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األمــين العــاز لحــز  د الســيد هللاســن  صــر د الــرى ألقــا  فــي ذكــر  ا تصــار  شــ خ اطــا 
ـــدة، 2006تمـــون مـــن العـــاز  ـــداالي، وقـــد كا ـــ  لـــ  د  ت عد  ، الحـــدث األعـــم علـــى الصـــعيد ال

لـ  معـاد دااليـة إقليمية تتعلق بالصـرا  مـع إسـرا،يخ، وأاـر  هللاـور تطـورات المنطقـة، منلمـا كا ـ  
 هللامل  تحر رات لمن يعرقلود عملية تش يخ الح ومة.

د عمليــة أالــدالد فــي مرهللالــة ءمــود، والم ســ   وقــد ءــاء الخطــا  فــي الوقــ  الــرى تمــر فيــ  
د الفجــوة بــين إين دااليــين بعيعــان اــارءي،   بــخ تشــ يخ الح ومــة   نالــ  معرقلــة مــن قدــخ  عدــ

ر علـى التشــ يخ الــدالد فـي مرهللالـة اقتصــادية دقيقـة وتعــو   بينمــا تمـر  المطالـب المتفرقـة تــزداد عمقـا، 
 الح ومي  لتقاط األ فاس. 

اء المختلفــين، بينمــا يشـــير فرقــيد  صــر د الصــم  الحاصــخ بــين األوقــد اــرا اطــا  الســ 
د عمليـــة تشـــ يخ الح ومـــة لـــن تحصـــخ قريدـــا وسيشـــ خ ذلـــ  ا ت اســـة لعهـــد ر،ـــي  ألـــى إالـــدع  

كـد أالر،اسـة، وعـو الـرى  عود الرى يقتـر  مـن داـور سـنت  النالنـة علـى كرسـيالجمهورية ميشار 
ءــــراء إالح ومـــة النا يــــة للعهـــد، أى بعــــد  د عهــــد  الحقيقـــي لــــن  دــــدأ قدـــخ تشــــ يخأة كنـــر مــــن مـــر  أ

ـأسـابات سياسـية لعـود الـرى   يم ـن قـور هللاال د في ذلـ أا  تخابات النيابية، علما   خ مـن د  تنص 
 ـ  ألح ومـة التـي يقـور قتهـا ا جـانات هللاق  إ، وعـو الـرى اـري تيـار  لـيعلن عـن ىولـعمار هللا ومت  األأ 

   يعتدرعا تجسيدا لعهد !
هللاـــوار، وقدـــخ الولــوي فـــي المو،ـــو  الح ـــومي، والصــرا  الـــرى بـــات م شـــوفا بـــين فــي كـــخ األ 

   عند اطا  السيد  صر د ومدلو ت .العهد وأاصام ، من المفيد التوق  
ندـرة صـلدة ومهـددة ألعـداء محـور المقاومـة الـرى تايـرت قواعـد ا شـتدا  ز الخطـا  بلقد تمي   

لمصلحت  في المنطقـة، عدـر مواءهـات كديـرة اا،ـها فـي سـوريا ااصـة، وفـي العـراا فـي السـابق 
تها عليــ ، وهللايــس تتخــد  فــي وفــي الــيمن اليــوز هللايــس تقــ  الســعودية عــاءزة هللايــار الحــر  التــي شــن  

 نمة   بخ داولها في صراعاتها مع الحلفاء. دارة األإ
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ه  إلـى العـدو ارسـرا،يلي عدـر القـور ء   ن  الخطا  تل  الرسا،خ التي و  وقد كاد أعم ما تضم   
 2006بــين ا تصــار المقاومــة العــاز  بــ د المقاومــة أصــدح  أقــو  مــن الجــي  ارســرا،يلي، رابطــا  

دت الجدهـات، والمطلـو  واهللاـد وعـو اهللاـد ولـو تعـد  د العـدو و إ،ر ا تصارعا اليوز في سوريا، إذ وبشا
 رأس المقاومة.

تالهـا لقضـية سـرا،يخ عدـر عقيـدتها وقإالقور بـ د المقاومـة عـي أقـو  مـن أراد السيد  صر د  
أ لـور  11سـابيع مـن اعتـداءات ألى ا ميركيين بعد إها  ذعاد قول  متوء  لى األإعادلة، وعو ما يعيد 

همتــ  نطن قــد عقــدت العــزز علــى اســتهداق تنةــيم القاعــدة الــرى ات  ، هللاــين كا ــ  واشــ2001العــاز 
هللاينها بالوقوق وراء تل  ا عتداءات، ب د المقاومة في لدناد عي أقو  مـن ا ميـركيين، وعـو كـاد 

علــى ذلــ  بــرن اليــد الطــولى بــ  اولعــخ المنــار األ يقصــد بــ د أى قتــار فــي لدنــاد ســت ود للمقاومــة
دعمــا لح ــم  1983لــى لدنــاد فــي العــاز إكيــة وريرعــا التــي قــدم  مير تمنــخ فــي عزيمــة القــوات األ

