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 سرائيلي من انتصار المقاومة في الجرودموقف العدو اإل

 
 

 رهاصات المعركة:إ –1

ي تحقيقيا   2017تميو   24يوم ،امييال  نياموم ،نشرت رئيسة قسم اإلعالم فيي الجامعية العيري ية تحي   ا  مهم 

الحياد اإلسرائيلي في معركية ريرود عرسيال التيي دارت  على من راهن األمير أبو مالك التلي وما سر   :عنوا 

شير فيي موقيع ت قائلية فيي المقيال عينيل، الي   ن  رماها بين مزب هللا وريهة تحريير الشيام فيرل القلميو ر. ورد  

(ISRAEL TIMES  لقد تيق :) يد  لهيا ميزب هللا للقضياء  هناك مشرول    أبو مالك التلي من  شهر أيار أن ميرب ي عد

فيي  وبياألص    ،رهابية في منطقة انتشارها في القلمو  السيور  واللينيانيعلى ورود "ريهة تحرير الشام" اإل

رهيابي مدينة عرسال اللينانية التي تعتير الحاضنة األساسية للجيهة وك لك قيوات تنيييم "الدولية اإلسيالمية" اإل

مين عيام الجيهية أبيي محميد الجيولني الي   هيب  أصي  بيبيو ماليك التليي وات  أك تحير  الداعشي. من  ذليك التياري  

عنصيرا   750بين ريدا  عير اليادية السورية الواقعة تحي  سييطرة داعيو. وهيو أرفيد  بيـ لدعمل بالررال المدر  

بوا في معسكر غييال  غغيا فيي تركييا.من ريهة تحرير الشام اإل وكي لك وصيل   رهابية، من المقاتلين ال ين تدر 

بي   بيا ماليك ليم يتيرك األمير عنيد هي ا الحيد  أهية، لكين سلحة وباألص  الصيواري  المور  كميات من األعتدة واأل

ص  بالحكومة اإلسرائيلية عن طريق مكتب ريهة تحرير الشام في األرد ، ميث قام يوسف اليشو  مسؤول ات  

ردني في إسرائي  بعد توقيع اتفاقية واد  عربة أير ول سفأصال بالسيد مروا  المعشر مكتب الجيهة هناك بالت  

بيي أرسيالة  ليى إسيرائي  ميامال  إة ي  بين إسرائي  واألرد . وبالفع  قام الدكتور المعشير بزييارة سير   1994عام 

 رة لحيزب هللا فيور قييام الحيزب بشين  مالك التي يطلب فيهيا قييام سيالل الجيو اإلسيرائيلي بتورييل ضيربات ميدم  

 . 2006 ا تكو  إسرائي  قد انتقم  من مرب تمو  كه،وتحرير الشام في عرسال مرب على ريهة

إسرائي      أيجابي من و ير الدفال اإلسرائيلي أفيغدور لييرما  بإوبالفع  مص  الدكتور المعشر على رد  

نيي ركيا  الجييو اإلسيرائيلي الجنيرال بيأتشيكي  فرييق مين رئيي   سوف تقوم بدعم مركية تحريير الشيام. وتيم  

القوة الجويية اإلسيرائيلي ورئيي  الموسياد يوسيي كيوهين. وانكيب   ،)بنيامين( غانت  والجنرال امير ايشي  قائد

 . رات على سامة عرسال عير القمر الصيناعي عياموث ثالثية الخيال بالتجس يه ا الفريق على متابعة التطو  

كيات ميزب هللا فيي منطقية تحر  رصيد  سياعة. وتيم   24وكان  تص  الفرييق صيور القمير الصيناعي عليى ميد  

القلميو  بجانيهييا السييور  واللينياني. كمييا مصييل  إسييرائي  عليى ضييوء أصضيير مين المملكيية العربييية السييعودية 

بعد أ  أطلعتها  ،مارات وقطر واليحرين والكوي  واألرد  والمغرب ومصر بأنها ل تمانع سحق مزب هللاواإل

 وأ    ،لى الحكومة اإلسيرائيليةإال   نقلل الدكتور مروا  المعشر  الحكومة اإلسرائيلية بطلب ريهة تحرير الشام

مين الجنيرال عييد  كيالا  ة. وقد قيام وفيد يضيم  ة أو إقليمي  فعال دولي  أ  تكو  هنالك ردود أالفرصة مؤاتية من دو  

مستشييار و ييير الييدفال  ،والجنييرال أممييد مسيين عسييير  ،رئييي  أركييا  الجيييو السييعود  ،الييرممن الينيييا 

والجنيرال  ،الجنيرال محميد مميد الرمي يي ،ورئي  أركيا  الجييو اإلمياراتي ،مير محمد بن سلما السعود  األ

 ،رئيي  أركيا  الجييو الكيويتي ،والجنيرال محميد صاليد الخضير ،رئيي  أركيا  الجييو األردنيي ،مشع  الزين

ميارات كي  مين السيعودية واإل  ليأفريقييا. وتكف   بيب عن طريق روهانسيورغ فيي رنيوبأة إلى ت  ي  بزيارة سر  

ري  تورييل ضيربة سيامقة لحيزب هللا أط لها القيادة العسكرية اإلسرائيلية من والكوي  بتموي  العملية التي تخط  

في مال قيام الحزب بمهارمة ريهة تحرير الشام. وقد قد رت القيادة العسكرية اإلسرائيلية تكلفة العملية بين ستة 

ميور ف باإلعيداد للعمليية متابعية مجرييات األميركي. وواص  الفريق اإلسرائيلي المكل  أمليارات دولر  وثمانية
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وكا  رئي  الحكومة اإلسرائيلية بنيامين  ،ط للكات مزب هللا وما يخط  ماكن ورود ريهة تحرير الشام وتحر  وأ

؛ وهيو ييوم 2017تمو   8ية. وفي يوم السي  ف بالعملنتنياهو يتابع التقارير التي تصلل يوميا  من الفريق المكل  

ووصي   ،لماني في ت  أبيب مقابلة و يير الخارريية اإلسيرائيلي عليى عجي عطلة في إسرائي ، طلب السفير األ

لييى بييي  و ييير الخاررييية والييدفال اإلسييرائيلي أفيغييدور لييرمييا  وسييل مل رسييالة ميين و ييير الخاررييية إالسييفير 

ة من السفير األلماني في بيروت بعيد أ  ارتميع ميع أميد سالة هي رسالل تح يري  لماني  يغمار غابريي . والراأل

مييزب هللا مقييدم علييى عملييية اقييتالل  لميياني فييي بيييروت ميين أ   واليي   ميي  ر السييفير األ ،عضياء قيييادة مييزب هللاأ

لهيا عليى ي  عال  ميرب مين قد يعنيي رهيابيين   من إسرائي  لصالح اإلأ  تدص      أرهاب من القلمو  وعرسال واإل

يورد هنيا هيدف فيي إسيرائي  ممنيول  بفتح رميع الجيهات بورل إسرائي  ول الحزب سوف يرد      أمزب هللا، و

يي م عليييل.  وأضيياف القييياد  فييي مييزب هللا مخاطيييا  السييفير قييدد   إسييرائي  نتييائج مييا ت  علييى الحييزب، وسييوف تتحم 

ول يورد في العالم  ،ر بتنفي  ه   العمليةتأص  رهاب ولن نرضنا من اإلأاأللماني في بيروت: "نحن نقوم بتطهير 

ن يمنعنا من ذلك. نحن نحارب اإلرهاب، فاذا كان  إسرائي  تنو  القيام بأ  عم  ضد مزب هللا ف نها سيوف  م 

يعرفهييا  2006وبالتأكيييد نتييائج مييرب تمييو  فييي  2017عييل ميين مييزب هللا. ونحيين فييي عييام تجنييي مييا لييم تتوق  

وإ  كي  كيليومتر مربيع فيي  2017ك المعادلة تغي رت ك ييرا ، إذ نحين فيي شيهر تميو  اإلسرائيليو  ريدا . وك ل

إسرائي  تح  مرمى صواري  مزب هللا. يا سعادة السفير، نحن نحترميك ك ييرا . قيم بوارييك قيي  فيوات األوا  

ل كيالم غصير ترتكب إسرائي  مماقة ل تعرف نتائجها إطالقا  وسوف تكو  كارثية عليها. ه ا تحي ير وقي  أ  و

 عند مزب هللا".

صي  بيرئي  اليو راء بنييامين نتنيياهو وطليب لقياء  عليى الفيور ألمير بعد تسل م الو ير لييرما  الرسيالة ات  

ييل اليو ير  ثنيياء أو ،تميو  9مييد مل الرسيالة. وفيي اليييوم التيالي نهيار األليى بييي  نتنيياهو وسييل  إصطيير ريدا . وتور 

طليع بنييامين نتنيياهو المجلي  عليى رسيالة و يير الخارريية أإلسيرائيلي الرتمال العتياد  لمجلي  اليو راء ا

مجل  الو راء باإلرمال إنهياء  ص  رلسة مجل  الو راء لمناقشة الرسالة وأص  القرار. وأقر  ص  األلماني، وص  

 .سالميةمام المقاومة اإلأبو مالك التلي وانفتح طريق التحرير أط دعم ريهة تحرير الشام وسقط رها  مخط  

 منطق المقاومة ومنطق خصومها: - 2

نائب األمين العام لـ"مزب هللا" سمامة الشي  نعيم قاسم للقريب واليعيد منطق المقاومية فيي عمليية أوضح 

نا لو لم نقات  في سوريا كنا سنقات  في ك  بي  لدينا وفي ك  قرية ومدينية فيي لينيا . وريدنا ن  إالتطهير بقولل: "

ة قيي  أ  يصيلوا إليى ليهم قي  أ  ييأتوا إلينيا، ذهينيا إليى سيوريا لنقاتي  فيي الحديقية الخلفي يأنل صير لنا أ  ن هب إ

