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يعددحزب د ازلزناني ددة فزرقةدديزتةاردديزتددفزالددةاازنااذ ددة زنا اذا ددي زن ز ددع ز

ناا د ازجا د زااؾ د زرؾاددازهن د صحنةاةزتددفزا دذنرة زوددةا زنا ظددة زناددؾط ف زها نيددحزا د نز
ناددحهازة د زنا دداةازنا دذنجننفزةددؽز ددؾازاي ددةتزرددةةز 2000زهامكددؽزةددؽزنتزي د ز

اع ةًزنرنيميةًزبفع زرحااازرن زااؾ زدهاهزةؽزةشذهعزةانفزجا زةشذهعزدهافزهاؾزنبحز
نألب نازنا ية ييزنإل قةييزنا ةازةزتفزنام ظقديزناعذييدي زهبدةهبزنزدذنزز ف دازهاعدًزده نًاز
هنضاةًزتفزناقضةيةزنا فزعاذ زرن زنا دةب نؽزناعذييديزهنارنيميدي ز زهادتافزتاميديزنا اد ز
تددفزنا ذ ن د زرن د زتاددؼزنا اددحية زنا ددفزهن اددأزناا د ازهاددفزة ددتايزضددذها يزا دديمةزنتز

بعضزناح نا ة زا

زرن زنالة ًزنا غذيزهناؾعيففزانا ا

هرددحزوددذ زنا ا د زبلمندديزةددؽزنا ددةجهز ددةتزتاماددةزاددفزنتزب د ازلزن د ظةعزنتز

ياةتظزرن زاؾاااز ا ازدي فزرقةجحيزبةاذغؼزةؽزنا احية زنا فزهن ااةزهناقنؾدزنا فز

تذضددأزرنيددازهن د ظةعزناافددةمزرن د زناددؼزنهاؾ ةاددازهاددفزنامقةهةدديزهناافددةمزرن د زةكة دداز

نامانييزهنارنيميي
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Abstract

This study is basic inter look about Hezbollah in Lebanon.
Hezbollah beginning use the power in struggle out national
border, and its role will have released since the withdrawal Israel
from south Lebanon in year 2000, that party was able to turn its
role from local project to international project.
It is one of the Islamic parties active in the Arab region, and
play a clear role through the issues that have appeared on the Arab
and regional areas. The importance of research comes to focus on
the most important challenges facing it. Which is a necessary
issue. Some studies focused on the organizational and functional
aspect of the party. This search is divided into two sections, the
first sections talks about the origin and birth the party, and the role
it in world, while the second section talked about the challenges
that party suffered from it after war of July in 2006.
The research come out with asset of results that the party
was able to maintain its images as a religious party and he
maintain his most important priority which is resistance.
Keywords: Lebanese Hezbollah; Hezbollah's role; Hezbollah's
transformations; Lebanon.
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السقجمة

ش دداحزناعق ددحزنألون ددذزة ددؽزناق ددذتزناا ددةافزا ددعؾدنًزةناؾعد دةًزت ددفزدهازناف ددةرننؽزغن ددذز

نادحهاننؽزتددفزبقد زناعقرددة زناحهايددي زه ماد زناشددذ زنأله ددفزةذا دديزة قحةدديزتددفزعاددؾازاد هز
نااذ ة زهاتثنذاةزنام نيحزتفز ية ةاازنارنيميي زه عحزبد ازلزتدفزاي دةتزهنبدحنًزةدؽزتثادذز

نالمةرددة زنإل ددقةييزنا ية ددييز فددؾ نًزتددفزانددػزنام ظقدديزهنا ددفزاشددكنأزااحيد ًدحزبعددحزاعددةايؼز

نااؾاةزنإل قةييزتفزجيذنت ز

اشكالية البحث :اظذحزنشكةاييزنا ا زا ةثا ز انذةزة اة:زةةزافزناماحدن زهناقنؾدزتهز
نا احية زناحنونييزهناصةا ييزنا فزاؾن ازناا ا زهنا فزتفز فسزناؾرأزاشك زريئةًزرن ز

ب ةبة زناا ا ز

فخضية البحث :اقؾةزتذضييزنا ا زرن زتكذةزةفةداةزنتزب ازلزرةدازنتزياةتظزرن ز

اددؾاااز ا د ازرقةجددحيزبددةاذغؼزةددؽزنا اددحية زناحنونيدديزهناصةا يدديزهناقنددؾدزنا ددفزتذضددأز

رنيا ز ز

أىددجاف البحددث :يادح زنا اد زناد زد نا ديزبد ازلزةددؽزنا ةبيديزناعمنيدديزاتزناح نا ددة ز
نا ةبقيزا

زرن زنالة ًزنا غذيزهنا غيمفزانا ازج زازي نبزناا ازهنبحنًزةؽزنثادذز

ناقددؾلزنا ية ددييز فددؾ نًزتددفزنام ظق دديزا د نزةددؽز ةبيددي زهة ددؽز ةبيدديزتوددذلزرددذ زنااد د از
بت شظ ازتفزناملةانؽزنا ية فزهنا مةرف ز

أىسية البحث :اعؾدزتامييزنا ا زجا زنا عذ زرن زب ازلز ؾ ازةؽزناب نازنافةرنديز
نرنيميد دةًزهدهايد دةًزه ع ددؾدز ا ددػزناد د زقي ددةازنا غد دذةزناحييق دديزا ددحهازنااد د ازناد د يزي دي دداز ددؾتز
ناح نا ة زنا ةبقيزا

زرن زناطةازنا غذيزهنامفةهيمفزانا ا ز

مشيجيدددة البحدددث :هنر مددحزنا اد د زرن د زنام د اهزنا ددةا صفزتضد دقًزرددؽزنام د اهزناؾا ددففز

هنا انننف ز

ليكميددة البحددث :ن ق ددؼزنا ا د زجا د زة ااددنؽزتض دقًزرددؽزةقحةدديزهوةامدديزا ددةهبزنام ا د ز

نألهبزاؾ دديزب د ازلزتاددؾزاظددذ زجا د زعددذه ز شددتةزناا د ازهناددحهازناددحنونفزهنارنيمددفز
هةذنب ز شؾجازنةةزنام ا زنااة فزتاؾزا ةهبزنزذززنا احية زنا فزاؾن ازناا ا ز

:
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املبحث األول
حزب اهلل ..النشأة والدور
يع ددحزةفا ددؾةزنا ددحهازة ددؽزنامف ددةهيؼزنامذ دديزنا ددفزهعف ا ددةزتدزي ددة زنا ية دديزنا ددفز
ا ظنددمزةددؽزنت دذنكزنتزاكد زهبددحةزدهايدديزده نًازنهزةلمؾردديزةددؽزنادهنازاضددظنبززاددةزتددفز
نا غددةةنؽزنارنيمددفزهناددحهافزهنتز ددنؾازناؾبددحن زناحهايدديزاددؾزاذ مدديزا نددػزنادهنازنا ددفز
اقؾةززاة زهفيمةزي عنمزباد ازلزتدةتزدهاهزتثيدذزةدؽزةلدذدزناؾادؾبزناد زنا دنظيز دةرفز

ناب نازنا ية ييزهن مةزيقؾةززحهازنامقةهةيزناني ة ييزثؼزةما ز ية فزاشذ ايزهن عيزةؽز

ناني ددة ننؽزرق ددًزدوؾا ددازنايذام ددةتزتضد دقًزر ددؽزدهاهز ددتدنةز ية ددييزهر ددكذ يزانلماؾا دديز
ظذ زنا زدهازناا ازناحنونفزهنارنيمف ز

نإل قةييزنإلي نذ ييزهتفزا نزنام ا ز

السطمب األول :نذأة الحدب

يذ ددبز شددؾبزب د ازلزتددفزاي ددةتزجا د زرددةةز 2982زه عددحزناشدديحزنزب ددؽزتض د ز

لزنام سزنااقيقفزانا ا زهاؼزنارقتزا ميةًزر از يز 2985زهادؾا زاجة ديزنااد از

ناش دديحزاد د افزناظفنن ددفز2992-2989زن زن د د قةبزبع ددحزنرق ددازناع دديةتزنام ددح فزرند د ز
نااكؾةيزناني ة يي زثؼزاؾا زنةة يزناا ازناشيحزع ةسزنامؾ ؾيزنا يزاؼزنغ يةاازبعدحزا دعيز

تشاذ زونفازبعحز اػزرن زنةة يزنااد ازناشديحزب دؽز
نام

دذزل زناد يزازيد نبزيشدذ زاد نز

ًزب زنآلت (أبو حاكسة ،7002 ،صفحة  )72ز

اق ددحز ددع زنااد د ازجاد د زاؾ دديبز ف ددؾ هزة ددؽزو ددقبز ش ددذزتتك ددةاهززؾ ددةج زنار ددقةز

نام ددمؾريزهنامقددذهبةزهنامذجيدديزهرددحزن د صحةزةايدديزةاددحهدةزتددفزتهبزنألةددذزةددؽزوددقبزن نردديز
(اددؾ زنام ضددعفنؽذزهن نردديز(اددؾ زنإليمددةتذزه(اددؾ زنإل ددقةذزهامكددؽزةددؽزات دديسز

ر ةةزتضةجييز(ر ةةزنام ةاذز(الجبوري ،7002 ،الرفحات  )25-22ز ز

ثةتزن شةبزناا ازر نذ نًازنرنيميةًزتثاذزة ازاي ة يةًزهادؾزي دمزتدفز ميدبزةق نذادازةدبز

دةديزني دذنتزه ددؾا ة زتددديذنتزامددحهزبةا ددقحزهناع ددةدزهنامددةب زها دذا فزةعددازبعقنددحةزة اييدديز
ييد ا
تمؽزوقاازن ظةرأزنيذنتزةحز فؾ اةزتفزنام ظقيزناعذيييزهاقؾ يزةؾرعادةزنارنيمدف زنةدةز

:
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رؽزرقريزناا ازب ؾا ةزتافزرقريزة ةا زة ةدايزن ز ةرحاازتفزت ذةزهاةي اةزرن ز

اي ةتزه اػزز قحيؼزناحرؼزنا ية فزهنانؾ

ف (زيجان ،7002 ،صفحة  )722ز ز

اذاك زة ةدئزناا ازرن زناعحيحزةؽزنام ةج زهة اة (أبو الشرخ ،د.ت ،صفحة

-:)52ز ز

 2زنتزاصذ زن ذنجن زةؽزاي ةت زهااذ ذزناقحسزةؽزناب قب
 2زنتزاصذ زتذ ةزهناؾاية زنام احةزةؽزاي ةت زه افز فؾ زناحهبزنا عمةا ي