 الر،ي  ا سدق أمين الجميخ(. 
لـى ذلـ  فـي توصـيف  الوقـا،ع التـي كـاد إيد  صـر د مدالاـة وعـو    لجـ  ولي  فـي كـالز السـ

 ـ  مفتقـدة ر لـ  الصـدقية التـي كا تناولها بواقعية في مختل  مواءهات الحز  مع إسرا،يخ، ما وف ـ
د أالقـور أراد السـيد  صـر د  عـالز العربـي فـي الما،ـي.سـرا،يلية لـد  ارالمعار  العربيـة ار في

الترسا ة العس رية ارسرا،يلية وهللاداثتها، وعي ذات القدرة التدميرية ال ديرة، لم تعد قادرة على هللاسـم 
 ــ  أمــا كا ــ  عــر  الحــرو  ،ــد أ ةمــة، علالحــرو  منلمــا كــاد عليــ  الحــار فــي الما،ــي، عنــدما 

ســرا،يخ باتــ  تخشــى قــدرات هللاــز  د وادراتــ  التــي اكتســدها فــي إهللاتــى فــي الحــرو  الدريــة فــعد 
د عـر  أسـرا،يخ تعلـم تمامـا إد أالميداد السورى والتي بات  تضع  أهللايا ا في ميـداد المدـادرة، علمـا  

 .  لى المقاومة في فلسطينإز آءال أالخدرة ستنتقخ عاءال 

عــو األقــو  واألكنــر فاعليــة،    اســتراتيجيا   وســالهللاا   تمتلــ  مخزو ــا  د المقاومــة أويجــب القــور 
د العــــدو يمتلــــ  أذا افتر،ــــنا إرادة القويــــة، واريمــــاد بالنصــــر، يمتل ــــ  العــــدو ارســــرا،يلي، عــــو ار

ـــا، وعـــو مـــا أراد الســـيد  صـــر د و ت فير أســـرا،يليا إيمـــاد، ســـواء كـــاد ار فهامـــ  لل نيـــرين الـــر ن إي
 ع مشرو  المقاومة.   راعنود على تراء
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مـــر، وبيـــنهم مـــن عـــم فـــي الـــدااخ اللدنـــا ي والـــر ن عـــم ل ـــخ مـــن يعنـــيهم األوتمنلـــ  الرســـالة األ
هللاـداث د الهدق في الما،ي مـن األألى الوراء، إعادة عقار  الساعة  ت تلود اليوز في محاولة ر

ي الحـر  عليهـا، د إسـرا،يخ عـي شـري  كامـخ فـأفـي إسـقاط عـرا النةـاز المقـاوز، و  في سوريا تمنـخ
د أبعــد  وبـ د معركــة الحـز ، ت ــرارا، ت تســب مصـداقيتها مــن وراء عـرا العامــخ الــرى بـات م شــوفا  

 كاد ،امرا في السابق.
  فـرا،  لى عرا الـدااخ، والخـاري مـن ورا،ـ ، أو الع ـ إوكاد من الضرورى توءي  الرسالة  

د تــرعب أوعــاز ســحب أ، فع ــ  يجــب الطريــق الــى ذلــ ، لــرا د كا ــ  علــىإبــ د المعركــة لــم تنتــ ، و 
 مقاتلي الحز  من سوريا أدراي الرياح.

د أ   إلـداالي لـم ت ـن واسـعة فـي الخطـا ، د مساهللاة الشـ د اأ  على ررم  أعنا، يجب القور 
في الداالي اللدنـا ي مـن قدـخ القـو  المناعضـة  ا  د  تم تقييمها ملي  أعر  الخالصات ا قليمية يجب 

 لمخاصمة ل .لمحور المقاومة أو ا

لى الر،ي  الم ل  سعد الحريـرى، ومفادعـا وا،ـب وبسـي   إهة عم موء  وقد كا   الرسالة األ 
ـــم  ســـتنمر ا تصـــارتنا الخارءيـــ ذا مـــا إمـــر لـــن يطـــور كنيـــرا  ة فـــي المقلـــب الح ـــومي، ل ـــن عـــرا األل

 لسياسة العرقلة السعودية. را  ي  منف  استمر  

ى عـــن توا،ـــع  فـــي مقاربـــة وقـــد عنـــى الســـيد  صـــرد ذلـــ  عدـــر تلويحـــ  بـــ د الحـــز  ســـيتخل   
المل  الح ومي، وذل  لي  للتهد د ل ـن لتحريـ  الفـرال الحاصـخ المضـر للـدالد، والقـور للحريـرى 

 ة الحريــرى، مررمــا  لــى الخــاري، مهمــا كا ــ   ي ــإفــي تشــ يخ الح ومــة وعــدز ا لتفــات اد مصــلحت  
 لسياسة الرياض. را  كاد أز منف  

ق، ل ــن التلــويب اليــوز،    دــدو ثمــة مصــلحة فــي كســر الجــرة مــع الحريــرى فــي عــر  الةــرو  
كنــر مــن هللاــز  د أد الحريــرى سيتضــرر ربمــا أا، ااصــة و اــر  قــد  دــدو مفيــدبعصــا الخيــارات األ

