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"التوترات األخيرة جنوب سوريا
واحتماالت نشوب حرب بين حـزب
اهلل وإسرائيل"
هاجر أبوزيد



يمث ــل تنظ ــيم ح ــزب هللا اللبن ــاني بجناحي ــه العس ــكري والسياسـ ـ ي أح ــد الفـ ـاعلين امل ــؤثرين عل ــى
معطيات السـاحة اللبنانيـة والعربيـة ملـا لـه مـن ارتباطـات تحالفيـة مـع طمـوح النفـوذ اإلقليمـي إليـران ،وهـو
ً
ً
مــا ت ـراه إس ـرائيل يمثــل تهديــدا واضــحا ألمنهــا ،ولــذا يــأتي اهتمــام مراكــز األبحــاث اإلس ـرائيلية التابعــة ألهــم
مراك ــز ص ــنع الق ـرار اإلس ـرائيلية بدراس ــة وتقي ــيم التط ــورات الت ـي تتعل ــق ب ــاملوقف املي ــداني لح ــزب هللا ف ــي
الحرب السورية ومدى تأثير ذلك على التغيرات في املنطقة الشـمالية اإلسـرائيلية وتطـور قـدرات حـزب هللا
وخبراته العسكرية في مواجهة إسرائيل.
ً
وفي هذا الصدد نورد فيما يلي تحليال وفق مجموعة من التقارير الصادرة عـن تلـك املراكـز والتـي
ناقشــت التــوترات األخيــرة علــى الحــدود اإلسـرائيلية الســورية التــي بــدأت بزيــارة وفــد مــن كبــار قــادة الحــرس
الث ــوري اإليران ــي هض ــبة الج ــوالن والت ــداعيات الت ــي خلفته ــا العملي ــة العس ــكرية الت ــي ق ــام به ــا س ــالح الج ــو
اإلسرائيلي في  32يناير  0232في القنيطرة قرب الحدود السورية اإلسرائيلية ،ضد عناصر وأهداف تابعة
لح ــزب هللا وإيـ ـران ف ــي أعق ــاب تل ــك الزي ــارة ،وأس ــفرت العملي ــة ع ــن اغتي ــال قي ــادات عس ــكرية مهم ــة وه ــم
"محم ــد عل ــي هللا دادي" أح ــد الض ــباط الكب ــار ف ــي الح ــرس الث ــوري اإليران ــي الت ــابع لفيل ــق الق ــدس ،وجه ــاد
مغنيــة ،نجــل القيــادي الســابق فــي حــزب هللا عمــاد مغنيــة ،ومحم ـد عيسـ ى املســؤول العســكري للحــزب عــن
ً
قطــاع عمليــات الجــوالن ،وردا علــى تلــك العمليــة ،أطلقــت مــن ســوريا قــذائف صــاروخية مضــادة للــدبابات
علـ ــى قافل ـ ــة تابع ـ ــة للجـ ــيش اإلس ـ ـرائيلي فـ ــي موقـ ــع جبـ ــل "دوف" العس ـ ــكري ف ـ ــي م ـ ـزارع ش ـ ــبعا عل ـ ــى الح ـ ــدود
ً
اإلس ـرائيلية اللبنانيــة فــي  02ينــاير  ،0232تزامنــا مــع قصــف أخــر اســتهدف مواقــع عســكرية إس ـرائيلية فــي

باحثة باملركز القومي لدراسات الشرق األوسط.
- 019 -

العدد  66يناير – مارس 1025

مجلة أوراق الشـَـرق األوسـَـط

جب ــل الش ــيخ (جن ــوب ش ــرق لبن ــان وعل ــى الح ــدود الس ــورية اللبناني ــة الفلس ــطينية .)3وك ــان رد ح ــزب هللا ف ــي
مزارع شبعا أكثر أهمية وأسفر عن مقتل جنديين إسرائيليين وإصابة سبعة أخرين.
