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 :
ا

 مقدمةأوًل

شعار  تورفع ،في القضية الفلسطينية الفاشل سبعة عقود على االستثمار منذ األنظمة العربية دأبت

متطلبات عناصر القوة )االقتصادية، السياسية، االجتماعية، الثقافية، من دون تلبية  تحرير فلسطين

  األموال الطائلة، وصرفت الضرورية لتحقيق هذا الهدفالعسكرية( 
 
ح على حساب قوت على برامج التسل

املجاورة دول الن إق أي إنجاز ملموس، ال بل تحّق من دون أن  الجماهير التي اّدعت الحديث باسمها

 األ سرائيل خسرت املزيد من ل 
ً

 حتى اآلن. راض ي التي ما زال بعضها محتّل

وهذا ينطبق على جّل  ،مستبّد  نظام أّي إلى األساس بالنسبة وألن الحفاظ على السلطة هو الهدف 

 من استحقاقات التغييرلها  ادائم   افقد كانت القضية الفلسطينية مهرب   األنظمة العربية بدرجات مختلفة،

 علىالتي عملت املواجهة  أنظمة دول . ينطبق ذلك بصورة واضحة على واالقتصادي االجتماعيو  السياس ي

ازدادت املسافة التي  التي رفع الشعارات الحماسيةمن خّلل  ،استغّلل عواطف الجماهير وتجييشها

 .القطيعة درجةإلى  ، مع مرور الزمن،الواقعتفصلها عن 

دول إلى عنها بالنسبة  القضية الفلسطينية مع في التعامل محور املقاومة واملمانعة لم تختلف طريقة

 هنلكواملخططات األميركية في املنطقة،  ”إسرائيل“مقاومة في اّدعاء  هادور  املحور  فقد ورث ؛املواجهة

 االندفاع اليراني في املنطقة.  حاجات، لزوم تلبية مذهبية هذه املرة بصبغة دينيةو ، استخدم الوسائل ذاتها

منذ بداية األلفية الثالثة، ه إعّلم األطراف املشاركة في فياملقاومة واملمانعة  محور  تداول مصطلح جرى 

ل، بصورة ما، ردً على نحو خاّص، 
ّ
كانون الثاني/  29 ا على إطّلق الرئيس األميركي، جورج بوش االبن،ومث

ر على عدة دول، من بينها إيران.  ،2002يناير 
ّ
 مصطلح محور الش

 

 : نشوء محور املقاومة واملمانعةاثانيا 

، 1978)كامب ديفيد( عام  يةبعد توقيع اتفاق ،السرائيلي –انسحاب مصر من الصراع العربي إلى  انظر  

–لحلف األميركيل الفعلية ، أو حتى أي نوع من املواجهة”إسرائيل“ضّد  أو كسبها حصول أي حرب استحالةو 

إلى جانب املنظمات الفلسطينية وقوى  ،ّلتفاقيةلقاد النظام السوري حملة إعّلمية رافضة  ؛السرائيلي

ع
ّ
، والتي صمدت حتى اآلن 1974اتفاقية الهدنة في عام  اليسار على امتداد العالم العربي، مع أنه كان قد وق

 طوال أكثر من أربعة عقود، وماكانت جبهة الجوالن هي األهدأ فلم تكن لتحلم به،  اوحّققت لسرائيل أمان  

 زالت.

 نظام الخميني معفي التحالف نظام السوري ، وجد ال1979عقب انتصار الثورة في إيران عام في و

نظام صدام حسين  التقارب مع في التعامل مع محيطه العربي، بخاصة بعد انهيار محاولة من مأزقه امخرج  

ل ،على قاعدة هذا التحالف. 1977في العراق عام 
ّ
االح محور املقاومة واملمانعة، والذي ضّم  أساس تشك  ق 
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حزب هللا في لبنان وامليليشيات الشيعية في العراق، إلى مثل ، إيرانبعض الحركات واملنظمات املرتبطة ب

 حماس في فلسطين.تي الجهاد السّلمي و جانب حرك

 في الصراع العربي السرائيلي، واستغلت الكّم  امباشر   افرضت إيران نفسها العب   ،عن طريق هذا الحلف

من باب التحريض على قتال  ،إلى املنطقة بقوة للولوجالشعوب العربية  هالحباط الذي تعانيالكبير من 