 الداالي. ،رار با ستقرار اللدنا يلى ارإبا قتصاد وقد  رعب  من الفرال الحاصخ الرى يضر  
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لـى إمـر طديع مـع سـوريا ا،د، وتـر  عـرا األللحريرى عدز فتب معركة عدز الت وسي ود مفيدا   
د موقــ  الحريــرى قوبــخ بموقــ  وا،ــب مــن قدــخ أيد علــى عــرا الصــع الديــاد الــونارى، وكــاد  فتــا  

لة ا وءــ  الســيد  صــرد رســاالســيد  صــر د كمــا مــن قدــخ ر،ــي  مجلــ  النــوا   ديــ  بــرى، فدعــدم
يطلق مواق  مرتفعة السـق  ويضـطر إلـى  لى النصيحة الهاد،ة للحريرى بلجم هللاصا   وأ   إأقر  

ـــ لى مواقـــ  الـــر،ي  الم لـــ  الرافضـــة للتواصـــخ مـــع إ  بـــرى ا تقـــادا  التراءـــع عنهـــا فـــي مـــا بعـــد، وء 
ســوريا. وعنــا  دــرن الســ ار، عــخ سيســتمر الحريــرى علــى موقفــ  إد قــررت الســعودية ا  فتــاح علــى 

 السين؟-ريا مع تطور ا و،ا  في عرا الدلد؟ وماذا لو ت رر المشهد السابق مع تسوية السينسو 

د   يايـب عـن بالـ  أد ، ويجـب د الحريرى سي ود المتضرر من رفع الحز  لمطالأالناب   
د إعزر الحريرى في موقفـ  الح ـومي، و لى إم انرة للمقاومة في لدناد الدفع م اد القو  الإد في أ

د   يعطــى أفضــخ لر،اســة الح ومــة، ومــن المفيــد س ،ــروريا كــود الحريــرى    ــزار األالتريــكــاد 
تحــ   فتــة  المجــار لعناصــر التطــرق الســني، السياســي منــ  والــد ني، ل ــي تةهــر مــن ءد ــد مــن

مـر مةلوميـة فـي وءدا ـ ، ويسـق  عـرا األد الجمهور السني يختـزد تلـ  الأا ،طهاد للسنة، ذل  
خ مهمة هللاز  د في عـدز تعميـق عـرا الشـعور وتنفيسـ  فـي المنطقة، وعنا تتمن   على ما يحدث في

 الوق  الرى يحقق محور المقاومة مدتاا  في المنطقة. 

وتتقــاطع فــي عــر  النقطــة مصــلحة الحريــرى مــع مصــلحة الحــز ، ور،ــي  الح ومــة الم لــ   
د أفـــي مـــا بعـــد، علمـــا   را  د الحـــز  يســـمب لـــ  اليـــوز فـــي تحصـــيخ مـــا قـــد يصـــدب متعـــر  أيعـــي تمامـــا  

د أســرا  بــالقرارات، علمــا  عليــ  الخيــارات، ويجــب عليــ  ار قضــي  التطــورات المتالهللاقــة فــي المنطقــة ت
ـــة، بينمـــا لـــم يخـــ  الحـــز  هللاتـــى ا،د  ـــة الح وميـــة تتمنـــخ فـــي العقـــدتين المســـيحية والدرني العرقل

ا، وعــو أمــر بي شـعدي  لـى المجلــ  النيــاإلسـني لتمنيــخ ســتة  ـوا  ســنة قــدموا معركتـ  علــى الصــعيد ا
ءـراء إد معنـى أدية يعتد بها، ويجب التشد د علـى لشرا،ب شع خ مطلدا  يجب عدز  سيا   كو   يش   

 ا  تخابات النيابية على أساس  سدي ي تسب معنا  من قدوز  وا  كه  ء. 
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ز الدعم للحريرى عدـر رفـ  اللجـوء د هللاز  د قدأالموق  من الحريرى، ثمة من يقور وفي 
علـى تلــويب ر،ـي  التيــار الـوطني الحــر ءدـراد باســيخ  ى الشــار  لتحقيـق المطالــب، وذلـ  فــي رد   لـإ

تيـــار المســـتقدخ فـــي بـــ د الشـــار  سيســـتعمخ فـــي ســـديخ تشـــ يخ الح ومـــة اكـــاد ذلـــ  قدـــخ عرا،ـــة 
ي الملــ  الح ــومي، لــى عــدز ني الشـار  فــإســيد  صـر د بطريقــة ريــر مداشـرة ذ دعــا الإالشـار (، 

لى قياز مش لة طا،فية علـى إلحز  لح ومة أكنرية ت دى بدورعا لى رف  اإشارة إوفي عرا األمر 
 هللاتى ا،د.بعاد الحريرى عن ت ليف  بتش يخ الح ومة ب ية وسيلة من الوسا،خ، إة الفي  

