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مقدمة
وجهت إرسائيل ،يوم الثامن عرش من كانون الثاين /يناير  ،2015رضب ًة
جوي ًة جديد ًة داخل األرايض السورية رسعان ما تبني أنها استهدفت
قافل ًة لقادة تابعني إليران وحزب الله يف مدينة القنيطرة .وقد أسفر
الهجوم عن سقوط ستة من مسؤويل الحزب امليدانيني ،وضابط إيراين
رفيع كان يرافقهم .وبعد عرشة أيام َر َّد حزب الله برضب دورية
عسكرية إرسائيلية يف مزارع شبعا عىل الحدود اللبنانية مع فلسطني
املحتلة .وأ َّدى الهجوم إىل مقتل اثنني من عنارص قوات االحتالل مبن
فيهم ضابط .وقد مثّل هذا التصعيد أ ّول اختبار لحالة الهدوء التي
سادت بني الطرفني يف عقب حرب متوز  ،2006وقرار مجلس األمن
رقم  1701الذي وضع ح ًّدا لها.

الرد اضطرا ًرا
خالل فرتة األيام العرشة الفاصلة بني اعتداء القنيطرة وعملية شبعا،
سادت تقديرات مختلفة متعلقة بإمكانية قيام حزب الله بالرد ،مع
رجحان احتامل عدم قيامه بذلك؛ بالنظر إىل أنه متورط يف الرصاع
السوري تورطًا يجعله غري قادر عىل فتح جبهة مع إرسائيل ،يف حال
اختياره الرد واختيارها التصعيد .كام أ ّن سلوك حزب الله ،تجاه
عمليات إرسائيلية سابقة استهدفت بعض أه ّم قادته ،مل يُر ِّجح
فرضية الرد؛ ذلك أنه مل يفعل شيئًا إزاء قيام إرسائيل باغتيال عامد
مغنية الذي يُ َع ُّد أه ّم قادة الحزب العسكريني عىل اإلطالق يف
عملية استهدفت سيارته بدمشق يف شباط /فرباير عام ،((( 2008
ومل يح ِّرك ساك ًنا بعد اتهامه إرسائيل باملسؤولية عن اغتيال حسان
اللقيس يف بريوت ،وهو قائد عسكري آخر بار ٌز يف الحزب ،يف كانون
األول /ديسمرب  ،((( 2013فضلً عن قيام إرسائيل بتوجيه رضبات
أخرى إىل الحزب من خالل اإلغارة عىل قوافل له داخل األرايض
السورية ،أو عىل الحدود السورية مع لبنان ،وقد كان آخر تلك
1 "CIA and Mossad killed senior Hezbollah figure in car bombing", the
Washington Post, 30/ 1/ 2015, at:
http://www.washingtonpost.com/world/national-security/cia-and-mossadkilled-senior-hezbollah-figure-in-car-bombing/2015/01/30/ebb88682-968a11e4-8005-1924ede3e54a_story.html?hpid=z1
حي الجميع ...وكشفت أمره إرسائيل" ،إيــاف ،2013 /12 /5 ،عىل
" 2حسان اللقيس ّ
الرابط:
http://www.elaph.com/Web/news/2013/12/854342.html
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الرضبات ما جرى قبل نحو شهر من عملية القنيطرة ،عندما أغارت
طائرات إرسائيلية عىل مخازن صواريخ قيل إنها لحزب الله داخل
األرايض السورية قرب الحدود مع لبنان(((.
لكن من الواضح أ ّن األمر بدا مختلفًا هذه املرة .فقد أحرجت
وخصوصا أنّها
غارة القنيطرة قادة الحزب تجاه قاعدتها الشعبية،
ً
استهدفت ست ًة من قادته امليدانيني ،يف صدارتهم جهاد عامد مغنية
نجل القائد العسكري السابق للحزب الذي اغتالته إرسائيل يف دمشق
قبل سبعة أعوام .كام أ ّن الرضبة جاءت بعد ثالثة أيام فقط من
أي عدوان
مقابلة تلفزيونية لحسن نرص الله ،ه َّدد خاللها بالرد عىل ِّ
إرسائييل ،عىل ال ّرغم من أ ّن حزبه مشغول يف ساحات أخرى؛ إذ قال:
"نحن من البداية قمنا بحساب الجبهة مع إرسائيل ،هذا ال ميس ال يف
إمكانات وال يف عديد وال يف كادر الحزب القيادي وال يف جهوزيته،
وبالتايل أيًّا تكُن انشغاالتنا يف املساحات وامليادين األخرى ،ال ،ولن
تكون عىل حساب جهوزية املقاومة التي تبقى عيونها وعقلها
واهتاممها ومتابعتها قامئ ًة وحثيث ًة يف مواجهة العدو اإلرسائييل ،ونحن
نُبقي هذ االحتامل دامئًا قامئًا"(((.

