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وجــاء هــذا التطــور بعــد اســتهداف إيــران للناقلــة اإلرسائيلية 
“مــررس ســريت” مطلــع الشــهر الجــاري قبالــة ســواحل 
عــان واتهــام إيــران بشــن تلــك الهجمــة، فضــاً عــن توعــد 
ــات لترصيحــات  ــادل الطرف ــران، وتب ــرد عــى إي ــي بال إرسائي
عدائيــة، مــا أنــذر بإمكانيــة خــروج املواجهــات بــن إرسائيــل 

وحــزب اللــه عــن الســيطرة.

توتر إقليمي متصاعد
جــاء املوجهــات العســكرية املحــدودة بــن إرسائيــل وحــزب 

اللــه اللبنــاين يف ظــل بيئــة إقليميــة اتســمت بالتــايل:   

1- اســتهداف إيــران “مــررس ســريت”: جــاء التصعيــد بــن 
ــى  ــر ع ــوم األخ ــاب الهج ــه يف أعق ــزب الل ــب وح ــل أبي ت
الناقلــة اإلرسائيليــة “مــررس ســريت” مطلــع أغســطس، 
والــذي كان أول هجــوم تعــرف بــه إيــران ضمنــاً مــن 
خــال وســائل إعامهــا، وتؤكــد أنــه جــاء رداً عــى الهجــات 

اإلرسائيليــة عــى موقــع تابعــة إليــران وحــزب اللــه يف مدينــة 
ــن. ــقوط قتيل ــه س ــب علي ــه ترت ــا أن ــورية، ك ــص الس حم

2- تعبئــة إرسائيــل املجتمــع الــدويل: حاولــت الحكومــة 
اإلرسائيليــة تعبئــة املوقــف الــدويل إلدانــة إيــران، عــر التأكيد 
ــران يف  ــورط إي ــات اســتخباراتية عــن ت ــا معلوم عــن امتاكه
الهجــوم، وهــو مــا دعمتــه الســلطات والتقارير االســتخباراتية 
ــا. ونجحــت إرسائيــل  للواليــات املتحــدة األمريكيــة وبريطاني
ــت  ــي أدان ــبع، والت ــة الس ــم مجموع ــى دع ــول ع يف الحص

ــران باعتبارهــا املســؤولة عــن ذلــك الهجــوم.  إي

كــا أعطــت الواليــات املتحــدة الضــوء األخــر للتحــرك 
ضــد إيــران وذلــك عــر التعهــد بــرد جاعــي عــى التهديدات 
اإليرانيــة، ودعمــت لنــدن موقــف واشــنطن يف تصعيــد غــر 

مســبوق ضــد إيــران.

3- تصعيــد كالمــي إيــراين – إرسائيــي: هــددت كل مــن 
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ــة صاروخيــن فــي 4 أغســطس مــن الجنــوب اللبنانــي علــى شــمال إســرائيل، ســقط  أطلقــت جهــة مجهول
أحدهمــا فــي منطقــة مفتوحــة فــي مســتوطنة كريــات شــمونة مــن دون إصابــات أو أضــرار تذكــر، فــي حيــن 
ســقط الثانــي فــي األراضــي اللبنانيــة. ورّدت إســرائيل فجــر 5 أغســطس بقصــف جــوي لمنطقــة مفتوحــة 
فــي منطقــة الجرمــق، قضــاء جزيــن، وذلــك ألول مــرة منــذ عــام 2014. وقــام “حــزب اللــه” بالــرد علــى هــذا 
القصــف فــي 6 أغســطس بإطــاق حوالــي 18 صــاروخ علــى منطقــة مفتوحــة فــي محيــط مــزارع شــبعا 
المحتلــة، تصــدت ألغلبهــا منظومــة القبــة الحديديــة اإلســرائيلية. كمــا قامــت إســرائيل بقصــف مدفعــي 

كثيــف فــي محيــط تــال كفرشــوبا.