مي للحـز  عالاارءيا ودااليا، ويعد الخطا  ار ذا أبعاد تتقاطع في المحصلة، كاد اطابا   
لــى المقاومــة، وعــر  المصــداقية تســق   فســها هللا مــا إبالمصــداقية ثــروة هللاقيقيــة بالنســدة ســم الــرى  ت  

مـر األعلى رؤية الحز  في مختلـ  المجـا ت، لـي  المجـار اللدنـا ي الـداالي سـو  اهللاـدعا. عـرا 
أمـاز مـ انرة   ـ  يفـتب المجـارإالفرقاء ا،ارين فـي الـدااخ، بـخ     وفر فق  الدعم للحز  من قدخ

حــز  بتحقيــق آمــار شــعد  يــاز، ســتحمخ معهــا آمــا  وتســاؤ ت، ومطالدــات للشــعدية تتعــاعم مــع األ
اير للسيد  صر د ال نير من اهللاتقاد الشار  الم يـد للمقاومـة،   الخطا  األوقد  ف   في الدااخ.

الفسـاد،  علـى صـعيد ملـ ويعا ي معةـم عـرا الشـار  اءتماعيـا، وعـو فـي ا تةـار اطـوات الحـز  
د   يحـــابي أى أعشـــوا،ية بــخ عـــن طريـــق م سســـاتي علـــى د   يحصـــخ بأمـــر يجـــب ل ــن عـــرا األ

لى شرخ في الشار  الشـيعي، فـي الوقـ  الـرى تمـر فيـ  المنطقـة فـي إد   دى أصد ق، ومن دود 
 مرهللالة دقيقة.

ة ءا ديـة ة معركـد   رردـة لديـ  فـي فـتب أي ـأة و د    ي ـأقد كاد السيد  صر د وا،حا في و  
ما ـة ة األيـ  سـد  د السـيد  صـر د كـاد منـر نمـن، هللاتـى منـر فتـرة مـا قدـخ تول  أمع هللاركـة أمـخ، علمـا  
ـــرا ةـــا علـــالعامـــة للحـــز ، متحف   ـــار اراـــوة" مـــع أمـــخ، معتد ـــات المقاومـــة  تا  ا  مشـــت  ي ـــإى "قت رم ا ي

خ مـر اليـوز يشـ   األلعـدو ا سـرا،يلي. وقـد بـات عـرا د تتوء  كاملة  حو اأينرا  والتي كاد يجب هللا
  إلــى اســتقرار عــر  الديســة وا ســجامها وإلــى إم ا يــة أد تقــوز المقاومــة ب ــخ مســارا تاريخيــا، وقــد أد  
 إ جاناتها وا تصاراتها. 
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مــن عنــا، فــعد المطالــب ا ءتماعيــة تتحقــق بالتفــاعم وت ــود مــن اــالر العمــخ المشــتر  بــين  
دة األصوات المد ية والمجتمع األعلي فـي عـر  هللاز  د وأمخ وعدر العمخ الم سساتي كما بمساع

 الديسة.

 عون والحريري 

، وعـي كا ـ  بـدأت فـي التراءـع قدـخ في مواناة ذل ، تزداد العالقـة تراءعـا بـين عـود والحريـرى 
 سابيع ربطا بمس لة الصالهللايات التي كا   تخفي ارتداط الحريرى بالخاري.أ

يع من ا تهاء السنة النا يـة مـن و  تـ ، وعـو سابأر،ي  الجمهورية ارا ما يحصخ قدخ ويريد  
 لور المقدخ لي  كما قدل . وما لم يقل  عود ي سر ب  مـن عـم فـي أور من شهر ح ب د ما بعد األلو  

لى الهجوز العلنـي إود اللجوء التيار على صعيد المالهللاةات التي لد  عود على الحريرى، من د
 ـ     ـزار عنـا  ال نيـر مـن أمعاويـة معـ ، ذلـ   بقـاء علـى شـعرةعلى ر،ي  الح ومة الم لـ  وار

 خر  عود عند اهللاتجان الحريرى في السعودية.المودة بين الرءلين، ااصة بعد الموق  الرى ات  

فـي المو،ـو  السـورى، د الحريرى ارت ب أاطاء   يم ن تجاونعا وتجاعلهـا، فأوير  التيار  
يمتلــ  الاالديــة النيابيــة ل ــي يقــرر مــا إذا كــاد د الحريــرى   يملــ  الصــالهللايات و  أيعتدــر عــ  ء 

خـــر دااـــخ د  ت  أ    كهـــرا مـــن شـــ د قـــرارا  أمـــع النةـــاز فـــي ســـوريا أز  . ذلـــ   لدنـــاد ســـيعيد عالقتـــ 
الح ومــة وبالاالديــة، و  يحــق للــر،ي  الم لــ  اســتداا الح ومــة واســتداا ر،ــي  الجمهوريــة، االفــا 

ذا إل    يحق لـ  القـور إد   هللا ومـة لخصوص، كرلمصلحة لدناد، ا قتصادية منها على وء  ا
لــــى إبــــرل   نقــــخ موقفــــ  الشخصــــي مــــن دمشــــق  ــــ  إذ إهللاصــــخ التطديــــع مــــع النةــــاز الســــورى،  مــــا

 السياسي.