. حزب هللا وحركتي الجهاد السّلمي وحماس من خّلل تسليح ودعمو وإطّلق التهديدات ضّدها،  ”إسرائيل“

 وهكذا، 
 
 عن طريق رفع شعارات الصمود والتصدي ،في تعزيز سلطته تقت مصلحة النظام السوريال

 .لهيمنة على املنطقةوامع مصلحة إيران في تصدير ثورتها ، ”إسرائيل“مع  والتوازن االستراتيجي العروبية

ر من خطورة الدور اليراني في املنطقة، أشار 
ّ
في تصريح إلى  عبد هللا الثاني، امللك األردنيفي تحذير مبك

بعد االحتّلل - ، إلى مخاوف متعلقة بظهور حكومة في بغداد2004 في عام صحيفة واشنطن بوست األميركية

يل هّلل شيعي يمتد من البحرين عبر تشكإلى تخضع للنفوذ اليراني، ما يفض ي  -2003 للعراق عام األميركي

 إيران والعراق 
 

 لبنان، وما قد يحدثه ذلك من اضطراب في استقرار املنطقة.و  سوريةإلى  وصوال

في بعض بلدان  اكانت مهّمشة سياسي   وجود أقليات شيعيةقد استند إلى  تصدير الثورة اليرانيةكان 

ئ ،. ففي لبنانوالبحرين لبنانو  العراق كما في املنطقة، نش ِ
ُ
عسكري  –تنظيم حزب هللا كتشكيل عقائدي  أ

)بعد تهميش دور املقاومة الوطنية  جنوب بقوة السّلحالفي  ”إسرائيل“لم يلبث أن احتكر املقاومة ضد 

اليد اللبنانية، ذات األطياف السياسية والطائفية املتعددة، بمساعدة من النظام السوري الذي كانت له 

، ليتجاوز فكرة املظلومية الشيعية التي قامت على أساسها حركة املحرومين بقيادة موس ى العليا في لبنان(

على إضفاء الطابع السّلمي العام حرص اليرانيون من جهة ثانية، . نها حركة )أمل(مالصدر وانبثقت 

الطامحة لتحّل محل منظمة  نيةالس ، فشجعوا ودعموا املنظمات الفلسطينيةفي شؤون املنطقة لتدخلهم

ناوشة التي استأثرت بقطاع غزة واستخدمته كمنطلق ملو  ، حماس والجهاد السّلمي،التحرير الفلسطينية

 .”إسرائيل“

م 
ّ
 املحور  قوة ية التي ال تتطابق معإطّلق التصريحات املدوّ قدراته عبر  ةمحور املقاومة واملمانعيضخ

 بفعالية وحجم قدرات  الفعلية
 
 حزب هللا التي عملياتباستثناء ف، وحلفائها ”إسرائيل“على األرض، مقارنة

، كانت 2000عام  "جيش لبنان الجنوبي"من لبنان والتخلي عن حليفها  ”إسرائيل“انسحاب ساهمت في 

 الضحايا منتسّببت بسقوط املزيد  استعراضية وخاسرةعبارة عن مناوشات  معظم أعمال املقاومة

نها، من جهة ثانية، ساهمت في إال بل  .الدمار الهائل بالبنية التحتية في كّلٍّ من لبنان وقطاع غزة ألحقتو 

تطوير صناعة األسلحة وطلب املزيد من الدعم جهد األخيرة ل لسرائيل، من خّلل زيادة القدرات الدفاعية

  ،العسكري األميركي
 

 . كدولة تتعرض لـ "الرهاب" اطف دول كثيرة معهاتععن  فضّل
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ا
 محورية الدور اإليراني : اثالث

الذي يدير سياسات املحور  النظام اليراني تحت مظلةتتبادل أطراف محور املقاومة واملمانعة األدوار 

 إلى  ،شبه املستقلإشراف مباشر من الحرس الثوري، ، بفيه ويحّدد لكل طرفٍّ دوره ومهّمته
 
والتابع مباشرة

 سلطة الولي الفقيه. 