مهم، ونجحنا بحمدهللا مع محور المقاومة أ  نكسر قدرة وشوكة التكفيريين ومن وراءهم، بي  اليي ، ولنمنع تقد  

الييع  اخصير وبيدأت اليدول    رمعهيم وقاتي  بعضيهمروا فقيط بي  تشيت  كس يمن النتائج العييمية أ  هيؤلء ليم ي  

تلو انتصار في مقاب   روا، وكان  النتيجة نصرا  وا الوظيفة المطلوبة كما تصو  ى عنهم ألنهم لم يؤد  الكير  تتخل  

مد مجاهد  الحزب أهزيمة تلو هزيمة عند التكفيريين ومن وراءهم". وفي ذكر  مرور أسيول على استشهاد 

"ميا رير  فيي موارهية التكفييريين فيي ريرود عرسيال هيو أوضيح تطيييق  :ع المجتيى قال الشي  قاسيمفي مجم  

ن بهيا بيوتنيا. ى بهيا أو لنرسيمها لومية نيزي  لمعادلة الجيو والشعب والمقاومة، نحن لم نطلق معنى ال الثية لنتغن  

ل، المعادلة ال الثية هي مياة بالنسية إلينا، الجيو والشعب والمقاومة كانوا ماضيرين فيي معركية ريرود عرسيا

  السييند والييداعم والمييانع لهييؤلء أ  يييدصلوا إلييى مياشيير، والجيييو يشييك   المقاوميية تقاتيي  علييى األر  بشييك   

م ك  أشيكال اليدعم اإلعالميي والسياسيي والعمليي مين أري  أ  تتكامي  الحلقيات األراضي اللينانية، والشعب يقد  

  أنيل مين أرول اإلنتصيارات، ، ويسيج  ال الث، وكان  النتيجة ه ا النصر الكيير ال   مص  في ررود عرسال

ضياف قاسيم: "هي   أميوا مين هي   التجربية". ولألميرار فيي العيالم ليتعل   وبهجة ولياقة وتقيديما   وأك رها وضوما  

المعركة أنه  ريهة النصرة من بوابة لينا  ومن لينا ، وأنه  بالتالي ملم اإلمارة التي كانوا يحلميو  بهيا مني  
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عتدييية أتيي  ميين فقييط علييى مجموعيية محتليية م   نتصييار رييرود عرسييال لييي  انتصييارا  . بمعنييى غصيير ا2014سيينة 

الخارج من أر  أ  تدص  بلدنا وتنشر فيل الفساد، ب  أيضا هو قطيع لجي ور كيا  يمكين أ  تيدص  داصي  النسييج 

ة األوليى نيا عملنيا كحيزب هللا بحكمية ووعيي مين اللحييأن   دا  "ما مصي  أثيي  مجيد      أد ر فيل". وأك  الليناني لتؤث  

للمعركة، قلنا ل عالقة لعرسال، عرسال ومخيماتها رزء مين الدولية اللينانيية وسييادة الدولية اللينانيية، معركتنيا 

ل ميع غيياب الدولية، وعجيز السيلطة السياسيية ن يأفي ررود عرسيال إلعيادة هي   الجيرود للدولية اللينانيية". ذليك 

رهييابيين، لييم يعييد ميين مييام  لليييالد سييو  رييرام اإلإطنين ميين خيياذ قييرار لحماييية السيييادة والمييواالمتنييامرة عيين ات  

 . "المقاومة، بدماء أبنائها، وبخيراتها المتراكمة من  أك ر من ثالثة عقود

"ريهية النصيرة كاني   عليى أ    ،الشيي  عليي دعميو  ،د نائب رئي  المجل  التنفيي   فيي ميزب هللاوشد  

تها ولي  أرضا متنا عيا عليهيا، فجيرود عرسيال وواد  الخيي  وواد  ممييد لينانية معترف بليناني   أرضا   تحت   

المعركية التيي ريرت "مد ينا عل عليها". وأشار دعميو  إليى أ   ألينانية ل  را   أوقلعة الحصن وغيرها هي 

ميداث عليى المسيتو  أة ول بما يجر  مين في ررود عرسال كان  بقرار ليناني لي  لل عالقة بأ  رهة إقليمي  

ورهيود لينانيية، وبالتعياو  والتكامي  بيين المقاومية  إلقليمي والدولي، وهي معركة وطنية بامتيا  أنجزت بأيياد  ا

عين طائفية بعينهيا أو عين رهية أو ميزب، وضيد  ناتيل وليي  دفاعيا  عن لينا  بك  طوائفل ومكو   والجيو ودفاعا  

الشيهداء الي ين سيقطوا فيي "   ألى إ، لفتيا  "لينيانيينللينيا  ولكي  ال مقيقيا   ل  تهديدا  طالما شك  لة رهابي  إمجموعات 

ري  سييادة وكرامية لينيا  وليي  مين أه   المعركة هم شهداء لينانيو  قاتلوا بالنيابة عن الجميع واستشهدوا من 

قياسي  ق في  من    تحق  أغصر". وقال: "أل  ه   المقاومة صادقة ومخلصة ليلدها وشعيها استطاع   ر  شيء  أ

"معيم اللينانيين وقفيوا  لى سج  إنجا اتها وانتصاراتها". ورأ  أ   إضاف ي   كييرا   ا  نوعي   ئر إنجا ا  وبأق  الخسا

لى رانب المقاومة التي ميي  بتأييد سياسي وشعيي واسع في ه   المعركة وبما يشيل اإلرميال اليوطني الي   إ

ة األصيوات الشياذ     تنضيم  أهم وكنيا نأمي  كو  فقد عزليوا أنفسيا المشك  م  أما يحص  في معارك من ه ا النول، قل  

رين ميين تكييو  صاررييل وأ  ل تضييع نفسييها فييي دائييرة المتضيير   وأل   ،رمييال والتضييامن الييوطني الواسييعلييى اإلإ

 هزيمة اإلرهابيين".

وفي السياق نفسل أعلن نواب مزب هللا أ  "لينا  ربح مين معركية ريرود عرسيال أرضيل، ومفيه ومدتيل 

ما أنجز  الحزب "عيز   بطريقية غيير مياشيرة معادلية اليردل ضيد اإلسيرائيليين، ووف ير  الوطنية"، معتيرين أ   

سي  ة التي وف  ة الحماية ليلدنا، وهي الميل  األمن والستقرار وميل   رتها معادلة الجيو والشعب والمقاومة، وتكر 

فيل  ليي  بيوارد أ  يوظ  دوا أ  "هي ا اإلنجيا  هيو إنجيا  للجمييع، وميزب هللافي ه   المعركة أك ر فيأك ر". وأك ي

ليدور أكيير  ئة أو لتغيير المعادلت السياسية الداصلية"، مشيدين بدور الجيو "ال   يتهي يلتحقيق مكاسب سياسي  

 في المرملة المقيلة، بحيث سنكو  رنيا  إلى رنب تنسيقا  وتخطيطا  وأداء".

مين اللينيانيين، ول هيي مكير عليى    قناعية عنيد ف ية صيغيرةر  الواقع لم تعيد هي   الوقيائع تشيك  أوعلى 

ة ولالصيطفافات الطائفيية، يعي ير عين نفسيل رمهور المقاومة ومد . بلير  تضامن واسيع، عيابر للقيو  السياسيي  

 اليود   على وسائ  التواص  الرتماعي، وفي مواقف سياسيين وفنانين وناشطين وم قفين ووسائ  إعالم ل تكين  

عادية للمقاومة معزولية، فرفعي  صيوتها المشييو  صر  بدت القو  الم  أنامية  ول لمشروعها. من  صال  أللمقاومة

ومياشير،  واضيح   خياذ موقيف  والمراوغ، لكن بال طائ . ومتى تيار المستقي  وريد نفسيل محرريا ، فهيرب مين ات  

و أمية، دة للجيو، والحديث عن "ل ردو  المعركة"، والكتفاء بالتلسين عليى المقاونحو إطالق المواقف المؤي  

ي ظهيارالتمن  إعنها، على وسائ  التواص  الرتماعي، ميع  عصب الجمهور الم هيي وتوريهل بعيدا   محاولة شد  

 لمتقاتلو  رميعا "!ابأ  تطول المعركة ليخسر "

صيالل امتفيال تيأبيني فيي مسيينية  ،النائب محميد رعيد "،الوفاء للمقاومة"د رئي  كتلة صر  شد  أمن نامية  

ما فعلل المقاومو  في ررود عرسال، كا  مفخرة وعزا  للينانيين رميعا ، ومن يرد "بلدة تينين الجنوبية، على أ   

متييل المقاوميية فييي رييرود عرسييال، عليييل أ  يقييرأ أول  اإلسييرائيلي الميي هول أ  يعييرف التقييويم الحقيقييي لمييا قد  
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ر موارهة ما في لينيا ، أل  فييل مقاومية تحسين التخطييط يمتل محتومة إذا ما قر  والمصدوم، وال   ير  أ  هز

لينيا  ربيح مين معركية ريرود عرسيال أرضيل، ومفييه ". وأشيار إليى أ  "واألداء واسيتخدام األسيلحة المتنوعية

 أننيا نعتيز  "دا  ، مؤك  "ومدتل الوطنية، واستشعر اللينانيو  المهابة والعزة والكرامة والقدرة على صنع النتصار

ا  في مفه السيتقرار فيي بليدة عرسيال وفيي طمأنية النياث بوقفة ريشنا الوطني الليناني، وبالدور المهم ال   أد  

لدور أكير في المرملة المقيلة، بحيث  ئكات معيقة، وهو يتهيومماية مخيمات النا مين من أ  تحدث فيها تحر  

 ."سنكو  رنيا  إلى رنب تنسيقا  وتخطيطا  وأداء  

ها مين فهمنييا الحضييار  واليديني واإلنسيياني النيييي ، اننييا نميارث قناعاتنييا الوطنييية التيي نسييتمد  "أضياف: و