لـى الضـا  السـعودى، أو إا ب د الحريرى استجا  في الما،ـي يضأويركر ع  ء في التيار  
همـ  فـي الما،ـي دمشـق وبـات عنـد مـن ات  لـى إالتسـوية السـعودية السـورية، وذعـب ي  عـو بما يسـم  

د مو،ــو  مقتــخ الحريــرى أالحريــرى والمســتقدليين تتمنــخ فــي  د وءهــة  ةــرأ ــ  قاتــخ ابيــ . علمــا   ب
ــــ د موا،ــــيع ثالثــــة   تــــزار مربوطــــة النــــزا  بالإا   يعــــود  ــــة، وب ــــى المح مــــة الدولي ــــى إنســــدة ل ل
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. ومــن ثــم فــي وليــة وبســالح هللاــز  دالمح مــة الدالحريــرى، وعــو قالهــا منــر فتــرة طويلــة، وتتعلــق ب
لــى رد ريــر مداشــر مــن قدــخ الحريــرى علــى مطالــب إ  التــداخ فــي ســوريا. وعــو مــا يشــير مو،ــو 

ى أذلـ  ءـزءا    تجــزأ مـن مسـ لة النـ ى بــالنف  التـي تـرف   ها،يــا  ا  فتـاح علـى دمشـق، معتدــرا  
 ا فتاح على دمشق.

د  جـــاح العهـــد، ألـــد  التيــار الـــوطني الحــر ة قناعـــة د ثمــأويشــير متـــابعود لألنمــة الحاليـــة  
ــــ أى ســـوريا، وا لتحـــاا بمـــا يعتدـــرود ي مـــن فـــي ءـــزء منـــ  فـــي ا  فتـــاح علـــ  ـــ  المحـــور الروســـي ـ

ار را ـي، ااصــة أد عـرا ا  فتــاح يم ـن عدــر  هللاـخ أنمــة الالءسـين، وكــرل  داـور لدنــاد علـى اــ  
 إعمار سوريا، ما يم ن تسويق  شعديا. 

   في مو،و  عـودة ألى إلخارءية والماتربين ءدراد باسيخ بة من ونير اوتلف  مصادر مقر   
وكلــ  مستشــار  ءــوري شــعداد القيــاز  لــى روســياإور لســوريين، اســتدق الحريــرى نيــارة األالنــانهللاين ا

لـى الحريـرى إسيخ. وقد أوصخ التيار رسا،خ عدة على مهمة با يا  بمدادرة مع الروس، ما يعتدر تعد  
د عـودة النـانهللاين يجـب أالروسي بع جان ءد د عدر اعتدار  عفر من ونير الخارءيةب د باسيخ قد 

د تتم عدر سوريا االفا لما أراد  الحريرى، فـالروس لـن يحلـوا فـي عـرا الملـ  م ـاد النةـاز الـرى أ
 عو صاهللاب الش د األور واألاير في مو،و  عودة النانهللاين.

لــى مو،ــو  أكدــر عــو إعلــى الحريــرى  عب التيــار فــي م اــر لــى عــر  المالهللاةــة،  ــرإ،ــافة إ
هللاـداعا، مـا قــد إنمـة مــع كنـدا سـو  ية فــي مواقفهـا الخارءيـة وليسـ  األتمـاعي الحريـرى مـع السـعود

كالفـا سياسـية عليـ ، ولـم ي ـن يجـدر بــالحريرى ألزامـ  وترتيـب إد  ـتم أنـاد الـرى   يجـب بلد يضـر  
م ل  بت لي  الح ومة، وعو بـرل   د ب  أل   يصدر هللاصرا عن مجل  الونراء،   عن ر،ي التفر  

 ي ار الدالد  حو موق  شخصي كما فعخ في اصوص العالقة مع دمشق.

عــ  ء رأيــا فــي مو،ــو  اســتقدار الســيد  صــر د لوفــد أ صــار د علــى ســديخ المنــار  ىدــدوي   
د ألــى إريــرى علــى هللاــز  د، ويشــير عــ  ء كو ــ  شــ خ منصــة للهجــوز ريــر المداشــر مــن قدــخ الح

الحــز  لــم  دإذ إعــ  المتطــرفين فــي تيــار المســتقدخ، ا الهجــوز ريــر مدــرر، وقــد صــدر عــن بعــر
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بد  الحز  والسيد  صر د ال نير مـن الت  يـد للحـوثيين فـي السـابق، وعـرا أيستقدخ الوفد سرا وقد 
لــي  بجد ــد، فــي المقابــخ فــعد الســعودية التــي تشــ خ المرءعيــة ارقليميــة للحريــرى وهللالفا،ــ ، تســتقدخ 