شدداحزنااد د ازاذنند د نذ زت ددفزهيكنن ددا زن زااددؾبزنامك ددًزنا ية ددفزجاد د زةلن ددسز

ية ف زهاؼزالميبزنام

ة زتفزانئيز حيحةزنطنمزرنناةزن ؼز(ناملنسزنالادةديذ ز

هاددؼزن د يحنبزشددؾالزنا فن د زبددةاملنسزنا فن د يزةددؽزدهتزاذنن د نذ زبقيقيدديزتددفزةاةةدداز
هاقبيةاا زهاؼزن احنثزانئيز حيحةزوةايزز ؾنازنااد ازه دمنأز(بملندسزناك نديز

نا يةزييذزهافزة

نيزبةاملنسزنا ية ف (جخادات ،7000 ،صفحة  )777ز

يلًزنر ةازناعؾنة زناصم يزنا ةاييزافزنا يًزتفز شؾبزب ازلز(احسدجي،

 ،0221صفحة  -:)22ز

 2ز اتثنذزاعةايؼزنااؾاةزنإل قةييزنإلي نذ ييزرن زاي ةت

 2زنااذةةتز هنات قةازجا زناعحنايزنا مةعييزتفزنامل مب

 3ز ز ةدةزرحهنتزنا غةةزنا انؾ فزرن زنال ؾازإلضعة زهضبزنام نمنؽ
 4زنااذهازنألانييزهالةا زنااقؾ زنااقةفييزهنا ية ييزناشيعيي

 5ز نا ظددؾ نا زنارنيميدديزةا د زةاةدثددة زنا ددقةزناعذييدديز–زنإل دذنجننييزهنا ددحو زناؾن ددبز
نا ظة زانينحنتزنأل ييي ز

السطمب الثاني :دور حدب هللا الجاخمي والخارجي
 -0الجور الجاخمي

ةددذزنااد ازبماظددة زرحيددحةزتددفزاةا صددازة د زات ي ددازرددةةز 2985زا دديمةزبعددحز

نافة زناظةجفزرةةز2989زناد يزنهردفزناادذازنألانيديزتدفزاي دةت زهتدذكزنا دنؼزنااندفز
ةؽز اي زهتفزع زعدذه زةانيديزهنرنيميديزهدهايديزة ذندذةزرند زةص ندفزنام د ؾ ة زةدؽز
ايزتوذلز (السجيشي ،0222 ،صفحة  )052ز
:
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ث ددةتزناا ددحثزنألا ددؼزا ددؾزدو ددؾبزبد د ازلزجاد د زنايذام ددةتزناني ددة فزهوةا دديزبع ددحز

وددؾكزناا د ازنا صةبددة زنا يةزيدديزرددةةز 2992زر ددحةةزهضددبز مظ دةًز حيددحنًزتددفزناعم د ز
نا صةزفزةصةافةًزز اػزنا قةاندحزنا صةزيديزنا دفزاذاكد زرند زادؾاةزنامذشد زه دمع ازدهتز
ناا ف ددة زجاد د ززذ ةةل ددازتهزةش ددذهرا (قاسددد  ،7001 ،صدددفحة  )715زهب ددةهبزنااد د از
نا ددترنؼزةددبزنا اددؾا زناحنونيدديزناني ة يدديزهناضددذؾىزناحهايدديزرند زاي ددةت زج زالددتزجاد زافعند ز
رقر ازبةاظةجفيزناشيعيي زهطذحز ف از مما زشذرفزاادة (زىدخ الدجي  ،7007 ،صدفحة

 )220زيضة زجا ز اػ زرمحزجا زناصة زوظؾةز ذ ئديزهةفة ئديزتدفزناؾردأز ف دازاكاندذز
ةدؽزناقدؾلزنا ية دييزاماندأزز ؾييدبزةدةزي دم زفهارديزافدةاؼززدنؽزبد ازلزهنا يدةازناد زؾط فز

نااذفزنا فزهرعاةزب ؽز

ذزلزهةيشةبزردؾتززعديؼزنا يدةازنادؾط فزناادذزه ادػزتدفز6ز

تي نذيددذزرددةةز2006زتكددةتزاؾييعاددةزةفة ددتةزاكانددذزةددؽزناقددؾلزنا ية ددييزنامص نفدديزتددفزاي ددةت

(قدي ،7002 ،صفحة  )022ز

تقدحزفاد فزنادذجيسزناني دة فزنا ديمز(نةند زاادؾدذزبد ازلزبة دازبد از ية ددفز

هزبضؾازهن بزرن زنا ةبيزناني ة ييزهرحز ةاؼزتفزااذ ذزناق دؼزنألثيدذزةدؽزنأل ناضدفز

ناما نديزهادديسزاددازنة ددحندزدهادفزهاددؾزرةةد زن د قذنازتدفزنال ددؾازه ددة حزنالددي زناني ددة فز

ام بزتيزجوقبزبةألةؽف (بقخادوني ،7002 ،صفحة  )572ز

اقحزضعفزدهازناا ازبعدحز ذ مديزنغ يدةبزاتندمزنااذ دذيزهناصدذه زنا دؾايزةدؽز

اي ددةت زن زتق ددحزنااد د ازرؾا ددازنا ية ددييزرند د زنا ددعنحزنا ددؾط ف زةم ددةزتدلزجاد د زو ددةاااز

ناب ضددةتزنا ددؾط فزناد د يزبغ ددفزب ددا زن ز ددةتزاتن ددمزنااذ ددذيزا ددازدهاز ين ددذزت ددفزا ددتةنؽز
نا مددةعزنإل ددقةفزهناني ددة فزرند زنةد قازنااد ازان ددقح زنةددةزناددحهازنا ددؾايزتكددةتزادداز
ناؾاددةييزرند زاي ددةتزهوةادديزبد ازلزه اددػزبم ددبزنار دذنكزرند زنامقةهةدديزب د زبعددحز
نا دداةازنا دذنجننفزةددؽز ددؾازاي ددةت زهيقددةبزويددةازنامقةهةدديزتددفزة ددتلزرددؽزنام ةرشدديز

طنندديزانددػزنا د ؾن

زهثمدديزنزدهن يدديزنتذزااددةزنا ظددؾ نا زناذنا دديزبددؾبزدهازبدزازلزهاددؾز

دفزبؾادازجاد ز
دهازةقةهةزتفزنال دؾازي ظندًزنب ضدة ةًزشدعييةًزها دميةزاي ة يدةً زهدهاز ية
ا
طذ زتفزنامعةدايزناحنونييزنا فزامن زنثذزن فةضيزنا ققبزبةاظفةتة ز حيحةزه حز
ب د ازلز ف ددازتددفزةؾرددبزنوددذزااددؾبزةعددازجا د زب د ازشدديعفزيعم د زز من د زهنض د زرددؽز

:
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نط نذ زا هزنا فةضي زها هزناشكةاييزنثذ زتفزاانحزناا ازهنامقةهةيزرن زنام د ؾلز

ناؾط فزهن تأزناظةريزناشعيييزنام حةزاازهبةهبزنتزي ع زناا از ةاحنًزانصذه زةؽز
ةتزراة (عساد ،7002 ،صفحة  )21ز
صنصزةمةزاقحةزنتزدهازب ازلزشك زرةةقًزتفزامن هزنأل ة فزن زنتزا نز

نا لةحزاؼزيق

ذزرن زااقنمزناحن زب ازلزتفزنا اذ ذ زز زاظؾازهاادؾبزجاد زنبدحز

نامكؾ ددة زنأل ة ددييزان ددنظيزت ددفزاي ددةتز(فزدددل هللا ،7002 ،صدددفحة  )22زن زتاد د ز

طذتةًز ية يةًزتدفزةنعدًزنا ية ديزنامانيديزه عمد زتدفزةؾن اديزنطد نذ ز ية دييزتودذلزتدفز
ناددحنو زناني ددة فزهاددؾزز د اػز ددةاؼزتددفزطددذحزنشددكةاييزنا ددقحزهنامقةهةدديزهناحهادديزناشددذعييز

نا فزاا ضؽزنألب نا (عساد ،7002 ،صفحة  )021ز
 -7الجور الخارجي

امند زبد ازلززدحهازنرنيمددف زتاددؾزتبدحزت اعزنالماؾا دديزنإل دقةييزنإلي نذ يدديزتددفز
ا
ناع ددةاؼزناعذي ددف زج زبغد د زنااد د ازز ددحرؼزنا ددؾافزنافقي ددا زهاز ذفد د زة ددتايزنا مؾ د د زن زنتز
ة ةدازامؾ زناا ازانقيةةزبةاصحةة زنام ؾريزهنا شظيزنا فزاقؾةززاةزش كة زناا از
اتافزتغنياةزةؽزطاذنتز(الخاوي ،7002 ،صفحة  )1زن مذ زنيذنتزبةا شحيحزرن زدرؼز
ةؾنرفزب ازلزتفزاي ةتزهنامقةهةيزنا فزيمانادة زةدبزاتثندحزاتدضزنام دةسزب دقبا زج ز
تثحزةذشحزنااؾاةزنإلي نذ ييزنتز عزنا دقحزادؽزيا د زهنتزبد ازلزادؾزفشدمسز دةطعيز

ا نذزهاحتئزن

ةةز زنام نمنؽزهة ةاذيزنااذ يزتدفزناعدةاؼف زج زردحةأزنيدذنتزبعدحزردةةز

2006زرش نذ زناا ة زه ف

زناعحيحزةؽزنامشةا بزتفزةلةبزنا عنيؼزهناع ةدةزةا زادذةيؼز

نامحناسزهدهازناع ةدةزهنامذنث زناظيييزهطذ زاجي ييزثة ؾ ي زةؽز ايزنوذلزتيح زنيذنتز
نام ةداةزنا ؾا يزنا عؾدييزبؾبزنازةيزتفزاي ةتز يز2020زهنا فز شت زردؽزناماكمديز

ناحهايديزبعدحزناادةةزر ةادذزةدؽزبد ازلزبمق د زنااذ دذي زهدردأزجاد ز(ناؾتدة زناددحنونفذز
تهز(ناؾب ددحةزناؾط ي دديذزرند د زنا ددذغؼزة ددؽزنر ددقتزشص ددية زاي ة ي دديزر ددحنباةزاا ددة زهر ددحةةز
نوفقأزا هزنام ةداةزتفزب زنازةيزنا ية ديي زنر يدذزنا دفنذزناي نذ دفزتدفزاي دةتزغضد فذز

ا ددؽزنبددةديزنتزناؾايددة زنام اددحةزهن دذنجن ز ة ددةزونددفزاعظن د زا د هزنام ددةداة (االحسددجي،

 ،7007صفحة  )22ز

:

102

ىجيل نواف أحسج عبيج

حدب هللا المبشاني

نتزااةافزنيذنتزةبزب ازلزتفزاي ةتزي لةهززنا دؾنبفزنا ية دييزاي د زجاد ز

نا اددةافزنامذ عددفزه ددم زإلي دذنتزبةطقا دديز ذذنفيدديزه ية ددييزهر ددكذ يزرن د زش ددمةبز

ن ذنجن زرن زناذغؼزةؽزاقنصزرح نا زب ازلزبمؾ دًزناقدذناز2702زنادحنرفزا لذ دحز

ن ددنايزناا د ازه د زنا غيمددة زنام ددنايزتددفزاي ددةت ز نازنتزنةكة يدديزن د احن زناعمددمز

نا د دذنجننفزاتث ددح زبةافعد د زتث ددةبزب ددذازام ددؾزز 2006زاد د اػزت ددةتزنيد دذنتزبمؾ ددًزاد د نز

نا ا ددةافزناد د اأزطذتد دةًزن ة دديةًزت ددفزنا ظ ددؾ نا زنارنيمي دديزهت ددفزنااد دذنازنا ية ددفزت ددفز
نام ظقديزةدؽزبدحهداةزناذذييديزةددبزناعد نذ زهب د ز دؾازاي ددةتز(راشدج ،7002 ،صددفحة

 )022ز

ي ددحزبد ازلزرند زدهازنرنيمددفزهتةمددفزتددفزه ددازنامصظددفزناةذ كددفزهناذذيددف ز

ه عيددذزرددؽزا د نزنألةددنؽزناعددةةزانا د ازب ددؽز

ددذزلزبقؾاددازفرنن ددةزنار د نذ زنتزب ي ددةز

تثيذزةدؽزناظةجفديزنا دفزي مدفزجانادةزة ةادذهه ززد زادؾزتثيدذزةدؽزتيز يدةتز ية دفزردةجؼ ز
ج ددةزةش د زذهعزرددؾةف زازا اددفزتاددحنت ةزر ددحزبددحهدزاي ددةتزةددبزتن ددظنؽف (بددددي،7005 ،

صفحة  )22ز

اقددحززددذززناددحهازنارنيمددفزاا د ازلزة د و نًذزتددفزع د زنألزةدديزنا ددؾا ي زه اددػزةددؽز

وقبزرحااازنااة ميزرن زاذننذزةؾنز ؽزناقؾلزتفزنااذازنا ؾا يز ؾتزناا از بزةؽز
نامعةدادديزنارنيميدديزتددفزع د زنا ددةتسززددنؽزةاددؾازهنش د ظؽزهةاددؾازنامقةهةدديزنا د يزاقددؾدهز

نيذنت (مطخ ،7002 ،صفحة  )00ز
 -:)2ز

ث ددةتزا ددتثنذزنااد د ازنا ية ددفزيل ددذيزرند د زة د د ؾ نؽ (مطدددخ ،7002 ،صدددفحة

األول:زرن زنا عنحزناشعيفزناعذيف زن زن صحةزناا ازرؾاازنا ةرمي زهةؽزثؼزشص ييز
نةن ازناعةة زب ؽز

ذزل ز ز

الثاني:زرن زة ؾلزنا صًزناعذييي زام بزناا ازباضؾازاتدأزهة نيدحزتدفزنامد ام نذ ز
ناعذيييزهنإل قةيي ز

الن زدهازب ازلزنارنيمفزتفزاذ يحزهاؾ يبزناقةردحةزنا مةعيديزامشدذهعز

نامقةهةددي ز مددةز ددع زناا د ازالع د زنامقةهةدديزاؾ دديز ةةعدديزانعددذازرددةداةزرن د زالددةهزز

ن ق د ددةةةااؼزناؾط ي د ددي زهاد د د نزيد د دذا فززذث د دديزنااد د د ازا نا د ددا زهاث د ددازانع د ددةاؼ زهثقةت د دداز
:
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نا د ذنايليي زه يةيدديزاقددحيذهزانعؾنجددحزهنا كددةاي

(بخوكددوفيتر ،7002 ،صددفحة  )22ز

هاقحزتو زنااد ازن دلةةازةدبزنا ية دة زنا دؾا يزتدفزاي دةت زاد اػزنعادذزةذه ديزتثيدذز

تفزرقر ازب ؾا ةزبعحزنافة زناظةجف زاكؽزا هزنامذه ديزادؼزاكدؽزبةا تثندحزةؾضدبزاتيندحز

نال ددةحزناذنديك ددةافزت ددفزنااد د ا زنازنتزا ددحو زنيد دذنتزدت ددبزنرض ددةبزنااد د ازجاد د زاذنن ددذز
غدذااؼزجاد ز ددؾا ة زن زيقددؾبزتبددحز ترضددةبزنااد ازهاددؾز ددعنحزنزددؾزناص ددةبزفنتزبعددضز

نا ددحرةب ةز ددة ؾنزي غ ددذهتزجاد د ز ددؾا ةز ع ددحه زا ددؾزا ددؼزي ددحو زنا ددنحزناقةج ددحزة ةشد دذةًزام ددةز
اااأزنا غذةف (الميي ،7005 ،صفحة  )502ز

ي ي ددنؽزنتزدهازبد د ازلزت ددفز ددؾا ةزهنضد د زتا ددؾزي ددحرؼزنا غ ددةةزنا ددؾايزبكةت دديز

ناؾ ةج زهناظذ زهاعيدأزنامادحدن زنام اييديزده نًازبدةا نًززتدفزدردؼزنااد ازان غدةةزنا دؾاي ز
غنددذزنتزنااد ازبددةهبزايذ ددذزاحونددازتددفزنا دذنعزز ددةبزرند زن ددازيامددفزنامقةةددة زه ددكةتز

ناقددذلزناشدديعييزتددفز ددؾا ة زةاددةبز اددػزة ظقدديزنا ددنحةزز ددًزنا ددفزاضددؼزنرددحندز ين دذةزةددؽز
ناشدديعيزنا ددؾا نؽزهغنددذزنا ددؾا نؽزه د اػزة ظقدديزنا يددحن فزهنا ددفزاعددحزةددؽزناددؼزنام ددةطمز

نا د د ذنايلييزاناد د از ؾ ا ددةزة ظق دديزةم ددذزبن ددؾيزهش ددذ ةتزن ة ددفزاقة ددحندن زنا ددفزيد د ؼز
نا ةااةزةؽزنيذنتزريدذز دؾا ةزناد زبد ازل زهنتزالذيديزبد ازلزتدفزناق دةبزتدفز دؾا ةز
ديزهناثادذزةدؽز اددػز
دةرحاازتدفزنتزي د زردؾةزر دكذ يزغندذزن ددازنامد زة دةااازناحنوني ز

اؾاطددازتددفزنااددذازتثددةازن د ف نززن دذنجن زنا ددفزرةةددأزبق ددفزناددحن زتددفز ددؾا ةزهنا ددفز
يع قحزن اةزة حازا ه حزناا ازبةا قح (نوري ،7002 ،الرفحات  )22-25ز ز
ثددةتزانا د ازده نًازةامددةزتددفزناع د نذ زهوةادديزبعددحزناب د قبزناةذ كددفزن زهنا د ز

نااد ازدرمددازانمقةهةدديزناعذنييدديزه غددؼزتددفز22زنيددةاز2004زاغددةاذةزضددصميزانددحتةعزرددؽز
نامقةةددة زنامقح دديزتددفزناعد نذ زي يددنؽزنتزاددحو زبد ازلزتددفزناعد نذ زيقددحةزة شددذ ؽزرند ز

ه ؾه :ز

نألهب:زاحو زناا ازتفزنابد قبزناةذ كدفزي د حزناد زبدحي ز(غدؾادتززدذنهتذز

اجدديسزناددؾزانبزنايذ ظددة فزرددؽزنا ددسزناؾبنددحةزنا ددفزاشددنذزناد زاددؾاىزنااد ازتددفزناعد نذ ز
ريذزنا صظيفزاو ظة زة هانؽززذ ظة ننؽزها نةؽز اػزةؽزا ذ اة زنام هانؽزتدفز

نايذامددةتزناع نذرددفزرددؽزة د هاييزناا د ازتددفزنو ظددة زوي دذنبززذ ظددة ننؽزةددؽزه نزاةزنامةايدديز

ناعذنيييزرةةز 2007ز

:
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نااة ف:زيكمؽزتفزناافةعز يذةزب ؽز

ذزلزتدفزوظ دازبدؾبزناا د نةزبةامقةهةديز

تفزناع نذ زرؾةيةزهنوقييةزه ية يةزهنااقيقيزنتزدهازناا ازتفزناع نذ زيضدبزنااد ازتدفز

وة دديزنا ةرضددة زتاددؾزةددؽز ة ددًزضددحزناب د قبزه ددحرؾزامقةهة ددازر ددكذ ةًزهةددؽز ة ددًز

نوددذزييددحيزاعةطفدةًزةددبزنااكؾةدديزناعذنييدديزهةددبزنابد نازنام ددةاميزتددفزةشددذهعزنابد قبز
ها يمةزانػزنا فزاحهبزتفزنافنػزنإلي نذ ف (االغا ،7001 ،صفحة  )211ز

ثددةتزانا د ازتيض دةًزدهازنوددذزي ما د زتددفزدرمددازنام ةشددذزالمةردديزنااددؾثننؽزتددفز
نايمؽزة زا عن ية زناقذتزنامةضفزهنتزا ةازرقرديزادذيفزنااد ازبلمةرديزناادؾثفزتدفز
نايمؽزهاظؾا زةدؽزنا ةبيديزنايحهاؾ يديزا شدم زنا دؾنبفزنا ية دييزهنارقةيديزهناد اأز
مةريزنااؾثفزهنبحةزةؽزه قبزنيذنتزن زا نق زنا حا ًزهناحرؼزنامةديزرن زيحز ةشظنؽز

ةؽزب ازلزامحةزرشذز ؾن ز مةزن ادؼزي نقدؾتزناعدق زناظيدفزتدفزاي دةتزبشدك زة د غؼز

نػزنالمةريزهو ؾاةًزة ززحبزرةافيزناا ةزنا فزرةدااةز
ز
ن زنزح زنيذنتزنا مةةةًز ين نًذزز
نا عؾدييزتفزةةاسز2025زةمدةزشدك زضدذظةًز يند نًذزرند زناممنكديزناعذييديزنا دعؾدييزتدفز
فسزناؾرأز(عمسي ،7002 ،صفحة  )20ز
نتزدهازبد د ازلزا ددؼزيق

ددذزرند د زنا ددحا ًزت ددفزنار ددقةزنااذي ددفززد د زز ددذز ز

ب ددمةاازتددفزدرددؼزناادديزنارقةيدديزه مكددؽزانصدديصزةقة د زدهازناا د ازتددفزنادديمؽزتددفز

