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مل تكن املتغريات العربية )الثورات( اليت بدأت يف تونس 
ثم انتقلت إىل بلدان أخرى وخصوصًا إىل مرص يف حسبان 
كثري من القوى واألحزاب واملحللني يف بلدان املنطقة أو 
كثرية  كانت  االنفجار  عوامل  أن  صحيح  خارجها.  يف 
واقتصاديًا...  وسياسيًا  اجتماعيًا  سنة  بعد  سنة  وترتاكم 
وأن  الكبري  االنفجار  حيصل  أن  املتوقع  من  يكن  مل  لكن 
يطيح بمثل تلك الرسعة برؤساء تربعوا عقودًا عدة عىل 

رأس أنظمة مستبدة وخانقة.

املحاور  وحسابات  الداخلية  القوى  موازين  كانت 
سبقت  اليت  القليلة  السنوات  يف  حاهلا  عىل  اإلقليمية 
وتونس  مرص  شعوب  كانت  وإذا  العربية”.  ”الثورات 
واليمن قد انشغلت بعد تلك الثورات بأولويات التغيري 
اجلديدة...إال  السلطة  انتقال  سبل  وبرتتيب  الداخيل 
بحجم  مشغولة  كانت  والدولية  اإلقليمية  القوى  أن 
يف  اهلرم  رأس  سقوط  بعد  خصوصًا  املحتملة  التغيريات 
”املعسكر  قلب  إىل  التغيري  دائرة هذا  اتساع  مرص..وبعد 

اخلليجي”. 

محور االعتدال ومحور المقاومة
إن جردة حساب يف منظور األرباح واخلسائر اإلسرتاتيجية 
بالنسبة إىل املحاور اإلقليمية تبني لنا أن املرحلة األوىل من 
مبارشة.  املقاومة  حمور  مصلحة  يف  كانت  الثورات  نتائج 
عيل  مبارك،ثم  حسين  ثم  عيل،  بن  العابدين  زين  فغياب 
اليت  االحتجاج  حركة  ذلك  إىل  أضف  صالح،  اهلل  عبد 
اندلعت يف البحرين، كانت كلها  بالنسبة إىل حمور املقاومة 
املقابل  الطرف  إيران خسائر حمققة يف جبهة  تقوده  الذي 
هلا: أي يف ”حمور االعتدال” الذي تقوده اململكة السعودية 

إىل جانب مرص. 

”حمور  مع  جذريًا  اختالفًا  االعتدال”  ”حمور  خيتلف 
العريب  للرصاع  اإلسرتاتيجية  الرؤية  حول  املقاومة” 
مبدأ  املثال  سبيل  عىل  إيران  تؤيد  حني  ففي  اإلرسائييل. 
املقاومة ضد إرسائيل وتقدم الدعم هلذه املقاومة يف لبنان 
وفلسطني، وتعتربها السبيل الوحيد السرتجاع األرض، 
وتدعو إىل استمرارها، فإن »حمور االعتدال« باملقابل يرى 
يدعم  الرصاع، وهو  التفاوض طريقًا وحيدًاحلل هذا  يف 

د. طالل عرتييس
عميد املعهد العايل للدكتوراه يف اآلداب 
والعلوم االجتماعية -اجلامعة اللبنانية.  

أولوّيات حزب هللا اإلستراتيجية
تجاه “الثورات العربية”
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هبذا  يقوم  الذي  مازن  أبو  ورئيسها  الفلسطينية  السلطة 
التفاوض. وينبغي أن نذكر كيف أن مؤمتر القمة العربية 
 2002 عام  يف  السعودية  اململكة  من  مبارش  بتأييد  تقدم 
العربية  »املبادرة  سميت  بمبادرة 
ولالعرتاف  الرصاع  حلل  للسالم« 
بإرسائيل والتطبيع معها ولكن رشط 
تأسيس  عىل  األخرية  هذه  موافقة 

الدولة الفلسطينية.
الوقت  يف  االعتدال”  و”حمور 
املتحدة  الواليات  حليف  هو  نفسه 
عليه  وحترص  األمر  هذا  وتؤكد  عقود.  منذ  األمريكية 
فكان  حتديدًا  مرص  أما  للطرفني.  العلنية  الترصحيات 
رئيسها بالنسبة إىل إرسائيل كما قالت بعد سقوطه »كزنًا 

اسرتاتيجيًا«. 
مل تكن تسمية حموري االعتدال واملقاومة )املمانعة( سوى 
مع  التعامل  يف  إسرتاتيجيتني  بني  لالختالف  انعكاس 
القضايا اإلقليمية ومع املقاومة والتسوية وما تفرتض كل 
منهما من حتالفات إقليمية ودولية،مع روسيا والصني من 

جهة أو مع الواليات املتحدة من جهة ثانية1.
بالوسائل  اآلخر  املحور  إضعاف  حياول  حمور  كل  كان 
املواقف املرصية  املبارشة. وقد عّدت  املبارشة وغري  كافة 
اإلرسائيلية  احلرب  عن  مسؤوالً  اهلل  حزب  والسعودية 
أن  اعتربت  عندما   ،2006 يوليو  متوز/  يف  لبنان  عىل 
احلزب قام بـ«مغامرة غري مسؤولة« أدت إىل اندالع تلك 

احلرب. وكان املقصود من ذلك االتهام املوافقة الضمنية 
عىل القضاء عىل أحد أهم أطراف حمور املمانعة وأحد أهم 
احلرب  إرسائيل  شنت  وعندما  املنطقة.  يف  إيران  حلفاء 
حماس  حركة  ضد  غزة  قطاع  عىل   2009  -2008 عام 
كانت حتاول جمددًا أن ترضب ركنًا آخر من أركان حمور 

املقاومة وحليفًا إليران وسوريا.
حينًا  وصامتة  حينًا  علنية  املحورين  بني  املواجهة  كانت 
تعرضت  فقد  املواجهة  هذه  من  سوريا  تنج  ومل  آخر. 
املقاومة  ”حمور  عن  بعيدًا  جلذهبا  املحاوالت  من  لنوعني 
واملمانعة” وبالتايل عن إيران. األوىل من خالل التطويق 
اللبنانية األسبق  واالتهام املبارش باغتيال رئيس احلكومة 
الوعود  خالل  من  والثانية  احلريري)2005(.  رفيق 
واإلغواء بدل التهديد أو التطويق. هكذا بات املطلوب، 
االقتصادي  الدعم  أنواع  بكل  الوعود  تقديم  بعد 
والسيايس، أن تبتعد سوريا طوعًا عن إيران. واهلدف هو 

نفسه، تفكيك حمور املقاومة2..

موقف حزب هللا من الثورات 
العربية في المرحلة األولى

مل يرتدد حزب اهلل يف تأييد هذه املرحلة من الثورات العربية 
ليبيا،  إىل  والبحرين وصوالً  واليمن  إىل مرص  تونس  من 
خصوصًا أن ما نتج عن الثورات عمومًا وعن ثورة مرص 
املحور  مصلحة  ويف  احلزب  مصلحة  يف  كان  خصوصًا، 
بما  أكرب  اهتمام  إليه. ولقد عرّب احلزب عن  ينتمي  الذي 

اختالف جذري 

في الرؤية 

اإلستراتيجية بين 

محور المقاومة 

ومحور االعتدال.