موقف إسرائيل من تأسيس جبهة جديدة جنوب سوريا:
تمثل هدف إسرائيل من عملية القنيطرة (جنوب غرب سوريا وهي جزء مـن هضـبة الجـوالن) فـي
إطــار وجــود حتميــة إس ـرائيلية تقتض ـ ي العمــل علــى منــع قيــام أي شــبكة قواعــد عســكرية تابعــة لحــزب هللا
ً
والح ــرس الث ــوري اإليران ــي ف ــي هض ــبة الج ــوالن تك ــون منطلق ــا لش ــن عملي ــات مس ــتقبلية بغ ــرض مهاجم ــة
إس ـرائيل وردعه ـا عــن فكــرة ضــرب املنشــآت النوويــة اإليرانيــة ،وزيــادة عــدم االســتقرار اإلقليمــي ،وتوســيع
النف ــوذ اإلقليم ــي اإليران ــي والت ــأثير عل ــى املعادل ــة األمني ــة الراهن ــة ف ــي املنطق ــة الش ــمالية إلس ـرائيل ،وبالت ــالي
ً
تتخوف إسرائيل أن تتشكل جبهة جديدة لحزب هللا من جنوب لبنان وهضبة الجوالن معا كجبهة موحـدة
لإلضـرار بــأمن إسـرائيل ،وقــد وصــلت عمليــات تأســيس تلــك الجبهــة ملراحــل متقدمــة وفــق مــا جــاء فــي تقريــر
معهــد األمــن القــومي اإلس ـرائيلي الصــادر فــي مــارس املاض ـ ي الــذي جــاء بعنــوان "إس ـرائيل وحــزب هللا مــا بــين
الح ــرب املعلن ــة والس ــرية" ،0وتمه ــد ملعرك ــة مقبل ــة تفك ــك فيه ــا إس ـرائيل تل ــك القواع ــد التابع ــة لح ــزب هللا
وإيران.
ً
وفي هذا الشأن أيضا ،أشار تقريـرين ملركـز بـيجن -السـادات للدراسـات االسـتراتيجية صـدرا فـي 0
فبراير املاض ي ،1إلي أنه رغم استمرار بقاء نظام األسد حتى اآلن ،إال أن تفش ي نشاط الجماعات الجهادية
ً
ومــا فرضــته مــن احتمــاالت انهيــار وشــيك ألنظمــة الحكــم والــدول فــي املنطقــة عامــة ،حيــث بــدا نظــام األســد
يفقد السيطرة على أراض ي الدولة السورية أمام اتسـاع رقعـة املنـاطق الخاضـعة لسـيطرة تلـك الجماعـات
ك ــداعش وجبه ــة النص ــرة ،لك ــن ف ــي ذات الوق ــت تكتس ــب إيـ ـران وح ــزب هللا ق ــدرات أكب ــر لتأس ــيس قاع ــدة
 - 3يعتبر جبل الشيخ امتدادا لسلسلة جبال لبنان الشرقية ،ويحده من الشمال األجزاء الجنوبية من البقاع اللبناني،
ومن الشرق والجنوب والغرب هضبة الجوالن باإلضافة إلى مزارع شبعا اللبنانية ،وبه مواقع عسكرية تابعة إلسرائيل على
الجانب الجنوبي والغربي منه.
2 - David Siman-Tov , Yoram Schweitzer, Israel against Hizbollah: Between Overt and
Covert Warfare, INSS Insight No. 668, March 2, 2015.
3 - Efraim Inbar, Why the Hezbollah Clash Matters, BESA Center Perspectives Paper No. 286,
February 2, 2015.
Yaacov Amidror, Line in the Sand, BESA Center Perspectives Paper No. 285, February 2,
2015.
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جديدة لعملياتهم ضد إسرائيل في جنوب سوريا ،ولذلك تستعد إسرائيل الحتمـاالت تطبيـق معيـار جديـد
للصـراع بــين إسـرائيل وحــزب هللا بحيــث يقــوم حــزب هللا بعمليــات معاديــة إلسـرائيل مــن األراضـ ي الســورية
ً
وقد ينجم عنها عمليات إسرائيلية ضد حزب هللا في األراض ي اللبنانية والعكـس صـحيح ،وتأكيـدا ملـا سـبق،
أشار تقرير أخر نشره معهد األمن القومي اإلسرائيلي صدر في  09يناير املاض ي إلي أن إسرائيل سعت بعد
عمليـة القنيطـرة إلـي دراسـة طبيعــة الـرد الـذي سـيتخذه حـزب هللا تجــاه العمليـة إمـا بالتنسـيق مـع إيـران أو
ً
منفــردا ،ثــم تقيــيم االعتبــارات التــي مــن املــرجح أن توجــه محــور املمانعــة (حــزب هللا – إيـران  -ســوريا) ضــد
إسرائيل خالل الفترة املقبلة.3
عملية القنيطرة من وجهة نظر إيران وحزب اهلل:
ً
ً
مثلت عملية القنيطرة تجاوزا خطيرا من وجهة النظر اإليرانية وحزب هللا ،ألنها انتهكت في رأيهـم
قواعد اللعبة املتعارف عليها في صراعهما ضد إسـرائيل والتـي تشـكلت بعـد انـدالع الحـرب فـي سـوريا ،حيـث
كشفت العملية اإلسرائيلية األخيرة في القنيطرة عن تآكل وتراجع ردع حزب هللا الذي استطاع فرضه منذ
