Lebanon's Hezbollah Activism in the Syrian Crisis and
Changes in Hezbollah Combat tactics
1

2

Jaafar Azimzadeh , Bahram AsliZadeh , Ali Ismailzadeh

3

Abstract
The outbreak of the Syrian crisis in 2011 and the continuation of the civil war in this
country between the Syrian regime and the militants and terrorist groups, had
various consequences in the balance of power in the regional order of West Asia. In
fact, as a result of this crisis, governmental activists of resistance front which
centered by Iran and Russia on the one hand and its non-governmental actors,
especially by the Lebanese Hezbollah movement, were able to maintain a regional
balance in favor of the resistance front by supporting the Syrian political system and
cause extensive geopolitical changes in the regional order of West Asia. Mean
While, Lebanese Hezbollah, as an asymmetric activist, entered the Syrian civil war
and faced many opportunities and challenges at the tactical and strategic level,
especially in the field of its combat tactics. Thus, in this study, the authors
hypothesize that Hezbollah's opportunities were more than its challenges in entering
the Syrian war and it made Hezbollah to be able to reconsider its combat tactics
during the crisis and also become an effective asymmetric force in the regional and
even international equations, seek to answer the fundamental question of how
Hezbollah's activism in the Syrian crisis has affected its combat tactics by entering
in to the Syrian crisis? The results of the research shoe that Hezbollah has made
changes in his combat tactics by entering in to the Syrian crisis such as: acquiring
new technical and weapons capabilities, acquiring new tactical capabilities and so
on.
Keywords: Syrian crisis, combat tactics, Hezbollah, front of resistance.
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چکیده
وقوع بحتان سوریه در سال  3222م و تداوم گ)

داالی در این کشور بین نظام سوریه و مسلحین و گتوههاای

تتوریستی ،پیامدهای گوناگونی در موازنه قدرت در نظم م)طقهای غتب آسیا را به دنبال داشت .در واقع در نتیجاه ایان
بحتان ،ک)شگتان دولتی محور مقاومت با محوریت ایاتان و روسایه از یاک ااتف و ک)شاگتان غیتدولتای آن باهویژه
گ)بش حزباهلل لب)ان توانست)د با حمایت از نظام سیاسی سوریه ،توازن م)طقهای را به نفع محور مقاومت حفا نماوده و
زمی)هساز تغییتات ژئوپلیتیکی وسیعی در نظم م)طقهای غاتب آسایا شاوند .در ایان میاان حازباهلل لب)اان باهع)وان یاک
ک)شگت نامتقارن ،با ورود باه عتصاه گ)ا

داالای ساوریه باا فتصاتها و چالشهاای متعاددی در ساطح تااکتیکی و

استتاتژیکی بهویژه در حوزه تاکتیکهای رزمی اود مواگه شاد .از ایان رو در ایان پاژوهش نویسا)دگان باا مفاتو
قتاردادن این گزاره که فتصتهای پیش روی حزباهلل در ورود به گ)

سوریه ،بیش از چالشهای آن باوده اسات و

همچ)ین ای)که حزباهلل توانست در اول این بحتان ضمن بازنگتی در تاکتیکهای رزمی اود به یک نیتوی نامتقاارن
مسثت در عتصه معادالت م)طقهای و حتی بینالمللی تبدیل شود ،به دنبال پاسخگویی باه ایان پتساش اساسای اسات کاه
ک)شگتی حزباهلل در بحتان سوریه چه تیثیتی بت تاکتیکهای رزمی آن داشته است .یافتههای پژوهش نشان مایدهاد
که حزباهلل بعد از ورود به بحتان سوریه تغییتاتی را در تاکتیکهای رزمی اود از گمله :کسب توانم)دیهاای ف)ای و
تسلیحاتی نوین ،کسب توانم)دیهای تاکتیکی گدید و  ...ایجاد کتده است.
کلید واژهها :بحتان سوریه ،تاکتیکهای رزمی ،حزباهلل ،محور مقاومت

 -2عضو هیئتعلمی دانشگاه افستی و تتبیت پاسداری امام حسین (ع
 -3مدرس و پژوهشگت دانشکده امام علی (ع
 -2مدرس و پژوهشگت دانشگاه افستی و تتبیت پاسداری امام حسین (ع
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بیان مسئله
کشااور سااوریه در م)طقااه غااتب آساایا از گایگاااه و اهمیاات فوقالعااادهای بتاااوردار اساات.
واقعشدن سوریه در ک)اره دریای مدیتتانه ،همسایگی آن با رژیم صهیونیساتی و حضاور در محاور
مقاومت ،موقعیت ویژهای به این کشور داده است و این موقعیت موگب شده اسات تحاوالت ایان
کشور و پیامدهای آن ،در محافل م)طقهای و بینالمللی با حساسایت زیاادی دنباال شاود .باه دنباال
وقوع ایزشهای متدمی و انقالبهای عتبی در م)طقه غتب آسیا ،بتاای از م)ااان ساوریه نیاز از
ابتدای سال  3222میالدی شاهد موگی از اعتتا
دولتی این کشاور را نگاتان سااات .اعتتا

ها و ناآرامیها شد که هماه نهادهاا و مسسساات

هاا در فوریاه هماان ساال بهصاورت مساالمتآمیز و

بهم)ظور همبستگی با ایزشها ی متدمی در کشورهای تونا ،مصت و لیبی شکل گتفت ،اما از نیمه
دوم مارس  3222میالدی این اعتتا

ها م)جت به درگیتی میان دولت و معتتضان شد و با حمایات

بازیگتان م)طقهای و بینالمللی از مخالفان دولت سوریه ،این ناآرامیها از بحتان داالی به بحتانای
م)طقهای و بینالمللی تبدیل شد و این کشور را تبدیل به کانون اصلی تحوالت اساتتاتژیک غاتب
آساایا نمااود کااه اااود از مهمتااتین م)اااان کشاااکش قاادرت و سیاساات گهااانی اساات .م)ازعااه
دائمیایدئولوژیک ،اهداف و م)افع متعار

قدرتهای م)طقهای و گهانی ،رقابتهای هژمونیک،

دغدغههای ام)یتی و تالش بتای کسب و حف قدرت فزونتت توسال باازیگتان داالای و ااارگی
در این م)طقه به عتصه ستزمی)ی این کشور امتداد یافته و وضعیت شک))دهای را بتای دولت و ملت
سوریه و دیگت بازیگتان پدید آورده است .بیثباتی ناشی از این همه ناهمگونی و تعار  ،با توگه
به صورتب)دی قدرتها ،دورنمای تیمین اهداف و م)افع را در آن اماتی پیچیاده و دشاوار ساااته
است .روایت مقاومت در تقابل با روایت سلفیسم متحد غتب ،گفتمان اصلی درون گهان اسالم در
بحتان سوریه را شکل میدهد و در سطح گهانی این بحتان ،تقابل نظم ناکام نوین گهانی در بتابات
ظهور نظمی گدید با بازیگتان متفاوت مشهود است.
از اتفی تحوالت ده سال اایت نشان داد که انتظارها و آرزوها در این م)طقه بهآساانی محقان
نمیگتدد .ای)جا بَتِ بازار قدرت گهانی است که در آن از دستدادن یک سانتیمتتمتبع مسااوی باا
از دستدادن اهداف و م)افع استتاتژیک بتای سالهای متمادی و نامعلوم اسات .الی،هاا ،بغازهاا،
کانالها و آبتاهها ی استتاتژیکی که در این م)طقه واقع هست)د و عالوه بت آن بیش از شصت درصد
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م)ابع فسیلی ،حضور بزرگتتین دوست و نمای)ده هویت غتبی در این په)ه گغتافیایی یع)ای رژیام
اشغالگت قدس ،گتیان اسالمگتایی و هویتاواهی دی)ی ،بازار بزرگ مصتف نظامی و اقتصاادی،
بستتهای بحتان ایزی به دلیل ت)وع قومی ،نژادی ،م هبی و ااتالفات ارضای ،بحاتان آب ،بحاتان
دموکتاسی و دیکتاتوری دولتها ،م)ازعات عقیادتی و ایادئولوژیکی ،حافظاه تااریخی مبت)ای بات
گ)