1- يف حديث مصارحة يف غرفته يف أحد فنادق دمشق، حتدث داود أوغلو عن أمهية سورية لرتكيا والرشق األوسط... ومما قاله: عندما طلب الغرب من 
تركيا عزل سورية وحصارها قلنا هلم إن هذا غري ممكن ألن فيه عزالً لرتكيا أيضًا. فاحلدود الرتكية- السورية هي األطول جغرافيًا– متتد إىل حوايل 900 
كيلومرت- وعىل جانبيها عائالت مقسمة بني البلدين، أي روابط قرىب وتاريخ مشرتك واقتصاد متبادل، كما أن تركيا كانت أغلقت حدودها مع أرمينيا 
بسبب اخلالف القديم معها حول احتالل أرمينيا مناطق أذربيجانية )إقليم قره باخ عام 1993(. واحلدود الرتكية الربية مع إيران جبلية واحلركة عىل 
جانبيها غري نشطة، واحلدود الرتكية مع شمال العراق يشوهبا وجود حزب العمال الكردستاين هناك مما حيد من التواصل عربها. تبقى لرتكيا حدودها 
مع سورية، فإن هي سعت إىل عزل سورية فإنما تكون– تركيا- قد سعت يف الواقع إىل عزل نفسها عن حميطها الرشق أوسطي.. ) احلياة االثنني, 25 

مايو/أيار 2009( 
2- أكد املتحدث باسم اخلارجية األمريكية فيليب كراويل، أثناء زيارة امللك عبد اهلل إىل سوريا يف هناية يوليو 2010 : ”أن واشنطن قلقة من العالقة بني 

دمشق وطهران، وقال إن عىل سوريا توسيع عالقاتها مع دول املنطقة واالبتعاد عن إيران )قناة العامل اإلخبارية ،29 يوليو/ متوز 2010 
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وأمهية  االسرتاتيجي  مرص  ملوقع  نظرًا  مرص.  يف  جرى 
دورها  يف الرصاع العريب- اإلرسائييل. ولذا اعترب سماحة 
السيد حسن نرص اهلل: »أن يف مرص حتوالت كبرية اهزتت 
»أن أي  بأمل إىل مرص« معتربًا:  نتطلع  هلا إرسائيل وكلنا 
تبدل يف مرص سيضع إرسائيل يف مأزق وجودي وتارخيي 
يف  ستفوز  اليت  السياسية  القوى  أمام  التحدي  هو  وهذا 
االنتخابات املرصية، وأملنا ورهاننا أن الشعوب العربية 
حمنتها  تتجاوز  وعندما  األمريكي،  النفاق  بكل  ختدع  لن 
القضية  مواجهة  أجل  من  الطبيعي  موقعها  إىل  ستعود 
أن  أي   .)2011 ديسمرب  األول/  كانون   /6( املركزية 
األمني العام حلزب اهلل رأى يف التحوالت املرصية رهانًا 
الصهيوين  العدو  املواجهة مع  عىل عودة مرص إىل ساحة 

)القضية املركزية(.
كما راهن احلزب من جهة ثانية عىل العالقة اإلسرتاتيجية 
مع احلركة اإلسالمية )اإلخوان املسلمون( اليت وصلت 
إىل السلطة بعد تلك الثورة، خصوصًا أن حزب اهلل كان 
السابق  النظام  من  مبارشة  عدائية  سياسات  واجه  قد 
وجتاه   ،2006 يوليو  متوز/  حرب  يف  مبارك(  )حسين 
جانب  إىل  عالنية  بوقوفه  لبنان  يف  الداخلية  األوضاع 
الرابع عرش من آذار. باإلضافة  املقاومة يف قوى  خصوم 
إىل حملة إعالمية قاسية ضد احلزب واتهامه بتهديد األمن 
بما  اخلاص  االهتمام  هذا  عن  وتعبريًا  املرصي.  القومي 
جرى يف مرص أكد السيد نرص اهلل يف ”املهرجان الشعيب 
لدعم الثورة املرصية وتعزيزًا لنهج املقاومة” يف 7 شباط/ 
فرباير 2011 أي قبل أيام من إعالن تنحي الرئيس مبارك: 
”إن الثورة املرصية ستغري معادالت املنطقة والعامل”. أي 
أن حزب اهلل كان يدرك متامًا ما جيري حوله من تغريات، 
أفضل  مستقبل  إىل  االسرتاتيجي  املستوى  عىل  ويتطلع 
تراجع  وبعد  مبارك  حسين  سقوط  بعد  املقاومة  ملحور 
حمور االعتدال الذي شكل الرئيس املرصي أحد أعمدته 

إىل جانب اململكة السعودية. 

»الثورة  مرحلة  هي  »الثورات«  من  الثانية  املرحلة 
إىل  االعتدال«  »حمور  انتقل  املرحلة  هذه  يف  السورية«. 
اهلجوم. فقد شعرت اململكة السعودية بعد سقوط مبارك 
من  التغيري  رياح  وأن  واحدة،  قدم  عىل  تقف  باتت  أهنا 
حوهلا باتت تهدد نفوذها اإلقليمي. لذا انتقلت السعودية، 
حمور  حصدها  اليت  اإلسرتاتيجية  األرباح  كل  مقابل  يف 
الثورات )سقوط بن عيل  املرحلة األوىل من  املقاومة يف  
من  اهلجوم  إىل  البحرين(،  يف  النظام  وتهديد  ومبارك 
خالل التدخل العسكري املبارش يف البحرين، ومن خالل 
الدعم  وتقديم  السوري،  الداخيل  االحتجاج  تأجيج 
للمعارضة يف سوريا. وقد  املايل والعسكري واإلعالمي 
احتشدت يف هذا اجلانب قوى إقليمية انقلبت عىل النظام 
السوري مثل قطر وتركيا وقوى دولية )الواليات املتحدة( 
جهة  من  وتفرتق  جهة  من  تتقاطع  ومطامح  ألهداف 
ثانية. فرتكيا تريد توسيع نطاق نفوذها اإلقليمي بوصول 
سوريا،  يف  السلطة  إىل  )اإلخوان(  اإلسالميني  حلفائها 
حجم  يوازي  كبريًا  إقليميًا  دورًا  تلعب  أن  تريد  وقطر 
الدور الذي لعبته قناة اجلزيرة وينافس اململكة السعودية، 
والواليات املتحدة تتطلع إىل توجيه رضبة إسرتاتيجية إىل 
إيران. وقد التحق السلفيون اجلهاديون والتكفرييون هبذا 
احللف ألهداف مذهبية وطمعًا يف إمارة إسالمية يف بالد 

الشام واجتمع كل هؤالء عىل إسقاط النظام يف سوريا.

سوريا في معادلة تطويق 
المقاومة

الثورة  انتصار  منذ  اسرتاتيجيًا إليران  تعّد سوريا حليفًا   
هذا  وفاعلية  املمانعة”.  ”حمور  أركان  وأحد   1979 عام 
املحور وقضيته هي املقاومة ضد إرسائيل قبل أي قضية 
أخرى. وهذا يعين أن أي  تغيري قد حيصل يف سوريا ال 
يمكن أن تنظر إليه املقاومة يف لبنان إال من خالل تأثريه 
السليب أو اإلجيايب عىل هذه العالقة اإلسرتاتيجية، وعىل 
)بلسان  املقاومة  قيادة  عربت  وقد  املحور.  هذا  مستقبل 
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السيد نرص اهلل نفسه( يف أكرث من مناسبة، وخصوصًا يف 
الشكر  عن  املقاومة،  شهداء  ذكرى  أو  التحرير،  ذكرى 
لسوريا لدورها املركزي وفاعليته يف دعم املقاومة طوال 
مرحلة جهادها ضد االحتالل وخصوصًا يف أثناء حرب 
متوز 2006. ولذا مل يكن من املمكن 
املقاومة  إىل  بالنسبة  التبرص  من  وال 
التعامل مع ما جيري يف سوريا وكأن 
تنتظر  أن  أن عليها  أو  به،  هلا  ال شأن 
كيف  سنالحظ  لذا  نتائجه.  لتعرف 
ستختلف مواقف حزب اهلل مما جيري 
للمقاومة  امتداد  هي  )بما  سوريا  يف 
وعمقها االسرتاتيجي( عن مواقفه مما 
جرى يف مرص. فما جيري يف األوىل تهديد وما جرى يف 
الثانية فرصة. وسيتعامل احلزب مع هذه املتغريات بأداء 
إعالمي وسيايس وميداين خمتلف متامًا عن تعاطيه مع ما 
جرى يف مرص أو يف تونس أو يف البلدان العربية األخرى. 

