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 سوريا جنوب األخيرة التوترات" 

 حـزب حرب بين نشوب واحتماالت

 "وإسرائيل اهلل

  هاجر أبوزيد

ــــاني ب ــــؤثر  يناعلجناحيـــــه العســـــكري والسياســـــ ي أحـــــد الفـــــيمثـــــل تنظـــــيم حـــــزب هللا اللبنـ ــــى  يناملـ علـ

معطيات السـاحة اللبنانيـة والعربيـة ملـا لـه مـن ارتباطـات تحالفيـة مـع طمـوح النفـوذ اإلقليمـي إليـران، وهـو 

 ألمنهـــا، ولـــذا يـــأتي اهتمـــام مراكـــز األبحـــاث اإلســـرائيلية التابعـــة ألهـــم 
ً
 واضـــحا

ً
مـــا تـــراه إســـرائيل يمثـــل تهديـــدا

ي تتعلــــق بــــاملوقف امليــــداني لحــــزب هللا فــــي مراكــــز صــــنع القــــرار اإلســــرائيلية بدراســــة وتقيــــيم التطــــورات التــــ

الحرب السورية ومدى تأثير ذلك على التغيرات في املنطقة الشـمالية اإلسـرائيلية وتطـور قـدرات حـزب هللا 

 وخبراته العسكرية في مواجهة إسرائيل.

 وفق مجموعة من التقارير الصادرة عـن تلـك املراكـز والتـي
ً
 وفي هذا الصدد نورد فيما يلي تحليال

ناقشــت التــوترات األخيــرة علــى الحــدود اإلســرائيلية الســورية التــي بــدأت بزيــارة وفــد مــن كبــار قــادة الحــرس 

الثــــوري اإليرانــــي هضــــبة الجــــوالن والتــــداعيات التــــي خلفتهــــا العمليــــة العســــكرية التــــي قــــام بهــــا ســــالح الجــــو 

ة، ضد عناصر وأهداف تابعة في القنيطرة قرب الحدود السورية اإلسرائيلي 0232يناير  32اإلسرائيلي في 

لحــــزب هللا وإيــــران فــــي أعقــــاب تلـــــك الزيــــارة، وأســــفرت العمليــــة عــــن اغتيـــــال قيــــادات عســــكرية مهمــــة وهـــــم 

أحــــد الضــــباط الكبــــار فــــي الحــــرس الثــــوري اإليرانــــي التــــابع لفيلــــق القــــدس، وجهــــاد  "محمــــد علــــي هللا دادي"

د عيســ ى املســؤول العســكري للحــزب عــن مغنيــة، نجــل القيــادي الســابق فــي حــزب هللا عمــاد مغنيــة، ومحمــ

 علــى تلــك العمليــة، أطلقــت مــن ســوريا قــذائف صــاروخية مضــادة للــدبابات 
ً
قطــاع عمليــات الجــوالن، وردا

ـــل  ــ ـــــع جبـ ـــي موقـ ــ ـــــرائيلي فـ ـــــيش اإلسـ ـــــة للجـ ـــــة تابعـ ـــى قافلـ ــ العســــــكري فــــــي مــــــزارع شــــــبعا علــــــى الحــــــدود  "دوف"علـ

 مـــع ق0232ينـــاير  02اإلســـرائيلية اللبنانيـــة فـــي 
ً
صـــف أخـــر اســـتهدف مواقـــع عســـكرية إســـرائيلية فـــي ، تزامنـــا

                                                           

.باحثة باملركز القومي لدراسات الشرق األوسط 
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(. وكـــان رد حـــزب هللا فـــي 3وعلـــى الحـــدود الســـورية اللبنانيـــة الفلســـطينية )جنـــوب شـــرق لبنـــان جبـــل الشـــيخ

 مزارع شبعا أكثر أهمية وأسفر عن مقتل جنديين إسرائيليين وإصابة سبعة أخرين.