نسا  ك نسا ، كنا طائفيات ول م هييات، ب  نتعام  مع اإلونقوم بوارينا تجا  أهلنا ومجتمعنا ووطننا، ول تحر  

تنيا فهيو نييير لنيا فيي الخليق، وهي ا هيو منهجنيا ف   كا  من ديننا فهو أخ لنيا فيي اليدين، وإ  كيا  عليى غيير مل  

صييالل امتفييال تكريمييي فييي  ،الشييي  نيييي  قيياووق ،. وأشييار عضييو المجليي  المركييز  فييي مييزب هللا"وطريقتنييا

نجييا  اليي   تحقييق فييي معركيية رييرود عرسييال، أعطييى لينييا  فرصيية اإل"لييى أ   إمسييينية بلييدة تييولين الجنوبييية، 

  أميام الجييو وريود داعيو فيي ريرود رأث بعلييك والقيال، وهيو يسيه   ست نائية ومقيقيية لسيتكمال است صيالإ

وقيوة  أك ر منعة  "نتصار رع  لينا  ،ورأ  أ  ه ا اإل"محتلة في ه   الجرود ى من أر   الليناني تحرير ما تيق  

مسياند أمام التهديد التكفير ، وما كا  ليتحقق لول الموقف المقاوم لفخامة رئي  اليالد، ال   كيا  صيير داعيم و

 ."لعملية تحرير ررود عرسال

مين رانيب تييار  ص   وبياأل ،طيراف السياسييةة مين بعي  األا ما ظهر مين انزعياج ومواقيف اعتراضيي  م  أ

رهابيي "ريهة النصرة"، فلم يكين إالمستقي  و"القوات اللينانية" وغصرين على عملية تحرير ررود عرسال من 

رنيدات صارريية، ليسي  أاسيتمرار هيؤلء برهانياتهم الخاط ية والمرتيطية بلعيين عليى لكي  المط   و مفار ا  أغرييا  

ت عن نفسها في محطات عديدة ومن  فترة ليس  بالقصيرة. ويكفي اإلهي وليدة اليوم ول األم ، ب   شارة عير 

فيؤاد  ، ى رئي  كتلة المسيتقيعندما تين   2006دتل الوقائع صالل عدوا  تمو  في العام ك  ألى ما إفي ه ا السياق 

 ،ني اكغميركيية سرائيلية التي كا  يعم  لهيا العيدو عيير و ييرة الخارريية األاإل –ميركية الشروط األ ،السنيورة

عالم اللينياني عين أنيل فيي ميركي ريفر  فيلتما . وفي ه ا السياق كشف بع  اإلغونداليزا راي  والسفير األ

لي  المقاومية كي   الكيالم الميتي ل عين مشياركت ها فيي ميرب أنكير اخصيرو  عليهيا أ  يكيو  اإلرهياب لينا  تحم 

وا على وصف اإلرهابيين بـ"ال وار"، وقد موا لهم أدوات اإلعالم والحيرب والميال وصيول   عدوها فيها، وأصر 

عهيا ونيي  قياداتهاصاضي  ميرب اللينيانيين ثارة الفتنة الم هيية، لكن المقاومة بترف  إعب على ميال التحري  ولل  

ن هتفوا لشهدائها ودميائهم الطياهرة فتالقي  القنيوات الفضيائية اللينانيية التيي انقسيم  ميول المقاومية رميعا  ال ي

لسنوات لتزف  شهداءها وتتياهى بانتصاراتها، ويقف بع  السياسيين ال ين عادوها وعاندوها ميرتيكين يتلعي م 

 ك   ما يفعلل مزب هللا.للمعركة ولسنا ضد   صطابهم فيقولوا نحن ل ننكر اليعد الوطني والمحق  

ك ملف النا مين السوريين في لينا ، وانتشرت مقاطع فييديو  صييث   لكن بقدرة قادر وبتوقي     ر د ومشيو  م 

متيادلة وشائعات مسمومة وعنصرية على وسائ  التواص  بين اللينانيين والسوريين، سرت كالنار في الهشيم، 

هيييج مشياعرالحقد والضيغينة بينهميا إليى الحيدود القصيو ، فيي بقصد تأليب الشعيين على بعضهما اليع ، وت

ومساسيية يشييهدها الميييدا  السييور ، اليي   أبيير  انتصييارات اسييتراتيجية غييير مسيييوقة للجيييو  ة  مفصييلي   لحييية  

كي  سيريعا  أل المطليوب إميداث فتنية     السور  وملفائل من  شهر مزيرا  من ه ا العام. والغرف السوداء تحر 

سواء، تزامنا  مع تحريك رمر المخيمات الفلسطينية، على أ  تدص  "ضيربات  طرفين على مد   عشواء تحرق ال

إسرائيلية" ضد مواقع مزب هللا في الجرود، ينف  من صاللها إرهيابيو "النصيرة" لليدصول عليى الخيط والزميف 

يكشف ظهر الجييو نحو عرسال وما بعدها، بما يفضي إلى فر  واقع صطير في لينا  يكي   أيد  المقاومة، و

 السور  في الجانب اخصر، وبالتالي يعيد األمور الميدانية في سورية إلى المربع األول.
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عن أ  مزبا  لينانيا  فاعال ، معاديا  للمقاومة، نس ق مع رهيات إقليميية  يضا  أمعلومات صحافية لينانية كشف  

اتي  دميو  بيين اللينيانيين والسيوريين فيي لينيا  معادية هي ا السييناريو مين ألفيل إليى يائيل، بقصيد إشيعال فتيي  تق

ة تعقيب رلسية طارئية لمجلي  األمين، وقيد ي فهيم مين هنيا ليصار إلى تحقييق هيدف يتم  ي  بالمطاليية بقيوات دولي ي

 أ    "لغز" الحراك األميركي المشيو  في لينا ، بهدف اسيتحداث قاعيدة عسيكرية أميركيية فيي مطيار ريياق، إل  

ة بيدت لفتية ريدا ، عيير مزب هللا نسف السيناريو المزمع، واسيتيق بيدء عملياتيل فيي الجيرود بضيربات اسيتياقي  

تعاونل مع مخابرات الجيو الليناني، في ارت اث رؤوث وصاليا إرهابية في المخيمات الفلسطينية، أفضي  إليى 

 ه ا النصر الكاسح. ة غمنة صالل عملياتهم، أفض  إلى  للمقاومين ميل  تحييدها، ما شك  

ستراتيجي ة التي صاضها الجيو العربيي السيور  معركة الجرود هي معركة ل تنفص  عن المعارك اإل    إ

إليى  ل  ميدثا  اسيت نائيا  كيييرا ، إضيافة  هيا شيك  العراقية، ول شيك فيي أن   -ومزب هللا وصول  إلى الحدود السورية 

يهرا  على مدار الساعة بين ثالثي: مزب مضمونها ورسائلها ونتائجها العسكرية، "ل  سي ما أنها أبر ت تنسيقا  م 

هللا والجيشييين السييور  واللينيياني، اسييتوقف الخيييراء والمحل لييين العسييكريين"، وفييق تعليييق المحل يي  السياسييي 

التشيكي "غلف لر "، الي   كشيف عين نصير اسيتراتيجي قيادم سيي نجز  محيور المقاومية قيي  نهايية الصييف، 

مدث سياسي كيير في سيورية، يتم  ي  فيي  ييارة شخصيية عربيية كيييرة إليى دمشيق للقياء اليرئي  بشيار يعقيل 

 األسد.

غيياب وفي مقاب  ذلك بر  في وسائ  اإلعالم العيرية غياب لف  لتغطية معركة تحريير ريرود عرسيال. 

ريدا  لمعل قيي الشيؤو  كام  عن التلفيزة العيريية، وشييل غيياب أيضيا  عين الصيحافة المكتوبية، ميع صيم  لفي  

ع ومعلومة، ب  شيل معلومة، وأيضا  تغريدة منفردة، للتعليق والتوس  أالعسكرية والسياسية ال ين يتلق فو  أ  صير 

صة، على المواقع اإلصيارية على النترني ، بيال تعليقيات، لكنهيا اقتصرت المقاربة الخيرية، المقل  وفي التعليق. 

 تستأه  اإلشارة إليها.راءت مجتزأة ومنتقاة بعناية، 

شيكاليات الرغيية والقيدرة إتنياول  ،د. تسفي بارئيي  ،  الشؤو  الشرق أوسطي ة في صحيفة )هآرت (فمحل  

وضح أن ل طوال السنوات ال الث أف ،راضي السيادية اللينانيةرهاب على األلد  الحكومة اللينانية في موارهة اإل

  مسيم أمن دو  القدرة على تحقيق  ا  رهابيين السوريين تكتيكي  حين اإلاألصيرة تصادم الجيو الليناني  مع المسل  

راضيي اليوطن أر مزب هللا أص  الميادرة واليدء بهجوم ضيخم بهيدف تحريير ة قر  عسكر  معهم، لكن ه   المر  

خيياذ القييرار الرسييمي اللينيياني وإبعياد عناصيير "القاعييدة" عيين لينييا . وفييي سييياق اليليلية الحاصييلة علييى صييعيد ات  

  بقرار الحكومة الليناني ة عدم صو  مفاوضات مع النيام السور  مول إعادة نا مي عرسيال، استشهد المحل  

 بسيادة لينا  لكونل هو المسؤول عن الالر ين طالما هم على أراضيل.  مفاوضات كه   ستم       أة بحج  

صالقيي الي   السياسيي واألصير ، مجيم الخيواء أة  لقد كشف  المواكية السياسية لمعركية ريرود عرسيال مر  

ين يعيشييل قسييم ميين لينييا  واللينييانيين، والعقييم اليي   أصيياب النقييا  بييين القييو  السياسييية التييي تسييير علييى صط يي

