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مقدمة
يف األول مــن ســبتمرب/أيلول أعلــن حــزب هللا اللبنــاين اســتهداف مدرعــة للكيــان اإلســرائيلي 
كانت تعرب ابلقرب من احلدود اللبنانية، بعد أســبوع على اهتامه للكيان اإلســرائيلي بشــن هجوم 

بطائرتــن مســرتن علــى معقلــه قــرب بــروت وقتــل اثنــن مــن عناصــره يف غــارة بســوراي.

أعقــب هجــوم حــزب هللا اللبنــاين علــى املدرعــة اإلســرائيلية عمليــة قصــف مدفعــي بلغــت ضرابهتــا 
أكثــر مــن 100 قذيفــة اســتهدفت قــرى لبنانيــة، وهــو مــا خلــق خمــاوَف مــن احتماليــة انــدالع حــرب 
جديــدة بــن الطرفــن علــى غــرار حــرب 2006، الــي اندلعــت إثــر إقــدام احلــزب علــى أســر جنديــن 
مــن جنــود االحتــال يف 12 يوليو/متــوز، إذ رد حينهــا الكيــان اإلســرائيلي هبجــوم مدمــر اســتمر 33 
يومــاً، قتــل فيــه 1200 لبنــاين، غالبيتهــم مــن املدنيــن، و160 حمتــًا، غالبيتهــم جنــود، وانتهــت 

احلــرب بصــدور القــرار الــدويل 1701 الــذي قضــى بوقــف احلــرب.

أتيت هــذه املواجهــات دون مــربرات موضوعيــة معلنــة، وهــو مــا يثــر تســاؤالت حــول خلفيــات 
التصعيــد العســكري بــن الطرفــن، ومــدى ارتباطــه مبلفــات دوليــة تتجــاوز حــدود لبنــان، وهــل ميكــن 
تفســره بربطــه ابألســباب األمنيــة فقــط، أم أن لــه عاقــة أكــرب ابالنتخــاابت والتنافــس السياســي يف 
الداخــل اإلســرائيلي؟ مــا ســياقات هــذا التصعيــد ومــا عاقتــه ابلصــراع القائــم بــن إيــران والــوالايت 

املتحــدة األمريكيــة؟

سياقات التصعيد بني حزب هللا والكيان اإلسرائيلي
بعــد أكثــر مــن عقــد علــى آخــر حــرب بــن حــزب هللا اللبنــاين والكيــان اإلســرائيلي، وبعــد أســبوع 
فقــط مــن آخــر اشــتباك، جــاءت عمليــة إســقاط الطائــرة اإلســرائيلية املســرة لتجــدد املخــاوف مــن 

احتماليــة اســتعار املواجهــة بــن الطرفــن، ممــا يعقــد الوضــع أمنيــاً.

وعلــى الرغــم مــن حــدوث املواجهــة بــن الطرفــن يف 2015 و2016 بعــد اســتهداف حــزب هللا 
آلليــات عســكرية تتبــع الكيــان اإلســرائيلي كانــت متــر ابلقــرب مــن مــزارع شــبعا احملتلــة، رداً علــى 
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غــارات الكيــان اإلســرائيلي اســتهدفت مقاتلــن مــن احلــزب يف ســوراي، مل تتطــور تلــك املواجهــات  
إىل حــرب شــاملة، واعتــربت تلــك املواجهــات ضمــن سياســة الــرد والــردع، لكــن التصعيــد احلــايل 
جــاء ضمــن ســياقات وظــروف ال تقتصــر علــى مســتوى الصــراع بــن احلــزب والكيــان اإلســرائيلي 
بشــكل مباشــر، بــل ضمــن سياســة تصعيــد مدروســة بــن أطــراف خارجيــة قــد تفضــي إىل حــرب 

ابلوكالــة.