الحرب اإلسرائيلية اللبنانية في يوليو .0221
العمليات اإلسرائيلية ضد تنظيم حزب هللا:
ليســت عمليــة القنيطــرة األولــى مــن نوعهــا بــل ســبقها ضــربات جويــة إس ـرائيلية أخــرى كــان أخرهــا
الضــربة الجويــة التــي حــدثت ف ــي عــام  0234مســتهدفة فيهــا قوافــل أس ــلحة أرســلتها إي ـران إلــى حــزب هللا ف ــي
ً
سوريا ،إضافة إلى عمليات اغتيال القيـادات العسـكرية فـي حـزب هللا وأبـرزهم :اغتيـال "عمـاد مغنيـة" عـام
ً
 0222ف ــي دمش ــق وه ــو قائ ــد العملي ــات الخارجي ــة للح ــزب ،وك ــان يعتق ــد أن مغني ــة مس ــؤوال ع ــن ع ــدد م ــن
الهجم ــات الكب ــرى ض ــد الوالي ــات املتح ــدة ف ــي لبن ــان :الهجم ــات عل ــى الس ــفارة األمريكي ــة ف ــي بي ــروت ومجم ــع
ً
البحرية .وكان يعتقد أنه أيضا مسؤول عن هجمات ضد أهداف إسرائيلية ويهودية في األرجنتين .واغتيال
"علــى حســن القيسـ ي "فــي ديســمبر مــن عــام  0231فــي منطقــة ســكنية شــرق الضــاحية الجنوبيــة فــي بيــروت،
وهـو املســؤول عــن تطـوير منظومــة األســلحة والبنــى التكنولوجيـة فــي الحــزب ومسـئول التنســيق مــع القيــادة
العس ــكرية الس ــورية بع ــد الح ــرب الس ــورية .واغتي ــل ف ــي يولي ــو  0224غال ــب ع ــوالي ف ــي الض ــاحية الجنوبي ــة
لبيــروت ،عــالوة علــى شــبكات تجســس تعمــل لصــالح إس ـرائيل داخــل حــزب هللا ،وكــان أخــر مــا كشــف عنــه
1-Omer Einav, The Attack in the Golan Heights: Is an Israel-“Axis” Conflict Expected?,INSS
Insight No. 658, January 27, 2015.
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ش ــبكة مكون ــة م ــن اللبن ــاني محم ــد ش ــوربة ال ــذي تعرف ــه مص ــادر بأن ــه الرج ــل الث ــاني ف ــي وح ــدة العملي ــات
الخارجية التابعة لحـزب هللا ،وأربعـة مـن معاونيـه ،وكشـف الحـزب أن إسـرائيل اسـتطاعت مـن خـالل تلـك
ً
الشبكة اختراق حزب هللا استخباراتيا وجمع معلومات حساسة سهلت القيام بعملية القنيطرة.
تقييم إسرائيل لعمليات حزب هللا العسكرية:
فيما يتعلق بتقييم إسرائيل لتاريخ العمليات العسكرية التي يقوم بها حـزب هللا ضـد إسـرائيل فـي
ً
جميــع أنحــاء العــالم والشــرق األوســط ولــيس علــى الحــدود اللبنانيــة اإلس ـرائيلية فقــط ،ردا علــى العمليــات
اإلسـرائيلية ضــد أهدافــه وعناصــره الســيما القياديــة منهــا ،أجمعــت التقــارير اإلســرائيلية إلــي أن إســرائيل
ً
ترى أن هذه العمليات جاءت ضعيفة نسبيا باستثناء عملية تفجير حافلة سياحية في مطار بورجاس
الدولي في بلغاريـا فـي يوليـو  2102قتـل علـى إثـره خمسـة إسـرائيليين وسـائق الحافلـة البلغـاري ،األمـر الـذي
وض ــع االتح ــاد األوروب ــي ف ــي أعقاب ــه تنظ ــيم ح ــزب هللا عل ــى القائم ــة األوربي ــة للمنظم ــات اإلرهابي ــة ،حي ــث
أش ــارت التحقيق ــات أن مخطط ــي الهج ــوم لبن ــانيين م ــنهم محم ــد حس ــن الحس ــيني املنف ــذ االنتح ــاري وه ــو
يحمل الجنسيتين اللبنانية والفرنسية ،ونشأ في معاقل حزب هللا بجنوب لبنان ،أما غير ذلك من هجمات
الحزب ضد عناصـر إسـرائيلية فـي الخـارج (فـي جنـوب أفريقيـا وأذربيجـان والهنـد وتركيـا وتايالنـد واألردن) أو
ً
تجنيــد عمــالء لــه فجــاءت وفــق النظــرة اإلس ـرائيلية كمحــاوالت فاشــلة إضــافة إلــى هجمــات تراهــا إس ـرائيل
محــدودة فــي شــمال هضــبة الجــوالن فــي عــام  ،0234وبنــاء علــى كــل هــذه املعطيــات يخطــط حــزب هللا ومــن
وراءه إيران لتجديد ردعهم وإثبات عدم تخليهم عن مبدأ املقاومة وأهمية اإلضرار بأمن إسرائيل ،بجانـب
رغبتهم في إثبات أن استمرار انخراطهم في الحرب السورية لم يبعـدهم عـن هـدفهم األساسـ ي وهـو مقاومـة
إسرائيل بالقوة.