ذ انقسم اللينانيو  في قراءة العملية العسكرية التي نف ي ها "ميزب هللا" فيي ريرود عرسيال إمتوا يين ل يلتقيا ، 

، "ملية العسكرية في الجيرود فيي موقيع "العمي  المقيد ث لتحريير األر ونتائجها، بين فريقين: فريق يضع الع

ويستحق عليل المقاومو  ال ناء مع أنهم ل يطليونل، كما لم يطليوا مين قيي  ثنياء عليى تضيحياتهم لتحريير لينيا  

، وفريييق يضييع هيي   العملييية، ولييو بييالمنطق الكيييد  العي ييي، فييي صانيية  2000سييرائيلي عييام ميين المييتالل اإل

لين من رمهيور ، بفضي  التحيري  والتضيلي  بع  المضل     دولةر(، في مين أ   أمصادرة قرار الدولة" )و"

ة"، ويتعياطى بمنطيق "المهيزوم" الي   ل ن  ة عليى الس يالنتها   السياسي، ينيير إليهيا باعتيارهيا "مربيا  شييعي  

اتيل الداصليية اللينانيية واإلقليميية بميا يملك قدرة على منع "محور الممانعة" من النتصار ال   سيتكو  ليل تداعي

الوقيائع ل تخفيي نفسيها: "ميزب هللا"      شييء في كي الجهات التي تحتضن ه ا الفريق. وعلى الرغم من  يخ   

ن، وهو لم يفع  ذلك في لم ولن يست مر انتصار  في الداص  الليناني المتعف   انتصر في ررود عرسال، وهو متما  

 سرائيلي من قي . لعدو اإلانتصاراتل األكير على ا
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لقيد ريياء "صطياب النتصييار" لسييمامة األميين العييام لييـ"مزب هللا" السيي د مسيين نصيير هللا أعقي  بك ييير ميين 

ف ة التي انتشيرت عليى وسيائ  التواصي  الرتمياعي. وهيو بتاريخيل النضيالي المشير  ممالت التحري  الفتنوي  

بين السن ة والشييعة، بي  عليى العكي  تماميا ، كيا   معركة ها،و سواأك  اليعد عن اعتياره   المعركة  كا  بعيدا  

ة وسواها التي غ رت ودعم  معركة تطهيير ريرود عرسيال مين رري  ي  واضحا  بشكر  المواقف الوطنية السن  

نسيانية. وكيا  أك ير وضيوما  عنيدما سيل ط الضيوء عليى األذ  الي   عداء هللا واليدين واإلأالتكفيريين المجرمين 

ك ر من غيرهم في العراق وسوريا ولينا  من "النصرة" ومن "داعو". وتيعا  ل لك، ليم يكين أسن ة   لل التعر  

ل عمليية تحريير ، ول يمكين ألا  مي هيي   انتصار "ميزب هللا" فيي الجيرود انتصيارا     عاقي  سين ي، أ  يقيي  بتحيو 

سواهم. ففي األص ، ل تم    "ريهية ك ر من أل المستفيدين من ذلك و  أهم هم ن  الجرود إلى انتصار على السن ة أل

النصرة" ول "داعو" أه  السن ة الحقيقيين، فكييف يصييح النتصيار علييهم انتصيارا  عليى السين ةر وهي  كاني  

ميركي والررعي ماميتين لحميى أهي  السين ةر لقيد كانتيا ورقتيين "النصرة" و"داعو" العميلتا  للصهيوني واأل

د مجيارة شيطرنج صيغيرة عليى رقعية واسيعة مين الصيراعات ف، ومجير  سياسيتين قي رتين بعنيوا  دينيي مزي ي

وتميد دت نحيو العيراق والييمن وعملي  عليى تمزييق  ،طييح مصير وتيون المفتعلة التي قس م  ليييا وكادت أ  ت  

 صريطتي سوريا ولينا .

 

 ات المعركة:حيثي   - 3

"منطقة     أد ك  أوفد من قضاء  ملة، مام أ، وفي كلمة للنائب )في مينل( العماد ميشال عون2015من  العام 

السييلطة بكيي  و رائهييا  هييا المسييلحو "، داعيييا  لييى المسييامة التييي امتل  إنيرا   ،  صطييرا  عرسييال ل تييزال تشييك  

لقيام قاعدة عسكرية كييرة  هناك مجال   روا ررود عرسال أل     "يأص وا القرار ويحر  ألى ومسؤوليها العسكريين

ك فيي الحيرب ل تيزال تيرف  القييام بالعمليية العسيكرية والجييو الي   ل يتحير   "الحكومية للمسلحين"، مضيفا  

 ينكسر ويهترئ".

في هجوم إرهابيي"ريهة النصرة" على  2014الجيو الليناني ال   كا  قد صسر في شهر غب     أوالواقع 

تنفيي  هي ا الهجيوم وتحقييق ى هيو   يتيول  أاطا  وعسكريين وضي   ى قيادة  مراكز  شهداء ووقع لل أسر ، كا  يتمن  

ة المريضة بالعجز والتعصب الطيائفي مين رهية وضيرورة التنسييق ميع ه ا النتصار. ولكن الحسابات السياسي  

 ث لسنوات.داء واريل المقد  أصر  أعاق  مركتل ومنعتل من أالجيو السور  من رهة  

داء واريهيا سالمية الرائيدة كعادتهيا ألة لنطالق المقاومة اإلة والعمالني  هك ا  اكتمل  اليروف الموضوعي  

اسيتغرق سي   سينوات  ضيخما   طيا  نساني ولتنسف، كما هو معتاد، صالل أييام قليلية مخط  صالقي واإلالوطني واأل

ة ودول كيير  ة ودول عربي يالي   شيارك  فييل إسيرائي  وقيو  محلي ي من العم  اللورستي والستخيار  الشاق  

تي  أبييب شيعرت بالخييةوبالصيدمة     أزاف المقاومة ومجتمعها المدني بحييث مليفة لها في المنطقة بهدف استن

 -سيالمية فيي أعقيد التتضياري  اللينانيية مرة أصر  وهي تتابع اإلنجا  العسكر  النيوعي لمقياتلي المقاومية اإل

را  للموارهة الكير  مع مزب  السورية، بورل مسل حين تكفيري ين تم   تعي تهم لسنوات    هللا.طوال تحضُّ

خط  ذ  كان  كافية مت ى ي حقق رريال ميزب هللا األإأياٌم قليلة  يا كيا  م  طيا  ليل. فعليى شياوث تقيد ما  أسيرل مم 

الصعيد العسكر  استطال الحزب من صالل تكتيكاتيل العسيكرية المسيتحدثة، بحسيب الخييراء اإلسيرائليين، مين 

ة ومسيتحيلة بسييب غيياب المسياندة الجويية، صيعي عيد  ة صصوصا في ظروف رغرافيية ت  ة مهم  ظهار صيرة قتالي  إ

ة. ول ي عيد هي ا األمير صة مختلفة بهدف اصتيار رهيو يتهم العملياتي يباإلضافة إلى قيامل ب رسال عناصر متخص  

مفارأة، مقارنة  بخيرات المقاومين القتالية ضيد العيدو الصيهيوني التيي تعيود إليى عشيرات السينين، ومقيارعتهم 

. ولكن عوام  عد ة كان  تشي بأ   معركة ريرود عرسيال قيد 2011ن في سوريا من  العام لإلرهابيين التكفيريي

ييطيول ميد  أتكيو  أك ير صييعوبة  و ر  الواقييع، مييث الجغرافييا التييي تيدور عليهيا العمليييات أا مصي  عليى ة مم 

وفيها الك ير مترا عن سطح اليحر،  2000صعية للغاية، وشديدة الوعورة، والجزء األكير منها يرتفع أك ر من 
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طييعة ه   المنطقة الوعرة تؤد  دورا  إيجابيا       من الوديا  والتالل والهضاب والمغاور والكهوف، وبالتالي ف

ة ليكمنوا للمقاومين، نهم من استغالل تضاريسها الطييعي  رهابيين المستحكمين في مالة دفال، إذ تمك  لمصلحة اإل

للدرول، التي يملكو  أعيدادا  كيييرة منهيا، ويوقعيوا أكيير عيدد ممكين هة، المضادة مستخدمين الصواري  المور  

من الخسائر في صفوف المهارمين. أضف إلى ذلك، أ   المقاومية ت قاتي  فرقيا  إرهابيية ت عيد  مين قيوات "النخيية" 

 حة في سوريا. فاإلرهابيو  فيي ريرود عرسيال صييروا المنطقية التيي ينتشيرو  فيهيا مني بين المجموعات المسل  

   هيؤلء كيا  أس   سنوات ريدا ، وبالستناد إلى عام  الجغرافيا واليروف القتاليية ليـ"النصرة"، ي مكين القيول 

ة طويلية وشيديدة الشراسية، ضيد  المقاومية والجييو السيور  الي   من المفتر  بهيم أ  يخوضيوا مربيا  دفاعي ي

حت  من األراضي السورية. ميع ذليك، ل ي م كين إنكيار أ   الموارهيات كاني  عنيفية ومكلفية، ي قاتلهم في الشق  الم 

 لكنها انته  لمصلحة المقاومة مع تحرير كام  ررود فليطا السورية.

ليي  إلييى "كارثيية اسييتراتيجية"، بحسييب توصيييف أمييد المحللييين العسييكريين      ليي لكف "صييدمة النتييائج" تحو 

ت  أبيب من مغي ة الدصول على صط المعارك التيي اإلسرائيليين على القناة ال انية العيرية، ال   لم يترد د بتح ير 

كشف مصدر صيحافي روسيي  المسلحين "الحلفاء" في ررود عرسال، في وق    يخوضها مقاتلو مزب هللا ضد  

أ  رنرال  سابقا  في الجيو اإلسرائيلي نق  عن مسؤول أمني أردني وصفل بـ"رفيع المستو "، معلومات تشير 

يسرائي ، رد  عد ها الحزب إلإلى مفارأة "غير مسيوقة" أ ل ألهيداف تابعية ليل فيي الجيرود، ا  على أ  ضيربة تور 

 من مكا  غير متوقَّع على اإلطالق.