وأول مؤشــرات هــذه الســياقات يرتبــط ابهتــام احلشــد الشــعيب العراقــي- التابــع إليــران- الكيــان 
اإلســرائيلي بشــن غــارات بطائرتــن مســرتن علــى نقطــة اتبعــة لفصيــل شــيعي تدعمــه إيــران قــرب 
احلــدود الســورية العراقيــة. أعقبهــا اســتهداف الكيــان اإلســرائيلي عناصــر مقاتلــة مــن احلــزب يف 
ســوراي، إضافــة إىل اســتهداف الضاحيــة اجلنوبيــة، معقــل احلــزب يف لبنــان. زامــن هــذه اهلجمــات 
اشــتداد وتــرة العقــوابت االقتصاديــة األمريكيــة علــى إيــران، كان آخرهــا يف 29 أغســطس/آب، إذ 
فرضــت واشــنطن عقــوابت علــى مصــرف لبنــاين اهتمتــه بتقــدمي خدمــات مصرفيــة حلــزب هللا، الــذي 

خيضــع مســؤولون فيــه لعقــوابت مــن واشــنطن.

حزب هللا: بني الدوافع األمنية والسياسية
مل تكــن هجمــات الكيــان اإلســرائيلي هــي األوىل مــن نوعهــا، وقــد جــاء رد حــزب هللا عليهــا 
متوقعــاً، لكــن املســتجد يف األمــر هــو التوقيــت، ونوعيــة اهلجــوم، إضافــة إىل مضامــن اخلطــاابت 
الي ألقاها األمن العام حلزب هللا حسن نصر هللا، إذ مل يكن ابإلمكان جتاهل هجمات الكيان 
اإلســرائيلي، كمــا أن الــرد العنيــف حياهلــا غــر ممكــن، خصوصــاً يف ظــل تــردي األوضــاع األمنيــة 
واالقتصاديــة يف املنطقــة، لــذا جلــأ حــزب هللا إىل تبــي سياســة الــرد العســكري املباشــر واحملــدود، 

والــذي متثــل يف عمليتــن عســكريتن يف وقــت متقــارب.

وميكــن فهــم ســياقات هــذا اهلجــوم مــن خــال حتليــل مضمــون احلــرب الكاميــة بــن كلٍّ مــن 
األمــن العــام حلــزب هللا حســن نصــر هللا، ورئيــس الــوزراء اإلســرائيلي بنيامــن نتنياهــو، إذ أطلــق 
األول هتديداتــه ضــد الكيــان اإلســرائيلي وربطهــا مبــا جيــري يف العــراق ويف ســوراي، وهــو مــا يوضــح 
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أن حــزب هللا ال يتحــدث علــى املســتوى اللبنــاين وحســب، بــل يتبــى خطــاب النفــوذ اإليــراين يف 
املنطقــة.

يف حــن جــاء رد نتنياهــو مهــدداً أبن أي هجــوم ضــد الكيــان اإلســرائيلي ســيكون مثنــه هجومــاً 
ضــد لبنــان، ويف الوقــت نفســه وجــه هتديــده وخطابــه لقائــد فيلــق القــدس اإليــراين، قاســم ســليماين، 
بقولــه: »احــذروا مــن كامكــم، واحــذروا أكثــر مــن أفعالكــم«، وهــو مــا يشــر إىل أن االشــتباك بــن 
حــزب هللا والكيــان الصهيــوين ال يعــي الطرفــن بشــكل مباشــر بقــدر مــا حيمــل معــه رســائل تفيــد 
أبن الصــراع القائــم حاليــاً لــه عاقــة ابلصــراع القائــم بــن الــوالايت املتحــدة األمريكيــة وإيــران منــذ 

انســحاب األوىل مــن االتفــاق النــووي يف مايــو/أاير 2018.

مــن جانــب آخــر جــاء توقيــت الــرد علــى هجمــات الكيــان اإلســرائيلي مــن قبــل حــزب هللا مرتبطــاً 
بدوافــع سياســية، فمنــذ تــورط احلــزب يف الصــراع املذهــيب يف ســوراي والعــراق حيــاول أن يلمــع صورتــه 
بــن حــن وآخــر، مــن خــال تلميــع صورتــه ابعتبــار وجــوده يف املنطقــة شــوكة ملقاومــة الكيــان 
يــوم  اإلســرائيلي، ويؤكــد هــذا تزامــن هجماتــه، وخطــاابت أمــن احلــزب حســن نصــر هللا، مــع 

عاشــوراء، الــذي حيمــل دالالتــه الدينيــة والتارخييــة والسياســية.