و ناام)ی و کشمکش در بین ملل م)طقه و حضور نظامی ناتو ،آمتیکا و کشورهای غتبای در

ااورمیانه ،مسلفهها و ویژگیهای اصلی این م)طقه به شمار میروند.
در حال حاضت بازیگتان فعال در عتصه بحتان ساوریه باه دو دساته تقسایم مایشاوند .گاتوه
نخست بازیگتانی هست)د که با تیکید بت حل م)ازعه سوریه به شیوههای مسالمتآمیز ،اواهان ایجاد
اصالحات اساسی در این کشور بدون هتگونه مدااله نظامی اارگی هست)د .در این گتوه ایفی از
کشورهای قدرتم)د و بازیگتان گهانی (روسایه و چاین و باازیگتان م)طقاهای (ایاتان و حازباهلل
لب)ان قتار دارند .در گتوه دوم کشورهایی مان)د ایاالت متحده آمتیکا ،تتکیه ،عتبساتان ساعودی،
قطت و رژیم صهیونیستی قتار دارند .این بازیگتان اواهان تغییت نظاام در ساوریه باا تیکیاد بات حال
م)ازعه سوریه به شیوههای اشونتآمیز و مدااله ااارگی هسات)د 1.باا تشادید بحاتان در ساوریه،
هتیک از گتوهها با حمایت و پشتیبانی از اتفهای درگیت در م)ازعاه داالای ایان کشاور ،ساعی
کتدهاند موازنه قوای نیتوهای داالی را به سود اود تغییت ده)د؛ که بتآی)اد ایان امات ،پیچیادهتت و
اوالنیتتشدن بحتان بوده است .در این میاان گ)ابش حازباهلل لب)اان باهع)وان یکای از ک)شاگتان
غیتدولتی اتفدار نظام سوریه و محور مقاومت با ورود به عتصه ایان بحاتان ،ضامن تقویات نظاام
سوریه و محور مقاومت با فتصتهای بیشماری مواگه بوده است .بادون شاک کساب تجتبیاات
گدید گ)گی و تغییت در تاکتیکهای رزمی حزباهلل یکی از بارزتتین فتصتهای حضور حزباهلل
در عتصه گ)

داالی سوریه بوده است؛ که از این موضوع میتوان بهع)وان یکی از شااصهای

اثتگا ار در تغییاات موازنااه قاادرت بااین محااور مقاوماات و گبهااه اسااتکبار گهااانی و بااهویژه رژیاام
صهیونیستی نام بتد .از این رو نویس)دگان در این مقاله به دنبال پاسخگویی به این پتسش هست)د که
 -1الزم به ذکت است که به دلیال ساتعت و پویاایی تحاوالت میادانی بحاتان ساوریه ،بعضااً شااهد موضاعگیتیهاای
مت)اقضی از گتوه دوم هستیم .بهع)وان نمونه ایاالت متحده آمتیکا بارها و بارها موضع اود در قبال موضوع ابقای بشاار
اسد در رأس قدرت سیاسی این کشور را تغییت داده است.
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ورود حزباهلل لب)ان به عتصه گ)

سوریه چه تیثیتی در تاکتیکهای رزمی حزباهلل لب)ان داشاته

است .بتای پاسخ به این پتسش و تبیین دقین موضوع ،این مقالاه در چهاار گفتاار سااماندهی شاده
است .گفتار اول به چارچوب مفهومی موضوع ااتصاص داده شاده اسات و در آن ضامن تشاتیح
عوامل داالی و اارگی مسثت در وقوع بحتان سوریه ،به دالیل اصلی ورود حزباهلل لب)ان به عتصه
تحوالت سوریه پتدااته شده است .در گفتار دوم ،عملیاتهای نظامی مهم سوریه در اول گ)ا
سوریه شتح داده شده است .در گفتار سوم ،تاکتیکهای رزمی حازباهلل قبال از ورود باه عتصاه
گ)

سوریه توضیح داده شده است .در گفتار چهارم که به نوعی پاسخ به پتسش اصلی پاژوهش

است ،تغییتاتی که در تاکتیکهای رزمی حزباهلل در نتیجاه ک)شاگتی حازباهلل در ااول گ)ا
سوریه ایجاد شده است ،تبیین اواهد شد.

پرسشهای پژوهش
پرسش اصلی:
ک)شگتی حزباهلل لب)ان در بحتان سوریه چه تیثیتی بت تاکتیکهای رزمی آن داشته است؟

پرسشهای فرعی:
 -2حضور حزباهلل لب)ان در بحتان سوریه چه تیثیتی بت تاکتیکهای رزمی آن داشته است؟
 -3مهمتتین عملیاتهای نظامی مسثت بت تاکتیکهای رزمی حزباهلل لب)ان در سوریه کدام)د؟

روش پژوهش
با توگه به ماهیت موضوع و در مسیت دستیابی به پاسخ پتسشها در این مقاله از روش
توصیفی – تحلیلی استفاده شده است .روش توصیفی – تحلیلی عبارت است از ای)که محقن عالوه
بت تصویتسازی آنچه هست ،به تشتیح و تبیین دالیل چگونهبودن و چتایی وضعیت مسئله و ابعاد
آن میپتدازد .محقن بتای تبیین و توگیه دالیل ،نیاز به تکیهگاه استداللی محکمی دارد .این
نظتی تحقین و تدوین گزارهها فتاهم میشود

تکیهگاه از اتین گستجو در ادبیات و مباح

(حاف نیا . 62 :2203 ،روش و ابزار گتدآوری ااالعات و دادهها نیز به شیوه کتابخانهای –
اس)ادی ،م)ابع ای)تتنتی و رگوع به اس)اد و مدارک متبوب به این پژوهش میباشد .ل ا در این روش
با مطالعه چ)دین کتاب ،فصل)امه تخصصی ،مقاالت و تحقین دیگت پژوهشگتان به شیوه
4
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فیشبتداری و گستجو در فضای ای)تتنت ،ااالعات مورد نیاز گمعآوری گتدیده و سعی شده
است تجزیهوتحلیل دادهها به صورت کیفی انجام گتفته و به پتسشهای پژوهش پاسخ م)اسبی
داده شود.
ادبیات نظری تحقیق
 -1مفهومشناسی
 -2-2رزم :واژه ای است متتادف و معاادل (( گ)گیادن  .رزم داللات بات گ)گیادن بادون
هیچگونه قید و شتب دارد (رستمی. 990 :2207 ،
 -3-2حزباهلل لبنان :حزباهلل در سال  2309با بتوز ااتالف درونی در حزب امل و با
اشغال گ)وب لب)ان به دست رژیم اشغالگت ،توسال گتوهی از گوانان شیعه و مسمن به
انقالب اسالمی و والیت فقیه پایهگ اری شد (ابوالحسن شیتازی و همکاران:2233 ،
 . 226حزباهلل در بیانیه موگودیت اود اعالم کتد که ((نظام سیاسی موگود و
امتیازهای فتقهای آن ،ریشه مشکالت لب)ان است و باید از اساس تغییت ک)د .همچ)ین
ما به رهبتی حکیمانه و عادالنه امام امی)ی (ره بهع)وان ولی فقیه تعهد و اعتقاد
داریم (دراشه و محمدی 323 :2232 ،و اعالم میک)یم که بهگز ادا از هیچکا
دیگتی تتس و واهمه نداریم و هیچ ظلم و ذلتی را نمیپ یتیم (اسداللهی:2203 ،
 . 232باور و اعتقاد ما مبارزه با استائیل و اشغالگتی است ...ما به دشمن اشغالگت
اعالم میک)یم که گهاد و مقاومت را تا ااتا صهیونیستها از م)اان شمالی بهع)وان
مقدمهای بتای نابودی آن ادامه میدهیم (زمانی محجوب . 272 :2200 ،ب)ابتاین
تغییت نظام سیاسی لب)ان ،پیتوی از ولی فقیه و نابودی رژیم اشغالگت از اتین گهاد و
مقاومت ،سه هدف اساسی تشکیل حزباهلل بوده است .حزباهلل لب)ان در او دوران
گ)