مع  سوريا  من  القادم  للتهديد  املقاومة  رؤية  تكاملت 
حماولة،  باعتباره  إيران  يف  اإلسالمية  اجلمهورية  رؤية 
ومن  املقاومة  حمور  من  سوريا  إلخراج  جديدة،  بوسائل 
الروسية  املخاوف  مع  وكذلك  إيران،  مع  التحالف 
الروس  برؤية  تتعلق  ألسباب  التهديد،ولكن  هذا  من 
الرشق  يف  األمريكي  النفوذ  وملواجهة  القومي  ألمنهم 
املخاوف  أسباب  التفاوت يف  الرغم من  األوسط. وعىل 
من  واملقاومة  إيران  من  كل  إىل  بالنسبة  التهديد  هذا  من 
الثالثة  األطراف  أن  إال  ثانية  جهة  من  وروسيا  جهة 
شكلوا حمورًا ملواجهة املرشوع األمريكي الرتكي اخلليجي 
بوضوح  إيران  أكدت  لذا  سوريا.  يف  النظام  إلسقاط 
ورصاحة رفضها إسقاط النظام ودعت إىل احلوار واحلل 

السيايس الداخيل. يف مقابل الدعوات الرتكية واخلليجية 
الرئيس األسد. ومل يعد رسًا أن الرصاع  والغربية لتنحي 
حتول يف سوريا إىل رصاع إقليمي دويل عىل مستقبل سوريا 
وعىل موقعها يف اإلقليم بعد التحوالت اليت نتجت عن 
الثورات العربية وعن وصول اإلسالم السيايس يف مرص 
ويف تونس إىل احلكم، وبعد الرهان عىل النموذج الرتكي 

هلذا اإلسالم السيايس.  

مل يكتف الروس بالربط بني ما جيري يف سوريا وبني النظام 
اإلقليمي الذي سيتمخض عن نتائج التغريات املحتملة يف 
دمشق. بل ذهبوا أبعد من ذلك إىل اعتبار ما جيري يف سوريا 
”املعركة اليت سرتسم معامل النظام العاملي اجلديد” بحسب 
ما قاله وزير اخلارجية سريغي الفروف يف حزيران/ يونيو 
2012. وقد ربطت كذلك معظم التحليالت الغربية  بني 
وهذا  وإيران.  اهلل  حزب  استهداف  وبني  سوريا  معركة 
مقالته  يف  املثال  سبيل  عىل  فيسك  روبرت  إليه  ذهب  ما 
صحيفة  يف  سوريا”  يف  والنفاق  األكاذيب  ”حرب  عن 
»االندبندنت أون صنداي« يف 30 /7/2012 عندما قال:».. 
إن هناية اللعبة يف سوريا تعترب خربًا سيئاً، حتديدًا بالنسبة 
إليران وحليفها اللبناين حزب اهلل. لقد كانت سوريا حليف 
تعاونت  عندما  الثمانينيات،  أوائل  منذ  األسايس  إيران 
للبنان  إرسائيل  غزو  بعد  اهلل  حزب  إنشاء  عىل  الدولتان 
عام 1982... لقد كانت سوريا املصدر الرئيس لصواريخ 
الرئيس    .2006 عام  اإلرسائييل  العدوان  منذ  اهلل  حزب 
املتحمس حلزب اهلل، وما سيأيت  الداعم  بشار األسد  هو 
بعد األسد أمر ال يمكن معرفته اليوم... كما أن اإلخوان 
ويؤدون  العام 1982  ثورة حماه يف  قادوا  الذين  املسلمني 
دورًا كبريًا يف التمرد احلايل قد هييمنون عىل احلكم. ومن 
املرجح تقريباً أن أي نظام ممكن سيخلف األسد سيكون 

حلف

 غربي- إقليمي 

التحق به 

تكفيريون إلسقاط 

النظام في سوريا.
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معاديًا حلزب اهلل وإيران. وستجد سوريا العدائية يف لبنان 
الكثري من احللفاء املتحمسني لالنقالب عىل حزب اهلل3. 

ومن  املحتملة  اإلسرتاتيجية  التغريات  من  انطالقًا 
التقديرات السياسية الغربية  اليت تربط بني إسقاط النظام 
وبني توجيه رضبة إىل املقاومة واىل إيران، مل يتعامل حزب 
فقط،  داخلية  معركة  باعتباره  ما جيري يف سوريا  اهلل مع 
فثمة  طائفية.  خللفيات  بتبسيط  البعض  يعتقد  كما  وال 
هدف مهم  له األولوية يف هذه املعركة هو: ”منع  حتقيق 
انتصار اسرتاتيجي عىل حمور املقاومة من خالل سوريا”. 
واملحللون  املعلقون  حىت  رصاحة  عنه  حتدث  ما  وهذا 

ودوائر صنع القرار يف الغرب4.

عندما طرقت ”الثورات” أبواب سوريا شعر حزب اهلل  
متوقعًا.  يكن  ومل  مربكًا،  البداية  يف  الوضع  كان  بالقلق. 

مثل ما كان األمر بالنسبة للنظام السوري نفسه.  

فقبل اندالع املواجهات يف سوريا كان مسار”الثورات” 
الذي  واملحور  املقاومة  مصلحة  يف  عقبات  أي  بال  يسري 
من  املستفيد  هي  إيران  إرسائيل  اعتربت  لذا  إليه.  تنتمي 
الثورات العربية. وحذر نتنياهو قائالً: »ال بد من مواجهة 
التأثري  أمام  تتهاوى  الديكتاتورية  األنظمة  ألن  ذلك. 

اإليراين«5.

أما بعدما اقرتبت النار من احلليف االسرتاتيجي السوري 
فقد بات عىل املقاومة وعىل إيران إعادة حسابات األرباح 
واخلسائر من الثورات يف املنطقة، وكذلك حتديد أدوات 
وسبل مواجهة مرشوع إسقاط هذا احلليف. ومل يكن هذا 

األمر يسريًا يف ظل موجة التأييد العارم للثورات ويف ظل 
ماكينة إعالمية ضخمة حتّرض عىل إسقاط النظام. 

ملا  املقاومة  وتقديراتها اإلسرتاتيجية  إن حمددات موقف 
جيري يف سوريا ال يمكن فهمها إال عىل ضوء رؤيتها لكيفية 
مرشوع  أي  وملواجهة  جهة،  من  املقاومة  مرشوع  حماية 
جهة  من  مبارشة  غري  أو  مبارشة  بطريقة  عليها  للقضاء 
واملواقف  السورية  املعارضة  مواقف  أن  خصوصًا  ثانية. 
اإلرسائيلية مما جيري يف سوريا كانت تؤكد خماوف حزب 
اهلل من استهدافه ومن استهداف حمور املقاومة. ”فقد رأى 
يعلون  مويش  اإلرسائيلية  اإلسرتاتيجية  الشؤون  وزير 
شديدة  رضبة  سيشكل  األسد  بشار  الرئيس  سقوط  أن 
ملحور الرش. وأن سقوط األسد هو رضبة شديدة للنظام 
اإليراين وحزب اهلل... وحزب اهلل ليس يف وضع جيعله 
يستفز إرسائيل بسبب هذه الضغوط”. أما رئيس األركان 
اإلرسائييل السابق غايب أشكينازي فرأى أن سقوط األسد 

سيحسن وضع إرسائيل من الناحية اإلسرتاتيجية6 .

