتحديات 

مصالح املنطقة وأهلها. ويف هذا السياق نسجل حمددات 

رؤيتنا ملستقبل املنطقة وما ينبغي ان تكون عليه:

ومستقل،  متماسك  إقليمي  نظام  قيام  من  بد  ال  اوال: 

نفسه  عن  يدافع  االسالمية   العربية  اإلقليم  دول  قوامه 

بنفسه وحيل مشاكله الداخلية دون أي تدخل خارجي .

اإلقليم  دول  لكل  الداخلية  بالوحدة  التمسك  ثانيا: 

تفتيتية  مشاريع  هي  بِما  التقسيم  أشكال  كل  ورفض 

تآمرية.

العامل  يف  التحررية  القوى  مع  والتعاون  االنفتاح  ثالثا: 

العريب وفق مقاربة تقوم عىل اآليت: 

واملواقف  الرؤية  يف  والتوحد  والتعاون  أ-التضامن 

لثقافتنا  األصيل  املضمون  عن  يعرب  بِما  والتوجهات 

وحضارتنا االسالمية مع النظرة اإلجيابية واالنفتاح عىل 

اجلوار االسالمي. 

ب-التأكيد عىل املقاومة كمكون أسايس وجزء ال يتجزأ 

من  هويتنا العربية االسالمية ورؤيتنا االسالمية .

ج- احرتام االنسان وحريته وحقوقه األساسية. 

وحتريم  الصهيوين  للكيان  العداء  ثوابت  عىل  التأكيد  د. 

وجتريم اي تطبيع معه او انفتاح عليه او تعامل معه كخيانة 

عظمى لألمة ودعما ألعدائها من اي جهة أىت وحتت اي 

عنوان او مربر.

الشعب  بدعم  والقوي  والثابت  الكامل  االلزتام  ه- 

املتاحة  االمكانات  بكل  البطلة  ومقاومته  الفلسطيين 

كواجب ديين وأخالقي وانساين يشكل اولوية مطلقة يف 

هذه الظروف.

و- التأكيد عىل إجياد موقف موحد من ااٍلرهاب التكفريي 

والتعاون عىل اجتثاث جذوره.

رابعا: بذل كل اجلهود وتنسيقها وبرجمة حمالت توعوية 

وتربوية وإعالمية إلعادة تظهري الصورة املرشقة لإلسالم 

ااٍلرهاب  جماعات  به  احلقته  الذي  الكبري  االذى  بعد 

والتكفري جراء ما ارتكبته من فظائع.

انطالقا  واملدنية  العربية  املؤسسات  اداء  تطوير  خامسا: 

من املبادىء أعاله ومتكني الناس من التعبري عن أنفسهم 

األمة  مسرية  ويرفد  خيدم  بما  إمكاناتهم  واظهار  وبلورة 

بالطاقات واإلبداعات املوجودة بني ظهرانيها.