 

 وراق الجيوستراتيجية:خلط األ – 4

"ميزب هللا" نجيح فيي معركتيل األصييرة فيي ريرود عرسيال ضيد  كشف  تقيارير إسيرائيلية عدييدة، عين أ   

من صالل متابعية يوميية دقيقية لمعيارك الحيزب مين قيي  العدييد مين الخييراء  "ريهة النصرة"، وراء ه ا التقييم

والمحللين العسكريين اإلسرائيليين. وصرر  تقارير إسرائيلية عسكرية صاصة إلى الضوء ممل  نتيائج وتقيييم 

  القيييادة العسييكرية اإلسييرائيلية للمعركيية التييي انتصيير فيهييا الحييزب، ميييث أشيياد محللييو  عسييكريو  إسييرائيليو

حة عليى الحيدود السيورية بتكتيكات الحزب النوعية التي كان  الدافع األساث لنتصيار  عليى الجماعيات المسيل  

م اإلعالم اإلسرائيلي مدث المعارك في ريرود عرسيال اللينانيية، كخطيوة إلعيادة أصر ، قد   اللينانية. ومن رهة  

ادة العسكرية اإلسرائيلية فرصة تقيديروتحلي  دراسة قدرات الحزب العسكرية والتكتيكية من رهة، وإعطاء القي

 .، من رهة  أصر ر على إسرائي أنل سيؤث   للوضع السياسي واألمني الراهن ال   ل شك  

مها صيراء ومحللو  عسكريو  سابقو  إلى معلومات وتقييمات قد   بدورها كشف  صحف إسرائيلية استنادا  

لي  عليى الصيعيد العسيكر  فقيط، بي  عليى صيعد  ،النتصارصيرة "مزب هللا" استطال في المعركة األعن أ   

مختلفة أبر ها على الصعيد المعنو  والنفسي، ميث استطال الحزب رفع معنويات مقاتليل ومناصير  لي  في 

  ذلك الحدود اللينانية ليص  إلى سوريا والعراق ودول أصر . ه ا عدا عن الحرب النفسيية لينا  ومد  ب  تعد  

رة أصير ، مين صيالل رسيائ  مصيو   المسيلحين مين رهية، وإسيرائي  مين رهية   زب باعتمادها ضد  التي نجح الح

ه  فيها رسائ  مياشرة إلى القيادة العسكرية اإلسرائيلية ومن بينها رسالة شخصية إلى الناطق باسم الجييو رد  و  

 اإلسرائيلي أفيخا  أدرعي.

سيالمية اللينانيية السيور  الياسي ، والمقاومية اإلت  نتيائج المعيارك والموارهيات بيين الجييو العربيي ألقد 

طييات الغييرب غصيير معاكسيية لكيي  مخط   والقييو  الصييديقة ميين رانييب، وبييين المجموعييات اإلرهابييية ميين رانييب  

ذ إفية فيي المنطقية، ة والمتخل  ل، كميا أنهيا كاني  مخالفية لجمييع أوهيام األنيمية الررعي يلف ي السيتعمار  ومين ليف  

ثاني وأردوغا  وقو  اإلصوا  المسلمين النتها يين وانته  إلى غير ررعة كي  سقط  مطامع غل سعود وغل 

أمييامهم غييير التسييليم بيياألمر الواقييع والعتييراف بالهزيميية وفشييلهم فييي تنفييي  المشييرول  ولييم ييييق   ،وهييامهمأ

حييورت ررامييية المختلفيية. كيي لك، لقييد تمالسييتعمار  الغربييي المحمييول علييى األدوات اإلرهابييية وتنييماتهييا اإل
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الرهانييات الصييهيونية والعربييية الررعييية والدولييية فييي السيينوات األولييى ميين األمييداث السييورية علييى القييو  

  ميين مييزب هللا وإعييادة إنتيياج بي يية إقليمييية ت طيييق واشيينطن بموريهييا ميي  الييتخل  أشيية، علييى التكفيرييية المتوم  

سيرها أا  يطليق ييدها فيي المنطقية با  إقليمي ير لتي  أبييب مزاميا  أمني يسيطرتها على سوريا ولينا  والمنطقية، وتيوف  

وهام، ترارع  سيقوف رهانيات هي   في موارهة المقاومة في لينا . لكن مع تيد د ه   اخمال واأل أص    وبشك   

ق  قيدا  على هيامو   ه   القو  العميلة والمأرورة على األالجهات إلى مستويات تطمح من صاللها إلى أ  تشك  

مين قيي  المقاومية فيي موارهية أ  عيدوا  إسيرائيلي، وصيول  إليى محاولية اسيتنزافها وإشيغالها والمناورة  د  الر  

ط ، بفعيي  هزيميية المخط يي"الرهانييات –السييقوف "دة. ومييع تهيياو  سلسييلة وتشييتي  قييدراتها علييى ريهييات متعييد  

في السامة السورية، وبعد استنزاف قدراتهم، ترارع اليدور اليوظيفي  األميركي ــ باألصالة، والتكفيريين، كأداة  

ومياشير عين موقيع  صيريح   منها. وأك ر من عيَّير بشيك    له   الجماعات بما يتناسب مع النتشار الجغرافي لك    

مييم سييتراتيجية اإلسييرائيلية، كييا  رئييي  الييو راء بنيييامين نتنييياهو، اليي   ميي َّر فييي األهيي ا الييدور فييي سييياق اإل

لورييل مييع الجيييو  المتحييدة، وفييي مناسيييات أصيير  أيضييا ، ميين هزيميية داعييو وتييرك إيييرا  )وملفاءهييا( ورهييا  

ر موقفا  مشابها  عند  يارتيل ل انتصار في المعركة وصسارة للحرب. ثم كر  سرائيلي، واصفا  ه ا السيناريو بأن  اإل

هي ا  ئفيي تراريع كييير، وإييرا  تحياول أ  تملي"داعيو  را  مين أ   الجول  برفقة كيار القيادة العسيكريين، محي   

ر، في مؤتمر هرتسيليا السنة الماضيية، مين الفراغ". وأيضا  رئي  الستخيارات اللواء هرتسي هليفي ال   م   

 صطورة مفاعي  القضاء على داعو، وتأثير ذلك على معادلة الصرال مع إسرائي  لصالح مزب هللا وملفائل.

ام األمني" لحمايية إسيرائي  هيو العنيوا  اليرئي  الفعليي الي   يحكيم أداء هي   في الجنوب بات دور "الحز

 الجماعات المجرمة، إلى مين تيلور القرار اإلقليمي والدولي بالستغناء عنها بعد استنفاد دورها ووظيفتها.

 داء دور العيا ل الي   يسيعى للفصي  بيينأفي الشيرق السيور  ماولي  هي   القيو  المشييوهة وميا تيزال، 

سييامات محييور المقاوميية فييي لينييا  وسييوريا وبييين عمقهييا العراقييي واإليرانييي. وفييي سييامات أصيير ، مييا  اليي  

الحاريية إليهييا لمواصييلة عملييية اسييتنزاف الدوليية السييورية وملفائهييا، كجييزء ميين أوراق الضييغط والمسيياومة 

وظيفي المركييز  لهيي   سييتراتيجية علييى طاوليية المفاوضييات. أمييا فييي الجييرود اللينانييية، فقييد بييات الييدور اليياإل

ها  بشك    رئي  باتجا  لينا ، صاصة بعيدما فقيدت التواصي  ميع عمقهيا السيور ، وبيات تأثيرهيا  الجماعات مور 

 مضى. ة من أ  وق   على السامة السورية أك ر ضعفا  ومحدودي  

لسييامة نطالقييا  ميين القوالييب نفسييها التييي تحكييم المقاربيية اإلسييرائيلية لمجميي  دور هيي   الجماعييات علييى اإ

السورية، كا  وما  ال الرها  اإلسرائيلي على أ  تكو  ه   الجماعات مصدر تهديد للجيهة الداصلية والخلفيية 

ركا  بيني غانت (، ومحاولة إشغالل وفر  قيود على هامشل فيي المييادرة لحزب هللا )بحسب تعيير رئي  األ

ة ى كونهيا ورقية يمكين للعدييد مين الجهيات اإلقليمي يب اإلسيرائيلي ضيد لينيا ، إضيافة إليفي موارهة التوث   د  والر  

ة، ومتى بع  المحلية، توظيفها في السامة اللينانيية كميا مصي  فيي أك ير مين بليد عربيي. وهنيا ينيغيي والدولي  

ل ليي  ردييدا  الرهيا  اإلسيرائيلي عليى الجيهية الخلفيية لحيزب هللا فيي اليداص  اللينياني، وتحدييدا  مني  الت كير بأن  

مر الي   عادية للمقاومة سع  وتسعى دائما لنزل سالمها، األيو السور  من لينا  وتشكي  سلطة م  صروج الج

سيرائيلية فيي مينيل، ورئيي  معهيد أبحياث األمين ومياشر رئي  الستخيارات العسكرية اإل صريح   كشفل بشك   

غب  10ـيـ  2957ـيـ العيدد  "األصييار"، )2016القومي الحالي، اللواء عاموث يادلين صالل مؤتمر المعهد عام 

 ــ إسرائي : أردنا ردل مزب هللا فردعنا(. 2016

قها مزب هللا في معركة تحرير الجرود من سيطرة تنييم "القاعدة في ذروة النتصارات السريعة التي مق  

ليى ريهة النصرة"، عليى أ  يتيعهيا لمقيا  تحريرهيا مين ربقية تنيييم "داعيو"، مين المسيل م بيل، وبالسيتناد إ –

مية فيي منسوب القلق في ت  أبيب بلغ مسيتويات متقد   مجم  رؤية المؤسستين السياسية واألمنية اإلسرائيلية، أ   

 ضوء النتائج والتداعيات التالية:
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* القضاء عليى سييطرة هي   الجماعيات فيي الجيرود يعنيي سيقوط الرهيا  عليهيا كمصيدر تهدييد عسيكر  

 إشغال واستنزاف وتقييد لهامو مزب هللا في موارهة أ  عدوا  إسرائيلي.للجيهة الداصلية في لينا . وكعام  

عاديية للمقاومية فيي لينيا  والمنطقية، إميد  أهيم أوراق المنياورة والبتيزا  ليديها عليى * سلب الجهات الم  

يي ب عنييل إضييعاف مكانيية هيي   الجهييات، والرهييا  عليهييا، فييي سييياق السييتراتيجية ا سيييترت  السييامة اللينانييية، مم 

 مة لموارهة مزب هللا.اإلسرائيلية المصم  

* القلق األك ر مضورا  في وعي ومسابات المؤسسة اإلسرائيلية، لنامية تحقق السيناريو الي   استشيرفتل 

، قييي  أك يير ميين سيينة، علييى لسييا  رئييي  الجيهيية الشييمالية، وميين "مييا "أالسييتخيارات العسييكرية اإلسييرائيلية، 

نيسيا   23 - 2870العيدد  -مزب هللا "تحول فعال  إلى درل لينا ". )األصيار  ضمنها لينا ، عندما لف  إلى أ   

ليى أ  يييدو ميزب هللا فيي الوريدا  العيام إط اإلسيرائيلي الي   طالميا سيعى ل المخط ي(، وه ا يعني تصد  2016

مي لينا  من لى رنب مع الجيو الليناني، يحإالليناني كما لو أنل مشكلة، ولي  عام  قوة ومصانة ومنعة، رنيا  

منيية د أ  المعطيى الي   عيزَّ  القليق فيي تي  أبييب، وأرهزتهيا األاألصطار اإلسيرائيلية واإلرهابيية. ومين المؤك ي

ضياف ذليك إليى معاينية والسياسية، هو التأييد واللتفاف الشعيي الواسع مول عمليية تحريير الجيرود اللينانيية. ي  

تل اللينانيية، ل يعم  صالفا  لهوي  الخاصةبتيهير مزب هللا وكأن  إسرائي  بأسف وأسى كييرين ضيال استراتيجيتها 

م ييث، إلدصالهيا فيي اليوعي الجمعيي  وهي التي سع  وشركاؤها في الهدف، في لينيا  وصيارج لينيا ، وبشيك   

لين ز وتداعياتل السليية على إسرائي . ونج  للينانيين، لكن بال طائ . وه ا الفش  هو نتيجة من نتائج النتصار الم  

شيادة يكو  صافيا  على ت  أبيب تكت   معيم اللينيانيين ميول ميزب هللا، وتأيييدهم العيارم للمعركية وأهيدافها، واإل

التي قد ل تكو  مسيوقة لعامة اللينانيين، والتي اضيطرت معهيا متيى قييادات رهيات لينانيية عليى صصيومة ميع 

ذاتهيا تعيد   ار إلى مجاراة الواقع. وهي   النقطية بحيدد  المقاومة إلى اإلنسياق وراء المراوغة في التأييد، والضطر

 انكسارا  لستراتيجية إسرائي  وملفائها في التحري  الممنهج لتشويل صورة وسمعة مزب هللا الناصعتين.

عليييى المعنييييين و غرال  أمعركييية ريييرود عرسيييال ونتائجهيييا سيييتفر  نفسيييها عيييارال   ميييوال إ   فيييي كييي  األ

ث ميع معركية اسيتعادة الجييو السيور  وميزب هللا مدينية مليب. ففيي مينيل، عميد اإلسرائيليين، تماميا  كميا ميد

ت المعنيو  اإل سرائيليو  إلى الصم  البتدائي. وبعد انتهاء المعركة وإعال  انتصار أعداء إسرائي  فيهيا، كير 

ييدات الكيير  التيي سيتراتيجية لسيتعادة المدينية، والتهدرة من التداعيات السليية اإلسيحة التعليقات بوفرة، مح   

   لها، على المستو  الجيوسياسي السور .تؤس  

دت األوسيياط الدييلوماسييية الغربييية علييى أ  انتصييارات مييزب هللا الجيوسييتراتيجية صرشييد  فييي المقلييب اخ

ة والمتواصلة من شأنها أ  تخلط األوراق والحسابات السياسية الدولية واإلقليمية.وهي ستكو  لها، من المستمر  

هيي   اإلنتصييارات بأبعادهييا  ك، تييداعياتها علييى الوضييع الييداصلي اللينيياني واسييتحقاقاتل المختلفيية، كمييا أ   دو  شيي

  يحسيب قادتهيا ورنرالتهيا أليف أليى إسرائي  التي تجد نفسها مضطرة إرباكات إالعسكرية المحضة تزيد من 

لينييا ، صاصيية أ  التكتيكييات روا بييأ  مغييامرة عسييكرية طائشيية وغييير محسييوبة ريييدا ضييد مسيياب قييي  أ  يفك يي

العسكرية واألسلحة النوعية الجديدة التي يستخدمها الحيزب فيي معركية القلميو  قيد رعلي  الخطيط اإلسيرائيلية 

الموضييوعة ميين قييي  المؤسسيية العسييكرية اإلسييرائيلية لرتيييال رنييوب لينييا  بأرتييال المييدرعات وقييوات المشيياة 

مين دو  ريدو  كونهيا ل تأصي  فيي العتييار القيدرات  صططيا   صييح أقيد  ،وتوريل الضربات الجوية التقليديية

اتهيا ل الهائلة الجديدة التي بات مزب هللا يملكها والتي على ما ييدو هناك الك يير مين المفاريآت النوعيية فيي طي  

سيرائي  فيي أ  ميرب مقيلية أ  تقليب إمفارئ في وريل  والتي من شأ  استخدامها بشك    ا،علن عنهيزال غير م  

سيتراتيجية سيرائي  يفيوق بنتائجيل اإلإكييير عليى  الحسابات لنامية تمكين مزب هللا من تحقييق انتصيار ثيا   ك  

ستراتيجي من شأنل أ  فيل أ  تحقيق م   ه ا النتصار المفصلي واإل ا ل شك  . ومم  2006انتصار مرب تمو  

  الصيهيوني ول ملفياؤ  فيي المنطقية األمر الي   ل يحتمليل الكييا،يقلب موا ين القيو  فيي كي  أررياء المنطقية

  إسيرائي  ة التي ميا انفك يمنشأ ه   المقاربة اإلسرائيلية هو الخشية من اإلضرار بالصورة النمطي   والعالم.ولع   
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ا هو عليل تنيييم القاعيدة أو تنيييم داعيو.  تسعى إلى إلياسها لحزب هللا، بوصفل رهة "إرهابية"، ل يختلف عم 

تها، إلى تجهي  الجهة التي يحاربها مزب ة السرائيلية تقارير عمدت، على قل  تغطية الخيري  من هنا، تير  في ال

ينتشرو  عليى الحيدود الشيرقية ميع سيوريا. فيي مقابي   "مسل حو  سن ة"هم إلى أن   هللا في ررود عرسال، مشيرة  

وتعييداد شييهدائل مييع  "صسييائر مييزب هللا"صيية، علييى سييرائيلية، وإ  ريياءت مقل  ييية اإلارصيتركيييز التقييارير اإل

 تحدي ات متتابعة من ه   الجهة تحديدا .

  في الك ير مين بقيع التيوتر فيي المنطقية ستفحد   اإلسرائيلي الم  التدص      ألة من ه ا المنطلق نجد في المحص  

 اء نتيائج معركية إسواء فيي سيوريا أو العيراق أو لينيا  أو متيى الييمن، قيد أصيابل الكميو  والصيدمة والخييية 

متالل اإلسرائيلي بأولويات اليداص  وبخاصية فيي ل بالرغم من انشغال سلطات اإلن  أررود عرسال. ونحن نر  

ط بهيا القدث المحتلة والمسجد األقصى، وبمعالجية المشيكلة الدبلوماسيية ميع األرد ، ومشيكلة الفسياد التيي تيور  

رية اإلسرائيلية قام  برصد مجريات معركة الجرود ونتائجهيا د أ  األرهزة األمنية والعسكنتنياهو، فمن المؤك  

ر قيدرات ميزب هللا السياسية والعسكرية ودروسها األمنية والعسكرية، وبخاصة مين مييث رصيد وتحليي  تطيو  

اليي   نشيير  ،اإلسييرائيلي  nzivnetالتكتيكييية العسييكرية. وقييد كسيير الصييم  اإلسييرائيلي هيي ا موقييع "نزيفنيي "  

ا  ن  قصيفا  ميدفعي  مزب هللا صا  في ررود عرسال على مد  أربعة أيام "معارك قاسية تضيم    أتقريرا  يقول 

  غلييات ثقيلية م ي  الميدرعات ويشيغ   ب  ميدر   ومتى معارك ورها  لورل، بحيث يمكن رؤية الحزب يعم  كجيو  

صية ي القيوة المخص  وهي -قوة الرضوا  وناقالت الجند المدرعة والمدفعية وق ائف الهاو  وغيرها، في مين أ   

دة م   السيطرة على أماكن معزولية   أعمال كوماندوث معق  تنف   -لمتالل الجلي  في الحرب المقيلة مع إسرائي 

قهيا مين بيدايتها دة فيي لينيا ، وطي  "ميزب هللا أع يد عمليية عسيكرية معق ي وعلى الكهوف". وأشار الموقيع إليى أ   

صارريية". ولفي  التقريير نفسيل إليى أ  ميزب هللا ل يييدو فيي الفييلم ومتى نهايتها، تقرييا  من دو  أ  مسياعدة 

كمنيمة تعم  وفق مرب العصابات، كما عرفتل إسيرائي  فيي تسيعينات القير  العشيرين وبدايية األلفيية ال ال ية. 

"ففي الفيلم يمكن رؤية علمي مزب هللا ولينيا  يرفرفيا  سيويا  مكيا  عليم "القاعيدة" عليى رأث تلية فيي منطقية 

اد  الخي . وه   هي صورة نصر مزب هللا على اإلرهاب. لي  في ملب ول في درعا ب  فيي عرسيال، فيي و

 اليي . مزب هللا عاد للقتال على اليي ، وييعث إلينا إشارات أيضا ، ولي  هناك أمد يستطيع أ  يوقفهم".

  رسيالة شخصيية إليى ميزب هللا أرسي في المجال نفسل كشف  صحيفة يديعوت أمرونوت اإلسرائيلية، أ   

ن  صورة لمقاوم من مزب هللا في ررود عرسال، متالل، أفيخا  أدرعي، تضم  الناطق الرسمي باسم ريو اإل

ب فيي ريهية النصيرة، تمهييدا  لقتحيام الجليي "، وانتشيرت الرسيالة التيي يرفع لفتية مكتيوب عليهيا "نحين نتيدر  

إرسال الحزب الصيورة مياشيرة للنياطق اإلسيرائيلي ن  الصورة على شيكات التواص  الرتماعي، وبعد تضم  

أدرعييي علييى الصييورة بضييحكة كييييرة وابتسييامة واسييعة،  علييى صييفحتل علييى تييويتر وفييي  بييوك، وقييد رد  

 في ملقة رديدة من مفارآتكم الفاشلة". ونزلتم سهال   وقال:"مللتم أهال  

وني، يخفي صلفيل مالميح أكيير بك يير مين السجال الواقع بين المقاومة اإلسالمية والعدو الصهي والحقيقة أ   

ر فيها دولة الميتالل بها الناطق باسم ريو المتالل، فهناك رسائ  واضحة من الحزب يح    ة التي رد  السطحي  

 ا  رهيابيين صاصية ريهية النصيرة المدعومية عسيكري  ليى رانيب اإلإمياشر فيي هي   المعركية  من المساهمة بشك   

ل قييد طييرأ تطييور كيييير فييي قييدرات بأن يي مييد يشييك  أم ل ميين قييي  العييدو. علييى ضييوء مييا تقييد   ا  ولورسييتي   ا  ومعلوماتي يي

مييير الييي   لمييييل الخييييراء العسيييكريو  والمحلليييو  السياسييييو  األ ،منييييةسيييالمية العسيييكرية واألالمقاومييية اإل

د قيي  مياشيرتها حة في الجروة المعلومات التي رمعتها عن المجموعات اإلرهابية المسل  سرائيليو  لنامية دق  اإل

العملييية العسييكرية، وذلييك سييواء عييير السييتخيارات اليشييرية أو التكنولورييية، وصصوصييا  الطييائرات المسيييرة 

يي ة التنسيييق بييين ومييدات المقاوميية ميين رهيية   مالمييية براعيية التخطيييط للعملييية وامترافي يي)درونييز(، وكيي لك تم 

 رهة ثال ة.والجيو السور  من رهة أصر ، وك لك مع الجيو الليناني من 
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لية بجيهية وي حسب للمقاومة نجاعة الحرب النفسية واإلعالمية التي شن تها على المجموعات المسلحة المتم   

ي حي الجيهية باإلميياط ا أسيفر عين إصيابة الك يير مين مسيل  النصرة، أو هي ية تحريير الشيام كميا سيم   نفسيها، مم 

 ليع  اخصر.  إلى فرار بعضهم واستسالم اوالنهزام المعنو ، ما أد  

وتحيييد الك يير مين  ،ر اليداصلي اللينيانيسالمية في صفي  التيوت  التطور األبر  هو نجال المقاومة اإل ولع   

األطراف التي كان  تعار  من باب النكد والكييد السياسيي أ  عمليية عسيكرية لتحريير ريرود عرسيال تحي  

قاومية عليى سيالمة الميدنيين اللينيانيين مين غطاء م هيي مينا  وسياد  مزعوم مينا  غصر، فضال  عن ميرل الم

مواطني بلدة عرسال أو النا مين السيوريين المقيميين فيي مخيميات اليليدة، وذليك بالتنسييق ميع الجييو اللينياني 

 والفعاليات المحلية.

وبييالعودة إلييى القلييق اإلسييرائيلي ميين تنييامي قييدرات مييزب هللا العسييكرية ومهييارات كييوادر  ومقاتليييل فييي  

 كر كيف كان  إسرائي ، مكومة وريشيا  واسيتخيارات وإعالميا ، تتيابع معركية تحريير المقاومية ليليدة سوريا، ن

القصير في سوريا، وغيرهيا مين المعيارك األصير  التيي صاضيها الحيزب فيي سيوريا، مين دمشيق وريفهيا إليى 

 مم  وملب وملب وتدمر ودير الزور.

في رنوب سوريا وتهديد  للكيا  اإلسرائيلي، لقربل  ا  الخوف اإلسرائيلي من مضور مزب هللاولم يعد سر  

من الجول  السور  المحت  ومستوطنات الجليي  فيي فلسيطين المحتلية، ميا يجعي  فيي مسيابات اإلسيرائيلي أ  

إلى الحدود مع سوريا، ب  ربميا تكيو   المعركة المقيلة مع مزب هللا لن تقتصر على الحدود مع لينا  ب  ستمتد  

ة من سوريا، من القنيطرة والقصير والقلمو  وغيرها من المناطق السورية. وقي  فترة ورييزة المعركة الرئيس

ات المعيارك نشرت صحيفة "هآرت " اإلسرائيلية تقرييرا  عسيكريا  يكشيف ميد  القليق اإلسيرائيلي مين مسيتجد  

سييكريا  فيي المنطقيية،   قييوة ميزب هللا لورسيتيا  وعهيا تعيز  عليى طيول الحييدود العراقيية السيورية، والتييي رأت أن  

باعتيييار أ  نجييال الجيشييين العراقييي والسييور  بالنتقييال إلييى الحييدود بييين الييدولتين والسيييطرة علييى المنطقيية 

ن ميزب هللا مين اسيتخدامل لنقي  العتياد واألسيلحة والقيوات   استراتيجي سييمك  بر   الحدودية سيسمح ب قامة ممر  

 واإلمدادات المختلفة.

ن قيوات الحشيد إقصياء "داعيو" عين الحيدود العراقيية السيورية مك ي اإلسرائيلية إلى أ   وأشارت الصحيفة 

ستيالء على مواقع ومناطق استراتيجية وبينها المنطقة الصيحراوية غربيي الموصي  القرييية مين الشعيي من اإل

عن الميدير العيام ة تلك المنطقة إذ نقل  "هآرت " دت الستخيارات اإلسرائيلية على مد  أهمي  سوريا، ميث أك  

"الحيدود بيين سيوريا والعيراق هيي المكيا      ألو ارة شؤو  الستخيارات اإلسرائيلية، مغا  تسوري ي ، قولل 

 وهناك ستحدد صورة الوضع اإلقليمي". ،األهم في المنطقة اخ 

المقابلية ل فيي ميال سييطر الجييو السيور  عليى المنياطق الحدوديية وأشارت التقديرات اإلسرائيلية إلى أن  

هيي    عييودة الجيييو السييور  إلييى مواقعييل فييي هضييية الجييول  المحتليية، فيي    لإمكانييية أصيييح هنيياك لييألرد  و

 التطورات ستكو  كفيلة  بتغيير المسارات الجيوستراتيجية في المنطقة في السنوات المقيلة.  

قادرة على الوصيول إليى  د أمين عام مزب هللا سمامة السيد مسن نصر هللا بأ  صواري  مزب هللالقد هد  

وفي هي ا السيياق ييأتي التهويي  اإلسيرائيلي المسيتمر مين مخياطر نقي  شيحنات  ،رميع أراضي فلسطين المحتلة

سالل استراتيجي من إيرا  وسوريا إلى مزب هللا، وصصوصا  الصواري  بعييدة الميد  والدقيقية، وصيول  إليى 

ر رئي  أركيا  الجييو اإلسيرائيلي ي داص  لينا . وقد كر  التح ير من مخاطر إنشاء مصنع للصواري  الدقيقة ف

ورئي  شيعية السيتخيارات اإلسيرائيلية "أميا " وغيرهميا مين المسيؤولين اإلسيرائيليين ميرارا  صيالل السينتين 

األصيرتين من أ  مزب هللا يعتير التهديد األكير عليى إسيرائي ، بيرغم انشيغالل فيي الحيرب السيورية، مشييرين 

ة ضيد ة وصاصية الهجومي ية، فضيال  عين تجربتيل القتالي يسانتل الصاروصية بعيدة المد  وشديدة الدق يإلى تنامي تر

  أل  عيدوا  صيهيوني مقيي .  هيا فيي التصيد  حة في سوريا، إلى المفارآت التيي يخي  الجماعات التكفيرية المسل  

 11اسي بمناسية ذكر  مرور فرئي  هي ة األركا  اإلسرائيلي، الجنرال غاد  أيزنكوت، قال صالل مؤتمر در
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را  مزب هللا والجيهة الشمالية ل يزال  يتصيد      أ،  2006عاما  على "مرب لينا  ال انية"، أ  عدوا  تمو  

دها مييزب هللا "والمشيياك  القتصييادية أولويييات الجيييو اإلسييرائيلي، مشيييرا  إلييى أنييل بييرغم الخسييائر التييي تكي يي

ميزب هللا قيد اكتسيب صييرة  ائدين كييرين صالل السنوات السيع األصيرة، ف    والمعنوية التي يوارهها، وفقدانل ق

 في ميادين القتال التي شارك فيها، والجيو اإلسرائيلي ل يغ  النير عن ه ا".