»سعت  بقوله:  االستهداف  هذا  أنديك  مارتن  ويؤكد 
اإلدارات األمريكية املتعاقبة إىل إحضار سوريا إىل معسكر 
إسرتاتيجيتني  مصلحتني  لتدعيم  إرسائيل  مع  السالم 
أساسيتني: االستقرار يف منطقة متفجرة إنما حيوية؛ وأمن 
اليت  السورية  القناة  قطع  فإن  السياق  هذا  ويف  إرسائيل. 
حدود  عىل  استقرار  الال  حالة  لتعزيز  إيران  تستخدمها 
أمر  وحماس  اهلل  حزب  وكيليها  خالل  من  إرسائيل 

اسرتاتيجي ملّح«7.

The Daily Beast  2012 3- ”ما الذي سيأيت بعد األسد يف سوريا؟” 20 متوز
راجع أيضًا مقالة أخرى لروبرت فيسك حول املوضع نفسه: »املعركة لن تنتهي قريبًا«، االندبندنت الربيطانية 21/8/2012

4- ”)التقرير األمين الثالث عن الرشق األوسط، املعارضة السورية املسلحة، جوزيف هوليداي، معهد دراسات احلرب ) ISW( آذار، 2012(
5- تقدير اسرتاتيجي رقم 30 ، مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات، 30/4/2011

6- األخبار، لبنان، 25/8/2012 ص 21
7- مارتن انديك ”اخلطوات التالية يف سوريا” ) شهادة أمام جلنة استماع العالقات اخلارجية التابعة ملجلس الشيوخ( معهد Brookings 1 آب، 2012(
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موقف حزب هللا من األزمة 
السورية 

تعامل حزب اهلل مع األزمة السورية من خالل مستويات 
احلل  وقبول  اإلصالح  إىل  الدعوة  هو  األول  ثالثة: 
إجيابياته  وتبيان  النظام  عن  الدفاع  هو  والثاين  السيايس، 
قبل  إعالنه  هو  والثالث  املقاومة،  حركات  جتاه  ودوره 
انخراطه الفعيل يف القتال )معركة القصري( أن حمور املقاومة 
من  التحذير  مع  ذلك  ترافق  سوريا.  بإسقاط  يسمح  لن 
تداعيات األزمة السورية عىل دول املنطقة، ومن املخاوف 
فلسطني.  قضية  املركزية  بالقضية  االهتمام  تراجع  من 
وتعكس هذه املستويات من تعامل حزب اهلل مع األزمة 
السورية طبيعة التطورات والتحوالت امليدانية الداخلية، 
وطبيعة التحوالت اإلسرتاتيجية اإلقليمية والدولية جتاه 
األزمة السورية. أي أن حزب اهلل حاول أن يستجيب يف 
مواقفه السياسية ويف سلوكه امليداين لطبيعة التهديد الذي 
النظام وتأثرياته املحتملة  تتعرض له سوريا ويتعرض له 

عىل املقاومة. 

عىل املستوى األول 
رأى حزب اهلل أن باإلمكان إطفاء النار السورية من خالل 
اإلصالحات  قبول  بعد  السيايس  للحل  املبارشة  الدعوة 
اليت قام هبا النظام السوري. وقد تزامن موقف احلزب مع 
تطور املواجهات يف الداخل السوري واشتداد الضغوط 
العربية  واملواقف   الترصحيات  وتتايل  عليه  اخلارجية 
والغربية ضد النظام وخصوصًا من احللفاء السابقني مثل 

قطر و)قناة اجلزيرة( وتركيا.

مل تكن املواجهات العسكرية قد اتسعت يف تلك الفرتة ومل 
يكن التدخل اخلارجي يف األزمة السورية بتلك القوة اليت 
أصبح عليها يف ما بعد .لذا كان موقف احلزب هو تكرار 
الدعوة، وعىل لسان أمينه العام، إىل رضورة التفاهم بني 

املعارضة والنظام. يقول السيد نرص اهلل:« نحن موقفنا منذ 
اليوم األول موقف واضح، نحن مع اإلصالح ونقف إىل 
هبا  قبلت  اليت  لإلصالحات  فنعم  مقاوم،  نظام  جانب 
القيادة السورية ”والرئيس األسد اعرتف يف خطابه األول 
بأخطاء ارتكبها النظام وأبدى نية حقيقية لإلصالح وأثبت 
جدية يف تطبيق ذلك”. ولكن هناك من ال يريد يف سوريا 
ال إصالحات وال حوار. ويستند السيد نرص اهلل يف تأييد 
احلوار أيضًا إىل »األغلبية الساحقة من الشعب السوري 
املعيار  تطابق  يتحقق  وبذلك   اإلصالحات«،  تؤيد  اليت 
إرادة  مع  الثورات  من  موقفه  اهلل  حزب  به  حيدد  الذي 
الشعب السوري الذي طاملا ساند نظامه يف دعم املقاومة 
لنا  )25/10/2011(. »ونحن منذ بداية األحداث كانت 
كأصدقاء  وحتدثنا  السورية  القيادة  مع  دائمة  اتصاالت 
عن أمهية إجراء اإلصالحات. وأنا وجدت عند الرئيس 
األسد شخصيًا استعدادًا كبريًا للقيام بإصالحات جذرية 

مهمة« )18/4/2012(. 

وانسجامًا مع منطق الدفاع عن اإلصالحات يسأل السيد 
األسد  بشار  الرئيس  اآلن  حىت  عليه  أقدم  ”ما  اهلل:  نرص 
قرارات  من  اختذ  وما  إصالحات  من  السورية  والقيادة 
وأجري من تعديالت، هل أقدم عليه أو يمكن أن يقدم 
عريب  نظام  أي  يف  رئيس  أو  شيخ  أو  أمري  أو  ملك  عليه 
حايل؟”...)3/6/2012(. لكن ما يؤخر اإلصالحات أو 
يمنع القبول هبا بالنسبة إىل حزب اهلل: »أن هناك من يريد 
أن يدمر سوريا. هناك من يريد أن يعّوض عن هزيمته يف 
االنتصار  يف  مشاركة  هي  سوريا  أن  وباألخص  العراق 
»أن  اهلل:  نرص  السيد  ويضيف  العراق«.  يف  حتقق  الذي 
يف  املقاومة  حركات  استهداف  هو  األسايس  املوضوع 
املنطقة فاملطلوب يف سوريا ليس إصالحًا« بل املطلوب يف 
سوريا نظام خيانة عريب. ونحن يف املقابل ندعو إىل احلوار 

يف سوريا وإىل إدارة األمور هبدوء«. )6/12/2011(. 
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وقد كرر السيد نرص اهلل هذا الربط بني ما جيري يف سوريا 
وبني استهداف النظام املقاوم واملمانع إلضعاف املقاومة 
يف املنطقة ألن املطلوب كما شدد يف مناسبات عدة ”هو 