د الحريـــرى يحـــاور ألـــى اعتدـــار إلود فيهـــا لدنـــاد. ويـــرعب العو يـــود قيـــادات لدنا يـــة ويـــزور مســـ و 
للضـــا  علـــى عـــرا الصـــعيد،  ـــ  اقتـــن  فرصـــة اللقـــاء أضـــا  علـــى العهـــد مـــن عـــرا الدـــا ، أو ال

 لى أى م اد.إى سلو  عقيم، لن   د  أسلو  عو د عرا األ ويقولود ب

لــى هللاــدود إر،ــي  التيــار ا  زعــاي الــرى يصــخ  وينقــخ عــ  ء عــن ر،ــي  الجمهوريــة كمــا عــن 
اضـر مـن شراء الوق  رينما ي تي  الضـوء األالقلق من كخ ما يحوط بحركة الحريرى الرى يحاور 

ـــخ الح ومـــة، وعـــو مـــا   يةهـــر فـــي األالخـــاري لتشـــ ي  ر هللارفيـــا  فـــق، والحريـــرى  دـــدو بـــرل  كمـــن  نف 
مــــا سيضــــر  ارءيــــة، الســــعودية اصوصــــا، التــــي تنتةــــر ملفــــات لــــن تــــ تي لصــــالحها،ءنــــدة الخاأل

 من ت لي  الح ومة. ذ   مفر  إبالحريرى كما بالدالد، 
فـــي  مـــور مســـتقدال، وعـــيليـــ  األإور وتدـــدو اليـــوز العالقـــة بـــين عـــود والحريـــرى رعـــن مـــا ســـت   

لـــى إلجـــا دين، وبالنســـدة قـــد كســـرت بـــين امـــور لـــى القـــور بـــ د األإمرهللالـــة اعتـــزان مـــن دود الـــرعا  
ــ دت التيــار، فــعد كــخ ذلــ  رعــن بخطــوات الحريــرى، فهــو إمــا ســيعود بالعالقــة الــى الفتــرة التــي مه 

 . ما فعد العالقة ست ود قلقةإللتسوية، و 
ءد ـدة كـخ  ثناء، يحضر التيار ايارات  للمرهللالة المقدلة سياسيا، وعو يستمد أعـرارا  في عر  األ 

الـونير ءدــراد باسـيخ الــرى يقولــود لــى إهـة اصــاز ءميعــا موء  اتهامـات األز للتشــدد، بينمـا باتــ   ـو 
   يخوض المعركة الر،اسية في عخ اسـتعجار كديـر مـن ر،ـي  الجمهوريـة ميشـار لتعديـد الطريـق أ

 ل . 
ساســية فــي وءـــ  د بهــا، فـــعد باســيخ يخــوض معركتـــ  األذا كا ــ  العقــدة الدرنيـــة   يســتهاإو  

ـــات فـــي الشـــار   ـــ  وإبعـــاد  عـــن القـــوات، وارثد ـــة، وعـــو ي مـــخ اســـتدراي الحريـــرى إلي القـــوات اللدنا ي
المســـيحي أد القـــوات لـــم تحقـــق مطالدهـــا هللا وميـــا. وبالتـــالي، ت ـــري  باســـيخ التيـــار كقـــوة مســـيحية 

 ريــد   ــ أا، فــي عــخ اتهــاز لــ  مــن قدــخ الــدع  وهللايــدة قــادرة علــى فــرض شــروطها وتحقيــق ررداتهــ
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مــخ دفعهــا أى بالحصــور علــى أربــع ونارات، علــى اســتدعاد القــوات، بعــد اســتجابتها لمطلــب الحريــر 
 لى ا عت اق الح ومي.إ

علــى موقفــ  بتشــ يخ هللا ومــة  ل ــن عــرا الســيناريو  دــدو مســتدعدا، ااصــة أد الحريــرى يصــر   
يدية لمرهللالـة التصـعي عن القوات وءندالط،   سـيما فـي عـخ اوهللادة وطنية، وعو رير مستعد للتخل  

د ثالثيــة التقــدمي والمســتقدخ والقــوات تلقــى داعمــا لمواقفهــا مــن ألــى إالمرتقدــة. ويشــير عــرا الــدع  
ءا ــب المجتمــع الــدولي، الــرى  ريــد تشــ يخ هللا ومــة وهللاــدة وطنيــة، علــى أد  تضــمن بيا هــا الــونارى 

بـالنف ، ااصـة مـن ب خ و،وح مس لة هللايـاد لدنـاد عـن التطـورات الدوليـة، وتطديـق معادلـة النـ ى 
 ءا ب هللاز  د، من سوريا إلى العراا واليمن ودور الخليج.  

ح عــــرا الــــدع ، وعــــم مقربــــود أو متعــــاطفود مــــع السياســــة الســــعودية، بــــعءراءات وعنــــا،  لــــو   
اليجيــة قاســية ردا علــى اســتقدار الســيد هللاســن  صــرد لوفــد أ صــار د اوعــو أمــر مســتدعد(. ومــن 

ز   ريـد العدـس با ســتقرار، د الحـأز  قـد اسـتالوا عـرا اللقـاء للقـور الحـ د ي ـود أاصـازأب المـرء  
على صلت  الوثيقة، وقد ت ـود  ءد دا   ز دليال  د الحز  قد  أد عرا ا ستقرار    زار عشا، و أااصة 

 العضوية، بالحوثيين.