ستد و پ) ،سال بعد از پیتوزی انقالب اسالمی ایتان و دوران گ)

تحمیلی

عتاق علیه ایتان متولد شد.
 -3-1بحران سوریه :تحوالت سوریه با مبانی نظتی بحتان از دیدگاه متفکتان،
همسوییهای گستتدهای دارد .غیتقابل پیشبی)ی بودن ،آثار مختب و اوالنی و
5
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استهالکی ،تصمیمگیتی تحت شتایال وایم و در زمان محدود ،محدودیت و
فشتدگی زمان ،غافلگیتی و استتس ،از ویژگیهای بحتان است که در تحوالت
سوریه مصداق عی)ی یافته است.
با شتوع تحوالت م)طقه عتبی – اسالمی از سال  3222میالدی ،سوریه از گمله
کشورهایی بود که مستعد دریافت این تحوالت محسوب میشد .سوریه کشوری است که در
یکی از حساستتین م)اان گهان واقع شده است .سیاستمداران و تحلیلگتان ،این کشور را
گ رگاه شتق به غتب نامیده و بتای نیز از آن بهع)وان بزرگتتین کشور کوچک گهان یاد
میک))د .اهمیت این کشور بیشتت از همه به لحاظ موقعیت گغتافیایی آن در م)طقه ااورمیانه
است .همسایگی با کشورهای عتاق ،تتکیه ،فلسطین اشغالی ،لب)ان ،اردن و همچ)ین دریای
مدیتتانه بت اهمیت ژئوپلیتیک و ژئواستتاتژیک آن افزوده است .وگود اقوام و فِتَق م هبی
گوناگون از دیگت ویژگیهای بتگسته این کشور محسوب میگتدد .وگود م اهب علوی،
س)ی ،دروزی و شیعه اث)ی عشتی و وگود قومیتهای عتب ،کتد ،تتکمن و گمعیت 32
میلیونی و وگود ذاایت نفت از دیگت ویژگیهای این کشور است.
از ویژگیها و سیاستهای مهم نظام سوریه در ای چ)د دهه گ شته میتوان به مواردی
همچون توگه ویژه به ملیگتایی ،درگیتی با رژیم صهیونیستی (مشارکت در سه گ)

اعتاب

– رژیم صهیونیستی و حمایت از مقاومت متدم لب)ان در مقابل رژیم صهیونیستی ،همتاهی با
ایتان در گ)

 0ساله با عتاق ،ستکوب مخالفان سیاسی و داالت در امور داالی لب)ان اشاره

نمود .در بخش ذیل بهصورت اگمالی به عوامل داالی و اارگی مسثت در وقوع بحتان سوریه
در سال  3222پتدااته اواهد شد.

عوام) داخلی:
 حاکمیت اقلیت بر اکثریت:حاکمیت ک)ونی سوریه از سال  2372میالدی توسال حزب بع

و از سال  2362میالدی به

رهبتی حاف اسد ب)ا گتدیده است و با توگه به موروثیشدن آن و به قدرت رسیدن فتزند وی
بشار اسد ،از سال  3222میالدی میتوان این حاکمیت را از نوع حکومتهای مطلقه ،موروثی و
توتالیته مورد بترسی قتار داد.
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 اعتراض های مردمی:با ستایت اعتتا های متدمی به سوریه ،بهستعت این اعتتا ها به سمت مسلحشدن
معتتضین و درگیتی نظامی و فتار بتای از افستان ارتش و پیوستن به مخالفین نظام و همچ)ین
پیوستن مخالفان و ناراضیان سیاسی دستگاه حاکمیت به صف معتتضان نظام سوریه م)جت گتدید.
تشکیل گتوههای متعدد از معارضین سوریه ،حمایتهای مالی و تسلیحاتی از معارضین
سوری ،ااتالفات داالی و شدید معارضین ،ااتا سوریه از مجامع م)طقهای (اتحادیه عتب ،
قدرت نظامی بتابت اتفین درگیتی و عدم توان هت یک در گهت شکست کامل اتف مقابل را
میتوان از گمله موارد پیچیده و الی)حل و به درازا کشیدهشدن این بحتان ارزیابی نمود.
عوام) خارجی:
 عوام) منطقهای:در سطح م)طقهای می توان به وابستگی نظام سوریه به گتیان مقاومت و رقابت کشورهای
عتبستان و تتکیه با این گتیان و سعی این دو کشور بهم)ظور گدانمودن سوریه از این محور اشاره
نمود.
رقابت کشورهای عتبستان ،تتکیه و ...حمایتهای مالی ،تسلیحاتی و تبلیغاتی این کشورها از
گتیان های مد نظتشان در عتصه بحتان سوریه و در راستای ت بیت مدل سیاسی و گستتش عمین
استتاتژیکشان در م)طقه و حمایتهای سایت کشورهای م)طقه از معارضین همان)د قطت و اردن در
به درازا کشیدن این بحتان مسثت بوده است.
 عوام) بینالمللی:در عتصه بینالمللی نیز میتوان به عللی همچون رقابت روسیه و آمتیکا در راستای نفوذ و
تسلال بت ااورمیانه اشاره نمود .از اتف دیگت حمایتهای چین از نظام بشار اسد در راستای عدم
تغییت موازنه قوای م)طقهای و گلوگیتی از هژمون مطلن آمتیکا بت م)طقه و همچ)ین حمایتهای
اروپا از معارضین ،از دیگت عوامل فتام)طقهای شکلگیتی بحتان سوریه است که مورد بترسی قتار
میگیتد .رقابت قدرتهای گهانی اصوصاً آمتیکا و روسیه و در ک)ار این دو ،چین و اتحادیه
اروپا در راستای تسلال بت سوریه بهع)وان قلب م)طقه فوق استتاتژیک ااورمیانه و تمامی
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قطع)امههای علیه نظام سوریه توسال روس و چین (چهار قطع)امه و کمکهای مالی ،تسلیحاتی و
رسانهای از نظام سوریه توسال روسیه و چین و از معارضین توسال آمتیکا و اتحادیه اروپا را
میتوان از دیگت عوامل به درازا کشیدن بحتان سوریه بتشمتد (نورانی. 33-03 :2237 ،
 -2دالی) حضور حزباهلل لبنان در سوریه
هدف دشم)ان اارگی در اتح بحتانسازی بتای سوریه ،صتفاً شخص بشار اسد و نظام
سیاسی سوریه نبود؛ بلکه اهداف بزرگتتی وگود داشت که در صورت محقنشدن آنها ،موازنه
قدرت در م)طقه و ژئوپلیتیک آن نیز در راستای اواستههای آنها تغییت میکتد .این وضعیت،
گمهوری اسالمی و حزباهلل لب)ان را بهع)وان دو بازیگت تیثیتگزار م)طقه نشانه گتفته بود؛ ب)ابتاین
ابیعی بود که آنها نیز واک)ش نشان ده)د و مانع اگتای اتحهای اصمانة آنها شوند .به این
تتتیب شتایال فوقالعاده وایم سوریه با ورود گبهه مقاومت به عتصه تحوالت داالی سوریه،
تغییت کتد .حزباهلل لب)ان ب)ا بت دالیلی وارد سوریه شد که گستته وسیع و ابعاد حیاتی دارد.
 -1-2دالی) امنیتی:
 حفظ حزباهلل :آنچه در وهله نخست در باب ورود حزباهلل به سوریه میتوان مطتح
کتد ،مبارزه بتای بقا است؛ زیتا بدون وگود دولتی همتاه با مقاومت در سوریه ،مقاومت
اسالمی با مشکالتی مواگه میشود .از این رو هزی)هکتدن بتای سوریه بتابت با
هزی)هکتدن بتای موگودیت حزباهلل است .تضعیف یا ح ف دولت اسد در سوریه،
پیامدهای م)فی بتای ام)یت حزباهلل دارد .این پیامدها را میتوان در چ)د بعد مشاهده
کتد:
الف یکی از مهمتتین مسلفههای ام)یت حزباهلل مان)د هت بازیگت دیگتی در صح)ه
بینالمللی – که همچ)ان اصل آنارشی و اود یاری بت آن حاکم است – تقویت توان نظامی است.
با تغییت نظام سیاسی در سوریه ،حزباهلل پشتوانه نظامی بزرگی را از دست اواهد .وگود
تحتیمهای مشتتک بتای حزباهلل و سوریه ،دوستی و توافن راهبتدی میان آنها را به همتاه داشته
است؛ ب)ابتاین ابیعی است که آنها به حمایت نظامی از یکدیگت بپتدازند .حمایتهای سوریه در
گ)