تصعيد منضبط:
أبعاد املواجهات العسكرية األخرية بني إسرائيل وحزب اهلل 

تصعيــد منضبــط: أبعــاد المواجهــات العســكرية األخيــرة بيــن إســرائيل وحــزب اللــه، تقديــرات المســتقبل, العــدد 1306، 12 أغســطس 
2021، أبوظبــي: المســتقبل لألبحــاث والدراســات المتقدمــة.
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ــا  ــل باســتهداف بعضهــا البعــض، كــا اتجهت ــران وإرسائي إي
ــك  ــوض تل ــى خ ــر ع ــرف اآلخ ــدرة الط ــن ق ــن م إىل التهوي
ــت”  ــايل بيني ــد “نفت ــن تأكي ــح م ــا يتض ــو م ــة، وه املواجه
ــة،  ــة الصهيوني ــى الطريق ــة ع ــدات اإليراني ــى التهدي رده ع
يف إشــارة إىل تنفيــذ عمليــات تخريبيــة موجعــة ضــد إيــران، 
ــذي  ــي غانتــس” ال ــاع “بين ــر الدف ــة لترصيحــات وزي باإلضاف
ــل،  ــران. ويف املقاب ــل ملهاجمــة إي ــد عــى اســتعداد إرسائي أك
ــة، ســعيد خطيــب  ــة اإليراني حــذر املتحــدث باســم الخارجي

ــكرياً. ــران عس ــار إي ــن اختب ــل م زاده، إرسائي

الدالالت والتداعيات المحتملة: 
ــه  ــل وحــزب الل ــن إرسائي ــات املحــدودة ب يتضــح أن املوجه
كان لهــا عــدد مــن الــدالالت والتــي ميكــن توضيحهــا يف التايل:

ــل، يف  ــل الحــرب املفتوحــة: تســعى إرسائي 1- تجنــب إرسائي
ــة  ــرب مفتوح ــول يف أي ح ــب الدخ ــت، إىل تجن ــذا التوقي ه
ــز عــى  ــك بالنظــر إىل رغبتهــا يف الركي ــه، وذل مــع حــزب الل
الرنامــج النــووي اإليــراين، ومواصلــة تنفيــذ عمليــات تخريبية 
تســتهدفه، باإلضافــة إىل الــرد عــى اســتهداف إيــران للســفينة 

اإلرسائيليــة “مــررس ســريت”. 

وتفضــل إرسائيــل يف الوقــت الحــايل الركيــز عــى تهديــد 
ــل  ــا تتجاه ــرة، إم ــة وأن األخ ــارش، خاص ــكل مب ــران بش إي
الهجــات اإلرسائيليــة، وتكتفــي بإطــاق التهديــدات، أو أنهــا 
تتحــاىش تهديــد األرايض اإلرسائيليــة بشــكل مبــارش، وتلجــأ إىل 
اســتهداف ســفنها. والشــك أن هــذه املعادلــة تصــب يف صالــح 
إرسائيــل يف النهايــة، ولذلــك تفضــل الحفــاظ عليهــا، بــدالً مــن 

الدخــول يف مواجهــة مفتوحــة مــع حــزب اللــه اللبنــاين.

ومــن جهــة أخــرى بــرزت حســابات داخليــة مســتجدة قد 
ــة، فقــد هــدد  ــداً عــى الحكومــة الحالي تفــرض مســتقباً قي
النائبــان العربيــان يف االئتــاف الحكومــي يف إرسائيــل، وهــا 
غيــداء رينــاوي زعبــي، نائبــة لرئيــس الكنيســت عــن حزبهــا 
اليســاري “مرتــس”، ومــازن غنايــم، العضــو يف قامئــة الحركــة 
اإلســامية برئاســة النائــب منصــور عبــاس، بإســقاط حكومــة 
ــا، إذا أقدمــت عــى حــرب ضــد  ــي يشــاركان فيه بينيــت الت

قطــاع غــزة أو لبنــان.

ــه،  ــرص الل ــن ن ــد حس ــد: أك ــه التصعي ــزب الل ــايش ح 2- تح
األمــن العــام لحــزب اللــه اللبنــاين، يف كلمتــه أن تبــادل 
ــد  ــت قواع ــأنه تثبي ــن ش ــة م ــق املفتوح ــتهداف للمناط االس
ــاً  ــداً ضمني ــل تهدي ــا يحم ــو م ــن، وه ــن الطرف ــتباك ب االش
بــأن قيــام إرسائيــل بــأي غــارات يرتــب عليهــا ســقوط 
قتــى لبنانيــن، ســوف يســتتبعها اتجــاه الحــزب الســتهداف 

إرسائيليــن وقتلهــم. 