االستسالم لإلرادة األمريكية” )25/10/2011( 
املذهيب اإلعالمي  التحريض  اشتد  أيضًا  املرحلة  يف هذه 
اجلهاديني  خطاب  عىل  األمر  يقترص  ومل  والسيايس. 
يف  املذهبية  االستفزازات  عىل  أو  سوريا،  يف  التكفرييني 
الثورات  بلدان  إىل  حىت  التحريض  هذا  امتد  بل  لبنان، 
مذهبية يف مرص.  بدوافع  قتل  العربية. وحصلت جرائم 
العربية  الثورات  عىل  كبريًا  خطرًا  األمر  هذا  شكل  وقد 
”اإلسالم  جتربة  وعىل  حصل.  الذي  التغيري  وعىل 
”الربيع  لدفع  يسعى  من  هناك  أن  تبنّي  فقد  السايس”. 
العريب” باجتاه االقتتال السين الشيعي، أي اإلطاحة بكل 
احلروب  إىل  واالنتقال  حصل،  الذي  التغيري  منجزات 
الصدام  أولويات  إىل  األمة  أولويات  حتّول  اليت  األهلية 
الداخيل ما يشكل بدوره خطرًا كبريًاعىل مرشوع مقاومة 
اهليمنة األمريكية.  مقاومة  الصهيوين ومرشوع  االحتالل 
جديد  أوسط  رشق  من  التحذير  اهلل  نرص  السيد  بدأ  لذا 
مذهبية  ودويالت  أقليات  إىل  املنطقة  تقسيم  عىل  »يقوم 
يف  الوحيدة  القوة  إرسائيل  لتبقى  متناحرة  وطائفية 
تهديدًا  ستشكل  اليت  التكفريية  التيارات  ومن  املنطقة« 
من  سوريا  عىل  خائفون  »ونحن  السنية.  لألغلبية  حىت 
وهناك   )16/3/2012( وإضعافها«.  والفوىض  التقسيم 
بني  النفسية  احلواجز  وإىل وضع  الفنت  يسعى إلثارة  من 
العرب وغري العرب، بني والشيعة والسنة وبني الشعوب 
العريب  العامل  يف  يعمل  من  وهناك  وفلسطني.  العربية 
عدوًا«  إيران  ويقدم  صديقًا  إرسائيل  ليقدم  واإلسالمي 

)25/11/2012(

ويرى السيد نرص اهلل يف هذا املجال: »أن أخطر ما تواجهه 
السنوات  يف  وخصوصًا  املرحلة  هذه  يف  وأمتنا  منطقتنا 
تقسيم  أي  املنطقة،  تقسيم  إعادة  مرشوع  هو  األخرية 

ومذهيب  طائفي  أساس  عىل  صغرية  دويالت  إىل  املقسم 
الذي دينه واحد ومذهبه  البلد  أو عرقي وجهوي. حىت 
وغربًا...«  ورشقًا  وجنوبًا  شماالً  سيقسمونه  واحد 
)4/1/2013(. لذا يرى السيد نرص اهلل ”أن املنطقة بحاجة 
اخلطر  ثالوث  بوجه  ليقف  مسيحي  إسالمي  حتالف  إىل 

الصهيوين األمريكي والتكفريي” )25/10/2011(.

عىل املستوى الثاين 
سوريا  يف  لألزمة  اهلل  حزب  رؤية  من  الثاين  املستوى 
أعمال  وتزايد  املسلحة  املعارضة  توسع  مع  ترافق 
وتوسع  دمشق،  العاصمة  إسقاط  وحماوالت  التفجري، 
املنطقة  دول  وانخراط  حلب...  إىل  واملواجهات  القتال 

عالنية  وقطر(  والسعودية  )تركيا 
وحمارصة  األسد  إسقاط  مرشوع  يف 
حتول  املرحلة  هذه  يف  النظام. 
نسميه  أن  يمكن  ما  إىل  اهلل  حزب 
وعن  النظام  إجيابيات  عن  الدفاع 
وفلسطني  لبنان  جتاه  القومية  مواقفه 
وحركات املقاومة. فقال السيد نرص 
موقفنا  ”إن   :)25/6/2011( يف  اهلل 

من سوريا ينطلق من عدة عنارص:

أوقفت  وسوريا  لبنان،  يف  التقسيم  منعت  سوريا  أن   -
ودعمت  لبنان  ساندت  وسوريا  األهلية،  احلرب 
مقاومته فكان التحرير وصوالً إىل 25 أيار. وإىل الصمود 
سوريا  أنجزته  وما   ...2006 متوز  حرب  يف  واملعجزة 

للبنان كان تارخييًا.

- موقف سوريا من القضية الفلسطينية وصمودها أمام 
التهويل، والنظام يف سوريا وقف إىل جانب املقاومة ومل 
هو  إذاً  واإلرسائيلية.  األمريكية  الضغوط  أمام  يتنازل 
الفلسطيين...  والشعب  الفلسطينية  القضية  خيدم  نظام 

لم يتعامل حزب 

هللا مع األزمة في 

سوريا بصفتها 

أزمة داخلية 

فحسب.
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مشعل  خالد  تسليم  األسد  نظام  من  املطلوب  »كان 
القيادة  هلذه  ”وإن   )17/2/2012( لبنان.«  يف  واملقاومة 
ومنع  الفلسطينية  القضية  صيانة  يف  الفضل  السورية 
أسايس  رشط  السوري  املوقف  هذا  بقاء  وإن  تصفيتها 

)27/8/2012( لبقاء القضية الفلسطينية 

- موقف سوريا من مرشوع الرشق األوسط الكبري

أمريكية  مصلحة  سوريا  يف  النظام  إسقاط  إن   -
العنارص تفرض علينا كلبنانيني  وإرسائيلية... وكل هذه 
مواجهة  يف  مقاومة  وكحركة  عمومًا، 
إرسائيل، أن نكون حريصني عىل أمن 
واستقرارها...)1/6/2012(  سوريا 
إقامة  عىل  السوريني  مساعدة  ”إن 
باالعتبار  تارخيية  مسؤولية  احلوار 
وإن  واألخالقي.  والقومي  الديين 
ليس من مصلحة سوريا  آخر  أمر  أي 
فلسطني  مصلحة  من  وال  وشعبها 
يريد  من  ومصلحة  إرسائيل  مصلحة  باب  من  وهو 
إدخال املنطقة بالفوىض الشاملة اليت يريدها األمريكي.” 

 )30/3/2012(
جهود  من  احلزب  بذله  ما  اهلل  نرص  السيد  خيفي  وال 
فيقول:”اتصلنا  النظام.  مع  املعارضة  حوار  إلنجاح 
بجهات يف املعارضة من أجل أن نشجعها ونسهل عملية 
نظام  هناك  احلوار..  رفضت  اجلهات  هذه  ولكن  احلوار 
ولكن  للحوار.  ومستعد  باإلصالحات  للقيام  مستعد 
هناك معارضة ليست مستعدة للحوار. وكل ما تريده هو 

إسقاط النظام وهذه مشكلة.” 
وقوف  تفسري  معرض  يف  اهلل  نرص  السيد  ويتساءل 
النظام: »هناك بعض األنظمة وقفت  احلزب إىل جانب 
ضد املرشوع الصهيوين فهل من العدل أن نساوي بينها 
املرشوع؟  هذا  وخدمت  أخلصت  اليت  األنظمة  وبني 

السوري  النظام  يطالب  ”من  وقال:   .)17/2/2012(
إرسائيل  حارب  هو  هل  اجلوالن  جبهة  يفتح  مل  بأنه 
يف  املقاومة  حىت  منع  أنه  أم  ضدها  اجلبهات  وفتح 
األسد  الرئيس  به  قام  وما  العدو؟  ضد  فلسطني 
قام  هل  اآلن،  حىت  إصالحات  من  السوري  والنظام 
النظام  بإسقاط  تطالب  اليت  العربية  األنظمة  من  أي  به 

السوري؟”)17/2/2012( 

هي  عنه،  والدفاع  سوريا  يف  النظام  عىل  املخاوف  إن 
قبل  املقاومة  مستقبل  عىل  خماوف  اهلل  حزب  إىل  بالنسبة 
أي أمر آخر. لذا يرى حزب اهلل أن قرار إسقاط  النظام 
هو: »قرار أمريكي، إرسائييل، غريب، عريب« )عىل مستوى 