 22روزه یکی از اصلیتتین دالیل پیتوزی حزباهلل بت رژیم صهیونیستی بود .سوریه با
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پشتیبانی ااالعاتی و همکاری در ایجاد پستهای ش)ود و دیدهبانی حزباهلل در امتداد متز ،سهم به
سزایی در پیتوزی مقاومت در گ)

سال  3227داشت( کوردزمن. 332 :2232 ،

سوریه به اوبی میدانست که اگت رژیم صهیونیستی در این گ)
بعدی این حمله اواهد بود .حمایتی که سوریه در گ)

به پیتوزی بتسد ،هدف

 22روزه از حزباهلل به عمل آورد ،در

گتیان بحتان این کشور ،انعکاس و پاسخ اود را گتفت.
ب سوریه عالوه بت ای)که حامی مستقیم حزباهلل است ،کانالی بتای حمایتهای غیت مستقیم
نیز محسوب میشود .یکی از مهمتتین دالیل دشم)ی رژیم صهیونیستی و حامیان غتبی آن با
سوریه ،نقش دمشن بهع)وان مسیت انتقال حمایتهای سایت کشورها به حزباهلل است .این در حالی
است که آمتیکا و متحدان اروپایی آن ،سالهاست که به روشهای مختلف تسلیحاتی و سیاسی از
رژیم اشغالگت قدس حمایت میک))د تا به تجاوز نامشتوع و غیتقانونی اود ادامه دهد.
مسلالشدن تتوریستها بت سوریه به مع)ای حضور تتوریستهای تکفیتی در همسایگی
حزباهلل بود .اطتی که گتوههایی همچون داعش و گبهه ال)صته بتای حزباهلل داشت)د ،از اطت
رژیم صهیونیستی کمتت نبود .گتوههای سلفی – تکفیتی که از وهابیت ریشه میگیتند ،اساساً با
موگودیت گتوههای شیعی مان)د حزباهلل مخالفت دارند .نباید از یاد بتد که در سطح م)طقه،
((یوسف القتضاوی و ((عبدالعزیز بن عبداهلل آل شیخ مفتی عتبستانی ،با (( حزب الشیطان
نامیدن حزباهلل ،اواستار مبارزه با آن شدند.
 حفظ لبنان :یکی از اهداف حزباهلل در زمان تشکیل ،حمایت از لب)ان در بتابت
تهدیدات داالی و تجاوزات اارگی بود .بتاساس راهبتد حزباهلل ،حمایت و حتاست
از لب)ان ،یکی از اصول اساسی این گ)بش است .حزباهلل ،همگتایی داالی ،مبارزه با هت
تهدید اارگی با اهداف حتاست از ااک لب)ان و متدم آن را از اهداف و اصول اود
قتار داده است؛ چ)انکه همواره بت اصل حف راهبتد دفاعی لب)ان شامل حزباهلل ،ارتش
و متدم تیکید داشته است .در واقع ،ام)یت لب)ان یکی از اطوب قتمز حزباهلل است.
حزباهلل با نگتشی باز توانسته است در ک)ار اعتقاد راسخی که به اسالم و تشیع دارد،
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هویت لب)انی اود را حف ک)د و این موضوع ،عامل موفقیت و نفوذ آن در گامعه لب)ان
است.
حزباهلل همیشه تیکید کتده است که هت اقدامی – به گز تالش در راه آرمان فلسطین – که
در هت نقطه از گهان ،چه در گهان عتب و کشورهای اسالمی و چه در سطح م)طقه و فتا م)طقه
انجام میدهد ،بتاساس مصالح و م)افع ملی لب)ان است و ورود اود را به سوریه نیز بت همین اساس
تحلیل میک)د .هت تحولی در سوریه تیثیت مستقیمی بت ام)یت و ثبات لب)ان دارد؛ به عبارت دیگت،
شتایال اساسی سوریه کامالً با ام)یت لب)ان گته اورده و ام)یت و ثبات دمشن را نمیتوان از لب)ان
گدا کتد .در صورت شکست سوریه در بتابت تتوریستها و سلطه دشم)ان مقاومت بت این کشور،
حوزه ام)یتی و سیاسی لب)ان با تحوالت گستتدهای همتاه میشود .این در حالی است که پیتوزی
سوریه بت تتوریسم و حامیانش ،زمی)هساز تقویت مقاومت لب)ان و کاهش تهدیدات در دو سطح
داالی و اارگی میشود.
بت این اساس ،بحتان سوریه از این گ)به بتای لب)ان تهدید داالی بهحساب میآید که شکست
دولت سوریه بتابت با تقویت گتیان مخالف مقاومت در لب)ان اواهد بود که حتی میتواند به
بهتهگیتی دشم)ان بتای الع سالح مقاومت م)جت شود .بت این اساس از گمله دالیل ورود حزباهلل
به سوریه ،گلوگیتی از اگتای س)اریوی توائه درگیتیهای داالی در لب)ان بود .با شکست
معارضان سوریه ،توائههای داالی ا) ی شده و گتیان غتبگتا و سعودیگتا در داال لب)ان در
حاشیه قتار میگیتد؛ اما نتیجهای که از عکا تحوالت حاصل میشود ،تقویت گتیانهای سیاسی
غتبگتا از گمله فاالنژها و  29مارس است که زمی)هساز سلطه آمتیکا و عتبستان سعودی بت لب)ان
اواه)د شد.
سالم زهتان ،نویس)ده و تحلیلگت سیاسی لب)انی و رئیا مسسسه رسانهای االرتکاز االعالمی،
وگود ت)اقض بین گفتار و کتدار بتای گتوههای سیاسی لب)انی را بخشی از س)تهای موگود در
لب)ان میداند و میگوید(( :همه لب)انیها ،حتی دشم)ان حزباهلل میدان)د گ)گیدن حزباهلل در
سوریه با تکفیتیهای تتوریست به نفع لب)ان است ،اما بغض و کی)ه سیاسی باع