ةلةا زرحةزة اة (سعج -:)7002 ،ز

 2زنا صظديفزنا د ذنايلف:زبند زرددحةزنااد ازوي نذاددازةددؽزوددقبزنا ددحا ًزرند زنا صظدديفز

انعمنية زناع كذ ي

 2زنا دحا ًزنامندحن ف:زبند زداازنااد ازر ةادذهزنااددؾثننؽزةدؽزن د زر دةبزردحدزة ؾتددمز
بقحاناازناع كذ يزهنانؾ

يي

 3زنارقةزنااذيف:ززذززدهازناا ازةدؽزودقبزادحا ًزناعدةةننؽزتدفزناقظدةعزنارقةدفز

ةؽزوقبزنوضةراؼزاحه نا زهاصذ لاؼزابقةً ز
 4ززددذززدهازنااد د ازت ددفزنا دديمؽزت ددفزناا ددذازنااك ذه ي دديزهن ظقر ددةزة ددؽزويذا ددازت ددفزاد د نز

ناملةبزتفزاحا ًزنااؾثننؽزرن زوذ زناش كة زهناا ؾبزرن زةعنؾةة زةامي

يي ددحهزنتزدهازنااد د ازنااد د فززذث ددازا نا ددازتهاً زث ددؼزاث ددازانع ددةاؼزثة يد دةً زاد د اػز
تةاددحهازنا ية ددفزيلددًزنتزيتود زبعددنؽزنار ددةازناقنددؾدزهنا اددحية زهنااددحهدزنا ددفزاؾن دداز
:
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ناقرددًزنا ية ددف زهيةا د يزاا د ازلزنتزن عكة ددة زدهاهزهوةادديزدهاهزتددفزةقةهةدديز

ناب قبزنا ذنجننفزها م ازتفزرحهنتزرةةز2006ز ادؼزي ا دذزتدفزنادحنو زناني دة ف ز

هإ مةز ةتزاازنألثذزناكينذزتفزة ظقيزناشذ زنأله ف ز
ز

:
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املبحث الثاني
التحىالث والتحدياث التي واجهج حزب اهلل

تفزنطةازنامادةةزهنألدهنازنا دفزردةةززادةزبد ازلزيؾن دازنااد ازناندؾةزاادحية ز

ازيمكددؽزهاددفاةزبةا دديظيزتزددحنً زهة د زات دديسزناا د ازهوؾضددازةع ددةاازتددفزنا ددحنو ز
هناصددةا زجاد زنتزهاد زبددازنااددةبزرقددًزثددؾ نا زناذييددبزناعذيددفزجاد زدو زؾاددازر ددكذ ةًزتددفز

نبزةقددةاقًزتهزةددحايةً ز ميعاددةز
ددةبة زة عددحدةزةددؽز ددؾا ةزجا د زنادديمؽزةددذه نًازبددةاع نذ ز دؾ ً
دهنت ددبزهن د د ةازا عقن ددحزناة ددؾازالةا ددازتثا ددذ زه د د ظذ زت ددفزاد د نزنام اد د زناد د زتا ددؼز

نا احية زنا فزهن اأزناا ازدنونيةًزهوةا يةً ز
المطلب األول :حزب هللا والتحوالت السياسية
نعا ددذزبد د از لزو ددقبزةاظةا ددازنا ةا صي دديزرحاا ددازرند د زنا ا ددؾبزبع ددحزة ددذهاهز
ز ظددؾ نا زة ددةاري زن زن د ظةعزنااد د ازتددفززحنيدديزنا ددعن ية زنتزي د ل زتددفزا ددؾطنؽز

وظةبددازنا ية ددفزهنا كي د زةددبزنا اددؾا زنام دؾناذةزتددفزناددحنو زناني ددة فزهةشددةا ازتددفز

نا صةبددة زنا يةزيدديزنألها د زبعددحزنااددذازناانيدديزرددةةز 2992ز زهت د زناا دؾنازةددبزناقددؾلز
ناؾط يدديزهنا ية ددييزهاد هزنافذادديزنثددح زرضددؾ يزبد ازلزتددفز دديهزناايددةةزنا ية ددييز
هنا مةعيددديز(نامشد ددةا يزتد ددفزنا صةبد ددة زهنااكؾة دديزهنا ص د دذنىزتد ددفزنا قةبد ددة زه د ددةجذز

ة غمة زنامل مبزنامح ف زناحذ ز

ن ق زب ازلزنا زطؾازنوذزةؽزنامؾن اديزباند زشدم زردؾلزدنونيديزاي ة يدي ز

ن زشدك زردذنازةلنددسزناةدؽز2559ز ناصدة

زبة دداةازناقدؾن زنا دؾا يزةددؽزاي دةتزرددةةز

2004ززذ ةةلةًز ية يةًزاقبد نازهنا يدة نا زناني ة يدي زهاتلزنااد ازنتزاد نزنا ادؾبزادؾز
النيدةًزااددؾاةزناماددةتغنؽزناةددذ كننؽزهغةيدديزنابد نازهنا يددة نا زاددؾزااؾ د زه ادديزنا غددةةز
نا ية فزناني ة فزن الحيح زن زه حزناا از ف دازنةدةةزة عظدفزشدحيحزناصظدؾاةزباند زادؼز
اعد ددحزن د دذنجن زهبد ددحاةزة د ددحازنارةاد ددنذزنا د ددفزاعد ددؾدزرنناد ددةزرد ددةةز( 2992غخيدددددب،

 )7002ز

اقددحز ددةتزاق دداةازنا ددؾايزةددؽزاي ددةتزرددةةز2005زااددؾاز يندذنزاؾضددبزبد از

لزةانيةزتم زناشاؾازنألها زاألزةيز ةتزانمغةا نذ زنااةشحةزنام ةاضيزا دؾا ةزنا دفز
غم ا ددةزر ددؾلز24زة نازا ددتثنذنزت ددفزةاةها دديزنااد د ازهبذ دديزتةد د زهنالمةر ددة زناو ددذلز
:
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نامؾنايدديزا ددؾا ةزهنا ددفزرذتددأزبقددؾلز8ز ة نازرذرندديزن دداةاز ددؾا ةزةددؽزاي ددةتزغنددذزنتز
نالاددؾدزاددؼزاكددؾتزة ددقيزبشددك ز ددة و زن زنتزناصددذه زنا ددذ بزان ددؾا نؽزرددذكزناا د از
اصظذزن ايةازن ذنايلن ازبشك ز ةة (فخيج )7001 ،ز

ثددةتزااددذازامددؾززرددةةز2006ز ااددؾاز ية دديةز ين دذنزرن د زن د ذنايلييزناا د از

نا ية ييزدنو زاي ةت زن زنرنؽز ان نًذزةؽزنا ية ننؽزنا شكيػزتفزبمزناا ازتفزبيةزةز
نا ددقحزهن د د لةبيزا ن ددػزناب ددحنثزاا ددؾبزبد د ازلز ددذ عةًزبل ةب ددازنا ية ددفزاضد د فز
نا ؾنزتزناحنونفزةبزناقؾلزنا ية ييزهة بزناص ؾةزةؽزناضذفزرن زنالادةززناع دكذيز
اناد د ا زه ش ددفزنااد د ازر ددؽز ش ددةطازنا ية ددفزت ددفزا غيم دداز ن ددنيزة ددؽزنامغ ددةا نذ ز

نا ية ددييزا ددةازنااكؾة دديزرند د زنا ا ددفزا ددةا ز(بكؾة دديزهب ددحةزهط ي دديذ (شددددالو ،

 ،7002صفحة  )02ز

ندلزاد نزناةددذزناد زا ددةرحزنازةدديزتددفز اةيدديزنامظددة زا ظددؾازنابددحنثزةددؽز

ةغةا نذ ز نمييزنا زةؾن اة زة نايزر حةةزبةهاأزنااكؾةيزرد بزهتندمزشدقنذ[ةحيذز

ناةؽزتفزةظةازنااذ ذيزتفززنذه ] زهنا يز ةتزة عةطفةزةبزب ازلزهنغق زش كيز
نا ةا زناا ا ز رحزناا ازا هزنامقةطعيزبماةبديزبدذازرنيدا زناةدذزناد يزندلزناد ز
ن نيزنش ةثة ززنؽزةص نفزنالمةرة زهبحثأزنرمةبزر فزتفزاي ةتزهن اأزنازةيز

بع د ددحزةفةهض د ددة زت د ددفزناعةة د دديزناقظذ د دديزت د ددفز27-26زة د ددةيؾز2008زهنافق د ددأزنطد د د نذ ز
نامعةاضيزرن زاشكن زبكؾةيزهبحةزهط ييزام زنااد ازبدمزناد قضزهنادقحزردة ؾتز
نا صةب ددة ز م ددةزندنتزنامل مع ددؾتزن د د صحنةزناق ددؾلزااد د زناصقت ددة زنا ية ددييزناحنوني ددي

(غخيب )7002 ،ز

ن نزنامم ةزنامقبغديزاصظدةازبد ازلزنا ية دفزهنايدحيؾاؾ فزة د ز شدتاازتدفز

تهنج زناامة ن ية زهب زنانؾةز لدحزنتزادؾاةزناصظدةازادؼزاكدؽزرند ز دية زهنبدحزن زنتز

ا ددةازااددؾا زط د تذ زرن د زا د نزناصظددةازهيددحاأزةددؽز دديةرازه ددنذهااازهوةادديزنانذدديز

نا ية ددييزهنايحيؾاؾ يدديزاناد ازااغدديزات ي ددا زثددؼزةذبندديزاددعؾدزنامقةهةدديزنا ددقةييز

تفزنا عن ية زنا زطذدزنابد قبزتدفزاييدبزردةةز2000زهادؾازناد زبدذازامدؾززهةدةز

بعحاةزهاتي ةز ي زا هزنانذيزاذ مأزرحاةزناا ازرند زنا كيد زناشدحيحزناا ة دييزرند ز
ة ددذزنا د د ؾن زناظؾ ن ددي زهة ددؽزنام ددحزنتز د د زان ددػزنا ا ددؾا زاا ددةزنثةاا ددةزناش ددةةنيزرند د ز
نااد ازهرند زدهاهزهرند زناددحنرؼزاددازناد يزيمددحهزبددةألةؾنبزهنا ددقح زهاد نزناةددذز ددنحتبز
:
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ناا د ازنا د زة نذ عدديزشددةةنيزا ؾ اةاددازنا ية ددييزهنرددةدةزنا غددذزنا د زن د زذنايلن ازدنونيددةز