من جهة أخرى ،مل تستطع إيـران ،وهي التي فقدت أحد أه ّم
جرناالتها املوكلة عليهم الحرب السورية يف الرضبة اإلرسائيلية،
أن تلتزم الصمت؛ لذلك وجد الحزب نفسه معنيًّا بر ٍّد محدود
يقف مكتوف األيدي
ومضبوط يستطيع من خالله أن يؤكِّد أنه مل ْ
إزاء االستهداف اإلرسائييل ،مع عدم التصعيد إىل درجة تخرج فيها
األمور عن نطاق السيطرة ،وتذهب يف اتجاه مواجهة ال يستطيع
الحزب دخولها يف هذه املرحلة.
" 3الرضبات اإلرسائيلية عىل سورية منذ بدء األزمة" ،الحياة ،2014 /12 /8 ،عىل
الرابط:
http://www.alhayat.com/Articles/6138630
" 4حوار العام مع األمني العام لحزب الله السيد حسن نرص الله" ،امليادين،2015 /1 /15 ،
عىل الرابط:
http://bit.ly/1KODLEt

دراسات وأوراق تحليليّة
عملية شبعا :حسابات حزب اهلل ورسائل الرد "المضبوط"

حسابات المواجهة
جاء ر ُّد حزب الله بنا ًء عىل جملة من الحسابات املرتبطة باملكان
والزمان:
ايض لبناني ًة محتلَّ ًة (مزارع
•فمن الناحية املكانية ،اختار للر ِّد أر َ
مس الخطوط العريضة للرصاع
شبعا) ال يؤ ِّدي التح ّرك فيها إىل ّ
مع إرسائيل ،أو مساحات املناورة يف الداخل ،وال سيام أ ّن
ايض محتلةً ،وتعرتف
الحكومة اللبنانية تَ ُع ُّد مزارع شبعا أر َ
يف ميثاقها برشعية املقاومة املسلحة السرتجاعها .فباختيار
حزب الله هذه املنطقة للر ِّد ،من دون سواها ،يكون قد عمل
ضمن خطوط ُمتَّفق عليها  -إىل ح ٍّد ما  -حتى بالنسبة إىل بعض
خصومه الذين طاملا اتهموه بـ "ج ّر" البالد إىل مواجهات خارجية
خدم ًة ألجندات إقليمية ال مصلحة لِلُبنان فيها .وقد أخذ الر ُّد
يف الحسبان وض َع القاعدة الشعبية لحزب الله التي كانت
ستجد نفسها يف حرج شديد لو ذهبت األمور يف اتجاه تصعيد
أي
كبري ،سواء كان ذلك من جهة الدمار أو النزوح الناجم عن ِّ
مواجهة كربى .فإذا كان الشعب السوري قد احتضن نازحي
الحزب عام  ،2006وإذا كانت دول عربية (يف صدارتها قطر)
قد ساهمت يف إعادة إعامر ما دمرته إرسائيل يف حروب سابقة،
فإ ّن األوضاع الراهنة ال يتوافر فيها هذان األمران.