میشود این

گتوهها ه)وز هم حزباهلل را از این نقطه ،هدف آتش حمالت اود قتار میده)د .
یکی از موضوعاتی که گتیان تکفیتی – تتوریستی را بتای ام)یت داالی لب)ان اطتناک
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میسازد ،عضویت تعدادی از لب)انیها در اینگونه گتیانهاست(( .متکز بینالمللی مطالعات
افتابگتایی در دانشگاه ((کی)گز کولد

ل)دن با است)اد به صفحههای متبوب به گتوههای

گهادی در شبکههای اگتماعی توییتت و فیابوک ،پژوهشی را انجام داد که در آن به این نتیجه
رسیده است که پ) ،کشوری که شهتوندان آنها بیشتتین عضویت را در گتوههای تتوریستی
دارند عبارتاند از :تونا ،عتبستان سعودی ،اردن ،لیبی و لب)ان (ابتاهیم . 322 :2235 ،بازگشت
هت یک از این اعضا به کشورهایشان به مع)ای کاهش ضتیب ام)یت و ثبات داالی آنهاست؛
ب)ابتاین رفتار حزباهلل در بتاورد با این گتیانها کامالً م)طقی است .از آنجا که این نوع رفتار،
کامالً مطابن با حف ام)یت داالی هت کشوری است ،ت)ها مختص به حزباهلل نیست؛ بهاوری که
روسیه نیز چ)ین دیدگاه و عملکتدی در قبال اعضای چچ)ی داعش داشت.
 مقابله با رژیم صهیونیستی:
حزباهلل معتقد است ((موگودیت صهیونیسم مطلقاً بیپایه و باال است؛ موگودیتی
اشن ،اشغالگت ،تتوریست و ستاانی که هیچ مشتوعیت یا گایگاه حقوقی ندارد (موسوی و
قهتمانپور . 325 :2232 ،اولین و مهمتتین تهدید اارگی لب)ان ،رژیم غاصب صهیونیستی است.
تاریخ رژیم اشغالگت صهیونیستی نشان داده است که هت وقت زمی)ه م)اسبی بتایش ایجاد شود ،به
لب)ان و فلسطین حمله میک)د؛ ب)ابتاین ،ح ف دولت اسد در سوریه به مع)ای تضعیف حزباهلل و
مقاومت لب)ان اواهد بود که به تسلال رژیم صهیونیستی بت م)اان گ)وبی لب)ان ،رود لیطانی و م)ابع
نفت و گاز سواحل سوریه و لب)ان م)جت اواهد شد .رژیم صهیونیستی ،تغییت نظام سوریه را معادل با
نابودی مقاومت میداند که نهت)ها بقای این رژیم ،بلکه اهداف م)طقهای آن را تیمین اواهد کتد.
این در حالی است که با پیتوزی بشار اسد بت معارضان داالی و اارگی در سوریه ،رژیم
صهیونیستی از رسیدن به اهداف م)طقهای باز اواهد ماند که تیثیت بسیاری بت حف ام)یت لب)ان
اواهد داشت .بت این اساس ،حزباهلل با دو هدف ((مبارزه با رژیم صهیونیستی بتای حمایت از
فلسطین و نیز ((مقابله با اهداف م)طقهای این رژیم  ،ورود به گ)

سوریه را ضتوری دانست.

در واقع ،ورود حزباهلل به عتصه سوریه ،ادامه مبارزه حزباهلل با رژیم صهیونیستی تلقی میشود (
رضوی و گودرزی. 53 :2237 ،
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 مبارزه با گروههای تکفیری:
گتوههای تکفیتی یکی دیگت از تهدیدهای گدی علیه حاکمیت و قلمتو ستزمی)ی لب)ان
هست)د .گ)گی که گتوههای تکفیتی در سوریه به راه انداات)د ،به آن کشور اتم نمیشود .حضور
این گتوهها در متزهای شتقی لب)ان ،بهاصوص در م)اان قلمون ،القصیت و یبتود و پایگاههایی که
در این م)اان ایجاد کتده بودند ،نشان میداد که آنها به لب)ان نیز چشم دواته بودند .بت این اساس
دبیت کل حزباهلل معتقد است(( :لب)ان یکی از اهداف گتوههای تکفیتی است و این از ادبیات و
سخ)تانیهایشان مشخص است .ولی گفتهاند لب)ان امتوز گبهه پشتیبان است ،نه گبهه گهاد .اولویت
سوریه است ،سپا ستاغ لب)ان اواهیم آمد  ...پا مسئله ت)ها زمان است؛ یع)ی از م)ظت اعتقادی
آنها اواه)د آمد و ما معتقدیم اگت امتوز نیای)د ،فتدا اواه)د آمد .اودشان هم این را اعالم
کتدند و گفت)د .
محکمتتین دلیلی که میتوان بتای ادعای اود بیان کتد ،اتفاقهای داالی این کشور است.
کشف شبکههای تتوریستی در داال لب)ان ،بازداشت عماد یاسین ،ستکتده داعش در اردوگاه
عین الحلوه ،کشته شدن ابو اطاب ،مسئول نظامی داعش به همتاه تعدادی از ع)اصت در م)طقه القاع
لب)ان ،حضور گتوههای مسلح در م)اان اتبه یونین ،سهالت العجتم و وادی الخیل در گتود
عتسال ،چ)د نمونه از آمادگی گتوههای تکفیتی – تتوریستی بتای تختیب فضا و ام)یت داالی
لب)ان است؛ ب)ابتاین ،موضع و عملکتد واقعگتایانه در قبال فعالیت گتیانهای تکفیتی در لب)ان،
ک)تتل و مهار آن در اار از متزهای این کشور است.
 -2-2دالی) سیاسی:
 حفظ محور مقاومت:
حزباهلل نه ت)ها اود را بخشی از استتاتژی دفاعی لب)ان ،بلکه عضوی از گبهه مقاومت
م)طقه میشمارد که اهدافی کالن و گستتده را مدنظت دارد .گبهه مقاومت در تعتیف اولیه شامل
گمهوری اسالمی ایتان ،سوریه ،حزباهلل لب)ان و گتوههای مقاومت فلسطی)ی میشود .این گبهه با
آغاز روند بیداری اسالمی در غتب آسیا و شمال آفتیقا و نیز تغییتات ایجادشده در عتاق و یمن و
نیز بیداری افکار عمومی گهان در قبال مسئله فلسطین ،ابعاد گستتدهتتی یافت .مقاومت متدمی
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عتاق ،گتیانهای مقاومتی و متدمی در یمن با محوریت انصاراهلل ،گتوههای گهادی در افغانستان
و پاکستان که در چارچوب مدافعان حتم در سوریه ایفای نقش میک))د ،ابعاد گدیدی از مقاومت
را به نمایش گ اشت)د .در ک)ار این مقوله ،بیداری ملتهای م)طقه علیه سااتار استبدادی حاکم بت
این کشورها و سلطه استعمارگتان و البته اقدامات افکار عمومی گهان در حمایت از فلسطین و
مقابله با رژیم صهیونیستی را میتوان به تتکیب گبهه مقاومت افزود .موفقیتها و پیتوزیهای
گبهه مقاومت موگب شد تا دشم)ان آن به سمت اتاحی و سیاستگ اریهای گستتده بتای مقابله
با مقاومت روی آورند.
آنچه در اتح آمتیکاییها نمود یافت ،این بود که آنان س)اریوهای متعددی را بتای مقابلاه و
ح ا ف مقاوماات در م)طقااه اگااتا کتدنااد :سااه گ) ا