دول االعتدال العريب(. )8/2/2012( 

النظام من  الدفاع عن سوريا وعن  اهلل يف  ينطلق حزب 
السيد  يتساءل  سوريا.  جتزئة  من  أيضًا  املخاوف  موقع 
الناتو أيعمل ملصلحة  نرص اهلل: ”من يريد دخول قوات 
سوريا؟ وهل الذين يدعون إىل تعصب طائفي ومذهيب 
جمزأة  كلبنان  سوريا  يريدون  هؤالء  إن  سوريا؟  مع  هم 
النعرات  وحيرك  سوريا  يف  حيّرض  من  وإن  وطائفية 
األوسط  الرشق  ملرشوع  خدمة  تفتيتها  يريد  الطائفية 
»أن  اهلل:  نرص  السيد  إىل  بالنسبة  جيب  ولذا  اجلديد. 
حتقيق  من  تتمكن  وكي  تتنازل  ال  كي  سوريا  مع  نقف 

اإلصالحات.« )27/8/2012( 

عىل املستوى الثالث 

املستوى الثالث كان بعد أكرث من سنتني عىل األزمة وعىل 
وجتىل  النظام.  وبني  املسلحة  املجموعات  بني  املواجهة 
هذا املستوى يف تغيري اسرتاتيجي يف تعامل حزب اهلل مع 
املبارش  القتال  إىل  احلزب  انتقل  فقد  سوريا.  يف  جيري  ما 
خصوصًا يف القصري. وكانت نتيجة هذا القتال بداية تغيري 

يف موازين القوى العسكرية.

في مقابل دعوات 

تركيا وقطر 

والسعودية، دعت 

إيران إلى الحل 

السياسي.
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امليداين  املستوى  هذا  إىل  اهلل  حزب  يتحول  أن  قبل 
كانت  املعقد  السوري  الواقع  مع  التعامل  يف  احلساس 
من  سنتني  من  أكرث  بعد  متحورت  قد  الواقع  هلذا  قراءته 
جتربة  الثورات العربية ومن الرصاع املسلح، حول أربعة 
تهديدات إسرتاتيجية متشابكة ومتداخلة تتلخص يف ما 
املذهبية،  الفنت  وحمارصة  سوريا،  سقوط  احلزب:  يسميه 

ومواجهة املشهد التكفريي، ومصري املقاومة.

 يقول السيد نرص اهلل بالنسبة إىل تدمري سوريا: »إذا أخذنا 
استنتاج  إىل  نصل  عامني  خالل  حصل  ما  االعتبار  بعني 
إخراج  فقط  يعد  مل  مما جيري يف سوريا  اهلدف  إن  قاطع: 
العريب-  الرصاع  معادلة  ومن  املقاومة  حمور  من  سوريا 
بأي  السلطة  اخذ  فقط  اهلدف  يعد  مل  وأيضًا  اإلرسائييل، 
كل  هدف  إن  القول  يمكن  بل  احلايل  النظام  من  ثمن 
الذين يقفون خلف احلرب يف سوريا هو تدمريها كدولة 
سوريا  تدمري  أيضًا  ويريدون  وجيش  وجمتمع  وشعب 
لتشطب من املعادلة اإلقليمية، ومن التأثري اإلقليمي. ما 
والتحديات  األخطار  من  الكثري  حيمل  سوريا  يف  جيري 
واألذى لسوريا وللقضية الفلسطينية، وينعكس عىل لبنان 
واملنطقة يف ما تستنفر إرسائيل لتأخذ زمام املبادرة، وجتين 

الثمار عىل مرأى من اجلميع«. )1/5/2013(

هو  األسد  الرئيس  سقوط  من  اهلل  حزب  خيشاه  ما  إن 
هذا  سينحاز  حمور  أي  إىل  أي:  سوريا.  يف  املقبل  النظام 
نظام  أي  أن  تؤكد  التحليل  مستويات  كل  إن  النظام؟ 
إيران،  مع  عالقته  يف  احلايل  النظام  مثل  يكون  لن  مقبل 
مبكرًا  ذلك  أكد  وقد  املمانعة.  بمحور  التحاقه  يف  أو 
عندما  غليون  برهان  السوري  الوطين  املجلس  رئيس 
أعلن أن بالده بعد األسد لن تكون هلا العالقات نفسها 
ال مع إيران وال مع حزب اهلل وال مع حماس ولن تبقي 

التعامل مع إرسائيل. وهذا يعين  عىل الطريقة نفسها يف 
خسارة مؤكدة للمقاومة. كما يشري الكثري من املعلومات 
صالت  إىل  الغربية  والتقارير  الصحف  تنرشها  اليت 
األجهزة  وبني  السورية  املعارضة  رموز  بعض  بني  قوية 
السياسية واالستخبارية األمريكية ليس فقط لدعم هذه 
املعارضة يف مواجهة النظام السوري احلايل، بل وللبحث 
يف طبيعة تشكيل النظام السوري املقبل. ويشري ”شاريل 
هذه  إىل  الربيطانية  الغارديان  يف  مقالته  يف  سكيلتون” 
االستخبارية  األجهزة  وبني  املعارضة  قادة  بني  العالقة 
والسياسية الغربية: »يف الواقع، إن عددًا من الشخصيات 
األساسية يف حركة املعارضة السورية هم من املوجودين 
يف املنفى منذ مدة طويلة وممن يتلقون متويالً من احلكومة 
وقت  قبل  وذلك  األسد  حكومة  لتقويض  األمريكية 
سياسة  أن  ورغم  العريب.  الربيع  اندالع  من  طويل 
ح بعد باإلطاحة باألسد بالقوة  احلكومة األمريكية مل ترصِّ
تدخالً  صاخب  بشكل  يؤيدون  الناطقني  هؤالء  فإن 
كانت  بل  فقط  ذلك  ليس  سوريا8.  يف  خارجيًا  عسكريًا 
تعيد  أو  اليت تشكل  القوة  املتحدة عالنية هي  الواليات 
وها  السورية.  للمعارضة  السياسية”  ”اهليئات  تشكيل 
هي هيالري كلينتون وزيرة اخلارجية األمريكية السابقة 
تؤكد الدعوة إىل تشكيل ”االئتالف السوري املعارض” 
»إن  كلينتون:  تقول  الوطين”.  ”املجلس  من  بدالً 
السورية  املعارضة  ”مساعدة”  تريد  املتحدة  الواليات 
املجلس  إىل  النظر  املمكن  يعد من  مل  لتوحيد صفوفها.. 
أنه الزعيم املريئ للمعارضة. ”أما  الوطين السوري عىل 
احلديث  يف  وضوحًا  أكرث  فكانت  بولييس«  »فورين  جملة 
املعارضة  تشكيل  يف  االمريكي  التدخل  هذا  طبيعة  عن 
اإللكرتوين  موقعها  عىل  هلا  تقرير  يف  جاء  إذ  السورية. 
دورًا  تلعب  األمريكية  اخلارجية  وزارة  اخلاص:”إن 

8- جريدة األخبار، 2102/11/1 
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وزير  أكد  كما  اجلديد...”9.  املجلس  تشكيل  يف  نشطًا 
التعامل  الدور األمريكي نفسه يف  اخلارجية جون كريي 
للمعارضة  بقوله:”مساعدتنا  السورية  املعارضة  مع 

ضخمة” )األخبار 18/ متوز 2013(

رفض المواجهة بين السّنة 
والشيعة

يعرّب حزب اهلل عن رفضه أي مواجهة بني السنة والشيعة 

يعمل هلا البعض. يقول السيد نرص اهلل: »هناك من يدفع 

من  وهناك  طائفي،  اقتتال  إىل  جدًا  متسارع  بشكل  لبنان 

يعمل يف الليل ويف النهار كيال يريح البلد ويدفع األمور 

يأخذ  اقتتال  وخصوصًا   ومذهيب  طائفي  اقتتال  باجتاه 

من  املوقف  عىل  خمتلفون  نحن  شيعيًا.   - سنيًا  طابعًا 

سوريا، لكن هذا ليس نزاعًا سنيًا شيعيًا، هناك جزء كبري 

من السنة يف سوريا موقفهم مثل موقفنا. أيضًا هناك جزء 

كبري من السنة يف لبنان موقفهم مثل موقفنا، يوجد جزء 

كبري من السنة يف العامل العريب والعامل اإلسالمي موقفهم 

مثل موقفنا. وهذا خالف سيايس، ملاذا تريدون حتويله إىل 

خالف سين شيعي؟« )28/2/2012(.