 موقف إسرائيل من تأسيس جبهة جديدة جنوب سوريا:

إسرائيل من عملية القنيطرة )جنوب غرب سوريا وهي جزء مـن هضـبة الجـوالن( فـي  تمثل هدف

إطــار وجــود حتميــة إســرائيلية تقتضــ ي العمــل علـــى منــع قيــام أي شــبكة قواعــد عســكرية تابعــة لحـــزب هللا 

 لشـــــن عمليـــــات مســـــتقبلية بغـــــرض مهاجمـــــة 
ً
والحـــــرس الثـــــوري اإليرانـــــي فـــــي هضـــــبة الجـــــوالن تكـــــون منطلقـــــا

ا عـــن فكــرة ضـــرب املنشـــآت النوويــة اإليرانيـــة، وزيـــادة عــدم االســـتقرار اإلقليمـــي، وتوســـيع إســرائيل وردعهـــ

النفـــوذ اإلقليمـــي اإليرانـــي والتـــأثير علـــى املعادلـــة األمنيــــة الراهنـــة فـــي املنطقـــة الشـــمالية إلســـرائيل، وبالتــــالي 

 
ً
كجبهة موحـدة  تتخوف إسرائيل أن تتشكل جبهة جديدة لحزب هللا من جنوب لبنان وهضبة الجوالن معا

لإلضــرار بــأمن إســرائيل، وقــد وصــلت عمليــات تأســيس تلــك الجبهــة ملراحــل متقدمــة وفــق مــا جــاء فــي تقريــر 

معهــد األمــن القــومي اإلســرائيلي الصــادر فــي مــارس املاضـــ ي الــذي جــاء بعنــوان "إســرائيل وحــزب هللا مــا بـــين 

ـــة والســــرية" ـــا إســــرائي0الحــــرب املعلنـ ـــك فيهـ ـــة تفكـ ـــة مقبلـ ـــد ملعركـ ـــك القواعــــد التابعــــة لحــــزب هللا ، وتمهـ ل تلـ

 وإيران. 

، أشار تقريـرين ملركـز بـيجن
ً
 0السـادات للدراسـات االسـتراتيجية صـدرا فـي  -وفي هذا الشأن أيضا

، إلي أنه رغم استمرار بقاء نظام األسد حتى اآلن، إال أن تفش ي نشاط الجماعات الجهادية 1فبراير املاض ي

، حيــث بــدا نظــام األســد 
ً
ومــا فرضــته مــن احتمــاالت انهيــار وشــيك ألنظمــة الحكــم والــدول فــي املنطقــة عامــة

لجماعـات يفقد السيطرة على أراض ي الدولة السورية أمام اتسـاع رقعـة املنـاطق الخاضـعة لسـيطرة تلـك ا

كــــداعش وجبهــــة النصـــــرة، لكــــن فــــي ذات الوقـــــت تكتســــب إيـــــران وحــــزب هللا قــــدرات أكبـــــر لتأســــيس قاعـــــدة 

                                                           

عتبر جبل الشيخ امتدادا لسلسلة جبال لبنان الشرقية، ويحده من الشمال األجزاء الجنوبية من البقاع اللبناني،  - 3 ي 

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 

ألراضــ ي الســورية للصــراع بــين إســرائيل وحــزب هللا بحيــث يقــوم حــزب هللا بعمليــات معاديــة إلســرائيل مــن ا

 ملـا سـبق، 
ً
وقد ينجم عنها عمليات إسرائيلية ضد حزب هللا في األراض ي اللبنانية والعكـس صـحيح، وتأكيـدا

يناير املاض ي إلي أن إسرائيل سعت بعد  09أشار تقرير أخر نشره معهد األمن القومي اإلسرائيلي صدر في 

هللا تجــاه العمليـة إمـا بالتنسـيق مـع إيــران أو  عمليـة القنيطـرة إلـي دراسـة طبيعــة الـرد الـذي سـيتخذه حـزب

، ثــم تقيــيم االعتبــارات التــي مــن املــرجح أن توجــه محــور املمانعــة )حــزب هللا 
ً
ســوريا( ضــد  -إيــران  –منفــردا

 .3إسرائيل خالل الفترة املقبلة

 عملية القنيطرة من وجهة نظر إيران وحزب اهلل:

 من وجهة
ً
 خطيرا

ً
النظر اإليرانية وحزب هللا، ألنها انتهكت في رأيهـم  مثلت عملية القنيطرة تجاوزا

ا ضد إسـرائيل والتـي تشـكلت بعـد انـدالع الحـرب فـي سـوريا، حيـث مهد اللعبة املتعارف عليها في صراعقواع

كشفت العملية اإلسرائيلية األخيرة في القنيطرة عن تآكل وتراجع ردع حزب هللا الذي استطاع فرضه منذ 

 .0221للبنانية في يوليو الحرب اإلسرائيلية ا

 العمليات اإلسرائيلية ضد تنظيم حزب هللا:

ليســت عمليــة القنيطــرة األولــى مــن نوعهــا بــل ســبقها ضــربات جويــة إســرائيلية أخــرى كــان أخرهــا 

حـــزب هللا فـــي  إلـــىمســـتهدفة فيهـــا قوافـــل أســـلحة أرســـلتها إيـــران  0234الضـــربة الجويـــة التـــي حـــدثت فـــي عـــام 

 
ً
عـام  "عمـاد مغنيـة"اغتيـال  :وأبـرزهمعمليات اغتيال القيـادات العسـكرية فـي حـزب هللا  إلىسوريا، إضافة

 عــــن عــــدد مــــن  0222
ً
عتقــــد أن مغنيــــة مســــؤوال فــــي دمشــــق وهــــو قائــــد العمليــــات الخارجيــــة للحــــزب، وكــــان ي 

الهجمــــات الكبــــرى ضــــد الواليــــات املتحــــدة فــــي لبنــــان: الهجمــــات علــــى الســــفارة األمريكيــــة فــــي بيــــروت ومجمــــع 

 مسؤول عن هجمات ضد أهداف إسرائيلية ويهودية في األرجنتين. و الب
ً
عتقد أنه أيضا اغتيال حرية. وكان ي 

فــي منطقــة ســكنية شــرق الضــاحية الجنوبيــة فــي بيــروت،  0231فــي ديســمبر مــن عــام " علــى حســن القيســ ي"

وهـو املســؤول عــن تطـوير منظومــة األســلحة والبنــى التكنولوجيـة فــي الحــزب ومسـئول التنســيق مــع القيــادة 

فــــي الضــــاحية الجنوبيــــة  غالـــب عــــوالي 0224العســـكرية الســــورية بعــــد الحــــرب الســـورية. واغتيــــل فــــي يوليــــو 

، وكــان أخـــر مــا كشـــف عنـــه علــى شـــبكات تجســس تعمـــل لصــالح إســـرائيل داخــل حـــزب هللاوة لبيــروت، عـــال 

                                                           
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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شــــبكة مكونـــــة مــــن اللبنـــــاني محمـــــد شــــوربة الـــــذي تعرفــــه مصـــــادر بأنـــــه الرجــــل الثـــــاني فــــي وحـــــدة العمليـــــات 

الخارجية التابعة لحـزب هللا، وأربعـة مـن معاونيـه، وكشـف الحـزب أن إسـرائيل اسـتطاعت مـن خـالل تلـك 

 وجمع معلومات حساسة سهلت القيام بعملية القنيطرة.الشبكة ا
ً
 ختراق حزب هللا استخباراتيا

 تقييم إسرائيل لعمليات حزب هللا العسكرية:

حـزب هللا ضـد إسـرائيل فـي بها فيما يتعلق بتقييم إسرائيل لتاريخ العمليات العسكرية التي يقوم 

 علــى العمليـــات جميــع أنحــاء العـــالم والشــرق األوســـط ولــيس علـــى الحــدود الل
ً
بنانيـــة اإلســرائيلية فقـــط، ردا

التقــارير اإلســرائيلية إلــي أن إســرائيل  أجمعــتاإلسـرائيلية ضــد أهدافــه وعناصــره الســيما القياديــة منهــا، 

 باستثناء عملية تفجير حافلة سياحية في مطار بورجاس 
ً
ترى أن هذه العمليات جاءت ضعيفة نسبيا

وسـائق الحافلـة البلغـاري، األمـر الـذي  تـل علـى إثـره خمسـة إسـرائيليينق 2102الدولي في بلغاريـا فـي يوليـو 

وضـــــع االتحـــــاد األوروبـــــي فـــــي أعقابـــــه تنظـــــيم حـــــزب هللا علـــــى القائمـــــة األوربيـــــة للمنظمـــــات اإلرهابيـــــة، حيـــــث 

وهــــو  االنتحــــاري أشــــارت التحقيقــــات أن مخططــــي الهجــــوم لبنــــانيين مــــنهم محمــــد حســــن الحســــيني املنفــــذ 

بنانية والفرنسية، ونشأ في معاقل حزب هللا بجنوب لبنان، أما غير ذلك من هجمات يحمل الجنسيتين الل

الحزب ضد عناصـر إسـرائيلية فـي الخـارج )فـي جنـوب أفريقيـا وأذربيجـان والهنـد وتركيـا وتايالنـد واألردن( أو 