علیااه غاازه (گ)

هااای  0،33و  52روزه ،

بحتانسازی سیاسی و ام)یتی در عتاق ( با محوریت تجزیه این کشور به سه م)طقه شیعه ،اهل سا)ت
و کتدی  ،درگیتسازی حزباهلل لب)ان با گتوههای تتوریستی و اردوگاههای فلسطی)ینشین ،اعماال
س)گینتتین فشارها و تهدیدها علیه گمهوری اسالمی ایتان (باه بهاناه پتوناده هساتهای  ،انحاتاف
قدرتیابی گتیان ااوان المسلمین به پشتوانه تتکیه و قطت (که به ساقوب دولات محماد متسای در
مصت و کاهش قدرت ااوان در تونا و لیبی م)جت شد و تالش بتای گایگزینکتدن گتیانهاای
تکفیتی به گای مقاومت اصیل بتای ملتهای م)طقه.
مه)دسی معکوس بیداری اسالمی در کشورهای اسالمی و بهتهگیتی از گتوههای
تتوریستی ،ابزارهای غتب بتای رسیدن به این مقصود بود .ح ف سوریه به مع)ای از میان رفتن
یکی از ستونهای اصلی گبهه مقاومت که زمی)هساز تحقن سایت اهداف دشم)ان ،یع)ی ح ف سایت
ارکان مقاومت میشد .سید حسن نصتاهلل قبل از حضور رسمی حزباهلل در سوریه ای یک
سخ)تانی در  22تیت  2233گفت( :سوریه کمت مقاومت است و ما اگازه نمیدهیم کمت مقاومت
بشک)د و با تمام توان از نظام محور مقاومت دفاع اواهیم کتد .دوستان م)طقهای و بینالمللی
سوریه اگازه نخواه)د داد که این نظام به دست آمتیکا و استائیل و گتوههای تکفیتی سقوب
ک)د  .با توگه به این شتایال ،حزباهلل ورود به عتصه مبارزه با تتوریسم در سوریه را نه ت)ها موگب
حف اود ،لب)ان و سوریه ،بلکه آن را اقدامی در راستای حف سایت ارکان و هویت گبهه مقاومت
میداند.
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پیتوزی ائتالف دشم)ان مقاومت بت سوریه ضمن ای)که حلقه واسال و یکی از ستونهای اصلی
گبهه مقاومت را با چالش مواگه میکتد ،هزی)ههای بسیاری بتای مقاومت در پی داشت .نکته
بسیار مهم آنکه دستاوردهای حزباهلل در سوریه ،موگب تقویت نگاه م بت ملتها به مقاومت شد؛
بهگونهای که گتایش به گتوههای تکفیتی که غتب سعی داشت آنها را در قالب مه)دسی
معکوس به ملتها تحمیل ک)د ،کاهش یافت و بسیاری از افتاد ،مقاومت را ت)ها گزی)ه بتای
بتقتاری ام)یت در م)طقه دانست)د.
 جلوگیری از طرحهای نظام سلطه:
اتح ((ااورمیانهی بزرگ آمتیکا ،اتحی بت پایه لیبتالیسم بود که قصد داشت در
م)طقه تغییتات ریشهای ایجاد ک)د .بتاساس این اتح که در نهایت به تجزیه بتای از کشورهای
ااورمیانه م)تهی میشد ،باید سااتارهای اگتماعی ،فته)گی ،سیاسی و اقتصادی تغییت میکتد.
آبشخور این اتح در نظتیه کارش)اسان و راهبتدپتدازان آمتیکایی قتار دارد که معتقدند آمتیکا
باید دشم)ان بالقوه و احتمالی اود را از میان بتدارد .ب)ا بت تحلیل این کارش)اسان ،از گمله مهمتتین
این دشم)ان ،اسالم و کشورهای اسالمی هست)د .به همین دلیل آمتیکاییها درصدد لیبتالیزهکتدن
م)طقه بتآمدند ،زیتا آنها بتاساس یک نظتیه قدیمی معتقدند کشورهای لیبتال با یکدیگت
نمیگ)گ)د .با این حال ،اتح ااورمیانه بزرگ آمتیکا نتیجه موفقی نداشت .اصلیتتین دلیل عدم
موفقیت این اتح ،یکگانبه بودن آن است .بهعبارتدیگت ،این اتح م)افع و عقاید کشورهای
م)طقه را در نظت نگتفت و ت)ها به م)افع اود اندیشید؛ ب)ابتاین ،ابیعی است که کشورهای اصیل
م)طقه – و نه همه آنها – در بتابت آن مقاومت میکتدند.
رهبتان حزباهلل لب)ان بهاوبی میدان)د که تالش بتای سقوب نظام سیاسی سوریه ،متحله
گدید اتح سلطهالبانه آمتیکا و حامیانش است و پا از گ ر موفقیتآمیز آن ،متحله بعد آغاز
اواهد شد؛ متحلهای که به نام حزباهلل ثبت شده است؛ ب)ابتاین ،تالش حزباهلل بتای حف دولت
سوریه ،تالشی م)طقی و راهبتدی است و در راستای حمایت از محور مقاومت صورت گتفته است
(رضوی و گودرزی. 79-70 :2237 ،
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 -3-2دالی) ایدئولوژیکی:
حزباهلل گ)بشی شیعی است که بتاساس اصول اسالمی شکل گتفته است .این گ)بش متعهد
است که با هت آنچه که به این اصول لطمه بزند ،به مقابله بتایزد .بهعبارتدیگت ،بتای حزباهلل
دفاع از اسالم و بهاصوص آموزههای شیعی مهمتتین هدف است .این در حالی است که قطع به
یقین میتوان گفت آنچه در سوریه اتفاق افتاد ،تالشی بتای از بینبتدن ذات اسالم و شیعه است؛
ب)ابتاین ،نگتش اعتقادی حزباهلل مانع از انفعال آن در بتابت تحوالت سوریه میشد .مبارزهای که
حزباهلل در این راستا آغاز کتد ،چ)د بُعد داشت که شامل حمایت از گهان اسالم و شیعیان و
حمایت از آرمان فلسطین میشد.
 حمایت از جهان اسالم و شیعیان:
یکی از محورهای اصلی بتنامههای حزباهلل(( ،کارکتد گهان اسالمی آن است.
بتاساس دیدگاه حزباهلل ،مقاومت نه ت)ها مسئول حف

لب)ان و مبارزه با صهیونیست و دشم)ان

مقاومت ،بلکه مسئول حمایت از گهان اسالم نیز است .از نگاه حزباهلل ،هت اقدامی که علیه رژیم
صهیونیستی و آمتیکا و ایادی م)طقهای آن صورت گیتد ،دستاوردی بتای گهان اسالم است .در
این چارچوب ،در هت نقطه از گهان که مسلمانان هدف ظلم قتار گیتند ،مقاومت و حزباهلل اود
را به حمایت از آن ملزم میدان)د.
یکی از عواملی که امتوز اسالم را از درون تهدید میک)د ،تتوی ،و گستتش وهابیت است.
این تفکت هم به صورت مستقیم و هم به صورت غیت مستقیم به اسالم ضتبه میزند .ضتبه مستقیم
آن از اتین نظتاتی است که علیه دیدگاههای ناب اسالمی ارائه میدهد و مسلمانان را با شک و
تتدید مواگه کتده و چ)دپاره میک)د .از اتف دیگت ،از نظت وهابیت انسانها به دو گتوه مسم)ان و
کفار تقسیم میشوند .این تقسیمب)دی باع