موقف الكيان اإلسرائيلي: بني الرغبة يف التصعيد واملكاسب االنتخابية
أييت تصعيد الكيان اإلسرائيلي ضد حزب هللا اللبناين ضمن سياسته يف مواجهة النفوذ والتهديد 
اإليراين يف املنطقة، ورغم اشــتداد وترة قذائف الكيان اإلســرائيلي يف رده على اســتهداف املدرعة 
مل يواصــل هجومــه؛ نظــراً للمناشــدات العريضــة الــي رفعهــا رئيــس الــوزراء ســعد احلريــري- اخلصــم 
األبــرز للحــزب- لــكلٍّ مــن الــوالايت املتحــدة األمريكيــة وفرنســا مــن أجــل التدخــل لوقــف تلــك 

الغــارات الواســعة الــي اســتهدفت أطرافــاً مــن القــرى اللبنانيــة وتســببت يف خســائر بشــرية.

قللــت تصرحيــات الكيــان اإلســرائيلي مــن أمهيــة عمليــة إســقاط الطائــرة املســرة، وأكــدت عــدم 
قــدرة حــزب هللا علــى إحــداث أي خــرق معلومــايت يف حــال وضــع يــده علــى الطائــرة، ورغــم 
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االســتعدادات األمنيــة الواضحــة الــي أبدهتــا ســلطات الكيــان اإلســرائيلي؛ مــن خــال حتذيرهــا 
للمواطنــن القاطنــن ابلقــرب مــن احلــدود اللبنانيــة، إضافــة إىل جتهيزهــا أماكــن لإليــواء، مل ترفــع مــن 
ســقف اســتعداداهتا األمنيــة، وذلــك يشــر إىل اســتبعاد حــدوث مواجهــات مباشــرة، وأن مثــل هــذه 

االشــتباكات هلــا أبعــاد سياســية أكثــر مــن األبعــاد األمنيــة.

وقــد يفهــم تصعيــد الكيــان اإلســرائيلي ضــد حــزب هللا ضمــن سياســته للضغــط علــى الــوالايت 
املتحــدة األمريكيــة لتغــر سياســتها جتــاه التهديــد اإليــراين يف املنطقــة، إذ مييــل الرئيــس األمريكــي 
ترامــب إىل الرتكيــز علــى الضغــوط االقتصاديــة والسياســية، وال يســتبعد إمكانيــة إجيــاد حــل عــن 
طريــق احلــوار، يف حــن مييــل جانــب الكيــان اإلســرائيلي إىل احلــل العســكري يف التعامــل مــع امللــف 
اإليــراين يف املنطقــة، ومــن هنــا أتيت هــذه املواجهــات لدفــع الطــرف اإليــراين لتبــي سياســة هجــوم تــربر 
شــن حــرب يف املنطقــة هدفهــا ردع النفــوذ اإليــراين ومحايــة الكيــان اإلســرائيلي مــن قبــل الــوالايت 

املتحــدة األمريكيــة.

 مــن جانــب آخــر أييت تصعيــد الكيــان اإلســرائيلي ضــد حــزب هللا متوافقــاً مــع دوافــع سياســية 
تســبق االنتخاابت الي سيشــهدها الكيان اإلســرائيلي يف الســابع عشــر من ســبتمرب/أيلول اجلاري، 
لكثــر مــن املرشــحن اإلســرائيلين لتحقيــق  التصعيــد األمــي ابت ديــدانً  ويشــر خــرباء إىل أن 
مطامــح سياســية، ولــذا ميكــن فهــم طبيعــة االشــتبكات احملــدودة بــن الطرفــن مــن خــال الرتكيــز 

علــى الدوافــع السياســية إىل جانــب األبعــاد األمنيــة.