 إلـــى هجمـــات تراهـــا إســـ
ً
رائيل تجنيـــد عمـــالء لـــه فجـــاءت وفـــق النظـــرة اإلســـرائيلية كمحـــاوالت فاشـــلة إضـــافة

، وبنـــاء علـــى كـــل هـــذه املعطيـــات يخطـــط حـــزب هللا ومـــن 0234محـــدودة فـــي شـــمال هضـــبة الجـــوالن فـــي عـــام 

وراءه إيران لتجديد ردعهم وإثبات عدم تخليهم عن مبدأ املقاومة وأهمية اإلضرار بأمن إسرائيل، بجانـب 

م األساسـ ي وهـو مقاومـة رغبتهم في إثبات أن استمرار انخراطهم في الحرب السورية لم يبعـدهم عـن هـدفه

 إسرائيل بالقوة.

 قواعد االشتباك املتفق عليها؟ فيتغير هل حدث 

لقد اتجهت قواعد االشتباك بين الجانبين اإلسرائيلي واللبناني )حزب هللا( بعد الحرب اللبنانيـة 

االنضباط التدريجي وتركيز القتـال واالشـتباك ضـمن منطقـة جنـوب  إلىاألهلية من حالة الحرب املفتوحة 

أن أتفق الجانبان )دون توقيع( علـى ضـبط قواعـد االشـتباك وأن  إلىلبنان والحدود اللبنانية اإلسرائيلية، 

أو حـــرب  0221يكــون ضــبط الــنفس بينهمــا متبـــادل، ولــم يحــدث خــرق لتلــك القواعـــد ســوى فــي حــرب عــام 

ـــة واســـــت ـــاحية الجنوبيـــــة لبيـــــروت  14مرت ملـــــدة لبنـــــان الثانيــ ــــي خطـــــاب نصـــــر هللا فـــــي الضــ ينـــــاير  12يـــــوم. وفـ
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 علـى عمليـة القنيطـرة، قـال إنـه 0232
ً
، بعد العملية التي نفذها حزب هللا في مزارع شبعا ضد إسرائيلي ردا

 مــــع إســــرائيل، لكــــن "حــــزب هللا ال يخــــاف الحــــرب وســــيواجهها إذا فرضــــت عليــــه وسينتصــــر"، 
ً
ال يريــــد حربــــا

 أن "املقاومة لم تعد تعترف بش يء اسـمه قواعـد اشـتباك أو تفكيـك السـاحات وامليـادين"، وأن مـن 
ً
مضيفا

 
ً
حــــق املقاومــــة الشـــــرعي واألخالقــــي والقــــانوني أن تواجـــــه العــــدو فــــي أي مكـــــان وزمــــان"، وهــــو مـــــا يعــــد اعترافـــــا

 بتغير قواعد االشتباك مع إسرائيل من منظور دفاعي ولتوسيع هامش الرد
ً
على إسرائيل، رغم أن  صريحا

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:

 مـــن ذي  الســـادات أن الواقـــع اإلقليمـــي أصـــبح أقـــل -أشـــار مركـــز بـــيجن
ً
قابليـــة للتنبـــؤ وأكثـــر عنفـــا

 قبـــل، ألن ديناميتهـــا تتغيـــر بســـرعة أكبـــر مـــن 
ً
ذلـــك بكثيـــر، وبالتـــالي لـــن يتخـــذ حـــزب هللا وحليفتـــه إيـــران قـــرارا

 ضـد إسـرائيل إال
ً
 بالحرب الشاملة أو القيام بعمليات عسكرية نوعية تكون أكثر عنفا

ً
إذا تـوافرت  حاسما

ـــد تضـــــطرهم ال يالشـــــروط املناســـــبة التـــــ ـــب حـــــزب هللا وإيـــــران  تخـــــاذ هـــــذا القـــــرار، وهـــــذه الشـــــروطقــ ال يرغــ

 ألن الحرب السورية مازالت على أشدها، إضافة إلي توزع خريطة املناطق 
ً
)وإسرائيل( في حدوثها اآلن نظرا

 علـى مــا أكـده مركـز بــيجن 
ً
 -التـي يحـارب فيهـا تنظــيم داعـش فـي العــراق وسـوريا ولبنـان وليبيـا وغيرهــا، عـالوة

، كمـــا يتخـــوف مـــن القيـــود 0221بـــأن حـــزب هللا لـــيس لديـــه رغبـــة فـــي تجديـــد حـــرب مماثلـــة لحـــرب الســادات 