تکفیت شده و این تکفیت نیز رفتارهای اشونتآمیز را

به دنبال دارد که چهته و وگهه اسالم را نزد غیتمسلمانان تختیب میک)د و اینچ)ین بهصورت
غیتمستقیم به اسالم ضتبه میزند.
از گملة مهمتتین نتای ،شکست احتمالی دولت سوریه در گ)

با تتوریسم ،گستتش تعالیم

وهابیت از اتین گتیانهای وهابی است؛ نکته مهمتت این است که این مسئله م)حصت به سوریه
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نخواهد بود و کل م)طقه را در بت اواهد گتفت و در نهایت به نابودی اسالم ناب محمدی (ص
م)جت میشود .با تسلال وهابیت در م)طقه ،هیچ یک از شیعیان دوازده امامی ،علویها ،زیدیها و
حتی س)یهای میانهرو در امان نخواه)د بود؛ ب)ابتاین ،نه ت)ها حزباهلل ،بلکه همه گتوههای مسلمان
باید تمام تالش اود را در مبارزه با وهابیت نه ت)ها در سوریه ،بلکه در هت نقطه از گهان به کار
گیتند.
بت این اساس ،حزباهلل اود را ملزم به دفاع از گان و مال و عزت شیعیان میداند .رفتار غیت
انسانی وهابیون در قبال شیعیان ،موضوع گدیدی نیست .کشتاری که این فتقه علیه شیعیان در عتاق
انجام دادند ،از اااتهها پاک نشده است و اک)ون نیز نمای)دگان آنها در گتیان بحتان سوریه ،این
راه را ادامه میده)د .ساک)ان بسیاری از م)اان متزی لب)ان و سوریه شیعه هست)د و بهرغم ای)که در
ااک سوریه قتار دارند ،اما تبعه لب)ان هست)د .کشتاری که گتوههای تکفیتی در این م)اان علیه
شیعیان انجام دادند ،اشونتآمیز و بیرحمانه بود .آنها به اود اگازه میدادند که متدم را ذبح
ک))د و از هت فتصتی بتای ضتبهزدن به روح و روان و گان و مال شیعیان استفاده میکتدند .این در
حالی بود که یکی از عوامل شکلگیتی حزباهلل ،دفاع از حقوق سیاسی ،اگتماعی و فته)گی
شیعیان بود؛ ب)ابتاین ،ابیعی بود که حزباهلل بهع)وان گتوهی شیعی علیه ظلم و ستم به همکیشان
اود اقدام ک)د .عالوه بت این ،یکی از مظاهت دفاع از حقوق شیعیان در قاموس حزباهلل ،حف
احتتام اماکن مقدس آنهاست .از مهمتتین دالیلی که حزباهلل را ملزم به ورود به سوریه کتد،
حفاظت از این اماکن مقدس بهویژه حتم حضتت زی)ب (س و حضتت رقیه (س بود.
 حمایت از آرمان فلسطین:
فصل دوم از اساس)امه حزباهلل به لب)ان ااتصاص یافته است و تالش شده که ابعاد داالی و
اارگی حزباهلل در همین فصل گ)جانده شود .به این مع)ا که حزباهلل بتاساس م)افع ملی در
کشورهای عتبی و اسالمی و یا بتای دیگت از نقاب گهان فعالیت میک)د؛ اما در این میان آرمان
فلسطین مست )ا شده است؛ زیتا اشغال فلسطین و تالش بتای آزادی آن ،ذاتاً بتای حزباهلل حائز
اهمیت است .از نظت حزباهلل نه ت)ها مبارزه مسلحانه متدم فلسطین علیه رژیم اشغالگت صهیونیستی
مشتوع است ،بلکه حن آنها است .حمایت از حقوق قانونی و مشتوع ملت فلسطین بهع)وان ملتی
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مظلوم و مسلمان در ک)ار مبارزه با دشمن مشتتک باع

میشود که حزباهلل در ک)ار آنها بایستد

و بتای تغییت وضعیت موگود مبارزه ک)د.
از نظت حزباهلل وضعیت موگود م)طقه ،وضعیتی سااتگی است .آمتیکا و رژیم صهیونیستی
با ایجاد زمی)ههای درگیتیهای داالی در م)طقه و بحتانآفتی)ی ،کشورهای م)طقه را به امور اود
مشغول کتدهاند که تا حدودی هم موفن شدهاند .هدف از این مشغولیت ،فتاموشکتدن قضیه
فلسطین و اطت رژیم صهیونیستی و بیتوگهی به آن است .با این اتفاق ،فضا بتای ت)فا این رژیم
باز میشود .بتاالف کشورهای عتبی سازشکار که آرمان آزادسازی فلسطین را رها کتدهاند،
سوریه همچ)ان در راستای این موضوع قدم بت میداشت و حمایت مع)وی و کمکهای آن به
فلسطی)یان همواره وگود داشته است؛ ب)ابتاین ،تغییت دولت سوریه ،یکی از مدافعان آرمان فلسطین
را از بین میبتد .این در حالی است که دستاوردهای حزباهلل ،موگب تقویت روحیه مقاومت
فلسطین و در عین حال ،آگاهی ملتهای م)طقه از توائههای رژیم صهیونیستی در م)طقه شده
است که نتیجه آن ،گستتش بیداری ملت فلسطین در اگتای انتفاضه (سال  3225به بعد و تقویت
حمایتهای ملتهای م)طقه از فلسطین بوده است.
-3عملیاتهای حزباهلل در سوریه
هماناور که در بخش پیشین به دالیل و یا به تعبیتی اهداف ورود حزباهلل در عتصه
گ)

سوریه اشاره شد ،حزباهلل بتای تحقن اهداف مورد نظت اود چ)دین عملیات نظامی

مهم و استتاتژیک در اول گ)

سوریه انجام داد.

حزباهلل چهار نوع میموریت نظامی را در سوریه انجام میدهد:
 میموریت آموزشی بتای نیتوهای نظامی و غیتنظامی سوریه در م)اان شهتی و عملیاات
ضد شورش؛
 میموریت مستشاری در نبتد بتای نیتوهای نظامی و غیتنظامی؛
 عملیات ایجاد سپتهای حمایتی؛
 عملیات مبارزاتی مستقیم در میادین نبتد ،مان)د قصیت ،قلمون و . ...
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عملکتد حزباهلل در حوزه نظامی در قالب مبارزه با تتوریسم ،بازگشایی م)اان استتاتژیک
همچون ق)یطته و قلمون بتای ارسال کمکها و تسلیحات به سوریه ،مقابله و پاسخگویی به
تجاوزات رژیم صهیونیستی به لب)ان صورت گتفت .نمونه بارز این اقدامات نظامی حزباهلل را
میتوان در م)طقه قلمون و ق)یطته ،بهویژه در محاصته حلب بهع)وان اصلیتتین پایگاه تتوریستها
مشاهده کتد .در مجموع از زمان ورود حزباهلل به بحتان سوریه ،چ)دین عملیات توسال نیتوهای
حزباهلل با همکاری ارتش سوریه به انجام رسید:
 -1-3عملیات القصیر:
نبتد القصیت به مدت  20روز از  23مه  3222بهاور مشتتک میان ارتش سوریه و حزباهلل در
شهت القصیت علیه معارضین سوری از گمله ارتش آزاد و گبهه ال)صته در گتفت و نهایتاً به آزادی
آن انجامید .پیتوزی در القصیت ،گ)به راهبتدی داشت؛ زیتا امکان ارتباب حمص و دمشن و نیز
تقویت حاکمیت بت حمص را ایجاد میکتد .بهعالوه ،باع