هل حدث تغير في قواعد االشتباك املتفق عليها؟
لقد اتجهت قواعد االشتباك بين الجانبين اإلسرائيلي واللبناني (حزب هللا) بعد الحرب اللبنانيـة
األهلية من حالة الحرب املفتوحة إلى االنضباط التدريجي وتركيز القتـال واالشـتباك ضـمن منطقـة جنـوب
لبنان والحدود اللبنانية اإلسرائيلية ،إلى أن أتفق الجانبان (دون توقيع) علـى ضـبط قواعـد االشـتباك وأن
يكــون ضــبط الــنفس بينهمــا متبــادل ،ولــم يحــدث خــرق لتلــك القواعــد ســوى فــي حــرب عــام  0221أو حــرب
لبن ــان الثاني ــة واس ــتمرت مل ــدة  14ي ــوم .وف ــي خط ــاب نص ــر هللا ف ــي الض ــاحية الجنوبي ــة لبي ــروت  12ين ــاير
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ً
 ،0232بعد العملية التي نفذها حزب هللا في مزارع شبعا ضد إسرائيلي ردا علـى عمليـة القنيطـرة ،قـال إنـه
ً
ال يري ــد حرب ــا م ــع إس ـرائيل ،لك ــن "ح ــزب هللا ال يخ ــاف الح ــرب وس ــيواجهها إذا فرض ــت علي ــه وسينتص ــر"،
ً
مضيفا أن "املقاومة لم تعد تعترف بش يء اسـمه قواعـد اشـتباك أو تفكيـك السـاحات وامليـادين" ،وأن مـن
ً
ح ــق املقاوم ــة الش ــرعي واألخالق ــي والق ــانوني أن تواج ــه الع ــدو ف ــي أي مك ــان وزم ــان" ،وه ــو م ــا يع ــد اعتراف ــا
ً
صريحا بتغير قواعد االشتباك مع إسرائيل من منظور دفاعي ولتوسيع هامش الرد على إسرائيل ،رغم أن
رد حزب هللا العسكري األهـم جـاء فـي مـزارع شـبعا أي ضـمن الحـدود اللبنانيـة اإلسـرائيلية أي منسـجمة مـع
قواعد االشتباك ،فيما كانت عملية القنيطرة داخل سوريا.