كــا أكــد كذلــك أن حــزب اللــه بإمكانــه توســيع نطــاق 
عملياتــه حــال اســتمر القصــف اإلرسائيــي، وهــو مــا يعكــس 
رغبــة حــزب اللــه يف تحــايش التصعيــد مــع إرسائيــل يف هــذا 
ــذي تعــاين  ــار االقتصــادي ال ــت، خاصــة يف ظــل االنهي التوقي
ــة  ــات أمريكي ــود عقوب ــايل، ووج ــت الح ــان يف الوق ــه لبن من
ــور  ــذر تده ــه. وتن ــة من ــخصيات املقرب ــزب والش ــى الح ع
األوضــاع االقتصاديــة بتهديــد شــعبية الحــزب، حتــى يف 
الحاضنــة الشــعبية لــه، ولــذا، فإنــه مل يكــن مــن املتوقــع أن 

ــد. ــه للتصعي يتجــه حــزب الل

وتجــدر اإلشــارة هنــا إىل رفــض الــدروز يف بلــدة شــويا يف 
منطقــة حاصبيــا الحدوديــة تحــول بادهــم إىل قاعــدة إلطاق 
ــدى  ــاز إح ــايل باحتج ــام األه ــل، وق ــى إرسائي ــخ ع الصواري
ــاه  ــاق باتج ــدة لإلط ــت مع ــي كان ــخ الت ــاحنات الصواري ش
إرسائيــل، وتســليمها للجيــش اللبنــاين، يف مــؤرش عــى حجــم 
الرفــض الشــعبي مــن جانــب بعــض الطوائــف اللبنانيــة 
ــايل  ــت الح ــل يف الوق ــع إرسائي ــات م ــول يف أي مواجه للدخ

ــية. ــم املعيش ــردي ألوضاعه ــن ال ــد م ــبب يف مزي تتس

ــه أراد مــن التصعيــد  ومــن جهــة أخــرى، فــإن حــزب الل
املنضبــط مــع إرسائيــل التغطيــة عــى أزماتــه الداخليــة، 
ــن  ــه، م ــد حــذر نرصالل ــروت، فق ــأ ب ــات مرف خاصــة تحقيق
ــع  ــذي وق ــروت ال ــأ ب ــار مرف ــق يف انفج ــييس” التحقي “تس
ــورط  ــه مت ــزب الل ــأن ح ــات ب ــاً االتهام ــايض، رافض ــام امل الع
ــه ســعى  ــأ، كــا أن نرصالل ــواد متفجــرة إىل املرف ــب م يف جل
ــة –  ــرة داخلي ــود مؤام ــات ووج ــذه التحقيق ــن ه ــط ب للرب
خارجيــة تســتهدف ســاح املقاومــة، يف إشــارة إىل ســاح 

ــه نفســه. حــزب الل

ــد  ــه: أك ــزب الل ــر ح ــل ع ــران إلرسائي ــد إي ــد تهدي 3- تأكي
اللــواء حســن ســامي، قائــد الحــرس الثــوري اإليــراين ونعيــم 
ــه، خــال لقائهــا يف  ــب األمــن العــام لحــزب الل قاســم، نائ
طهــران بعــد حفــل تنصيــب الرئيس اإليــراين يوم 8 أغســطس، 
أن هجمــة حــزب اللــه هــي مبثابــة رســالة إىل رئيــس الحكومة 
اإلرسائيليــة الجديــدة نفتــايل بينيــت للتأكيــد عــى أن معادلــة 
ــن عــى  ــر، مؤكدي ــة مل تتغ ــدات اإلرسائيلي ــرد عــى التهدي ال
ــل، يف  ــقاط إرسائي ــة إلس ــروف الازم ــات والظ ــر اإلمكان تواف
تهديــدات مبطنــة توجههــا إيــران إلرسائيــل بإمكانيــة توظيفها 

حــزب اللــه لتهديــد األمــن اإلرسائيــي بشــكل مبــارش.