ى أر الحـق بالـدعم السـعودى، أو لتدريـد لآلارين أقولة وقد يستاخ ع  ء الفرصة للخروي بم 
مــر  ــتم أعتدــر دولــة اا،ــعة لحــز  د، وعــو د لدنــاد يأاطعــة للدنــاد مــن قدــخ الريــاض، ذلــ  مق

مــر  تقــاطع بنةــرعم مــع الهجــوز المســتمر د عــرا األأوســاط الســعودية، علمــا  تداولــ  منــر نمــن فــي األ
 للسيد  صر د على السعودية.

د إذ إة مواقـ  بـارنة تدـرر ذلـ  اللقـاء،    لم تخري أيـأالمقابخ، كاد من المالهللاظ  ول ن، في 
مــن قدــخ الحــز  مــع الشــعب اليمنــي فــي مواءهــة العــدواد الــرى  مشــروعا   مــا هللاصــخ يعتدــر تضــامنا  

يضـا علـى المهـاءمين بـ د ا تقاداتـ  تعـد أشـ خ ءد ـدا. وكـاد مـن المفيـد الـرد  تعرض ل ، وعو   ي
اتهـاز الحـز  ب  ـ  اـرا اتفـاا النـ ى  افاقات فريق السـعودية فـي لدنـاد عدـرإعن تحويال لأل ةار 

ى فــــي تــــ لي  الح ومــــة علــــى بــــالنف ، وافتعــــار قضــــية وعميــــة لتعليــــق مســــ ولية التــــ اير المتمــــاد
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مـات المحـور ا،اـر علـى سـوريا و ةامهـا؟ ذا كاد الشيء بالشيء  ـركر، مـاذا عـن تهج  إالحز . و 
دـــر الوقـــوق فـــي اطيـــة ك نـــدا ع  بـــخ مـــاذا عـــن ا  تقـــادات التـــي وءهـــ  الـــى دولـــة را،ـــدة بالديموقر 

 نمة معها؟!الص  السعودى في األ

د ألــى ســجار كهــرا، ويدــدو إولــى التــي ســت دى هللاــوار، لــن ت ــود عــر  المناســدة األفــي كــخ األ 
د أهللاــ  بــ د رســالت  قــد وصــل . وعــو أفريقــ  بوقــ  ا تقــاداتهم تلــ ، بعــد لــى إالحريــرى قــد أوعــز 

ـــ دا فـــي مواقفـــ ، ســـواء فـــيانداد مـــع الوقـــ  تصـــل     بمطالـــب هللاليفيـــ  القـــديمين هللارصـــ  علـــى التمس 
لدنـــاد وســـوريا، وعـــو المســـتجد ن، ءنـــدالط وءعجـــع، وســـواء فـــي موقفـــ  مـــن تطديـــع العالقـــات بـــين 

ثار  الحريرى عمدا فـي ا،و ـة ا ايـرة  فتعـار سـجار فـي الـدالد  دـرر التـ ار فـي أالمو،و  الرى 
 تش يخ الح ومة.

ا مور ستزداد تعقيـدا، و  يعيـرود أعميـة كديـرة لمـد األأ لىإويشير الدع  في فريق الحريرى  
ور مــن أ لــور. وفــي ءعدــة عــ  ء مـــا  ــ  ســيخري بـــ  بعــد األأقــار ر،ــي  الجمهوريــة ميشــار عــود 

يخدرو ــ  عــن ســعد الحريــرى النــا ي، ربطــا بح ومــة العهــد النا يــة، الــرى عــو ريــر ســعد الحريــرى 
د قــاد مراءعــة  قديــة شــاملة،  قلتــ  أداالي، بعــد لرءــخ وهللاســابات بيتــ  الــاألور، مــع تايــر عــروق ا

ـ نا بـدعم دولـي من ،فة إلى أار . وعو  تصرق بناء على مصلحت  المداشرة، ويـر   فسـ  محص 
  دفع ب  إلى عدز تقديم تنان ت على ما،دة المشاورات الح ومية.

ضا  سـعودى، ويركر ع  ء ب د الحريرى شر  في عر  المراءعة قديخ ا  تخابات النيابية، ب 
ر هللاجـــب التحـــال  مـــع التيـــار الـــوطني الحـــر لمصـــلحة التفـــاعم مـــع القـــوات اللدنا يـــة التـــي هللاـــين قـــر  

 استفادت من عرا ا مر. 