مواقف وردود دولية
أدانــت أطــراف دوليــة التصعيــد بــن الطرفــن، وعدتــه مؤشــراً خطــراً يهــدد اســتقرار املنطقــة، 
وعــربت الــوالايت املتحــدة األمريكيــة عــن قلقهــا مــن هــذا التصعيــد، ويف الوقــت نفســه ســاندت 
واشــنطن الكيــان اإلســرائيلي وعــدَّت التصعيــد مــن قبلــه مبنزلــة دفــاع عــن النفــس؛ يف حــن دعــت 
قــواُت األمــم املتحــدة يف جنــوب لبنــان )اليونفيــل( اجلميــع إىل ضبــط النفــس حــى ال تتعقــد األمــور 
أكثــر؛ وأكــدت فرنســا، مــن خــال وزارة خارجيتهــا، أهنــا تكثــف اتصاالهتــا يف الشــرق األوســط 
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لتفــادي أي تصعيــد بــن الطرفــن.

وجــاء املوقــف اإليــراين مســانداً حلــزب هللا، واعتــرب مســؤول إيــراين أن هــذا التصعيــد يظهــر مــدى 
التــزام احلــزب بسياســته جتــاه الكيــان اإلســرائيلي حلمايــة لبنــان مــن أي تدخــات خارجيــة؛ يف حــن 
جــاء موقــف كل مــن البحريــن واإلمــارات منــدداً بتصعيــد احلــزب، وطلبــت البحريــن مــن رعاايهــا 
مغــادرة األراضــي اللبنانيــة تفــادايً ألي ضــرر قــد حيــدث يف حــال اســتمر التصعيــد، يف حــن انتقــد 
وزيــر الشــؤون اخلارجيــة اإلمــارايت، أنــور قرقــاش، التصعيــد وعــده تصرفــاً خــارج نطــاق الدولــة، يف 

انتقــاد مبطــن حلــزب هللا اللبنــاين.

حدود التصعيد 
املواجهــات األخــرة بــن الطرفــن أعــادت املخــاوف القدميــة مــن إمكانيــة جتــدد األعمــال احلربيــة 
مبــا قــد يفضــي إىل حــرب ابلوكالــة بــن إيــران والــوالايت املتحــدة األمريكيــة يكــون فيهــا لبنــان اخلاســر 

األكــرب يف حــرب ال انقــة لــه فيهــا وال مجــل. 

رغــم ارتفــاع ســقف التوقعــات مــن احتماليــة حتــول هــذه املواجهــات إىل حــرب شــاملة تطــول 
وياهتــا ِكا الطرفــن، اســتبعد انئــب األمــن العــام حلــزب هللا، نعيــم قاســم، إمكانيــة حــدوث مثــل 
هــذه احلــرب؛ نظــراً للظــروف االســتثنائية الــي متــر هبــا املنطقــة، واعتــرب أن هــذا التصعيــد »أييت يف 
ســياق الــرد ال اهلجــوم الــذي قــد يفضــي إىل حــرب«، خصوصــاً أن فاتــورة حــرب 2006 أســفرت 
عــن خســائر بشــرية ابهظــة يف اجلانــب اللبنــاين، فضــًا عــن تدمــر البنيــة التحتيــة الــي أثــرت بشــكل 
ســليب يف اجلانــب االقتصــادي، مــن جهــة أخــرى الســياق السياســي واألمــي للحــزب اليــوم خيتلــف 
متامــاً عــن ســياق حــرب 2006، والســبب الرئيســي يف تغــر هــذه الســياقات هــو التــورط املباشــر 

للحــزب يف األعمــال التدخليــة إليــران يف كل مــن العــراق وســوراي.

يــدرك جانــب الكيــان اإلســرائيلي أيضــاً أن أي مواجهــة مباشــرة مــع حــزب هللا يف الوقــت احلــايل 
ســتختلف عــن املواجهــة الــي متــت يف 2006؛ نظــراً للقــدرات العســكرية والقتاليــة الــي اكتســبها 
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احلــزب مــن خــال ضلوعــه يف حــروب إيــران القائمــة يف ســوراي والعــراق، لكنــه يف الوقــت نفســه ال 
يغفــل عــن ضــرورة تقليــم األظافــر اإليرانيــة يف املنطقــة مــن خــال اســتهدافها بعمليــات عســكرية 
حمــدودة يف مناطــق نفوذهــا، وبشــكل عــام يشــر تصعيــد الكيــان اإلســرائيلي ضــد حــزب هللا إىل أن 
سياســته تغــرت جتــاه احلــزب، خصوصــاً أنــه يعــده رأس احلربــة يف التهديــدات اإليرانيــة يف املنطقــة.