من خّلل السماح بمرور  ل أعمال املقاومة لحزب هللا، يسهّ النظام السوري أياملمانع، الطرف ف

حين  ، أو ال يستطيع فعل ش يء،اوأجوائها من إيران إلى لبنان، وال يفعل شيئ   سوريةاألسلحة عبر أراض ي 

، وهو بذلك يضرب أو طرق امداداته حزبهذا البضرب مستودعات األسلحة التابعة ل ”إسرائيل“تقوم 

الرازح بمظهر املساند للمقاومة في نظر الشعب ، ويظهر وحزبها غضب إيرانعصفورين بحجر واحد؛ ال يُ 

عجزه أو عدم رغبته  بحكم، يقّدم، في الوقت ذاته، خدمة غير مباشرة لسرائيلو  ،تبداده من جهةتحت اس

ف النظام السوريعلى العموم. من جهة ثانية في مواجهتها
ّ
أي خسائر مادية  في هذا الدور املمانع ، ال يتكل

 . اصافي   ، إن ُوجد،فيما يكون ربحه املعنوي ، ذات شأن

 ، وقد عّبر عن ذلك زعيم الحزب، حسن نصراوأساسي   امطلق   اليراني هللا، يعّد الدعمحزب إلى بالنسبة 

 يعد  هللا، في أكثر من مناسبة وتصريح، فيما 
 

عن  الحزب الذراع الضاربة ليران شرق املتوسط، فضّل

 سيطرته شبه املطلقة على سياسات الدولة اللبنانية الحالية.

في املنطقة،  نظام والية الفقيه حركتي حماس والجهاد في قطاع غزة، فهو يحرج أعداءإيران ل أما دعم

ر لها بعض الدعم من قبل كما ، اعام   اإسّلمي   اطابع  إيران  ويمنح سياساتبخاصةٍّ دول الخليج، 
ّ
يوف

 ة.  ية املتعاطفة مع قضية الشعب الفلسطيني املحّق الشعوب العرب

محور املقاومة واملمانعة  نشاط ؤمنيلتمدد عبر دول املنطقة، ل وعّلوة على املشروع اليراني األساس

العلنية منها والسرية، بخاصة بناء مشروعها النووي  ،تطوير قدراتها العسكريةمن أجل ليران غطاء  

في  -إيران–املركز  بقىيوالصاروخي، بحيث تدفع أذرع محور املقاومة واملمانعة املمتدة في املنطقة الثمن و 

 ع في مناطق النفوذ كأرضيةنشر التشي  . كما يعمل خير مثال اليوم الحوثيون  له، وما يتعّرض نسبي أمانٍّ 

     .الجتماعيةاو  العقائدية إيران تمرير سياساتل مّلئمة

وبنت  صعيد بسط نفوذها في املنطقة، الكثير على إيرانحققت في الواقع، خّلل العقدين األخيرين، 

ر لها االحتّلل لبحر األبيض املتوسط. الشرقي ل ساحلالأكبر وأقوى قواعدها، حزب هللا، على 
ّ
كما وف

 بامليليشيات العراقية التي كانت تساندها هيمنة على هذا البلد، للئمة األوضاع املّل  األميركي للعراق
 
مستعينة

عام  في لعراقلالقوات األميركية غزو لها حتى  اوالتي اتخذت من إيران مقر   ،اليرانية –إبان الحرب العراقية 

2003 . 

لة بحّل  الحاكم بريمر،كان لألخطاء الفادحة التي ارتكبها االحتّلل األميركي للعراق في عهد فقد 
ّ
املتمث

ا عن  ،الجيش واألجهزة األمنية هيكلتها، الدور األكبر في إدخال هذا البلد في الفوض ى وتعزيز إعادة عوض 

 ،"السني العربي املكّون " دور  تهميشامليليشيات املوالية. ترافق ذلك ب استخدام عن طريقالدور اليراني فيه 
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ت املظلومية السنية، ما ساهم في نشوء املنظمات املتطرفة التي
ّ
تنظيم  ، في نهاية املطاف،نهامانبثق و  استغل

ن إيران من  الرهابي. (داعش)
 
مناطق  ضمنرات العراق وإدخاله مقّد  على السيطرةساهم ذلك كله في تمك

بعد تشكيل  ،اجزئي   ،إليهالذين عادوا و ، 2010عام أواخر  ن منهييكر بعد انسحاب األمي ، بخاصةٍّ نفوذها

 . 2014)داعش( عام  التحالف الدولي ضّد 

تقف في حقيقية عقبات وجود  لتغلغل في املنطقةفي اال يجب أن تنسينا نجاحات املشروع اليراني 

اوجه  ضّد مطالب الحرية والكرامة هوقوف أطرافو  ،على الصعيد الشعبي العربي هانكشافعد ب ه، خصوص 

  سوريةفي  اليرانين الضغوط األميركية على الوجود كذلك، فإ. لشعوب الربيع العربي
 

عن  واليمن، فضّل

  ،سوريةفي  الوجودهذا  مصلحة روسيا في تحجيم
 
انكفائها، ورسم طريق  بوضع حّد لطموحات إيران كفيلة

، يمكن القول مع ذلكالتوسعية في الخارج. نظام والية الفقيه  زايد املعارضة الداخلية ملشاريعالذي يعززه ت

ا قابلة للتحقق ،2004عام  العاهل األردني االتي تحّدث عنه ،فكرة الهّلل الشيعي نإ اندالع الثورة  عند نسبي 

 .2011عام  السورية

 

 الثورة السوريةو  : املقاومة واملمانعةارابعا 

نأي حركة حماس بنفسها  هوواملمانعة محور املقاومة  فياالنعكاس األسرع لتأثير الثورة السورية كان 

اعتماد الحركة، بخاصة جناحها إلى  انظر  وذلك  ،تجاه أي طرف احازم   ادون أن تعلن موقف   من عن املحور،

 . أو عن طريق حزب هللااملباشر  العسكري، كتائب القسام، على دعم إيران

والتعاطف مع الثورة  بين عدم إغضاب الداعم اليراني ،أن الوضع املحرج لحماس وتذبذبهافي شّك وال 

حزيران/  11ففي لقاء أجراه موقع سبوتنيك الروس ي، في املواقف داخل الحركة.  تبايناتٍّ  ترك أثره ،السورية

دغدغة محور املقاومة إلى ، عاد رئيس املكتب السياس ي لحركة حماس، إسماعيل هنية، 2018يونيو 

  إنواملمانعة بالقول 
ُ
في حالة  ان حماس "لم تكن يوم  إو  ،سب إليه حول دعم الثورة السورية "غير دقيق"ما ن

د هنيةو ". سوريةن الحركة "لم تقطع العّلقة مع إو  ،عداء مع النظام السوري"
ّ
ا أك على محورية دور  أيض 

  أنها "قدمت الكثير لصالح الشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة".على و  ،إيران في املنطقة

 السوري أطراف محور املقاومة واملمانعة متماسكة في وقوفها إلى جانب النظام بقية، بقيت مقابل ذلك

ا ما عد  بّل ترّدد منذ اللحظة األولى،    الثورة السورية ،في تصريحاتهم ،السياسيون اليرانيون  فكثير 
 
مؤامرة

بصورة مانعة ومحور املقاومة واملبصورة خاصة، للدول الغربية وحلفائها في املنطقة الستهداف سورية 

موز/ ت 3على سبيل املثال، في أثناء استقباله رئيس مجلس الشعب السوري، محمد جهاد اللحام، . عامة

د أمين املجلس األعلى لألمن القومي اليراني،2012يوليو 
ّ
في  سوريةسعيد جليلي، على "دعم بّلده ل ، أك

ا ،"دولية – مواجهة أشرس مؤامرة إقليمية  أن "إلى  مشير 
ّ
 . األمامي للمقاومة" سورية في الخط

وتقنيات الرصد  تقديم املشورة عبر الحوادثلم تكن إيران بعيدة عن مسار  ،ومنذ األيام األولى للثورة

  وتدريب عناصر الدفاع الوطني، التسليحالدعم املالي و ومن ثم  ،ملعارضينّلحقة الكتروني ملال
 

إلى  وصوال
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، 2012منذ العام  بحجة حماية األماكن الشيعية املقدسة في العاصمة دمشق ،التدخل املباشر لحزب هللا

 . 2013في معركة القصير في بداية شهر نيسان/ أبريل  الفعالةمشاركته و 

وأفغانستان العراق مثل  ،دان مختلفةلامليليشيات الشيعية من ب جمعقامت بفلم تكتف إيران بذلك، 

من  تهالدور األساس في حمايللجهد اليراني  كانالذي ، والزّج بها للقتال إلى جانب النظام ،وباكستان

 ،في هذا السياق .2015التدخل الروس ي في سورية خريف العام أن حصل إلى ، و 2012السقوط منذ عام 

ر2012تموز/ يوليو  24، مسعود جزائري، نائب رئيس األركان العامة للقوات املسلحة اليرانية كان
ّ
 ، قد حذ

 ."اليرانيين لن يسمحوا بنجاح خطط العدو لتغيير النظام السياس ي في سورية"أن من 

وزيف ومدى هشاشة  ،لدور محور املقاومة واملمانعة األحوال، كانت الثورة السورية كاشفة جميعفي 

وعدائه ملطالب الشعب السوري في الحرية والكرامة منذ اللحظة األولى النطّلق التظاهرات ضد  ،شعاراته

من املواقف والسياسات وإعادة اصطفافها وتموضعها في هذا  النظام، وذلك من ضمن انكشاف كثيرٍّ 

مصالح الشعوب العربية التي وقفت ضّد  اليسار القوميجماعات  مواقفإلى  ا. ُيشار أيض  الجانب أو ذاك

مؤتمر  ُعِقدعلى سبيل املثال،  .ورها الرئيس، محور املقاومة واملمانعةوإلى جانب األنظمة املستبدة ومح

 ه برئيس النظامؤ أعضاالتقى و  ،2018تشرين الثاني/ نوفمبر  26يين العرب في دمشق، فااتحاد الصح

وعلى رأسها  ،فييناقضايا الصحأن املؤتمر ناقش  وما يثير السخرية بـ "االنتصار على الرهاب". لتهنئته

 هذا املكان بالذات! ، منالحرياتموضوع 

ا يلفت االنتباهو  ، الذي 2018كانون األول/ ديسمبر  6تصريح رئيس منصة موسكو، قدري جميل،  أيض 

"تظهر تماهي قيادة الهيئة مع خطاب  تغريدات رئيسها، نصر الحريري، أنورأى هاجم فيه هيئة التفاوض، 

  ىبنّ ت"تأنها و  ،ما يتعلق باللجنة الدستورية" جيمس جيفري في
ّ
رح الغربي بخصوص العقوبات حرفية الط

عّلوة على انتقاد  ،لتحويل املسائل النسانية إلى أوراق ابتزاز سياسية" ،ادة العمار وعودة الّلجئينوإع

السكوت عن خروقات النصرة( والجوالن )عدم إدانة املوقف األميركي الداعم )الهيئة املتعلق بإدلب موقف 

أنهى قدري جميل األميركي لعزل شرق الفرات(، و لسرائيل بشأن الجوالن( وشرق الفرات )ال يخيفها السعي 

 ."2254قيادة الهيئة "ال تمثل تطلعات الشعب السوري بمخالفتها الصريحة للقرار األممي تصريحه بأن 

بين مقوالت السياسة الروسية  فيه جمعالذي ، هذا على تصريح قدري جميل ببساطة ال يمكن املرور

ف  قاومة واملمانعة، املمحور  مواقفو  سوريةالتقليدية في  ِ
ّ
 في تصريح واحد. يشيرهاتين الجهتين  خطاب امكث

إلى أن مواقف روسيا ال تعدو كونها تغطية لسياسات محور املقاومة واملمانعة،  تصريح رئيس منصة موسكو

 يمكنفالعليا للتفاوض  لهيئةإلى ااالنتقادات املوجهة أما  .صغيرةالتفاصيل واالختّلفات تنحصر في بعض ال

في تماهيها  من السوريين كثيرٍّ  عكسها لتنطبق على مواقف منصة موسكو، التي ال تمثل، بالفعل، مصالح

، وذلك على الرغم من أن بعض نقده للهيئة صحيح، لكنه يحتاج إلى مع مواقف النظام املستبد وداعميه

ظام االستبداد وضعه في سياق رؤية متكاملة ال تغطي على قضية حرية الشعب السوري في مواجهة ن

 وداعميه.
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لألنفاق املكتشفة في جنوب  ”إسرائيل“تصريح قدري جميل مع تفجير قد ال يكون تزامن من جهة ثانية، 

على هذا املوضوع الذي ُيعد   ، ولو بصورة غير مباشرة،للتغطية ما محاولةهي وربما  مجّرد صدفة، لبنان

 
 
 ل موجعة  ضربة

 
 . هاأوراق لورقة أخرى من ايران وحرسها الثوري، واحتراق

مع ذلك، لن تعود األمور إلى مجاريها فيما يتعلق بالعّلقات الداخلية ألطراف محور املقاومة واملمانعة 

لة في الشأن السوري على العّلقات  األطراف الدوليةتزايد تأثير ا إلى نظر  ، سوريةبعد ما حصل في 
ّ
املتدخ

  ال فالروس ؛البينية ألطراف املحور 
ّ
دون يحّد و إنما ، حسبف تامّ  قرارات النظام على نحو شبهفي مون يتحك

، ولو أن هذا الصدد إلى معارضة الروس بناء قواعد ثابتة إيرانيةفي . ُيشار سوريةنفوذها في حصتها و  ليران

الحالية بحرية. كما أّن سورية اآلن ليست  السورية تستخدم القواعد الجوية واملنشآت العسكريةإيران 

في املدى  ،ال يمكنفعّلوة على األثر املهيمن للروس في مناطق سيطرة النظام،  ؛ما قبل الثورة سورية

 . سوريةالتركي في شمال غرب  والوجود الحضور األميركي شرق الفرات اتتجاوز تأثير املنظور، 

 

  ”إسرائيل”: إشكالية عالقة محور املقاومة مع الوًليات املتحدة واخامسا 

مارقة، وهي ال  تعّدهاعلى تطبيق العقوبات على الدول التي الحالية  سياسة الواليات املتحدة ترتكز

 بمصالح سكان تضّر  العقوباتلكّن  ."تغيير سلوكها" إلى إلى اسقاط هذه األنظمة بل ،في أي حال ،تهدف

  الدول هذه 
 

" األنظمة املارقةحتال عليها "تفيما ، وتضيف الكثير من املصاعب إلى حيواتهم الصعبة أصّل

استهدافه بوساطة هذه العقوبات  جرى  يحدث أن سقط نظام   ولم ،ابطرقٍّ شتى، مافيوية الطابع غالب  

 . وحدها

 
ُ
من أجل  ،)املارقة( في عّلقتها مع األنظمة املستبدة اموارب  بقي الواليات املتحدة الباب من جهة ثانية، ت

التي قد تخدمها.  األنظمة سياساتالسكوت عن  أو ،حين اللزوم تحت الطاولة معها من إجراء املساومات

  في الحالة اليرانية، نجد أن الواليات املتحدة لم
 

التدخل اليراني في سورية، واستخدمته  دون  تقف حائّل

شارف الدور اليراني على االنتهاء، حين لكن،  .طرفٍّ على طرف ومنع انتصارفي لعبة التوازن طوال الحرب، 

، ولو أن ذلك لم يكن السبب الوحيد لتشديد موقفها الروس ي مكانه، صّعدت الواليات املتحدة الدور  وحّل 

 . العقوبات على طهران

تملك سلطة مطلقة  كونها إلى ، بصورة غير مباشرة على األقل،التعامل األميركي مع إيرانسبب  يعودقد 

  بوسعهاعلى امليليشيات الشيعية التي تدعمها، و 
 
ر على السياسة األميركية ، ما ها في أي وقتفيم التحك

ّ
يوف

التي  املتطرفة ال ينطبق على املجموعات ما هذاإيران.  –الجهد عبر الضغط أو التعامل مع الرأس املدّبر

، ومنها اأحيان   فقدانهاأو تبّدلها أو  املرجعياتبسبب تعدد ه، ءدخلت سورية لتحارب النظام وحلفا

 
 

  الجماعات الرهابية التي ما زالت تتقّدم وتنكفئ وتأخذ أشكاال
 
 شتى منذ أن ظهرت منظمة "القاعدة" اوأنماط

الدعم من  حينها ، والتي تلّقتات القرن العشرينيينسبعأواخر  ملقاومة التدخل السوفياتي أفغانستانفي 

 املخابرات األميركية وبعض األنظمة الخليجية.
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الغربية على وجه العموم، بأنها جدلية  –اليرانية اليرانية، و  –لذا، تّتصف العّلقات األميركية 

رله ضّد الرهاب، ومن جهة ثانية،  ايعتبر الغرب إيران حليف   ،فمن جهة؛ ومعقدة ِ
ّ
إيران الدعم والسّلح  توف

 بخطابٍّ مواقفها ضد الغرب تصّعد إيران و . ويصل خطرها إلى بلدانه ”إسرائيل“حليفته تهّدد نظمات مل

 ِ
ّ
د فهو  ؛رته على القناعل بدأ يفقد الكثير من قدمضل خّلص شعوب  التي تفيد بأناملقولة الكّلسيكية يرّدِ

ل بدحر املشروع الغربي االستعماري 
ّ
ا بعد كل  ايبدو خطاب  وهو  ،فحسب هاالطامع بخيراتاملنطقة يتمث مفّوت 

 عن خّلل نصف قرنٍّ من الزمان حوادثما مّر من 
 

التي تستثير رّدات فعل من النوع  صبغته املذهبية، فضّل

اليرانية على مقّدرات  الهيمنةتهدف إلى مجّرد غطاء ملشاريع وخطط أكبر وأعّم  املذهبية هنا ، ولو أنذاته

 . املنطقة

على ما  ؛ فقد كانتسيئة اتاريخي   السرائيلية-اليرانيةلم تكن العّلقات ، اوفي الشأن السرائيلي تحديد  

على  الخمينية عملت إيرانعندما  1979عام  الثورة اليرانيةاندالع  حتىو  ”إسرائيل“دولة  إنشاءيرام بعد 

في طهران  ”إسرائيل“سفارة استبدلت ، ف”إسرائيل”وبين نظام الشاه التي كانت سائدة عكس العّلقة 

 بسفارة فلسطين. 

الثورة لم يمنع، تحت ضغط الحاجة واملصلحة، من تعاون لكّن إطّلق الشعارات املعادية لسرائيل بعد 

، )إيران غيت( اليرانية ومبادلة األسلحة السرائيلية بالنفط اليراني–في أثناء الحرب العراقية االدولتين سر  

 لعراق من جهة، ورفع خطر ثورة الخميني عن الجالية اليهودية في إيرانل سريع دون تحقيق انتصارما حال 

قّدر بثمن ”إسرائيل“كما قّدمت  .من جهة ثانية
ُ
 ال ت

 
عام  مع العراق الحرب هذه في أثناء إيرانإلى  خدمة

  .النووي العراقي (أوزيراك) مفاعلحين دمرت  ،1981

بل إنه يصب  هذا الخطاب، مثل وال يضيرهادة بها، ليست معنية بالتصريحات اليرانية املنّد  ”إسرائيل“

السّلح املشروع النووي اليراني و بخصوص . أما تسعير الصراع املذهبي على يعتمدفي مصلحتها عندما 

 مثل، كافة الوسائلبويجعلها تعمل بّل كلل على مكافحته  ،أشّد القلق ”إسرائيل“يقلق إنه ف الصاروخي

منع وصول  ضّد طهران، في الوقت الذي تحاول فيه ،خاصة الواليات املتحدة، بتحريض حلفائها في الغرب

مع ذلك،  .ااملستباحة حالي   األراض ي السورية الصواريخ اليرانية إلى حزب هللا في لبنان عن طريق ضربها في

ويمكن ليران الرّد ال يبدو أن املناوشات التي تحدث بين اليرانيين والسرائيليين ستتطور إلى حربٍّ شاملة، 

جنوب و  عن طريق تحريك الوضع في قطاع غزة ؛ومحدود مباشر غيرعلى نحوٍّ  ات السرائيليةعلى الهجم

    لبنان.

 

 لتطبيق سياسات املقاومة واملمانعة متقّدمة لبنان كساحة: اسا ساد

طعم "املقاومة"  هذه البلد صار لكل قضية في ،2000منذ أن فرض حزب هللا نفسه في لبنان بعد عام 

 
ّ
مهر بها  ؛همط فوق رؤوس اللبنانيين جميعالتي تحّولت إلى سيف مسل

ُ
يترّدد صداها و  ،االجتماعات الرسميةت

 في 
 
مط

ُ
 ر بها ااملهرجانات، وت

ّ
لسان حالها و  ،وتحضر بقوة في االنتخابات، لة بالسوادلحشود الشعبية املكل
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أي  ر فيتكرّ يأن يمكن  2008أيار/ مايو  7لرادتي فإّن  يوّجه رسالة إلى الجميع مفادها: "إن لم تخضعوا

 . "لحظة

، منها نهماملنبثقة  املظلومياتحاصصات و نظام ديمقراطية الطوائف وامل في الثغرة في األصل موجودة

، دولة والية دولتهالطريق ملشروع يمهد أن أجل من  ،تسّرب حزب هللا إلى جنوب لبنان وعاصمته وبقاعه

قتل الرجل الذي ساهم في إحيائها من  لم يترّدد في على أنقاض الدولة التيالوصول إليها يريد التي  الفقيه،