جبهات المواجهة واحتماالت نشوب حرب:
ً
أشــار مركــز بــيجن -الســادات أن الواقــع اإلقليمــي أصــبح أقــل قابليــة للتنبــؤ وأكثــر عنفــا مــن ذي
ً
قبــل ،ألن ديناميتهــا تتغيــر بســرعة أكبــر مــن ذلــك بكثيــر ،وبالتــالي لــن يتخــذ حــزب هللا وحليفتــه إي ـران ق ـرارا
ً
ً
حاسما بالحرب الشاملة أو القيام بعمليات عسكرية نوعية تكون أكثر عنفا ضـد إسـرائيل إال إذا تـوافرت
الش ــروط املناس ــبة التـ ـي ق ــد تض ــطرهم التخ ــاذ ه ــذا القـ ـرار ،وه ــذه الش ــروط ال يرغ ــب ح ــزب هللا وإيـ ـران
ً
(وإسرائيل) في حدوثها اآلن نظرا ألن الحرب السورية مازالت على أشدها ،إضافة إلي توزع خريطة املناطق
ً
التـي يحـارب فيهـا تنظــيم داعـش فـي العـراق وسـوريا ولبنـان وليبيـا وغيرهــا ،عـالوة علـى مــا أكـده مركـز بــيجن -
الســادات بــأن حــزب هللا لــيس لديــه رغبــة فــي تجديــد حــرب مماثلــة لحــرب  ،0221كمــا يتخــوف مــن القيــود
السياســية الداخليــة وتخوفــه مــن انفجــار الوضــع الــداخلي فــي لبنــان وهــو مــا قــد يــؤدي إلـى اتســاع التــأثيرات
الس ــلبية عل ــى االقتص ــاد اللبن ــاني ،وت ــوترات طائفي ــة س ــنية وش ــيعية خطي ـرة تنس ــف مس ــاعيه ف ــي اس ــتمرار
الحــوار مــع تيــار املســتقبل وتعهــدهما بــربط الن ـزاع فيمــا بينهمــا ،وللحــد مــن تــداعيات األزمــة السياســية فــي
لبنان بسبب فراغ منصب رئيس الجمهورية إلي اآلن.
خيارات حزب هللا:
أورد تقريــر معهــد األمــن القــومي مجموعــة مــن الخيــارات التــي قــد يتخــذها حــزب هللا وإيــران
ض ــد مص ــالح إس ــرائيلية ومنه ــا ش ــن عملي ــة جوي ــة باس ــتخدام ط ــائرات دون طي ــار ،أو هج ــوم ف ــي املج ــال
البحري اإلسرائيلي ،أو مهاجمة قواعد أو قوات تابعـة للجـيش اإلسـرائيلي فـي املنطقـة الشـمالية ،أو إطـالق
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الص ـ ــواريخ داخ ـ ــل إس ـ ـرائيل ،أو الح ـ ــرب اإللكتروني ـ ــة ،أو هجوم ـ ــات مح ـ ــددة عل ـ ــى الح ـ ــدود اإلس ـ ـرائيلية -
اللبنانية أو تنفيذ عمليات ما في الخارج ضد مصالح إسرائيلية.
خيارات إسرائيل:
ً
فيما يتعلـق بـاإلجراءات اإلسـرائيلية املتوقـع أن تتخـذها اسـتعدادا ألي عمـل عنيـف مـن قبـل
ح ــزب هللا وإي ــران ،فيمكنه ــا إجـ ـراء تحس ــينات ملنظوم ــة ال ــدفاع ف ــي الش ــمال بم ــا يرف ــع ق ــدراتها عل ــى توق ــع
التحركــات املســتقبلية لحــزب هللا علــى الســاحة اللبنانيــة ومنعهــا ،وقــد تســعى إس ـرائيل فــي ســبيل ذلــك إلــي
إظهار قدرة أقل على ضـبط نفـس ،وتعزيـز القـوات البريـة الالزمـة لغـزو جنـوب لبنـان بغـرض تـدمير التهديـد
الصـاروخي الـذي تشـكله ترسـانة حــزب هللا هنـاك واملكونـة مـن حـوالي  322ألــف صـاروخ يـرى حـزب هللا أنهــا
فعالة وكافية لردع إسرائيل عن شن حرب على لبنان.
ويتوقـ ـ ــع معهـ ـ ــد األمـ ـ ــن الق ـ ـ ــومي اإلس ـ ـ ـرائيلي أن ـ ـ ــه مـ ـ ــن املمكـ ـ ــن أن تق ـ ـ ــع معرك ـ ـ ــة عنيفـ ـ ــة ب ـ ـ ــين
إس ـ ـرائيل وح ـ ــزب هللا ف ـ ــي لبن ـ ــان وس ـ ــوريا ،وربم ـ ــا حت ـ ــى خ ـ ــارج منطق ـ ــة الش ـ ــرق األوس ـ ــط ف ـ ــي الع ـ ــام املقب ـ ــل
ً
نظ ـ ـ ـرا ملح ـ ـ ــاوالت ح ـ ـ ــزب هللا وإي ـ ـ ـران وس ـ ـ ــوريا توس ـ ـ ــيع من ـ ـ ــاطق نفوذهم ـ ـ ــا ف ـ ـ ــي جن ـ ـ ــوب س ـ ـ ــوريا ومرتفع ـ ـ ــات
الج ـ ــوالن الس ـ ــورية ،وح ـ ــذر بأن ـ ــه ف ـ ــي حال ـ ــة قي ـ ــام املواجه ـ ــة م ـ ــع ح ـ ــزب هللا وإي ـ ـران عل ـ ــى الجبه ـ ــة الش ـ ــمالية
اإلس ـ ـرائيلية م ـ ــن الخط ـ ــورة أن تعتم ـ ــد إس ـ ـرائيل عل ـ ــى نه ـ ــج الح ـ ــرب الس ـ ــرية ،ألن ـ ــه يف ـ ــتح مج ـ ــال املن ـ ــاورة
واإلنكار لكال الطرفين ،وبالتالي يقلل من خطر التصعيد إلى حد الحرب التي ربما تندلع بالفعل.