هوةا يةً ز
السطمب الثاني :التحجيات واجيت الحدب

هن اددأزناا د ازوددقبزنامددحةزةؾضددؾعزنا ا د زااددحية زدنونيدديزهوةا يدديز ين دذةز

ثةتزاتثنذزهنض زرن زناا ازه شةطةاازناحنونييزهناصةا ييز مةزيتاف :ز

أوال :التحجيات الجاخمية

ثة ددأزناامن دديزنا ية ددييزنامض ددةدةزااد د ازلزبع ددحزب ددذازام ددؾزز2006زهنا ددفز

ااحثأزرؽزناكؾناثزنا فزبنأزبةا قدزةؽز ذنبزناادذازةدبزج دذنجن زهردةدزاد هزناامنديز

ةلمؾردديزةددؽزرددؾلز24ز ة نازنا ددفزنشددةا زجا د زناكةاثدديزنإل ددة ييزنا ددفزونف اددةزنااددذاز
بق ز2300زةؾنطؽزه ذحز5000زةوذ ؽزهاحةنذز(250 000ذزهبحةز ك ييزبةامقةزد ز

عاددذزاتيزةع ددةاكزر ددؾيزا ق ددؾدهزنابد د نازناشدديعييزت ددفزنايذام ددةتزناني ددة فز(بذ دديزتةد د ز
هب ازلذزةدبزناضدذؾىزناحهايديزةدؽزنامادؾازنا دؾايز–ز ناي نذ دفزهنا دفز دةب زا يندؾاز
ةؾرفزي ع زإلبحنثزاذننذز ية فزتفزاؾ اة زاي ةت (السذاقبة والذدبمي،7007 ،

صفحة  )020زهاقحز ةبزنةةةز مؾزناا ازناعحيحزةؽزنا احية  -:ز

يفازناندؾةز

 2ز اؾاىزب ازلزتفزنا ذنعزناظةجففزهوةايزبعحزرةةز 2006زن زاؼزا
ةددؽزريد ز ةةعدديزناددحهبزناعذييدديزهةلنددسزنا عددةهتزناصنيلددفزهة غمدديزنا عددةهتزنإل ددقةفز
زد(ة غميزنااةزييذز(السوصممي ،0227 ،صفحة )21

 2زنتزنب فدةمزنااد ازبادحزةعدنؽزةدؽزناص ؾاددييزنا نايديزادؾزتةدذز دؾاذيزتدفزاتثنددحز
ة ددحنرن ا زه ض د ز اددػزةددؽزوددقبزةددحلزرحااددازرن د زاتثنددحزن د ققان ازهن ظقرددازتددفز

ةؾن ايزنب مةبزأليزاذن نذ زرحزاظذتزرن زنا نظيزناي نذ يي

اقددحزرددة زنااد ازةددؽزنزةدديزةةايدديز يلدديزناعقؾيددة زهناقنددؾدزنا ددفزتذضددأزرنيدداز

ه ةتزاألزةيزنامةاييزا عة ز ينذةزرن زناا ا زج زرم زرن زردؾدةزناكاندذزةدؽزةقةانيداز
جاد زناددحيةا زهااحيددحنًزنهائددػزناد يؽزيقددةانؾتزب ددفيزة ر ددي زجضددةتيزاد اػزيشددكؾزة د هاؾز
نا غميزنارقةييزهنا عنيمييزهناع كذ يزنا ةبعيزانا ازةؽزتقحنتزت ؾااؼزتيضدةً زهاد نز
دان زرن ز ؾبز نآلثةازنا فزاذ اةزنألزةيزرن زناا ازهةفةانا (غجار )7002 ،ز
رة زناا ازةؽزااحية زتوذلزهوةايزتفزدنو زاي ةتزهنا فزا ما زبعقر داز

ةبزناظةجفيزناشيعييزهناقؾلزنا ية ييزنألوذلزتدفزنال دؾازهنا قدةعزهيندذه زنتزناقيدؾبز
:
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بفكذةزنتزناقةرحةزناشديعييزادفزوةا ديزاناد ازادفزتكدذةزغندذزادايايزب د زهنتز دةتز
ناشديعيزي غددذهتزجاد زرددؾةزبد ازلزنانددؾةز قددؾةز ااددؼزتددفزةؾن ادديزناظةجةيدديزنا ية ددييزتددفز
اي ةت زنازنتز اػزازيع فزرحةززذهززاية نا زنودذلزتهزتيزا دةتسزة د ق قًززدنؽزبذ ديز

تة زهب ازلزرن زييةدةزنامل مبزناشيعفزة ق قزً (باكيخ )7002 ،ز
يشددك زةنددفزناماكمدديزناحهايدديزناصةادديززني ددةتزنا ددفزا غددذزتددفز ذ مدديزنغ يددةبز
اجد دديسزناد ددؾزانبزنا د دديمزاتند ددمزنااذ د ددذيزهنال د دذنجؼزنامذا ظد دديززاد ددةزااد ددحيةًزةود ددذزانا د د از
هةؾضؾرةًزوقفيةًز ين نًذززنؽزب ازلزهبنفةجازهرةدزناا ازبمنيزضةا يزرن زناماكميز
ز ا عدديزرددحةزاددحرن اةزهن ايةزاددةزنا د زن دذنجن زوةادديزبعددحزنااددةةزر ةاددذزةددؽزناا د از
بقضييزناغ يةبزأل زنا ةبةزا معيزناا ازهنضعةتازدنونيةًزهنرنيميةًزهنااة زناضدذاز
زذانحهزهرقرةاازهز ةدةزناضذؾىزان صندفزردؽز دقبا زهنتزن دذنجن زادذناؽزرند زهردؾعز
ناا ازتفزة نحةزناماكميزاق قةةزةؽزو ةاااةزتفزبذازامؾز ز مةزااةهبزناؾاية ز

نام اددحةزهناددحهبزناهاييدديزن د ذقبزناماكمدديزاقر

ددة

زةددؽزناا د ازب ددف ازة غمدديز
دذز

نااةزيي زهشك زناقذنازنااادةةفزاة دةًز يند نًذزادحلزييدةدةزنااد ازاتزناادةةزنيزر
ةددؽزر ةاددذزناا د ازاددؾزبماةبدديزنااددةةزاقيددةدةزناا د ازبددةا ؾنط زبةالذ مدديزاتزناااددةةز
ياددؾبزناا د ازةددؽزب د ازةقددةهةزنا د زب د ازنااددةزفزي فد زناغ يددةا زنا ية ددييزه د هز

ناصقتددة زنام اييدديزةمددةزيفقددحزاددحرن ازاددحلزة حيددازتددفزناعددةامنؽزناعذيددفزهنإل ددقةف

(زيجان ،7007 ،صفحة  )022ز
و
ازااحزرن زاعنحزنودذزهنام ماد زبمندفزشد كيزنا دةا زبد ازلز
هن ازناا
ج زنااؼزبمحزش كيزنا دةا زاز دنكييزا لدةهززة دةطمز ديظذاازا شدم ز ميدبزنام دةطمز

ناني ة يدديزهنتزا د هزناش د كيزاشددك زوظ د نًذزرن د زناحهادديزناني ة يدديزهنتزنااددح زة اددةزنااددةاز
ةعةاضددفزبد ازل ز مددةزه اددأزنااةةددة زنوددذلزاناد ازه اددػزا شدذهز ددةةن نذ زةذني دديز
امظةاززنذه زه اػزي ةرحزر ةاذزناا ازرن زا فند زرمنيدة زوظدفزهنغ يدةبزرند ز

زنااكؾةيزرذ نًازيقضفزبمقبقيزنام هانؽزرؽزش كيزنا دةاااز
زن
طذ مزنامظةا زهناص
ههاف اةزبة اةزش كة زغنذزشذعيي (الربيحي ،7002 ،صفحة  )22ز
اقددحزه ددحزناا د از ف ددازةن ة دةًزز ذننددذزنألهضددةعزهوةادديزبعددحزناااةةددة زنا ددفز

ه ا ددأزا ددا زهوةا دديزت ددفزعد د زبكؾة دديزازا ي د د زه ا دديز غد دذه زن زر ددحزينل ددتزجاد د زوي ددةاز

زتذ مزنا نذبدبزرشدذزةدؽزة ناز
نا قحزانحتةعزرؽز ف ازةؽزنا ةرنؽزجا ز رازو ؾاةً ز
:
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نا د يزيع دحن تزن ددقةىزنا ددقحزاددؾزناشددعةازنا دذجيسزانم نذب د زناقةدةددي (يوسددو ورخددخون،

 ،7000صفحة  )701ز

اق ددحزهن ددازنااد د ازاا ددحيةًزةو ددذزي ماد د زب ددةار ذنكزرند د ز ددقبازوةا دديزبع ددحز

ن اةازن ذنجن زةؽز دؾازاي دةتزردةةز2000ز ب ديًزنا م دػزب دقبازز ا عديزبمةيديز

اي ددةت زهن ص نذط ددازت ددفزةلمد د زنام ددةج زناحنوني دديزهااؾا ددازطذتد دةًزييةديد دةًزت ددفزناصقت ددة ز
نا ية دددييزهن د د صحنةازنا دددقحزتدددفزناد ددحنو زر ددةةز2008زهدهتزنتزينق د د زةقةهةددديزةد ددؽز

نال ددي ز(زيدددجان ،7007 ،صدددفحة  )702زها ددؼزي د د كؽزبد د ازلزانض ددذؾىزناحنوني دديز
هناصةا ييزنام ؾناذةزا عز قبازتهزناكفزرؽزنامقةهةي زها نزةدةزتهضداازب دؽز

دذز

لزبقؾاا:زفنتزناا ازازيع فزنامقةهةيزتا ًزهن مةزرقندحةزهنيدح يؾاؾ يةز ية دييزةي يديز
رند د زنإل ددقةزدهتزج ك ددةازا ذق دديزنااد د ازت ددفزجرةة دديز غ ددةةزن ددقةفزيؾةد دةًزة ددةزا اقن ددمز

نا قذنازتهزا ؾ يزناصقتة زنا مةعييزهاكؽزنرةة ازاي أزنةد نًذزةمك دةًزهن مدةزي ظندًز

ةبزهط يةًفز(سعج الجي  ،7007 ،صفحة  )221ز
ن ف ً
نتز ن صذنىزناا ازتفزنا

حيزانقضةيةزنا ية ييزهنا مةعييزهااقيقازا عضز

ةؽزناحنتازنامعن يزرن زنامحينؽزناقذ ًزهنا عنحزهة ادةزةاةايديزناف دةدزنادحنونفزهاظيندمز

نااددقبة زنا ية ددييزهنادنا دديزهاا ددنؽزتهضددةعزنام ددةطمزتهزنافئددة زناماذهةدديزاددؾز