ويخرج عبر حدودها دون رادع  ،ينخر فيها كالسوسوما زال  جديد بعد اتفاق الطائف، رفيق الحريري،

 ،لقمع الثورات الشعبيةحروب أهلية أو  - إلى حروب محور املقاومة واملمانعة، وهي حروب داخلية لينضّم 

  ليل نهار. ضّده الصهيوني الذي يجعجع إعّلم هذا املحور –يوليست ضد الحلف األميرك

 أّن  مشروع دولته، حتىبهيمنته و  ، دخل حزب هللا في مرحلة جديدة ترتبط مباشرة2006حرب  بعد

ا ما التي ،محور املقاومة واملمانعة ذاتهاوحدة  صارت من  في خطاباته، ى بها السيد حسن نصر هللاتغنّ  كثير 

 . 2006 العام حماس مرات عّدة بعد حليفته ”إسرائيل“حين هاجمت حزبه  يتحركالذكريات النضالية، ولم 

زعيم حزب هللا، بعد اكتشاف األنفاق التي  جانبمن  ”إسرائيل“التهديدات األخيرة املوجهة ضد أما 

، في ”إسرائيل“ّل تعدو كونها بالونات صوتية، ذلك أن ف، السرائيلية -على الحدود اللبنانية  حفرها الحزب

 لتهملجتمع الدولي وحمإلى ا لجأتاملقبلة؛ ولذلك ليست في وارد شّن حرب قبل االنتخابات  الحد األدنى،

  ،املسؤولية
ّ
 1701سيما أن القرار وال دة ضد حزب هللا، الواليات املتحدة على تطبيق عقوبات مشّد  توحث

كيلومتر من الحدود، وما يشكله ذلك من إحراج للحكومة  40حزب ضمن مسافة القوات  وجوديمنع 

 . امع   اللبنانية وقوات املراقبة الدولية في جنوب لبنان

تكوين الدولة املستقلة في البلدين، مع أن لفكرة  إيرانلبنان من حيث عرقلة بيمكن مقارنة العراق 

رة هو التأثير اليراني في لبنان
ّ
. ال تتدخل إيران في حزب هللا – وتفّردها األوضح؛ بسبب مركزية الجهة املؤث

من الحكومتين العراقية  تشكيل كّل وتعيق  ،خطوة ديمقراطيةأي ، إنما تعرقل حسباالنتخابات ف

فرغ اللعبة السياسية من مضمونها الديمقراطي بحيث  واللبنانية
ُ
م بخيوطها. لت

ّ
ومهما عّل مع ذلك، تتحك

معركته الدفاعية اآلن بطريقة  ،في لبنان وسواه ،يخوض محور املقاومة واملمانعةصخب إعّلمه، فإن 

  اهجومية، متوهم  
ّ
 ف عمّلء األجهزة األمنية من مسوقي سياسات املمانعة لثارة القّلقل. النصر، ويوظ

 

 : خاتمةاسابعا 

تصفية إلى الّتقدم الفعلي على طريق مصلحة شعوب بلداننا في التنمية االجتماعية والسياسية  يحتاج

بمحور املقاومة ، وفي املركز منها ما يدعى الحساب مع األكاذيب والشعارات التي تسوقها األنظمة املستبّدة

من حمى  ، وذلك ألّن لتمرير أهداف أطرافه الخاصة ”إسرائيل“، الذي يتاجر بقضية الصراع مع واملمانعة

 أو من خّلل ممارساتها القمعية وأكاذيبها وفشلها على العربية منذ نشوئها هي األنظمة ”إسرائيل“
 
، مباشرة
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د السترجاع الحقوق  املّلئمةالطريقة إيجاد يمكنها  ،االستبدادمن سطوة  شعوبالوحين تتحرر ، كافة الصع 

 وغيرها.  ”إسرائيل“األنظمة في حروبها الخاسرة مع هذه التي أهدرتها 

وتحقيق برامج التنمية  ودولة القانون  املواطنة قيمتثبيت بوسائل عدة، أهمها اليوم يقاوم العالم ف

وبناء مقاومات تعمل بداللة املصالح الوطنية، وتنتحل ورفع مستوى معيشة وكرامة النسان،  ،الوطنية

ات وتحويل البشر إلى مجرد أرقام تكميم األفواه وتأبيد السلطخطابات وطنية، ضد املقاومات القائمة على 

 في خدمة االستبداد أو السعار املذهبي والطائفي.
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