د الحريــرى فــي مواقفــ ، علــى أمــخ تشــ يخ فريــق ونارى واند قــا،م علــى هللالفــ  مــن عنــا،  تشــد   
داة ر،ـي  الجمهوريـة، أو بمعنـى الجد د، مررما كاد أز رير مررم. ل ن ، في المقابـخ،    ريـد معـا

آاــر ا  قــال  علــى التســوية التــي أتــ  بــالرءلين الــى ر،اســتي الجمهوريــة والح ومــة، وعــو يحــاور 
 مس  العصا من النص .
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 مر لرئيس الجمهورية؟لكن، هل سيروق األ 

لـدالد أمـاز ور مـن أ لـور، سيضـع ااير لعود هللاور مهلة ما بعـد األد ال الز األأمن الوا،ب  
ــــة ءد ــــدة، مــــن دود  ــــدالد مــــنأمرهللال د إا  قــــال  علــــى الو،ــــع الحــــالي، إذ  د  ــــتم ن ر،ــــي  ال

ملحوظ، ولن ي ود فـي مقـدور عـود أكنـر مـن  لى هللاد   إيات الر،اسة في الطا،  قد تقلص  صالهللا
 ممارسة ،ا  سياسي ومعنوى.

ذا لـم إ نـوى القيـاز بهـا  ن الخطـوات التـيليها و  عإيفصب عن الخيارات التي قد  لج   عو لم 
لى اللدنـا يين يسـمي فيهـا إيارات المتاهللاة منخ أد  وء  كلمة تت ل  الح ومة، ل ن أمام  بع  الخ

ح ومــة، مـع توءيـ  ا تهــاز األشـياء ب سـما،ها ويدــين المعوقـات واألسـدا  التــي هللاالـ  دود تـ لي  ال
 لى من هللاار دود الت لي .إالمدطن 

لى المجل  النيابي يعـرض فيهـا مـ ر عمليـة التـ لي  إد  وء  رسالة اطية أم ن ل  ومن الم 
ـــخ التـــي تواكـــب مســـاعي التـــ لي ، فيرمـــي ال ـــرة فـــي ملعـــب المجلـــ   ـــوا  علـــى العراقي ـــع الن ويطل

 النيابي.

 ــ     تحمــخ أي العلــن ريصــار رســالت  والتو،ــيب منــخ فــســلو  األد يختــار األأويم ــن لــ   
 مس ولية الفشخ الحاصخ.

 لــى مســ لة اســتدعاد الحريــرى  فســ  عــن التــ لي  وبالتــالي عــن الحلدــة السياســية فــيإوبالنســدة  
د الحريــرى    ـزار هللااءــة للــدالد فــي عــخ الضــاوط الدوليــة إذ إالوقـ  الحــالي، فهــو أمــر مســتدعد، 

ى خــر إءــراءات بحــق لدنــاد الــروالتحــر رات التــي يجــرى إبــالل اللدنــا يين بوءــو  التقيــد بهــا، لــسال تت  
 سيتضرر أكنر ب نير من دور أار  اتخرت اءراءات بحقها.

د الســعودية والحلفــاء سيعار،ــود منـخ عــرا ا ســتدعاد، ومــا عرا،ـة تيــار المســتقدخ فــي أكمـا  
د الحريــرى مســتعد  ســتخداز أ ، ولــو لوقــ  قليــخ، ســو  م شــر علــى الشــار  وقطــع طريــق الجنــو 
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ذل  في السـابق  ـوز اسـتدعاد  فـي كـا ود النـا ي مـن  على ز دليال  وراا لمنع تجاون ، وعو قد  كخ األ
 ، هللاين  زر مناصرو  الى الشار  وأثاروا القالقخ. 2011العاز 
للفترة المقدلـة،    ـزار األبـرن طـرح هللا ومـة الوهللاـدة الوطنيـة بر،اسـة  ةوفي الخيارات المطروهللا 

المســـتقدخ أو الحريـــرى والتـــي تضـــم الجميـــع، ثـــم ايـــار هللا ومـــة وهللاـــدة عدـــر وءـــ  مقـــر  مـــن تيـــار 
، وثالنهــا، 2016و 2014 ر،ــى عنــ  الحريــرى منلمــا هللاصــخ مــع هللا ومــة تمــاز ســالز بــين عــامي 

في هللاار رف  الحريرى تسمية مقر  من ، تش يخ هللا ومة عدر أهللاـد الوءـو  السـنية المقدولـة عربيـا 
ودوليـــا، ورابعهـــا هللا ومـــة بوءـــو  ت نـــوقراط مقربـــة مـــن قـــو  مـــا يعـــرق بالنـــامن مـــن آذار، ل ـــن عـــرا 

 .استفزان المجتمع الدولي والعربي لخيار  ددو صعدا أل   سي دى هللا ما إلى معار،ة   بخا
د الـــدالد مقدلـــة علـــى مرهللالـــة مـــن المراوهللاـــة السياســـية فـــي عـــخ ترقـــب مـــا ستســـفر عنـــ  أ دـــدو  

ة، ولعخ أعمها، مـوانين الصـرا  أهللاداث المنطقة وأولها معركة إدلب ومن ثم قرارات المح مة الدولي
ميركــي وتــ ثير  علــى المنطقــة، فــي الوقــ  الــرى تــراعن فيــ  دور فــي المنطقــة وعناصــر األ ــي  راار

 لدنا ية داالية على العقوبات األميركية على إ راد وهللاز  د.

 