ً
ع ــالوة عل ــى ذل ــك ،ن ــوه ب ــيجن -الس ــادات بأن ــه ق ــد تحت ــاج إس ــرائيل ف ــي ه ــذه املرحل ــة إل ــي تقي ــيم
ً
سياس ــتها تجـ ــاه نظـ ــام األسـ ــد ال ــذي ظ ــل محافظ ــا عل ــى ه ــدوء األوض ــاع ف ــي الج ــوالن بم ــا خ ــدم املص ــلحة
ً
ً
ً
االس ــتراتيجية إلسـ ـرائيل ،ورغ ــم أن الح ــرب األهلي ــة الس ــورية مثل ــت إلسـ ـرائيل تط ــورا اس ــتراتيجيا مالئم ــا
وصـف بأنـه األشـرار يحـاربون األشـرار " ،" bad guys fight bad guysوكانـت إسـرائيل فيهـا فاعـل محـدود
الت ــأثير ،أم ــا ف ــي الوق ــت الحاض ــر ،ق ــد يمث ــل ت ــدعيم إس ــرائيل لعوام ــل إس ــقاط نظ ــام األس ــد مص ــلحة
استراتيجية مـن أجـل إضـعاف إيـران وحـزب هللا وتقليـل تأثيرهمـا داخـل لبنـان ،وحتـى يمكنهـا منـع حـزب
هللا مــن تعزيــز قدراتــه العســكرية ،ويجنــب إســرائيل أن تلجــأ إل ـى غــزو لبنــان لتــدمير ترســانة ص ـواريخ
حزب هللا.
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ورغــم مــا يمثلــه إســقاط نظــام األســد مــن أهميــة إلســرائيل ويقر هــا مــن الســعودية املنــافس
اإلقليمي إليران اآلن ،إال أنه يحمل مخاطر حول مآل األوضاع في سوريا السيما أنه قد يؤدي إلي زيادة
نفوذ الجماعات السنية الجهاديـة وصـراعها للسـيطرة علـى أجـزاء جديـدة مـن سـوريا ،إضـافة ملخـاطر
ما تبقى من ترسانة األسلحة الكيمائية السورية.
الخالصة:
تفــرض ت ــداعيات اســتمرار ت ــورط حــزب هللا وإي ـران ف ــي الحــرب الس ــورية أال يتجهــا إل ــى التص ــعيد
العسكري العنيف ضد إسرائيل حتى ال يتطور األمر إلى اندالع حرب جديدة تكون جبهتها الرئيسية لبنان،
بـ ــل سـ ــتكتفى أط ـ ـراف الص ـ ـراع هـ ــذه بعـ ــدد مـ ــن املواجهـ ــات املتقطعـ ــة واملتبادلـ ــة علـ ــى الجبهتـ ــين السـ ــورية
واللبنانية ،ولعل ذلك يرجع لألسباب التالي ذكرها:
أ -انشــغال ح ــزب هللا وإي ـران بالعملي ــات العس ــكرية علــى الجبه ــة الس ــورية ض ــد املعارض ــة الس ـورية
ً
والتنظيمات الجهادية املسلحة خاصة داعش والنصرة.
ب -تخوف حزب هللا أن تتخذ التنظيمات الجهادية من لبنان ساحة لحربها ضـده إذا انـدلعت حـرب
جديدة بين حزب هللا وإسرائيل.
ج -عدم توفر أماكن كافية وأمنة للجوء ونزوح اللبنانيين في حالة اندالع حرب جديدة ،السـيما وأن
لبن ـ ــان اآلن تستض ـ ــيف وح ـ ــدها قراب ـ ــة امللي ـ ــون والنص ـ ــف م ـ ــن الالجئ ـ ــين الس ـ ــوريين إض ـ ــافة إلـ ــى
الفلسطينيين الهاربين من الحرب السورية.
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