ة التيي سييعم  عليهيا اإلسيرائيلية المضياد   –على الرغم من ك  شيء، ييقى السؤال مول الخطة األميركية 

ي ا  رراميية مرملي يلجماعات اإلالطرفا  بعد فش  ه   ا   منهيا، لكنهيا سيتيقى تعير  نفسيها فيي فيي تحقييق المؤم 

ط الشييرق نجييا  مخط ييإل شيية سييعيا  ة المتوم    تجييد ميين يشييتر  صييدماتها التخرييي ييأسييوق النخاسيية الييدولي عسييى 

 مة وهدر قواها وطاقاتها.وسط الكيير الخادم للصهيونية والقائم على تمزيق األاأل

 

 خاتمة:

ة ة الوطني يالمكانة النضالي   كشف انتصار مزب هللا في معركة ررود عرسال، بيروفها ونتائجها، سمو   لقد

ن الحيزب مين تحرييك ة. فعليى المسيتو  اليدولي، تمك ية والدولي يقليمي  ة واإلالتي بلغها على مختلف الصعد المحلي  

ة. وبعييد الجوليية ميية إرهابي ييعلييى أنييل مني   انييا  وبهت فتل  ورا  ق فييي العديييد ميين الييدول الغربييية التييي صيين  ل الملف ييملف يي

نعيا  وتقيويم إعيادة إثر انتصار  في المعركة، أنجز عملية إمها الحزب للصحافيين األرانب اإلعالمية التي ني  

 مة تقات  اإلرهاب نفسل. لى اعتيار  مني  إمة إرهابية   العام الغربي ال   كا  ينير للحزب كمني  أللر

دو  دين الي ين أي ية الوطنية، فقد استطال الحزب استمالة العديد من السياسيين المترد  ي  ا على صعيد الشرعم  أ

أنيل يقيوم بتحريير لينيا  وممايية أراضييل وإبعياد اإلرهياب  اواعتييرو ،في ه   المعركة الطامنة ضد التكفيريين

في تيداعيات المعركية عليى  رلي ا  ة داصلية أكير. وبدا األثر الوطني العميق ل لك عن اللينانيين وبه ا كسب شرعي  

ق  إرمال رمهور ال نائية الشيعية بتأييد رئي  مجل  النيواب نيييل بير  لهيا، وميا ت إذ مق   ،المستو  الشعيي

عيين بقييية الحلفيياء  رئييي  الجمهورييية، ميشييال عييو ، فضييال   تأييييد التيييار الييوطني الحيير اليي   يتزعمييل سياسييي ا  

 اصر األغليية اللينانية الصامتة. المسيحيين لحزب هللا والك ير من عن

ق  فيور ظهيور النتصيار، ر تيار المستقي  ول القوات اللينانية وبقية ملفائهما، على األفي المقاب ، لم ي يهد 

م عين كوا بيارترار موقيف افتراضيي عي يي ييتكل  على صطوة مزب هللا التحريرية، وتمس  مياشرا   مقيقي ا   اعتراضا  

أك ير مين أ   رييدا   ه   المعركة شهدت تنسييقا  ن  أالليناني به   العملية. وعلى الرغم من تفضيلهم أ  يقوم الجيو 

رهيابي اإل وق  مضى، بين الجيو الليناني ومزب هللا، يتجاو  ال   كا  بين الطرفين إبَّا  معركية صييدا ضيد  

العسيكر  هيو انعكياث  واميدة. وهي ا النسيجام أممد األسير، إذ هو أشيل بتنسيق بين قييادة ريشيين عليى أر   

للجمهوريية  رات األصيرة ال   عرفتها السامة السياسية اللينانية، إذ باصتيار الجنرال، ميشال عيو ، رئيسيا  للتغي  

كيييد أعييادة تإسيياث يمكيين الحييديث عيين  ت عالقيية مييزب هللا مييع القييو  العسييكرية واألمنييية. وعلييى هيي ا األتعييز  

 يو والشعب المقاومة" التي كا  يحرل مزب هللا عليى ترسييخها سياسيي ا  ة "الجة ال هيي  وت يي  المعادلة ال الثي  

ة"، "الماسي  ـمن الوطن والمواطنين، متى وصف رئي  مجل  النواب نييل بر  ه   ال الثية بأل صدمة   ومكومي ا  

بتحيالف الحيزب ميع رئيي   واقعيا   بما يعك  مد  تطور العالقة بين الجييو وميزب هللا، والتيي أصييح  أميرا  

د على قيول الشعب الليناني بك  طوائفل ا يؤك  م  مالجمهورية ول تحتاج إلدرارها في أ  وثيقة أو بيا  مكومي، 

به   المعادلة وصاصة القيول بدور مزب هللا في مماية الحدود مع سوريا بورل التكفيريين كما يقوم بالدورنفسل 

 ائيلي.سرعلى الحدود مع كيا  العدو اإل

النتصيار الي   مصي  فيي ريرود  سيتاذ نيييل بير  عليى أ   د رئي  مجل  النيواب األصر  شد  أ من نامية  

"الجييو     أد بير  عليى ". وشيد  2006عرسال "يوا   ل ب  يضيف من النامية الوطنية على انتصيار تميو  

ما رهياب لسييي  ة مين اإلالشييرقي   نييل مين اسيتكمال معركيية  تطهيير الجيرودميات التيي تمك  اللينياني يمتليك كيي  المقو  

فضي  الجييو  فيي أي ال   ل  ال تح  سييطرة تنيييم داعيو"، موضيحا : "الحميد ن ريشينا مين الجزء المتيق  
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رهاب". وتابع: "اليوم ثي  بالدلي  القاطع أ  أشيرف عمي  ثي  كفاءة قتالية عالية في مربل على اإلأالمنطقة، و

ر ، وهي ا ميا قامي  بيل المقاومية فيي اليدفال وتحريير األر ، وإذا وطني هو الدفال عن اليوطن وتحريير األ

أردنا أ  نصف أمدا بالوطنية علينا أ  نسألل أين قاتل ر ومياذا ميررتر وميا هيو موقعيك مين الجهياد مين أري  

تنيا بيدماء شيهدائنا وانتصياراتنا نيور سياطع، مماية الوطنر بك  وضول نحين ل نحتياج لشيهادة مين أميد فوطني  

 اخصرو  عن شهادة في الوطنية أل  هناك عالمات استفهام ك يرة بسيب بع  المواقف".فلييحث 

ن هي ا النصير ا الشي  نعيم قاسم فقال: "ه ا النصر هو نصر لك  بيي ، وهيو أمي  لكي  مستضيعف. ييؤم  م  أ

  المزيييد ميين اإلسييتقرار السياسييي واألمنييي للينييا ، وهيي ا مييا سييينعك  إ  شيياء هللا علييى الوضييع اإلقتصيياد

والرتماعي وعلى مستقي  اليلد، ه  لفتكم أ  لينا  اليلد الوميد الي   اسيتطال أ  يكيو  فيي قليب أ مية سيوريا 

كي  هي ا بيركية المقياومين وبركية معادلية الجييو . وغمنيا   مسيتقرا   ،وتداعيات ه   األ مية عليى العيراق وغيرهيا

  قرارنا ونصنع مستقيلنا ول نحتاج إلى أمد أ  والشعب والمقاومة، وه ا دلي  على أننا عندما نكو  أقوياء نأص

يعطينا تعليماتل". وتيابع: "اخ  أصييح واضيحا: ليدينا منيومية عيدوا  متكاملية ترأسيها أمريكيا وإسيرائي ، فيي 

مقاب  منيومة مقاومة متكاملة فيها إيرا  وسوريا والعراق ومزب هللا واخصيرو ، منيومية أمريكيا وإسيرائي  

بهيا  ن بلدا  منطقتنا إل وصربتل، بينما محور المقاومية أنقي  وأنجيز وانتصير وبنيى قيوة يعتيد  لم تدص  على بلد م

 ق إلى الك ير من اإلنجا ات".ن أ  نقف أمام األعاصير ونتوف  متى نتمك  

د محطة أولى لإلنجا  الكيير ال   باتي  مالمحيل ق في الجرود هو مجر  اإلنجا  ال   تحق      أ صيرا  أ شك   ل

ذنابهيا، أميركيا وأنجا  مرتيط بخيية أم  إسرائي  وإ  في سوريا والعراق ولينا  وسائر دول اإلقليم، وهو تتشك  

اء النجال الواضح في إنهياء ريهية النصيرة اإل   إميد  أهيم الركيائز اإلسيرائيلية رهابيية والعميلية التيي تشيك  رر 

 ة ضد .لحزب عن وارياتل النضالي  ررامية في المنطقة والتي كا  العدو يأم  من صاللها إشغال ااإل

سالمية، والتي كا  تجربة السنوات الطوال من النضال والمقاومة، التي صاضها مزب هللا ومقاومتل اإل    إ

ة ة وصيوابي  ة ومتمي يد عليى ميوي يميا تؤك ين  إرورين، أغصرها تحرير ررود عرسال من التكفيريين المتومشين الم

ة، ة التفتيتي يرهابي يدواتيل اإلأة وة العربي  ياتل الررعي  ميركي الصهيوني بتجل  قرار الحزب في موارهة المشرول األ

سييالمية ة واإلصضييال المنطقيية العربي ييإ لييىإمييا يسييعى ن  إهيي ا المشييرول ل يسييتهدف ضييرب المقاوميية فقييط، و    أل

الفلسيطينية ورعي  كييا  لى تصفية القضية إ م لل روات وصول  والفتنة والنهب المني   طات التمزيقلمخط   تهابرم  

 لى مدود الصين.إتها وصول العدو الصهيوني هو المهيمن على المنطقة برم  

 