المشهد الجهادي / التكفيري
لتصدير  األساس  املصدر  العراق«  يف  »القاعدة  ُتعّد 
اجلهاديني إىل سوريا. »لقد كسبنا خربة بقتال األمريكيني 
أحد  يقول  السورية«،  الثورة  يف  منها  املزيد  وسنكسب 
مقاتيل »القاعدة« يف احلوجية قرب كركوك العراقية ملراسل 
دولة  إنشاء  هو  »أملنا  األمريكية.  تايمز«  نيويورك  »ذي 
إيران  عىل  احلرب  إعالن  ثم  اإلسالمية  العراق  سوريا- 

وإرسائيل وحترير فلسطني« يضيف اجلهادي.

مغناطيس  »هي  اليوم  وسوريا  مفاجئًا«  »ليس  األمر 
بناء  حتاول  اليت  املتطرفة  املجموعات  تلك  لكل  جاذب 
إىل  أضف  املحلية«.  واألزمة  الفوىض  ظّل  يف  هلا  قواعد 
والسالح  ذروته،  بلغ  املذهيب  الديين  »الشحن  أن  ذلك 
مؤّمن كاملال«. كما يف الصومال والشيشان ومايل واليمن 
خصبة  أرضيات  عن  نماذج  املحللون  يعّدد  والعراق«، 
استغلها »اجلهاديون« ليثبتوا وجودهم فيها و»يقلبوا نزاعًا 
الفرنسية  األنباء  لوكالة  رووا  وقد  لصاحلهم....  حمليًا 
»أهنم جاءوا من كل أرجاء العامل من الشيشان، وفرنسا، 

والسويد، واجلزائر وغريها10ً.

يعود  املعارضة  الكثري من مشاريع  الرئيس بوش سفريه من دمشق. وهناك  السورية، واستدعى  األمريكية-  العالقات  اهنارت  ”يف شباط 2005   -9
د عالقاته السياسية مع  تارخيها إىل هذه الفرتة. ”بدأت األموال األمريكية للمعارضة السورية تتدفق بظل حكم الرئيس جورج دبليو بوش بعدما جمَّ

دمشق يف العام 2005”، تقول الواشنطن بوست.
ويف أيلول 2005، تم تسليم بسمة قضماين منصب املدير التنفيذي لـ ” مبادرة اإلصالح العربية” )ARI(– برنامج أبحاث استهلتها جمموعة اللويب 

.))CFR األمريكي القوية، أي ” جملس العالقات اخلارجية
إن ”جملس العالقات اخلارجية” )CFR( هو من نخبة مراكز أبحاث السياسة اخلارجية األمريكية، وقد ُوصفت ” مبادرة اإلصالح العربية” عىل موقعه 
اإللكرتوين عىل أهنا ” مرشوع CFR”. وبشكل أكرث حتديدًا، لقد تم إطالق ”مبادرة اإلصالح العربية” )ARI( من قبل جمموعة داخل CFR تدعى 
”مرشوع أمريكا/ الرشق األوسط”– هيئة من كبار الدبلوماسيني، ضباط االستخبارات واملمولني، واهلدف املعلن هلا هو الرشوع بـ ” حتليل سياسة” 
إقليمية لـ ” منع الرصاع وتعزيز االستقرار”. ويواصل ” مرشوع الرشق األوسط” العمل عىل هذه األهداف بظل توجيه من جلنة دولية برئاسة اجلرنال 
)املتقاعد( برنت سكوكروفت. وبالعودة إىل العام 2005، نكون قد حصلنا عىل جناح رفيع من املؤسسة االستخبارية/ املرصفية اليت اختارت قضماين 
  CFR إلدارة مرشوع أبحاث الرشق األوسط. ويف أيلول من ذاك العام، عينت قضماين مديرًا متفرغًا للربنامج. ويف وقت سابق من العام 2005، عينت

”مركز اإلصالح األورويب ” ) CER( ”لإلرشاف املايل” عىل املرشوع. 
10- القدس العريب عن صحف عربية 2012/7/29.
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عن  نقالً  اليمينة  ”اجلمهور”  صحيفة  كشفت  وقد 
”مصادر قبلية” عن عملية استقطاب واسعة ليمنيني من 
للقتال يف سوريا  السعودية بغرض جتنيدهم  اململكة  قبل 

إىل جانب املعارضة املسلحة .)األخبار 18/متوز/2013(
يقاتلون  والذين  سوريا،  إىل  القادمون  و”اجلهاديون” 
قوى  أجندة  عن  ختتلف  خاصة  أجندة  هلم  أرضها،  عىل 
ال  ”اجلهاديون«  هؤالء  األخرى.  السياسية  املعارضة 
ألهنم  أو  ديمقراطي  غري  ألنه  األسد  إسقاط  يريدون 
”نظامه  إسقاط  يريدون  بل  سوريا،  يف  احلريات  يريدون 
وقتل كل خمالفيهم  اإلمارة اإلسالمية  وتأسيس  الكافر” 
مواقع  من  الكثري  بعد  ما  يف  ونرشته  ذلك  فعلوا  كما 

التواصل االجتماعي. 
لذا يرى حزب اهلل أن ”إعالن حركة طالبان الباكستانية 
حتّول  من  اجلديد  الفصل  هو  سوريا  إىل  مقاتلني  إرسال 
كانت  الذي  باملعىن  العاملية  اجلهادية  مركز  إىل  سوريا 
القرن  من  والتسعينيات  الثمانينيات  يف  أفغانستان  عليه 
حتوّلها  مع  الثالثة  للمرة  اآلن  تسقط  وهي  املنرصم. 
تاج  ”جوهرة”  إىل  سوريا،  كل  حتّول  أي  جدًا،  اخلطري 
هذا   .)2013/ متوز   16 )النهار  التكفريي...  اإلرهاب 
كل  مع  نحن  ”أننا  التأكيد:  إىل  اهلل  نرص  السيد  دفع  ما 
يف  سياسية  وتسوية  سيايس  حل  لتحقيق  جاد  سعي 
وإرسائيل  أمريكا  يد  يف  سورية  سقوط  ومنع  سورية، 

)10/5/2013( والتكفرييني« 

مصير المقاومة
واإلرسائيليني  األمريكيني  »إن  اهلل:  نرص  السيد  يقول 
اإلقليم. وهناك  العامل ويف  يعملون عىل حمارصتنا يف كل 
اإلرهاب  الئحة  عىل  اهلل  حزب  وضع  إىل  أدت  جهود 
أو  نشاط  أي  ملنع  أمريكية  قرارات  وهناك  األوروبية. 
العريب  العامل  يف  عمل  وهناك  الالتينية.  أمريكا  يف  حركة 
واإلسالمي لشيطنة املقاومة يف لبنان، وعىل الثأر من هذه 

املقاومة اليت هزمت إرسائيل وأحرجت احلكام واألنظمة 
العربية، بل أحرجت الكثري من القوى اليت تدعي املقاومة 
يف هذه األمة... اليوم بدأوا يناقشون يف أمريكا وإرسائيل 

سوريا  يف  األحداث  تأثريات  هي  ما 
حزب  لدى  التسليح  مستوى  عىل 
اهلل ولدى املقاومة يف لبنان، يقومون 
نقل  هناك  زال  ما  هل  بالتدقيق: 
للسالح أو توقف؟ هذا املخزون بدأ 
هو  ما  بالرتاجع.  يبدأ  مل  أم  يرتاجع 

أفق هذا املخزون يف املستقبل؟ يعين شغلهم الشاغل هو 
أن ننهي هذه اإلمكانية للقوة يف لبنان.. أن نحارصها وأن 

نعزهلا، وأن نحارهبا، وأن ننهيها..« )4/1/2013(

من  أمله  خيبة  عن  نفسه  الوقت  يف  اهلل  نرص  السيد  يعرّب 
التوقعات من  بني  ويقارن  العريب.  الربيع  بعض جوانب 
الفلسطينية  القضية  بعده جتاه  ما حصل  الربيع وبني  هذا 
اليوم أكرث  العريب  الرسمي  النظام  العدو أن  فيقول: »جيد 
استعدادًا للتنازل عن احلقوق بعد الربيع العريب لألسف 
الصحوات  أو  العريب  الربيع  حراك  خالل  الشديد. 
الشعبية كان العدو يف حالة اهنيار، رعب، ارتباك شديد. 
كبرية  آماالً  علق  الذي  الفلسطيين  الشعب  توقع  وكان 
املقاومة ومنها نحن  العريب وكذلك حركات  الربيع  عىل 
)حزب اهلل( أن الربيع العريب سوف يؤسس لدول جتعل 
حضورًا،  وأشد  وأفعل.  أقوى  العريب  الرسمي  املوقف 
ولكن  للتنازل.  استعدادًا  وأقل  باحلقوق،  متسكًا  وأكرث 
اخلارجية  وزراء  من  العدد  ذلك  مظهر  الشديد  لألسف 
ومن  املتحدة  الواليات  خارجية  وزير  يتوسطهم  العرب 
بتنازل  ويتقدمون  العريب  الربيع  دول  يف  وزراء  بينهم 
الفلسطينية،  واألرايض  الفلسطينية  القضية  يعين  خطري 
ومفرحًا  للصديق  حمزنًا  يكون  أن  ينبغي  وأال  هذا  أليس 

للعدو«. )10/5/2013(

تحصين لبنان 

والمقاومة 

مسؤولية الجميع
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هذه  استغالل  إمكانية  ثمة  اهلل،  نرص  السيد  إىل  بالنسبة 
ألحد  يمكن  أو  لبنان،  يف  باملقاومة  لالستفراد  اللحظة 
اآلن  هي  لبنان  يف  املقاومة  أن  ويعترب  التقدير  خيطئ  أن 
أن  يظن  وبالتايل  ارتباك،  حلظة  يف  أو  ضعف  حلظة  يف 
الفرصة مؤاتية للقيام باعتداء.. ومن اعتداء إىل عدوان، 

إىل حرب... )17/2/2013(  

إىل  اهلل  حزب  اإلسرتاتيجية  املخاوف  هذه  دفعت 
اإلعالن عن االنتقال إىل مرحلة جديدة يف مقاربة األزمة 
اآلن  ”نحن  بقوله:  اهلل  نرص  السيد  عنها  يعرّب  السورية، 
أمام مرحلة جديدة بالكامل بدأت اآلن. مرحلة جديدة 
لبنان،  وحتصني  ظهرها  وحماية  املقاومة  حتصني  اسمها 
هذه  هي  ما  اجلميع...”  مسؤولية  وهذه  ظهره  وحماية 
نرص  السيد  جييب  تتحقق؟  أن  يمكن  وكيف  املرحلة؟ 
ورشحًا  اجلديدة  املرحلة  إىل  االنتقال  هلذا  تأكيدًا  اهلل 
جبهة  يف  يكون  أن  يمكن  ال  اهلل  حزب  »إن   : بالقول  له 
سوريا  إن  والتكفرييون.  وإرسائيل  أمريكا  فيها  توجد 
أن  تستطيع  املقاومة ال  وإن  املقاومة وسندها.  هي ظهر 
سقوطها  ظهرها،ألن  كرس  إزاء  األيدي  مكتوفة  تقف 
اهلل من خالل موقفه هذا  يعين ضياع فلسطني. وحزب 
يدافع عن لبنان وسورية وفلسطني... وإن حمور املقاومة 
أن:  اهلل  نرص  السيد  ويعترب  سوريا«.  بإسقاط  يسمح  لن 
»سيطرة جماعات مسلحة عىل سورية أو عىل حمافظات 
سورية حمددة وخصوصًا تلك املحاذية للبنان هي خطر 
املقاومة  وأن  اللبنانيني..  كل  وعىل  لبنان  كل  عىل  كبري 
ظهرها  ويكشف  األيدي  مكتوفة  تقف  أن  تستطيع  ال 
ويكرس سندها وأال نكون أغبياء«. »الغيب هو من يقف 
يتفرج.  وهو  إليه  تزحف  واملؤامرة  املوت  عىل  ويتفرج 
إذا  املسؤولية...  بكامل  يترصف  من  هو  واملسؤول 
يد األمريكي واإلرسائييل والتكفريي  سقطت سوريا يف 

وأدوات أمريكا يف املنطقة فستحارص املقاومة وستدخل 
أهدافها من  لتفرض رشوطها  وحتيي  لبنان  إىل  إرسائيل 
وضاعت  فلسطني  ضاعت  سوريا  سقطت  وإذا  جديد، 
والقدس  الغربية  والضفة  وغزة  فلسطني  يف  املقاومة 
قاس  عرص  عىل  مقبلة  منطقتنا  وشعوب  الرشيف 

ومظلم.« )25/5/2013(    

إهنا مرحلة التدخل العلين واملبارش حلزب اهلل يف القتال يف 
السوري  للجيش  سمحت  اليت  القصري(  )معركة  سوريا 
باستعادة املدينة من املجموعات املسلحة وأحدثت تغيريًا 
أدى  ميدانيًا ومعنويًا. وقد  القوى  اسرتاتيجيًا يف موازين 
هذا اإلعالن عن املشاركة يف القتال والنتائج اليت ترتبت 
ضخمة  وإعالمية  سياسية  شعواء  حملة  شن  إىل  عليه 
واإلقليمية  اللبنانية  األوساط  خمتلف  من  اهلل  حزب  ضد 
املؤيدة للمجموعات املسلحة واملعادية للنظام يف سوريا، 
بوضع  احلملة  هذه  وستتوج  اهلل.  حلزب  أصالً  واملعادية 
االحتاد األورويب ما سماه جناح حزب اهلل العسكري عىل 

الئحة اإلرهاب يف )2013/7/23(      

وجد  العربية  الثورات  عىل  سنوات  ثالث  من  أكرث  بعد 
انقضت  أن  فما  وخطري.  كبري  حتد  أمام  نفسه  اهلل  حزب 
املرحلة األوىل من الثورات اليت اعتربها احلزب انتصارًا 
”للمقاومة ولفلسطني” حىت واجه احلزب املرحلة الثانية 
اليت رآها تهديدًا للمقاومة ولفلسطني من خالل التهديد 
خياره  إىل   اهلل  حزب  وانتهى  السوري.  النظام  بإسقاط 

االسرتاتيجي التايل:

-   »املقاومة ال تستطيع أن تقف مكتوفة األيدي ويكرس 
ظهرها«

-  »حمور املقاومة لن يسمح بسقوط سوريا«

أمريكا  فيها  يوجد  جبهة  يف  يكون  لن  اهلل  »حزب    -
وإرسائيل والتكفرييون.«