ن ل ددةزز ي ددًزت ددفزوة دديزاقؾ دديزنامقةهة دديزري ددذز ااين ددأزرؾنر ددحاةزناش ددعيييزهنا ية ددييز

هنامةديي (الميي ،7005 ،صفحة  )522ز

رة زناا ازةؽزنا فكدػزهتقدحنتزناذث ديزهنامدةبزهنا رةةديزهنا قن دة زنال ا ديزن ز

بةهبز ةاحنًزاض فزااةافة زة ةرضيزطةجةيةًزهرقةجحيةًزه ية يةً زهاؼزي يمزاازتيزاث ةز
تهز ا ؾازتفزنا اةيي زنضةتيزا اػزنتزب ازلزت سزدرةجمازرن زا ةج زغنذزثةز ي ز
اذا فزبةامةبزههاييزنافقيازهنيذنت زها نزةدةز عندازة دتث نًذزبدةا ظؾ نا زناصةا يديزنثادذزةدؽز

ناحنونيي زهر حةةزي ؾازناحرؼزنإلي نذ فزتةتزناا از ن قنصزةؽزناحنو زتهاًزثؼزي عاز
وظةبدازابقدةً زج زنتزنابد نازنااؾا ديزي قد زوظةزاددةزةددحه ةًزبةاق دؾازناد نافزاكددؽزهةددبز
اػزيمنػزناا ازتدهن زرؾ يزامك ازةؽزالدةهززتزةديزا نذ دبزنادحرؼزناي نذ دفزتادؾزيمندػز
ن امة نا زهن عيزه من زا غيمازبةاقؾةزهنا ظدؾا زب د زن دازازيف قدذز دؾندازييةديديزةدؽز

نام د ؾ نؽزنااددة فزهنااةاد

زهةددؽزنألةددؾازنا ددفزي مكددؽزنتزاددحرؼزنااد ازن نزاؾرددفزناددحرؼز

ناي نذ دددفزاد ددؾزضدددعفزناحهاد دديزناني ة يدددي زهرل اد ددةزر ددؽزناصد ددة زر د د نذ نا ز د دديةدييزا لد ددةهزز
:
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ناا ددةبة زناظةجةيدديزها قد زاناد ازةشددكنيزنامددةب زهاددؾزاغددؼز اذاددازنازنتزنا عددؾدزرن د ز

ناذ زي ازدهةةًزب عؾييزنيةةزنافقذزهناي ذهبزا ز ازن عةاه ز
هانددؾحزتزةدديزنا رةةدديز تددفزنا ةبيدديزنال ؾييدديزبت اددةزرةزندديزان فلددذزتددفزتيزهرددأ ز
هةددة نزبعددحز

ددذزل زوةادديزنتزبد ازلزااددحدزبفعد ز ةا ةددةز(ب ددؽز

ددذزلذزجاد ز

ة ددةبة زهن ددعيزهاذنددذزنا رةةدديزي د ازز فكددػزدنونددف زهن نززند زاقن ددة زناا د ازا د نز

ي ديزجا زا نذ بزةكة ا (فيسي ،7002 ،صفحة  )725زج زه حزب ازلز ف ازنةةةز
ة عظفزوظنذزرن زنا عنحيؽزناحنونفزهنارنيمفزن زنتزنا ئنيزنالؾاذ يزبؾبزاؾ ديز

ناا د ازه ددمع ازعاددذ زرن د زنا ددظ زة دذةزتوددذلزهرددحزاذنددذزناا د ازةددؽزبذ دديزرذييدديز
ا م دبززدحرؼزهن دبزجاد زةننيشدية زطةجةيدي زه دةتزاغ يدةبزاجديسزنادؾزانبزناني دة فزاتندمز

نااذ ددذيزتددفزرددةةز2005ز دهاز ينددذزتددفزا نذ ددبز ددمعيزبد ازلزهرددحزنرقيددأزناغ يددةبز
ةؾ يزةؽزرمنية زناق زنا فزن احتأزنرضةبزتدفزنايذامدةتزهادافننؽ ز مدةزنتزردذناز

نااد د ازانق ددةبزجاد د ز ة ددًز ددؾا ةزبع ددحزنااف ددة زرند د زنر ددقتزبعي ددحنزب ددؾبزنبع ددةدزاي ددةتز

هااننحهزرؽزنا ذنرة زنارنيمييزنضذ زبم حنرن ازتيضدةًزهتدفزن د ظقعزاندذتيزت دذنهز
ةعاددحززغيددفزرددةةز2025زتتددةدزبددةتز%96زةددؽزنام ددذ نؽزيع قددحهتزنتزبد ازلز ددةاؼز
تفزز ةدةزنا ظذ زه%86زةؽزنااد ننؽزاحياؼزتيضةًز غذةز نيييزالةهزناا ا (عمسي،

 )7002ز

ثانياً :التحجيات الخارجية
ا ما د د زنا اد ددحية زناصةا يد دديزبد ددةام ذن نذ زنااةاد ددنيزرن د د زنا د ددعنحيؽزنارنيم د ددفز
هناحهاف زها يمةزبعحزنا ظؾ نا زنالةا يزتفز ؾا ةزهنزديةدزنامعنؾةة زرؽزنب مةبزرحهنتز

ا ددانؾ فز حي ددحزرند د زاي ددةتزز ددحرؼزنةذ ك ددفزهرذي ددفزج زش ددك زن ددحاعزنألزة دديزت ددفز ددؾا ةز
زناعذييد ددي ز د ددؾتزنا غد ددةةزنا د ددؾايزاد ددؾزبني د د ز
ز
نا اد ددحيزنألزد ددذززاا د د ازلزتد ددفزنا اد ددؾا

ن ذنايلفزانا ازتضقًزرؽزنا مةسزنالذذنتف زج زاعحز ؾا ةزةذاكد زن ة دفزتدفزةادؾاز
نامقةهةيزنا ةبعيزاا ازلزها ةؽزرممزن د ذنايلفزاادة زهطذ دمزنةدحندزهدردؼز ية دفزاداز
تفزنام ظقدي زاد اػزهة د زنأليدةةزنألهاد زا دحاعزنابدحنثز دةاعزبعدضزنامانندنؽزانادحي ز

ردؽزنافذادديزنا ةا صيدديزاق قضددةكزرند ز دؾا ةزإلو نذ اددةزةددؽزةاددؾازنامقةهةدديزهإلبددحنثز

اذننذزتفزناينحزنا يزي اةافزبشك زة مذزضحزهنش ظؽ (تايمخ )7000 ،ز

:
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ا ةازةؽزيذلززنتزوذه زناقؾن زنا ؾا يزتثذز ن ةًزرند زبد ازلزهيد فسزناؾردأز

نتزوذه زناقؾن زنا ؾا يزازيع فزن اةبز ؾا ةزتفزاي ةت زت دؾا ةزةؾ دؾدةزباكدؼزنا دةا حز
هنالذذنفيددة زا د اػزتددةتزنا ددتثنذزرن د زناا د از دديكؾتز جي دةًزهةاددحهدنً زوةادديزنتزناا د از

ثددةتزة د عحنزتددفزبددةبزتقحن ددازناذظددةبزنا ددؾايزن زرم د زرن د زا ميدديزرؾنرددحهزناحنونيدديزةددؽز
ن

ة زنااقةفييزهناعنمييزهناصحةيديزنامؾزرديز

زا نيمازهاذ يصازهز ةدةزشعين ازريذزنام

رن زرحدز ينذزةؽزنام ةطمزناني ة يي ز

نتزنا ادحيزناد يزهن ددازنااد ازنث دةبزةشددةا ازتدفزناادذازنا ددؾا يزر دكذ ةًزدتددبز

ثم دةًزبةاضدةزاقددةبزدردؼزنا غددةةزنا دؾايز زه ية دديةًزةدؽزوددقبزةشدةا ازتددفزناادذازنا ددؾا يز
هي ةبزرقرة زرمنييزوةاييزةؽزناب كةازةبزض ةىزنالي زنا ؾايزهناقةدةزتفزنامنحنت ز

تددفزبددنؽزنتزاكد زطددذ زه ادديز غددذزةص نفدديزرددؽزناوددذزبددؾبززنئدديزناعمنيددة

 ،7002صفحة  )027ز

(شددحادة،

اشد ددك زن د دذنجن زهنب د دحنًزةد ددؽزنا اد ددحية زنا د ددفزاؾن د ددازناا د د ا زن زاعمد ددحزن د دذنجن ز

ا ئ ددةبزبد ازلزهنب دؾنبهزرددؽزطذ ددمزرؾنةد زرددحةزة اددة (غخيددب ،7002 ،صددفحة

 -:)50ز

 2زقطع العالقة بي إيخان وحدب هللا :زن زا غذ زن ذنجن زنا زنت زرظب زرقري زنيذنتز
با ازلزاؾزةؽزناؼزشذهىزنب ؾنبزناا ازهش ز شةطازهضذييزرة ييزانا ازهرحاناا

 2زقطع العالقة بي

سوريا وحدب هللا :زا غذ زن ذنجن زنا زنةكة يي زاذننذ زنا ية يز

نا ؾا يزبيةبزب ازلزن نز ذلزنا ؾا زنا زنافة زا ؾ يزةبزناحهايزناعيذ يزي ضمؽز
منيزةؽزناماف ن زنا ية ييزهنار

ةدييزاحةشم

 3زاثارة الفتشة في الجاخل المبشاني:زاذلزن ذنجن زنتزةؽزشتتزناف يزنتزاشذ زب ازلز
ر اةزبشك زغنذزةاحدزتةا ؾاىزتفزاذنعزدنونفزاحتبزناا ازرؽزن ذنجن زهةقةار اة

اقددحزامانددأزنا اددحية زناحهايدديزبشددك زن ة ددفزبددةام ذن نذ زنااةاددنيزرند زنا ددعنحز

ناحهاف زها يمةزبعحزا نؼزناذجيسزناةذ كفزده ةاحزاذنةًزهنزديدةدزنامعظيدة زهنامعنؾةدة ز
رددؽزنب مددةبزييددةةزن دذنجن زبشددؽزرددحهنتزرن د زاي ددةتززددحرؼزنةذ كددفزن زاددؼزتددذكزرقؾيددة ز

نةذ كييزرن زب ازلزهرن زناحهايزناني ة يديزهاد نزبةا دةافزدتدبز ميدبزنام

دة زنامةايديز

ناعةامي دديزناد د زنااد د ازهر ددحةزنار د دذنازة ددؽزنا ددؾ زناني ة ي دديزاق د د امةازتنا ددة زهن د د احتأز
ناعقؾيدة زة

ديز( مدةبزاذ ددأزز دػذز[ة
:

ديزةةايديزا ددا زنا شدظيزنام دذفييزااد از
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دديزناشددانحذز[ة

ل]زه(ة

دديزناشددانحزاددفزة غمدديزني نذ يدديزش د ازبكؾةيدديزاقددحةزناددحرؼز

نامددةافزنا د زناعحيددحزةددؽزنام غمددة زتددفزناشددذ زناه ددفزبمددةزتددفز اددػزب د ازلزهبذ دديز

نالا ددةدزنا ددقةف زانم ددحزي غ ددذ:زنز ددؾزنا
 ]52ز
ا

ددذ زفي د د ز 2003زة ددحاز دديمز د دذه ز

زناؾاية زنام احةزبعحزردةةز2006زرند زاقؾ ديزنااكؾةديزناني ة يديزهامكن ادةز

ةددؽزاالدديؼز فددؾ زب د ازلزهةصددةطذهزه اددػزةددؽزوددقبزناعم د زرن د زاقؾ دديزهدرددؼزنالددي ز
ناني ددة فزها ه ددحهزبةا ددناي زهت ددفزر ددةةز2025زنر ددذزناك ددؾ ذذسزناةذ ك ددفزر ددة ؾتزة ددبز
نا مؾ زناحهافزاا ازلزهنا يزتذكزرقؾيدة زرند زنام

دة زنا ييديزنا دفزا د صحةز

ناا ةبة زنام ذفييزناةذ كييزا مؾ زناا ا (محسود ،7000 ،صفحة  )2ز ز

ةؽز ايزتوذلز ة أزثميزبذاز ةرميزنةذ كيديزرند زنااد از مدةزي دفاةزنردقةز

ناا ازن زز اأزنا دفةاةزناةذ كيديز ادؾدنًزتدفزن د قظةازهامؾ د ز صدًزنرقةيديزه ية دييز
هن مةعييزشيعييزبغييزا صنذاةزتفزالمدة ز ةرمديزضدحزنااد ازهنامقةهةديزهة ادةز دعفز
نا دفةاةزناةذ كيدديزتددفزونددمزةشددذهعزشدديعفززدحي زةاد ز(نانقددةبزناعنمددةجفزنام د ق ذزتددفزةاز
رةةز2009زتفزنالمعييزنا قةييزان ص صزهنا ؾ يازناعنمف زنةةزناعقؾية زناةذ كيديز
رن د زب د ازلزتكددةتزااددةزا عددة زةةايدديزن زهرددبزنا دذجيسزناةذ كددفزده ةاددحزا نذةددًزرددة ؾتز

ناعقؾيددة زنامعددحبزتددفزنا د ذلزنا د ؾ يزا فلددةازةقددذزنامددةا زتددفززنددذه زرددةةز2028ز

(ادريذ ،7002 ،صفحة  )21ز

تددفزنطددةازنامؾضددؾعز ناددازتقددحز ددنػزناااددةدزناهايددفز فددسزنا ددنؾازالددةهزنااد از
هاد د فازبةالمةر دديزناااةزي دديز ددؾتزناد د انعزناع ددكذيزاناد د از ددةتزة ؾاطد دةًزت ددفزافلند د نذ ز

زنذةا ددةزرددةةز 2023زهتددفزرددةةز2024زن شددت زه ةادديزناشددذطيزنا ةبعدديزاقااددةدزناهايددفز

(Europolذزهناؾايدة زنام ادحةزةلمؾردديزةشد ذ يزامؾن اديزن شددظيزنااد ازناااةزيديزتددفز
نهاهي ددة زهت ددفزنارد دؾنةزناوند دذةزناصد د

زناعحي ددحزة ددؽزنا ددحهبزناهايي دديزةؾرفد دةًزنر ددؾلزهنر ي ددذز

نايذامددةتزنايذ ظددة فزبد ازلز مةردديزنااةزيدديزتددفزرددةةز2029زثددؼزا ع ددازتامة يددةزتددفزرددةةز
زنيضةزةؾردفزدهبزةلندسزنا عدةهتزناصنيلدفزالدةهزنااد ازن ز
 2020زهازيمكؽزنتز
ااةافدأزاندػزنادحهبزةدبزناؾايدة زنام ادحةزهناقدؾلزناهاييديزهة ادةزنا دعؾدييزنا دفزاشددةا أز
ةبزناؾاية زنام احةزتدفزييدةدةزةذ د زن د احن زامؾ د زنااادةازناد يزن شد زردةةز2027ز

:
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ا عظن زاحتبزنامؾنادزنا زنالمةرة زنامحرؾةيزةؽزنيدذنتزهوةاديزبد ازل (روبشددون،

 ،7070صفحة  )20ز

هتددفزةؾن ادديزنا اددحية زناحهايدديزرمددح زييددةدةزناا د ازنا د زا شدديفزهافعن د زدهاز

نامقةهةدديزنا ددقةييزتددفزاي ددةت زنضددةتيزنا د زنامؾنرددفزناون دذةزنا ددفزنطنقاددةزناةددنؽزناعددةةز

اناد د ازنا ددنحزب ددؽز

ددذزلزهنا ددفزب ددحدزتنا ددةزبق ددفزةفةر د زديمؾ ددةزهناا ددحي زر ددؽز

نة قازناا ازن نايز حيحةزهغنذزاقننحيي (قريخ )7070 ،ز ز

يمكددؽزناقددؾبزنتزااددحية زبد ازلزا د دندزب ددؾاةزهنضددايزهييةداددازةحا دديزاالددؼز

اد د هزنا ا ددحية زه ددؾ ز ددذلزاد د زيد د ل زنااد د ازت ددفزةؾن اةا ددازنةزنتزناض ددذؾىزنامقين دديز
كؾتزنثيذزةؽزرحاناازهنةكة يةااز يليزنام ذن نذ زنااةانيزتفزنامذبنيزنامقيني ز

صنصزةمةزاقحةزنتزب ازلزهن از منيزةؽزنا احية زناحنونيديزهناصةا يديز

تعن زنا عنحزناحنونفز ة أزة تايزنا ؾتندمززدنؽزةكةتاديزناف دةدزهناافدةمزرند زاادةافز

ناا ازةبزنا يةازناؾط فزنااذزهبذ يزتة زبةاذيزنا عقنحزا نزةؽز ةبيي زنةةزةؽز ةبييز

توددذل زةددبزاضددةرفزبلددؼزي ضدديزب د ازلزرن د زةفةا د زناحهادديزهغضددًزناب د ناز

نألوذلزهوةايزو ؾةازتفزرؾلز24زة نازةؽزايةازنام قي زهناقؾن زناني ة ييزتضقًز
رؽزاية نا زنامل مبزنامح ف زةؽزا ةزيتافزناحرؼزنا عؾديزايسزا يةازنام قي زهناد يز
يما زنا يزتقفزز زانقدؾن زناني ة يديزهناد يزيماد زنام دياننؽزاادأزز دحزناماةتغديزرند ز

اؾ يزاي ةت ز

تة ددةزرند د زنا ددعنحزنا ددحهافزا ددذتضزناؾاي ددة زنام ا ددحةزهنااا ددةدزنألهاهي ددفزبق ددةبز

ب ازلزتفزةفةا زناحهايزناني ة ييزبعحزنتزهاف ازااأزن ؼز(ة غميزجااةزييذزتضقًز
رؽزنا عقؾية زنارنيمييزهناحهاييزنامفذهضيزرن زناا ازهنا فزتثذ زبشك زهنض زرن ز
ةشةا ازتفزنا نظي ز

الخاتسة

د صنصزةمددةز دديمزنتزب د ازلزندهناهزنا ددعأزه يددحهزنتزامؾةددازهااحيةادداز

ا دندزيؾةدةًزبعدحزيدؾة زهيدةاذغؼزةدؽزز دةدةزبلدؼزنامامدة زهنادهنازنا دفزيقدؾةززادةزنااد از

دنونيدةًزهوةا يدةزً زتددةتزنااد ازرددةد نًازرن د زةؾن ادديزانددػزنا اددحية زهوةادديزبعددحزن شددذةبز
ناا ازبةا ذنعزتفز ؾا يزهيعضزدهبزنام ظقي زهنا يزنعاذزبة ازاؼزي تثذزتفزرحانااز
ناع ددكذ يزهنامنحن يددي ز د اػزنامؾنرددفزنألون دذةزنا ددفزتطنقاددةزنألةددنؽزناعددةةزانا د ازب ددؽز
:
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ذزلزهبحياازرؽزنة قازناا ازت نايز حيدحةز هغندذزاقننحيدي زهةص ندفزنا اةافدة ز

هناعقرة زةبزناقؾلزناا يييزهنشةااازنا زنتزناا ازازي تثذزبتيزة ذند نذ زردحزاا د ز
تفزنامذنب زنامقيني زهوذ أزناصةاميزبلمنيزةؽزنا ةجه -:ز

 2زنتزب ازلزشك زن مؾ ةًزاةةةًزا مؾزدهازناقرينؽزناقدهاندنؽزرند زنا دةبيزناحهايديز
ةؽزوقبزرممزهنا ةعزاتثنذهزنارنيمفزتفزناشذ زنأله ف زهنا يزااقمزبةاحا يزنألهاد ز
ةؽزودقبزدهاهزتدفزةقةهةديزنابد قبزهناعدحهنتزنا دذنجننف زهتدفز فدسزناؾردأزعادذز قدؾةز
ية ييز ن زرحاةزرن زنا تثنذ زه قؾةزر كذ يزرةداةزرن زاؾعيد زةؾنادادةزبشدك زة نيدحز

تفزنا ةبيزنارنيميي ز

 2زهن ددازنااد د ازرن ددؾدنًزهاا ددحية زتث ددذ زبش ددك ز ين ددذزرند د زدهاهزت ددفزنام ظق دديزهامان ددأز
بدشكةاييزاؾ يزناا ازبة قةاازةؽزب ازةقةهةزإل دذنجن زجاد زنا دذنرة زنارنيميديزتضدقًز
رؽزرضييز عز قحزناا ازها نذ دبز دمعيزنااد ازرند زنا دعنحزنارنيمدفزهرند زنادذغؼز
ةؽز زانػزنا احية زنازنتزناا ازنثيدأزن دازازي دتثذزبدةاقيؼزنايحيؾاؾ يديزناحي يديزهن مدةز
بص ؾاييزنامل مبزهعذهتا زهوةاديزتدفزنامل مدبزناني دة فزنا عدحديزهاد اػزيلدحز ف داز

ةن ة د دةًزبقيد ددؾبزنا عحديد دديزنا د ددفزا نذرد ددفزرؾنرد ددحزنانع د دديزناحيمقذنطي د دديزانافد ددةمزرن د د زه د ددؾدهز
هن د مذنا ا زهةدؽزن د زاؾ ديبزناقةردحةزنارنيميديزادحهاهزي ذدفزنتزي د حزوظةبدازنارنيمدفز

نامشذعزاحهاهزتفزنام ظقيزرن زةعةاليزام ةج زناايم يزهنا يحندزهنا ظدذ زنادحي فزنا دفز

اقفززؾ ازةشذهرازنام ما زبةامقةهةي

 3ز ي ق د زنةددةةزنادهنازنا ددفزرددةةززاددةزب د ازلزناعحيددحزةددؽزناشددكةاية زة اددة زنشددكةاييز

نا دديةدةزناؾط يدديزرند زنام د ؾلزناني ددة ف زهنشددكةاييزنا ددؾاذزنامد ايفزا دديمةزنتزو ددؾةز
نااد ازيلددحهتزتناددةزتدنةز ية ددييزاددذدعزنااد ازهنشددكةاييزنا ؾنتددمززددنؽزويددة نا زناشددعؾاز
هضدذهاةزنامقةهةديزهردحاةزنااد ازرند زودؾكزةعذ ديزنا ددؾاةزنةدةةزنادذتيزناعدةةزناعذيددفز
هنا قةفزهنةكة ن ازتفزاظؾ ذزتدنةزن ذنايلييز ةةنيزةبزبنفةجا ز

:

112

ىجيل نواف أحسج عبيج

حدب هللا المبشاني

اليوامر والسرادر
أ -الكتب
ابخالي دمحم مشيب نوري .)7002( .االبعاد الدياسية لسوقف حدب هللا م الرخاع عمى الدمطة في
سوريا (The political dimensions of Hizbuallah position on )7002-7000
( the power (2011-2015) struggle in Syriaالسجمج  .)0دار الجشجي لمشذخ والتوزيع.
احسج السوصممي .)0227( .االصولية االسالمية والشظام العالسي Islamic fundamentalism
( and the world orderالسجمج  .)0بيخوت :مخكد الجراسات االستخاتيجية.

احسج جاس حسود الجبوري" .)7002( .اشكالية الطائفية في الشظام الدياسي المبشاني The
( "problem of sectarianism in the Lebanese political systemالسجمج رسالة
ماجدتيخ غيخ مشذورة) .جامعة السوصل ،كمية العموم الدياسية.

احسج فيسي .)7002( .حدب هللا .وسقط القشاع .Hizbuallah and the fall of the mask
ت االستخداد م .http://www.books-library-online

أحسج يوسو ورخخون .)7000( .حال األمة العخبية The state of the Arab 7000-7000
 ،nation 2010-2011رياح التغييخ .بيخوت :مخكد دراسات الوحجة العخبية.

اسعج مدعود الميي .)7005( .االسالميون في مجتسع تعجدي Islamists in a pluralistic
( societyالسجمج ( .)0دالل عباس ،الستخجسون) بيخوت :مخكد االستذارات والبحوث.

اسساعيل معتد الربيحي .)7002( .صشع القخار الدياسي في العخاق والجيسقخاطيات التوافكية
( Political decision making in Iraq and consensual democracyالسجمج .)0

بغجاد :دار الكتب العمسية.

امل سعج غخيب .)7002( .حدب هللا الجي

( policyالسجمج  .)7بيخوت :مخكد الحزارة.

:

والدياسة Hizbuallah, the religion and

111

جملت دراساث إقليميت ،السنت  ،15العدد  ،49متىز 2021
امي سعج شاكخ السذاقبة والذبمي .)7007( .التحجيات االمشية لمدياسة الخارجية االمخيكية في
الذخق األوسط

Security challenges for American foreign policy in the

( middle eastالسجمج  .)0األردن :دار الحامج.
انجرو تايمخ .)7000( .معيج واششط

لجراسات الذخق األدنى .ت

.http://www.washingtoninstitute.org

انيذ ميجي جخادات .)7000( .األحداب والحخكات الدياسية في الوط

االستخداد م

العخبي

Political

( parties and movements in the Arab worldالسجمج  .)0عسان :دار اسامة.
بجرية الخاوي .)7002( .حدب هللا المبشاني ،مدتقبل الجور Lebanese Hizbuallah the
 .،future of the roleمجمة دراسات سياسية ،السعيج السرخي لمجراسات.

توفيق السجيشي .)0222( .أمل وحدب هللا في حمبة السجابيات السحمية والجولية Amal and
.Hizbuallah are in the arena of local and international confrontations

دمذق :دار االىالي.

حامج دمحم االحسجي .)7007( .العخب وايخان ،مخاجعة في التاريخ والدياسة The Arab and

( Iran review in history and politiesالسجمج  .)0بيخوت :السخكد العخبي لألبحاث

والجراسات.
حدام مطخ .)7002( .الجور االقميسي لحدب هللا ،السحجدات والقيود في حدب هللا في لبشان The

 ،regional role of Hizbuallah, limitation and restrictionsالبشية الفكخية

والدياسية السواقف – الجور االقميسي (السجمج ( .)0دمحم البطاط ،رزاق العجيمي ،السحخر) العخاق:
مخكد اليجى لمجراسات.
حدي احسج شحادة .)7002( .مغامخات حدب هللا والسدتقبل العخبي الججيج The adventure
( of Hizbuallah and new arab futureالسجمج  .)0مخكد االديان لمجراسات والتوثيق.

حدي فزل هللا .)7002( .حدب هللا والجولة في لبشان Hizbuallah and the State in
( Lebanonالسجمج  .)0شخكة السطبوعات لمشذخ والتوزيع.

:

112

ىجيل نواف أحسج عبيج

حدب هللا المبشاني

حدي دمحم بدي .)7005( .ىكحا تكم نرخ هللا ( This is how nasrallah spokeالسجمج .)0
بيخوت :دار األميخ.

حسيج احسجي .)0221( .مدتقبل الحخكات اإلسالمية في الذخق األوسط

Islamic

 ،movements in the east expect in the middleترسي اطار نظخي .مجمة دراسات

الذخق األوسط.22 ،

حشي غجار .)7002( .أزمة حدب هللا السالية  .Hizbuallah's financial crisisت االستخداد
م .http://www.arb-Majallah.com
داني بخوكوفيتر .)7002( .ىل يسك قطع رؤوس الييجرا معخكة اضعاف حدب هللا Is it
possible to cut off the head of state, the battle to weaken Hizbuallah
(السجمج ( .)0ابخالي البيومي ،الستخجسون) القاىخة :مكتبة الذخوق الجولية.
سامح راشج .)7002( .ايخان وسوريا ،التحالو حول لبشان Iran and Syria alliance over
 .Lebanonمجمة الدياسة الجولية.022 ،
صالح زىخ الجي  .)7007( .الحخكات واألحداب اإلسالمية وفي اآلخخ Islamic movements
( and parties and understanding the otherالسجمج  .)0بيخوت :دار الداقي.

عبج الغشي عساد .)7002( .الحخكات اإلسالمية في لبشان

Islamic movements in

( Lebanonالسجمج  .)0بيخوت :دار الطميعة.
عمي حدي

باكيخ .)7002( .حدب هللا والتحجيات االستخاتيجية

Hizbuallah and its

 .strategic challengesت االستخداد م .http://www.arb-Magallah.com

عمي سعج .)7002( .تداؤالت ع دع حدب هللا لمحوثيي

Questions about Hizbuallah

 .support for the Houthisت االستخداد م .http://www.aljazeera.net
فارس تخكي محسود .)7000( .اىسية لبشان في االستخاتيجية االمخيكية السعاصخة

The

 .importance of Lebanon in the contemporary American strategyنذخة

تحميالت استخاتيجية ،مخكد الجراسات االقميسية ،جامعة السوصل.22 ،

:

113

جملت دراساث إقليميت ،السنت  ،15العدد  ،49متىز 2021
فائد قدي .)7002( .قخاءة سياسية لحدب هللا ( Political reading of Hizbuallahالسجمج
الخيذ.
 .)0بيخوت :مشذورات رياض ّ

فوزي زيجان .)7002( .زلدال الجولة ( State Earthquakeالسجمج ( .)0تقجي سعج رفيق
الحخيخي ،السحخر) بيخوت :الجار العخبية لمعموم ،ناشخون.

فوزي زيجان .)7007( .الجولة الخىيشة ( The hostage stateالسجمج ( .)0فؤاد الدشيورة،
السحخر) بيخوت :الجار العخبية لمعموم (ناشخون).

فيرل أبو الشرخ( .د.ت) .حدب هللا حقائق وأبعاد Hizbuallah facts and deportation
(السجمج  .)0بيخوت :الذخكة العالسية لمكتاب.

قاس قريخ .)7070( .حدب هللا في مواجية التحجيات الجاخمية والخارجية Hizbuallah in
 .facing the internal and external challengesمجمة االمان.0527 ،

كالي روبشدون .)7070( .ما ىو حدب هللا ( Who is Hizbuallahالسجمج ( .)0احسج عيذة،
الستخجسون) مخكد ىخمون لمجراسات السعاصخة.

كخي بقخادوني .)7002( .صجمة وصسود  ، Shock and Resilienceعيج اميل لحود
(( )7002-0221السجمج  .)2بيخوت :شخكة السطبوعات لمتوزيع والشذخ.

دمحم سعيج ادريذ .)7002( .تحالو الزخورة بي

ايخان وروسيا alliance of necessity

 ،between Iraq and Syriaججل التفاعل بي الفخص والتحجيات .2مجمة الجراسات االيخانية،
مخكد الخميج العخبي لمجراسات.2 ،

مشى عمسي .)7002( .التورط العدكخي لحدب هللا في سوريا ودوره االقميسي االوسع Military
 .involvement of Hizbuallah and its wider regional roleمجمة دراسات االردن،

مخكد السمك فيرل لمجراسات والبحوث االسالمية.

نادية سعج الجي  .)7007( .الحخكات الجيشية الدياسية Political religions movements
(السجمج  .)0الجار العخبية لمعموم ،مخكد الجديخة لمجراسات.

:

114

ىجيل نواف أحسج عبيج

حدب هللا المبشاني

نعي قاس  .)7001( .حدب هللا ،السشيج ،التجخبة Hizbuallah methodology and future
( experinceالسجمج ( .)2السدتقبل ،السحخر) بيخوت :دار اليادي.

ىذام أبو حاكسة .)7002( .الوعج الرادق ،حدب هللا واسخائيل وجياً لوجو Hizbuallah and
( Israel face to faceالسجمج  .)0عسان :دار الجميل.

يوسو االغا .)7001( .حدب هللا التاريخ االيجولوجي والدياسي (Hizbuallah )7001-0221
( )Ideological and political history (1978-2008السجمج ( .)0نادي

الستخجسون) بيخوت :معيج دراسات عخاقية.

:

نرخ هللا،

115