اتســاع التــأثيرات  ىاخلي فــي لبنــان وهــو مــا قــد يــؤدي إلــالسياســية الداخليــة وتخوفــه مــن انفجــار الوضــع الــد

ر تنســــف مســــاعيه فــــي اســــتمراة ر خطيــــ الســــلبية علــــى االقتصــــاد اللبنــــاني، وتــــوترات طائفيــــة ســــنية وشــــيعية

فيمـــا بينهمـــا، وللحـــد مـــن تـــداعيات األزمـــة السياســـية فـــي  عزانـــلاتيـــار املســـتقبل وتعهـــدهما بـــربط  الحـــوار مـــع

 لبنان بسبب فراغ منصب رئيس الجمهورية إلي اآلن.

 خيارات حزب هللا:

أورد تقريـــر معهـــد األمـــن القـــومي مجموعـــة مـــن الخيـــارات التـــي قـــد يتخـــذها حـــزب هللا وإيـــران 

شـــــن عمليـــــة جويـــــة باســـــتخدام طــــائرات دون طيـــــار، أو هجـــــوم فـــــي املجـــــال  ومنهـــــا ضــــد مصـــــالح إســـــرائيلية

البحري اإلسرائيلي، أو مهاجمة قواعد أو قوات تابعـة للجـيش اإلسـرائيلي فـي املنطقـة الشـمالية، أو إطـالق 
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 -الصـــــــواريخ داخـــــــل إســـــــرائيل، أو الحـــــــرب اإللكترونيـــــــة، أو هجومـــــــات محـــــــددة علـــــــى الحـــــــدود اإلســـــــرائيلية 

 أو تنفيذ عمليات ما في الخارج ضد مصالح إسرائيلية. اللبنانية

 خيارات إسرائيل:

 ألي عمـل عنيـف مـن قبـل 
ً
فيما يتعلـق بـاإلجراءات اإلسـرائيلية املتوقـع أن تتخـذها اسـتعدادا

، فيمكنهـــــا إجـــــراء تحســـــينات ملنظومــــة الـــــدفاع فـــــي الشـــــمال بمــــا يرفـــــع قـــــدراتها علـــــى توقـــــع حــــزب هللا وإيـــــران

ة لحـــزب هللا علـــى الســـاحة اللبنانيـــة ومنعهـــا، وقـــد تســـعى إســـرائيل فـــي ســـبيل ذلـــك إلـــي التحركـــات املســـتقبلي

إظهار قدرة أقل على ضـبط نفـس، وتعزيـز القـوات البريـة الالزمـة لغـزو جنـوب لبنـان بغـرض تـدمير التهديـد 

 ألــف صـاروخ يـرى حـزب هللا أنهــا 322الصـاروخي الـذي تشـكله ترسـانة حــزب هللا هنـاك واملكونـة مـن حـوالي 

 فعالة وكافية لردع إسرائيل عن شن حرب على لبنان.

ـــين  ــ ــ ــ ـــة بــ ــ ــ ــ ـــــة عنيفــ ــ ــ ــــع معركــ ــ ــ ــ ـــن أن تقـ ــ ــ ــ ـــن املمكــ ــ ــ ــ ـــــه مــ ــ ــ ـــــرائيلي أنــ ــ ــ ــــومي اإلســ ــ ــ ــ ـــن القـ ــ ــ ــ ـــد األمــ ــ ــ ــ ـــع معهــ ــ ــ ــ ويتوقــ

ـــــرائيل وحـــــــزب هللا فـــــــي لبنـــــــان وســـــــوريا، وربمـــــــا حتـــــــى خـــــــارج منطقـــــــة الشـــــــرق األوســـــــط فـــــــي العـــــــام املقبـــــــل  إســ

 ملحــــــــــاوالت حــــــــــزب هللا وإيــــــــــران وســــــــــوريا توســــــــــيع منــــــــــاطق نفوذهمــــــــــا فــــــــــي جنــــــــــوب ســــــــــوريا ومرتفعــــــــــات 
ً
نظـــــــــرا

الجــــــوالن الســـــــورية، وحـــــــذر بأنـــــــه فـــــــي حالـــــــة قيـــــــام املواجهـــــــة مـــــــع حـــــــزب هللا وإيـــــــران علـــــــى الجبهـــــــة الشـــــــمالية 

ـــــرائيل ية مـــــــن الخطـــــــورة أن تعتمـــــــد إســـــــرائيل علـــــــى نهـــــــج الحـــــــرب الســـــــرية، ألنـــــــه يفـــــــتح مجـــــــال املنـــــــاورة اإلســ

 واإلنكار لكال الطرفين، وبالتالي يقلل من خطر التصعيد إلى حد الحرب التي ربما تندلع بالفعل.

 علــــى ذلــــك، نــــوه بــــيجن
ً
قــــد تحتــــاج إســــرائيل فــــي هــــذه املرحلــــة إلــــي تقيــــيم الســــادات بأنــــه  -عــــالوة

 علـــــى هـــــدوء األوضـــــاع فـــــي الجـــــوالن بمـــــا خـــــدم املصـــــلحة  جـــــاه نظـــــام األســـــدسياســـــتها ت
ً
الـــــذي ظـــــل محافظـــــا

 
ً
 مالئمـــــا

ً
 اســـــتراتيجيا

ً
االســـــتراتيجية إلســـــرائيل، ورغـــــم أن الحـــــرب األهليـــــة الســـــورية مثلـــــت إلســـــرائيل تطـــــورا

دود "، وكانـت إسـرائيل فيهـا فاعـل محـbad guys fight bad guys " األشـرار يحـاربون األشـراروصـف بأنـه 

أمــــا فــــي الوقــــت الحاضــــر، قــــد يمثــــل تــــدعيم إســــرائيل لعوامــــل إســــقاط نظــــام األســــد مصــــلحة التــــأثير، 

استراتيجية مـن أجـل إضـعاف إيـران وحـزب هللا وتقليـل تأثيرهمـا داخـل لبنـان، وحتـى يمكنهـا منـع حـزب 

واريخ غـــزو لبنـــان لتـــدمير ترســـانة صـــ ىهللا مـــن تعزيـــز قدراتـــه العســـكرية، ويجنـــب إســـرائيل أن تلجـــأ إلـــ

 حزب هللا.



 1025 مارس –يناير  66العدد   الشـَـرق األوسـَـط  مجلة أوراق

- 095 - 
 

ورغـــم مـــا يمثلـــه إســـقاط نظـــام األســـد مـــن أهميـــة إلســـرائيل ويقر هـــا مـــن الســـعودية املنـــافس 

اإلقليمي إليران اآلن، إال أنه يحمل مخاطر حول مآل األوضاع في سوريا السيما أنه قد يؤدي إلي زيادة 

سـوريا، إضـافة ملخـاطر نفوذ الجماعات السنية الجهاديـة وصـراعها للسـيطرة علـى أجـزاء جديـدة مـن 

 ما تبقى من ترسانة األسلحة الكيمائية السورية.

 :ةخالصال 

التصـــعيد  إلـــىتفـــرض تـــداعيات اســـتمرار تـــورط حـــزب هللا وإيـــران فـــي الحـــرب الســـورية أال يتجهـــا 

اندالع حرب جديدة تكون جبهتها الرئيسية لبنان،  إلىالعسكري العنيف ضد إسرائيل حتى ال يتطور األمر 

بـــــل ســــــتكتفى أطــــــراف الصـــــراع هــــــذه بعــــــدد مـــــن املواجهــــــات املتقطعــــــة واملتبادلـــــة علــــــى الجبهتــــــين الســــــورية 

 ولعل ذلك يرجع لألسباب التالي ذكرها:واللبنانية، 

ورية انشـــغال حـــزب هللا وإيـــران بالعمليـــات العســـكرية علـــى الجبهـــة الســـورية ضـــد املعارضـــة الســـ -أ

 داعش والنصرة.
ً
 والتنظيمات الجهادية املسلحة خاصة

تخوف حزب هللا أن تتخذ التنظيمات الجهادية من لبنان ساحة لحربها ضـده إذا انـدلعت حـرب  -ب

 جديدة بين حزب هللا وإسرائيل.

عدم توفر أماكن كافية وأمنة للجوء ونزوح اللبنانيين في حالة اندالع حرب جديدة، السـيما وأن  -ج

ـــــان  ـــىاآلن تستضـــــــيف وحـــــــدها قرابـــــــة املليـــــــون والنصـــــــف مـــــــن الالجئـــــــين الســـــــوريين إضـــــــافة لبنــ ــ  إلــ

 الفلسطينيين الهاربين من الحرب السورية.

 

 