4- دور أمريــي ملنــع التصعيــد: تدخلــت واشــنطن عــى خط 
الــرصاع بــن إرسائيــل ولبنــان، وذلــك عــر مارســة ضغــوط 
عــى رئيــس الــوزراء اإلرسائيــي نفتــايل بينيــت، لكيــا يتبنــى 
ــل  ــن إرسائي ــة ب ــول املواجه ــذر بتح ــا ين ــوى، مب ــل أق رد فع

وحــزب اللــه إىل مواجهــة عســكرية مفتوحــة. 
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اللبنانيــة  الحكومــة  املتحــدة  الواليــات  حضــت  كــا 
ــخ نحــو  ــه مــن إطــاق صواري ــي حــزب الل ــع مقات عــى من
ــدن،  ــط املوقــف األمريــي بسياســة إدارة باي ــل. ويرتب إرسائي
والتــي باتــت تتحــاىش أي تصعيــد إقليمــي، كــا تخــى مــن 
االنعكاســات الســلبية ألي مواجهــة إرسائيليــة – لبنانيــة عــى 

ــووي.  ــران الن ــج إي ــاوض حــول برنام مســار التف

5- تراجــع نظريــة األمــن اإلرسائيــي املطلــق: مثّــل الشــال 
ــا  ــي مثله ــي اإلرسائي ــن القوم ــد األم ــددة لتهدي ــة متج جبه
ــبياً يف  ــة نس ــك الجبه ــكون تل ــم س ــزة، ورغ ــاع غ ــل قط مث
ــد  ــدات الشــالية ق ــإن التهدي ــة، ف ــة املاضي الســنوات القليل
تفاقمــت عــى الرغــم مــن ذلــك بســبب قيــام إيــران مبحاولــة 

ــاين.  ــه اللبن ــه إىل حــزب الل ــة التوجي ــخ دقيق نقــل صواري

ــخ  ــل صواري ــن نق ــران م ــع إي ــل إىل من ــعى إرسائي وتس
دقيقــة التوجيــه إىل حــزب اللــه عــر توجيــه رضبــات جويــة 
ــف  ــن توظي ــاً ع ــه، فض ــزب الل ــة لح ــحنات إيراني إىل أي ش
منظومــة القبــة الحديديــة، والتــي تراهــن إرسائيــل عليهــا يف 
تأمــن تــل أبيــب، مــن كافــة أنــواع الصواريــخ والقذائــف، مبــا 

ــه. ــخ دقيقــة التوجي ــك الصواري يف ذل

ــر  ــل يف تقدي ــة إرسائي ــدى مبالغ ــن م ــر ع ــض النظ وبغ
ــاك أســئلة  ــإن هن ــة، ف ــة اإلرسائيلي ــة الدفاعي ــاءة املنظوم كف
ــة  ــل أن املنظوم ــد إرسائي ــا، خاصــة يف ضــوء تأكي ــار حوله تث
ــم  ــى الرغ ــه، ع ــزب الل ــة لح ــخ تابع ــر صواري ــدت لع تص
ــاحات  ــتهدفت س ــخ اس ــب أن الصواري ــل أبي ــد ت ــن تأكي م
مفتوحــة. فمــن املعــروف أن هــذه املنظومــة تعمــل بالــذكاء 
االصطناعــي وال تقــوم باعــراض الصواريــخ التــي تلــك التــي 

ــة.    ــراتيجية، أو صناعي ــكنية أو اس ــق س ــتهدف مناط تس

ويف الختــام، ميكــن القــول إن الحســابات الخاصــة بأطــراف 
الــرصاع املبارشيــن، وتحديــداً إيــران وحــزب اللــه اللبنــاين قــد 
ــى  ــة ع ــات املرتب ــراً للتداعي ــد، نظ ــب التصعي ــاال إىل تجن م
ذلــك عــى أمنهــا القومــي، كــا أن إدارة بايــدن تفضــل عدم 
حــدوث أي أزمــات إقليميــة إضافيــة تعيــق التوصــل التفــاق 
ــتها  ــذ سياس ــن تنفي ــاً ع ــووي، فض ــران الن ــج إي ــول برنام ح

الراميــة إىل تقليــص وجودهــا العســكري يف املنطقــة.
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