•ومن الناحية الزمانية ،جاء َر ُّد حزب الله يف ٍ
وقت يركز فيه
العامل ،وبخاصة الواليات املتحدة األمريكية ،عىل ملفَّني أساسيني
يف املنطقة يُر ّجحان عدم التصعيد اإلرسائييل ض ّد حزب الله.
فامللف األول هو الحرب ض َّد تنظيم الدولة اإلسالمية يف العراق
والشام التي يُشكِّل حزب الله وسائر املحور اإليراين جز ًءا أساس ًّيا
منها؛ ذلك أ ّن التنسيق بني إيران وحلفائها من جهة ،والواليات
املتحدة وحلفائها من جهة أخرى ،يف الحرب ض َّد تنظيم الدولة
وغريه من التيارات "الجهادية الس ِّنية" ،يكاد يتجاوز حدود
التحالف املوضوعي عىل امتداد اإلقليم .وأ َّما امللف الثاين الذي
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تهتم به إدارة أوباما ،فهو متمثِّل باملفاوضات النووية مع إيران
التي بلغت من الحساسية غايتها ،إىل ح ِّد أ ّن الرئيس أوباما ه َّدد
أي قرار يصدر عن الكونغرس الذي يسيطر
باستخدام الفيتو ض ّد ِّ
عليه الجمهوريون يف حال اشتامله عىل ف ْرض عقوبات جديدة
عىل طهران .ومن مثة ،ما كان لتصعيد إرسائييل ض ّد حزب الله
أن يحظى بغطاء أمرييك من املمكن أن يق ِّوض الجهد الدبلومايس
للتوصل إىل اتفاق مع إيران .فهذه الدولة ،وهي التي
املبذول
ُّ
تخوض معرك ًة مصريي ًة بشأن مرشوعها اإلقليمي عىل امتداد
الهالل الخصيب ،ال ميكنها أن تصمت يف حال استهداف إرسائيل
لحزب الله الذي يُشكِّل أحد أه ّم استثامراتها يف املرشق العريب.
أ َّما من ناحية إرسائيل ،فيبدو أنها تعلم أنها هي البادئة ،وأ ّن عليها أن
متتص ر ًّدا ما ،وال سيام أنها أوضحت خطوطها ال ُحمر للحزب وإيران
عرب الرضبة يف الجوالن؛ وملخّصها أنها ال تقبل ببناء ق َّوة عسكرية
لهام يف الجوالن .عالو ًة عىل ذلك ،مل تكن إرسائيل يف وضعٍ يسمح
بالتصعيد ألسباب كثرية؛ بعضها مرتبط بحقيقة مصالحها يف املنطقة،
واألخرى مرتبطة بوضعها الداخيل .فالدخول يف مواجهة شاملة مع
حزب الله من شأنه أ ْن يُ ِخ َّل مبوازين ق ًوى قامئة يف الرصاع السوري
تضمن يف وضعها الحايل بقاء النظام السوري منهكًا وهو يحارب من
أجل وجوده .يُضاف إىل ذلك أ ّن اجتناب إرسائيل مواجه ًة شامل ًة
يضمن لها ،من جهة أخرى ،عدم انتصار املعارضة ووقوع سورية يف
قبضة جامعات جهادية ال تستطيع احتامل وجودها عىل حدودها(((.
وداخليًا ،ال يتوافر يف إرسائيل إجامع عىل الدخول يف مواجهة كبرية يف
املرحلة الراهنة ألسباب كثرية؛ أبرزها خوف رئيس الحكومة بنيامني
أي مضاعفات قد تُؤث ِّر يف حظوظه من االنتخابات العامة
نتنياهو من ِّ
التي ُح ِّدد موعدها يف  17آذار /مارس  .2015كام يبدو أ ّن الجيش غري
متحمس للدخول يف حرب ثانية خالل أقل من ستة أشهر ،بعد أن اضطُر
بري يف العدوان األخري عىل غزة تع َّرض خالله ملقاومة
إىل تدخُّل ٍّ
دامت أكرث من خمسني يو ًما ،ولخسائر كبرية أيضً ا (مقتل  70ضابطًا
وجنديًّا) .وإ ّن اتساع مدى الرتدد بالنسبة إىل إرسائيل هو مقدار
أي مواجهة
الخسائر التي ميكن أن يُكابدها اقتصادها ،يف حال ِّ
جديدة .فعىل الرغم من عدم صدور إحصاءات حكومية دقيقة،
تشري التقديرات إىل خسائر كبرية يكابدها االقتصاد اإلرسائييل خالل
الحرب ض َّد غزة؛ إذ إ ّن تكلفة الحرب اليومية ض َّدها ،بحسب صحف
 5صالح النعامي' " ،حامية األسد' أحد أسباب التهدئة بني إرسائيل وحزب الله" ،العريب
الجديد ،2015 /1 /30 ،عىل الرابط:
http://www.alaraby.co.uk/politics/d2e68c87-a206-4c7f-8c367d12d4e727dd#sthash.iN8Oiym6.dpuf
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نقل عن مسؤولني يف وزارة الدفاع  -بلغت  50مليون
إرسائيلية ً -
دوالر ،إضاف ًة إىل خسائر ناجمة عن تعليق رحالت الطريان ،وركود
القطاع السياحي ،والفندقي ،والتجاري ،والخدمي((( .لذا ،فإ ّن البعد
االقتصادي والخسائر الكبرية املتوقعة من األسباب التي تدفع إرسائيل
إىل الرتيث والحذر بشأن التصعيد.

آذار  /مارس 2015

الحزب منذ عام  2006مل يبادر إىل عمليات ض ّد إرسائيل ،أي إ ّن
ألي
"الجبهة الشاملية" هادئة بالنسبة إليها ،وال تستدعي دفع مثنٍ ِّ
تصعيد.

خاتمة
من خالل األسباب املذكورة  ،يبدو أ ّن تقديرات أطـراف األزمة
يل أ ّن هذا األمر هو الذي
كلّها ُّ
تصب يف خانة عدم التصعيد ،ومن الج ّ
كان يعنيه حسن نرص الله يف سياق قوله ،وهو يؤبِّن قادة الحزب
امليدانيني ،إ ّن حزبه "ال يريد الحرب لكنه ال يخشاها" ،وقد أشارت
عب قوات
وكالة رويرتز اإلخبارية إىل رسالة من الحزب إىل إرسائيل ْ
اليونيفيل تفيد عدم رغبته يف التصعيد((( .ولقد قابلت هذه الرغب َة
رغب ٌة إرسائيلية متمثِّلة باالحتواء ،وعدم التصعيد مرحل ًّيا .ويتّضح
ذلك جل ًّيا من خالل طلب قادة الجيش اإلرسائييل إىل سكان "املدن
الشاملية" أن يعودوا إىل مامرسة حياتهم الطبيعية.

ومن األسباب التي تدفعها إىل اجتناب التصعيد أيضً ا ،أ ّن نشوب
مواجهة عىل "الجبهة الشاملية" يقتيض القيام بإجالء املستوطنني من
املدن واملستوطنات عىل الحدود مع لبنان ،إجال ًء تا ًّما ،إىل أماكن
يقل عددها بالتدريج ،مع
أخرى ال يصل إليها القصف ،وهي أماكن ُّ
امتالك حزب الله صواريخ أبعد م ًدى .لك ْن ميكن أن تصبح هذه
"التضحيات" محتمل ًة إ ْن رأت إرسائيل أ ّن الحرب مسألة إسرتاتيجية
وأ ّن الحزب ميثّل حال ًّيا تهدي ًدا لها .ولكن ليس األمر كذلك؛ أل ّن عملية
الحزب جاءت ر ًّدا بعد سلسلة عمليات إرسائيلية ضده ،يف حني أ ّن