خامتة
مــن خــال النظــر يف ســياقات االشــتباك بــن الطرفــن ودوافعــه يتضــح أن األبعــاد السياســية هلــا 
دور كبــر يف إذكاء الصــراع القائــم بــن حــزب هللا والكيــان اإلســرائيلي، وعلــى الرغــم مــن اســتبعاد 
حــدوث حــرب شــاملة بــن الطرفــن؛ نظــراً لعــدم اكتمــال أســباهبا، إضافــة إىل املخاطــر املرتتبــة 
عليهــا، ال بــد مــن فهــم وإدراك الدوافــع الــي حتــرك حــزب هللا يف مواجهاتــه األخــرة، إذ إهنــا تنطلــق 
مــن لبنــان، لكنهــا يف الوقــت نفســه- كمــا يتضــح مــن تصرحيــات أمــن احلــزب- مرتبطــة بشــكل 
مباشــر ابلوجــود اإليــراين يف املنطقــة، فاحلــزب ال يريــد تصعيــداً حقيقيــاً قــد يفضــي إىل حــرب، ألن 
ذلــك لــن يهــدد وجــوده وحســب، بــل ســيهدد املشــاريع اإليرانيــة يف املنطقــة، إذ ال طاقــة إليــران يف 
متويــل جبهــة جديــدة وهــي منهكــة ابلضغــوط االقتصاديــة، لكنهــا يف الوقــت نفســه لــن تتــورع عــن 
اســتخدام أي ورقــة متاحــة ســواء ارتبطــت ابجلانــب االقتصــادي، كمــا حــدث يف معــارك الناقــات، 
أو يف اجلانب األمي من خال اســتهداف الكيان اإلســرائيلي، لتبعث برســائل واضحة للوالايت 

املتحــدة األمريكيــة أبهنــا لــن تقبــل أبن تكــون املتضــرر الوحيــد مــن العقــوابت االقتصاديــة.

رد الكيــان اإلســرائيلي أيضــاً جــاء حمــدوداً ومتوافقــاً مــع السياســة األمريكيــة اجلديــدة الــي انتهجهــا 
الرئيــس األمريكــي ترامــب بعــد إقالتــه ملستشــاره لألمــن القومــي جــون بولــن، الــذي كان يتبــى 
سياســة احلــرب واهلجــوم، وتكثيــف العقــوابت االقتصاديــة علــى إيــران، أييت هــذا التغيــر متهيــداً 
العقــوابت  أن  ترامــب ونظــره اإليــراين حســن روحــاين، خصوصــاً  بــن  حلــوار مرتقــب ســيجمع 

االقتصاديــة مل حتقــق أثرهــا رغــم مــرور زمــن طويــل علــى تطبيقهــا. 
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جمالت العمل
تتنوع جمالت العمل يف املركز وت�صمل ما يلي:

الأبحاث والدرا�صات:   .1

حي��ث يق��وم املرك��ز عل��ى اإع��داد الدرا�ص��ات والأبحاث وف��ق املنهجية العلمي��ة يف جمالت تخ�ص�س 
املركز، وهي:

- الدرا�صات ال�صيا�صية.

- الدرا�صات املتخ�ص�صة يف التيارات الإ�صامية والفكرية.

-الدرا�صات احل�صارية والتنموية.

- درا�صات الفكر الإ�صامي.

ال�صت�صارات وقيا�س الراأي:  .2

ي�ص��عى املرك��ز لتق��دمي ال�صت�ص��ارات واحلل��ول يف جم��الت اهتم��ام املرك��ز للجه��ات الر�ص��مية 
والأهلية، وذلك من خال قيا�س الراأي العام جتاه الق�صايا الفكرية والأحداث ال�صيا�صية والجتماعية، 

د املهارات.   بالتع��اون م��ع كادر علم��ي حُم��رتف وُمتع��ِدّ

الن�صر:   .3

ي�صهم املركز يف ن�صر الدرا�صات والأبحاث عر و�صائل الن�صر املتنوعة.

ع�صوية املركز يف املنظمات العاملية:




