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* حسام مطر

مع سقوط نظام بن عيل يف تونس والحقًا نظام مبارك يف مرص، وجد حزب اهلل يف هذه التحوالت فرصة 
تارخيية خاصة ملا يشكله نظام مبارك بالنسبة ألمن »إرسائيل« واملرشوع األمريكي. وكان تأييد حزب اهلل 
هلذه الثورات ينطلق من بعدها الشعيب الذي أسقط أنظمة استبدادية عميلة للغرب، مع األمل أن هذه 
الشعوب ستقيم أنظمة جديدة داعمة ملرشوعه يف املقاومة أو غري معادية له عىل األقل، ال سيما يف ظل 

الروابط التارخيية مع القوى الثورية األساسية وال سيما اإلسالمية والقومية منها. 

إلستبيان موقف حزب اهلل من تلك التحوالت يف بدايتها، يمكن الرجوع إىل خطاب األمني العام حلزب اهلل 
سماحة السيد حسن نرص اهلل يف املهرجان اخلطايب الذي أقامه احلزب حتت عنوان »االحتفال التضامين مع 
الشعوب العربية«5 وبالتحديد يف تونس ومرص واليمن والبحرين وليبيا. أعلن السيد نرصاهلل بوضوح موقف 
احلزب بقوله هلذه الشعوب » نحن معكم، ندعمكم، نؤيدكم... وحارضون لنمّد يد العون واملساعدة يف 
كل ما قد تقتضيه مصلحتكم ومصلحتنا وقدراتنا وإمكاناتنا أن نكون إىل جانبكم«.  بداية ركز السيد عىل 
أنظمة  أمريكا،  الثورات ألهنا قامت ضد أنظمة »منسجمة مع  أن تكون واشنطن هي املحركة هلذه  نفي 
قدمت وتقدم خدمات للمرشوع األمريكي، أنظمة ال تشكل أي تهديد للسياسة األمريكية«، لذا ليس 
منطقيًا أن تزيلها واشنطن يف ضوء معرفتها باملوقف السليب واملعادي هلا يف الرأي العام العريب. أما لو أن 

حتركات كهذه وقعت يف أنظمة معادية لواشنطن لكان من املمكن أن تكون واشنطن هي من تسببت هبا. 

ركز حزب اهلل يف هذه املرحلة أيضًا عىل التحذير من الدور األمريكي الساعي للتأثري عىل حلظة التحول 
ال سيما يف ظل ترداد واشنطن احرتامها ملطالب الشعوب وحقوقها السياسية. وقد أوضح السيد نرص 
اهلل يف خطابه أن واشنطن حاولت بداية منح بعض الوقت حللفائها للتخلص من الثورة ثم عندما فشلوا 
ختلت عنهم، وبحسب السيد نرص اهلل هناك »خلفيات أخرى للتدخل األمريكي من أجل حتسني الصورة، 
بدائل مناسبة للمرشوع األمريكي حيث تسقط األنظمة  إدارة األزمة، من أجل ضمان جميء  من أجل 
التابعة أو طمعًا يف حقول النفط«. وكرر السيد موقفه القائل بأن عىل الشعوب العربية لتحكم عىل صدق 
اإلدعاءات األمريكية أن تنظر إىل سياسة واشنطن جتاه القضية الفلسطينية حيث تنحاز واشنطن بالكامل 

”إلرسائيل” ومصاحلها. 

حزب اهلل والتحوالت العربية
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شكل اندالع األزمة يف سوريا التحدي األبرز حلزب اهلل يف التحوالت العربية، كون النظام السوري هو 
التماس اجلغرايف، فسوريا هي مرتكز أسايس يف حمور املقاومة  حليف اسرتاتيجي للمقاومة فضالً عن 
املحللني  لذلك سارع بعض  املنطقة.  إمداد وداعم سيايس يف  هلا وهي طريق  إسرتاتيجيًا  وتؤّمن عمقًا 
األمريكيني منذ األيام األوىل الندالع األحداث للحديث عن الفرصة التارخيية لالنقضاض عىل سوريا 

إلخراجها من حمور املقاومة »وإلحداث تغيري يف البلد الذي يتحالف بشكل مستمر ضد واشنطن«.

كان موقف احلزب يف البداية أن للمتظاهرين مطالب حمقة يمكن النظر إليها من خالل احلوار واالبتعاد 
عن العنف. وقد كشف األمني العام حلزب اهلل سماحة السيد حسن نرص اهلل يف وقت الحق أن احلزب 

حاول القيام بوساطة بني الطرفني ولكن املعارضة رفضت ذلك بإرصارها عىل إسقاط النظام.

وبعد شهرين من بداية األزمة أكد احلزب أن موقفه من أي حترك شعيب يستند إىل رشطني، مها بحسب 
السيد نرص اهلل:

أوالً، موقف وموقع هذا النظام العريب من مسألة الرصاع العريب-اإلرسائييل ودوره يف قضية األمة املركزية 
فلسطني. ثانيًا، عدم وجود أي أفق وأمل يف اإلصالح عىل املستوى الداخيل. وعليه ”وإنطالقا من هاتني 
لنا  بمكيالني، وليست  نكيل  نتخذ موقفنا، نحن معايرينا واضحة، ومكيالنا واضح، ال  احليثيتني نحن 
سوريا  يف  جيري  مما  احلزب  موقف  منطلقات  خاص  بشكل  اهلل  نرص  السيد  حدد  ثم  متفاوتة”.  معايري 
الفلسطينية، وموقف سوريا من املرشوع األمريكي ومن  للبنان واملقاومة والقضية  باآليت: دعم سوريا 
»إرسائيل«، انعكاس ما جيري يف سوريا عىل لبنان، ومقررات اتفاق الطائف، واألهم أنه ما زالت هناك 
أغلبية شعبية واضحة داعمة للنظام. وبناء عىل هذه املنطلقات أكد السيد نرص اهلل عىل وجوب احلرص 
عىل سوريا نظامًا وشعبًا وجيشًا، ودعا السوريني إلعطاء فرصة للقيادة للقيام باإلصالحات عرب احلوار، 

وأن ال يتدخل اللبنانيون بالرصاع إال إجيابًا إن أمكن، ثم رفض العقوبات الغربية عىل سوريا. 

 استمر موقف حزب اهلل بعد مرور أكرث من سنة ونصف السنة عىل حاله، وحاول خالل هذه الفرتة حتييد 
أقرته حكومة  الذي  بالنفس”  تفّهم احلزب مبدأ ”النأي  السوري، وعليه  لبنان عن تداعيات االنفجار 
ميقايت اليت كان جزءًا منها. واقتىض هذا املفهوم بأن ال يكون لبنان ممرًا أو مقرًا للسالح واملقاتلني إىل 
لبنان موقفًا إشكاليًا يف املحافل الدولية واإلقليمية بشأن األزمة السورية. ولكن  سوريا، وأن ال يتخذ 
رغم االلزتام الرسمي النسيب هبذا املبدأ استمرت القوى السياسة املعادية لسوريا )قوى 14 آذار وحركات 

سلفية( بتهريب السالح واملقاتلني من لبنان إىل الداخل السوري طوال فرتة األزمة.
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اخلطاب الذي ألقاه السيد نرص اهلل يف الثالثني من نيسان/أبريل 2013 مفصالً أساسيًا يف موقف احلزب 
أنه »خالل عامني وما حصل فيهما من أحداث ومواقف دولية وأمريكية  إذ أعلن  من األزمة السورية 
وأوروبية وإرسائيلية وإقليمية ومعارضة سورية وغريها، وصلنا إىل استنتاج قاطع هو أن اهلدف مما جيري 
يف سوريا مل يعد فقط إخراجها من حمور املقاومة كما قلنا يف البداية... بل اهلدف وبشكل قاطع هو تدمري 
أصدقاء  والعامل  املنطقة  يف  لسوريا  إن   « واضح  بشكل  وقال  وجيش«.  وجمتمع  وشعب  كدولة  سوريا 
حقيقيني لن يسمحوا هلا أن تسقط بيد أمريكا »وإرسائيل« أو اجلماعات التكفريية، وهذه معلومات وليس 
تكهنات«. وكان سبق اخلطاب لقاء مع مساعد وزير اخلارجية الرويس السيد بوغدانوف يف ظل تصاعد 

التنسيق والتعاون بشكل ملحوظ بني روسيا وحزب اهلل من باب األزمة السورية بالتحديد.

 وبمرور الوقت تدّرج موقف حزب اهلل جتاه األزمة السورية بفعل تبلور صورة الرصاع وماهّية الالعبني 
وأهدافهم، وهو ما دفع احلزب للتدخل تدرجييًا يف األزمة السورية إىل أن أصبح اآلن جزءًا أساسيًا من 
املعادلة امليدانية. وكان احلزب يسعى بتدخله امليداين إىل هدف رئييس وهو فرض مزيان قوى عىل األرض 
إمكانية  املراهنة عىل  املفاوضات يف مؤمتر جنيف2 والتوقف عن  املعارضة وداعميها نحو طاولة  لدفع 

إسقاط النظام بالقوة العسكرية.

خالصة

إنطلق حزب اهلل يف مواقفه جتاه التحوالت العربية من ثوابت واضحة منسجمة مع طبيعته ومرشوعه 
العدالة االجتماعية، واألولوية  السيايس وحتقيق  احلريات ورضورة اإلصالح  الشعوب يف  وهي: حق 
مرشوع  تهدد  أن  يمكن  اليت  املخاطر  ودرء  اخلارجي،  التدخل  ورفض  السلمية،  والوسائل  للحوار 
املقاومة يف املنطقة. فرغم كل التطورات اليت تعصف باملنطقة أكد حزب اهلل مرارًا عىل أولوية الرصاع مع 
»إرسائيل« ودعا األنظمة العربية اجلديدة إىل دعم خيار الشعوب يف املقاومة ال سيما الشعب الفلسطيين 
وإعطاء هذه القضية أولوية يف اخلطاب واملمارسة، عىل املستويني الشعيب والرسمي. كل ذلك ألن التبعية 
للمرشوع األمريكي هي أصل املفاسد يف أنظمة املنطقة، ولذا تعامل احلزب بناء عىل أن حماية مرشوع 
املقاومة يف ظل التحوالت هي أولوية ختدم مصالح الشعوب املنتفضة، فال حريات وال كرامة وال سيادة، 

وال رفاه وال كفاية اقتصادية وال أمن واستقرار يف ظل اهليمنة واالحتالل يف الرشق األوسط.
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