لك ّن ذلــك ال يعني بــالــرورة أ ّن الطرفني قبِال بالعودة إىل
تفاهامت  ،2006بخاصة أ ّن حسن نرص الله قد تحدث عن سقوط
قواعد االشتباك التي كانت سائد ًة مع إرسائيل؛ وهو ما يعكس خوفًا
متزاي ًدا من مواصلة إرسائيل استغالل تورط حزب الله يف الرصاع
وخصوصا
السوري حتى تُو ِّجه إليه مزي ًدا من الرضبات إلضعافه،
ً
ومعنوي ،نتيج ًة لتحويل اتجاه
وبرشي،
مادي،
ٍّ
ٍّ
أنه يتعرض الستنزاف ٍّ
بندقيته إىل صدر شعب ثار عىل الظلم واالستبداد.

" 6خسائر قاسية لالقتصاد اإلرسائييل بسبب الحرب عىل غزة" ،العربية،2014 /7 /26 ،
عىل الرابط:
http://bit.ly/169Gvf7

" 7إرسائيل :حزب الله ليست لديه الرغبة يف تصعيد" ،رويرتز عريب،2015 /6 /29 ،
عىل الرابط:
http://ara.reuters.com/article/topNews/idARAKBN0L20PP20150129

صـدر حديـ ًثا

رئيف خوري

معالم الوعي القومي
ّ
والمفكر اللبناني رئيف خوري،
ينشر المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات كتاب معالم الوعي القومي للمؤرّخ
من جديد ،بعد مرور أكثر من سبعين عامً ا على صدوره للمرة األولى .ويقع الكتاب في  184صفحة من القطع الكبير.
وتكمن أهمية هذا الكتاب في إعادة اكتشاف النقاش والسجال الفكري الل َذين شهدتهما المنطقة العربية في
أربعينيات القرن الماضي ،حين كانت أوروبا تعيش في فضاءات الحرب العالمية الثانية وانقساماتها األيديولوجية؛ إذ
كان رئيف خوري حاض ًرا في تلك االنعطافة التاريخية حين قرّر مناهضة الفاش ّية والنازيّة ،ومواجهة األفكار المتطرفة التي
ّ
حذر من خطرها على وحدة المنطقة وحريتها واستقاللها.
ورئيف خوري كاتب وناقد وأديب لبناني ،درس ودرّس في ٍّ
ضد المستوطنين
كل من لبنان وسورية وفلسطين .وناضل ّ
وضد االنتداب البريطاني في فلسطين في ثورة  ،1936قبل أن تقوم السلطات البريطانية بطرده إلى لبنان.
الصهاينة
ّ
ُعرف عنه موقفه المعادي لقرار تقسيم فلسطين  .1947وله نحو عشرين كتا ًبا.
تضمن القسم األ ّول مناقشة رئيف خوري كتاب الوعي القومي لقسطنطين زريق الذي صدر أل ّول
في الكتاب قسمان:
ّ
مرة في عام  ،1939بينما صدر كتاب خوري للم ّرة األولى في عام  .1941أ ّما القسم الثاني ففيه محاضرات ألقاها الكاتب
صحف ومجالت كانت تصدر في بيروت ودمشق ،وقد ارتأى المركز إضافتها إلى الكتاب ،ألنّها تتع ّلق
ودراسات نشرها في
ٍ
بالموضوع ذاته الذي يناقشه القسم األ ّول ،وهو الوعي القومي.
"طي الذاكرة" الذي اعتمده المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات.
وتتنزّل إعادة نشر هذا الكتاب ضمن مشروع
ّ
المنسي والمفيد من الكتب القديمة ،وإعادة نشر المتميز منها؛ بغية ترميم
ويهدف هذا المشروع إلى البحث عن
ّ
الهوة بين عوالم األفكار ومراحلها ،وإعادة الوعي واالعتبار لما نُسي أو كاد يُنسى منها.
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