متتبال سااتن نیتوهای ارتش به

ساحل دریای مدیتتانه و ب)در اتاوس میشد .در همین راستا ،حزباهلل نیز میتوانست حامیانش
در لب)ان را در بتابت حملههای معارضه ،مورد حمایت بیشتتی قتار دهد .همچ)ین القصیت ،راه
مواصالتی اصلی بتای کمکرسانی و تقویت نیتوی معارضه از لب)ان بود .ازاینرو حزباهلل با
حضور در این عملیات ،نقش مهمی در یک پیتوزی راهبتدی ایفا کتد.
-2-3عملیات قلمون:
عملیات سه متحلهای فتح کامل م)طقه قلمون ،بزرگتتین دستاورد نظامی از زمان آغاز
بحتان در این کشور بود که پیامدهای زیادی را در معادالت داالی و م)طقهای داشت .بعد از
انفجارهایی که با اودروهای بمبگ اریشده در ضاحیه گ)وبی بیتوت انجام شد ،تحقیقات ام)یتی
حزباهلل لب)ان و ارتش این کشور نشان داد که تمامی کارگاهها و ع)اصت بمبگ اری اودروها و
اعزام آنها به لب)ان در م)طقه قلمون ،بهویژه بخشهای ال)بک و یبتود مستقت هست)د .از این رو
حزباهلل لب)ان تصمیم بزرگ اود را بتای ورود به معتکه قلمون گتفت؛ زیتا این م)طقه را
تهدیدی موگودیتی بتای اود و محور مقاومت در لب)ان میدانست .بهاینتتتیب بود که عملیات
قلمون آغاز شد و نقشهها و بتنامههای نظامی از گمعآوری ااالعات گتفته تا رصد و نظارت بت
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م)طقه با هواپیماهای بدون ستنشین صورت گتفت .ااالعات موگود نشان میداد که گبهه ال)صته
قویتتین و اطتناکتتین گتیان در قلمون است .عملیات نظامی بعد از گمعآوری ااالعات به
چهار متحله تقسیم شد:
متحله اول از عملیات آزادسازی قلمون آغاز شد ،بعد از آن پیشتویهای تا دیت عطیه و
ال)بک ادامه پیدا کتد .آزادسازی ال)بک نقطه عطفی در اول این مبارزات بود؛ زیتا مملو از
انبارهای سالح و بمب بود .در این م)طقه  23انبار وگود داشت که بیشتت از سالحهایی که ع)اصت
مسلح از انبارهای تسلیحاتی سوریه مصادره کتده بودند ،عالوه بت تو های مختلف در آنجا
نگهداری میشد .شورشیان از این ادوات بتای بمبگ اری اودروها و تهیهکتدن بمبهای
مختلف استفاده میکتدند.
متحله دوم عملیات ال)بک بود که این م)طقه به تصتف ارتش سوریه درآمد .در این م)طقه
تعدادی اودروی بمبگ اریشده به دست نیتوهای ارتش و حزباهلل افتاد .بعد از آن ،تیمین
ام)یت مسیت حمص به دمشن و تسلال بت تمام بخشهای این مسیت از ال)بک گتفته تا دیت عطیه و قاره
در دستور کار قتار گتفت.
متحله سوم عملیات از یبتود آغاز میشد که کانون اصلی بتنامهریزیهای نظامی شورشیان
سوری بود .تصتف یبتود ،دومین نقطه عطف اتح نظامی ارتش سوریه و حزباهلل بود .یبتود
شهتی بود که تمامی نیتوهای ضدسوری روی آن حساب میکتدند .گبهه ال)صته مدعی بود که
یبتود را به قبتستان نیتوهای حزباهلل تبدیل اواهد کتد.
چهارمین متحله از اتح عملیات حزباهلل و ارتش سوریه ،فتح رنکوس بود که به فتوپاشی
کامل تتوریستها در قلمون م)جت شد.
به این تتتیب عملیات نظامی در قلمون به پایان رسید و ع)اصت مسلح به سمت عتسال،
دشتهای رنکوس ،م)طقه الزبدانی ،گتود و بلودان فتار کتدند .قلمون آزاد شد و حزباهلل بت 22
گ رگاه که بیشتت از سوی تتوریستها بتای انتقال سالح و ع)اصت تتوریست و اودروهای
بمبگ اریشده استفاده میشد ،تسلال یافت؛ گ رگاههایی که از القصیت تا رنکوس امتداد داشت.
این معتکه پیامدهای مهمی بت موازنههای قدرت داالی و م)طقهای به گا گ اشت.
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-3-3عملیات ریف دمشق:
عملیات مهم دیگتی که با مشارکت نظامی حزباهلل صورت گتفت ،به عملیات ((ریف
دمشن موسوم است که از اواات آوریل تا مه  ،3227به اول انجامید .این عملیات ،در استان ریف
دمشن صورت گتفت و به سیطته ارتش بت نوار گ)وبی غواه شتقی م)تهی شد که در دست
معارضان قتار داشت .این امت زمانی انجام گتفت که میان معارضه ،درگیتیهای وسیعی در غواه
شتقی در گتفت که  522نفت از آنها را به کشتن داد .یکی از مهمتتین اهداف عملیات ریف
دمشن ،آزادسازی شهتک زبدانی در استان ریف دمشن بود .نزدیکی این شهتک به متزهای لب)ان
و دمشن ،آن را واگد اهمیت راهبتدی کتده است؛ که پا از آغاز بحتان در سوریه ،شهتک
زبدانی از گمله م)ااقی بود که گتوههای مسلح معارضی که از متزهای لب)ان وارد سوریه
میشدند ،در آن پایگاه ایجاد میکتدند و استقتار مییافت)د .حزباهلل در اینگونه عملیاتها هدف
راهبتدی را دنبال میکتد که با دالیل ورودش به سوریه نیز مطابن بود .حزباهلل تالش میکتد
م)اان نزدیک به متزهای لب)ان و مشتف بت آن را از ک)تتل گتوههای تتوریستی اار ک)د تا از
این اتین کمتتین آسیب به م)اان لب)ان وارد شود.
-4-3عملیات حلب:
شهت حلب در شمال سوریه و دور از متزهای لب)ان قتار دارد .عملیات ارتش سوریه در این
شهت از پشتوانه نیتوی هوایی روسیه بتاوردار بود .حزباهلل در چارچوب حمایت از سوریه و
مبارزه با تتوریسم در این عملیات حضور یافت که نقش بسیار مهمی در محاصته تتوریستها در
م)طقه و آزادسازی نهایی حلب ایفا کتد .نصتاهلل در تبیین اهمیت نبتد حلب و اتح دشم)ان سوریه
بتای این شهت گفت(( :ما در بتابت متحلهای گدید از اتحهای گ)گی ضد سوریه قتار داریم .دفاع
از حلب ،دفاع از بقیه سوریه و دفاع از دمشن ،لب)ان ،عتاق و اردن است .
آزادسازی شهت حلب در سوریه ،با توگه باه اهمیات اساتتاتژیک آن ،یکای از اهاداف نظاام
سوریه بود و به همین دلیل حزباهلل بهصورت مستقیم در آن مشارکت کتد .بهاوری کاه باهع)وان
م ال ،م)ابع روسیه از افزایش نیتوهای حزباهلل و واحدهای رزمی آن در سوریه تا حدود یک و نیم
بتابت ابت دادند .هدف از این اقدام ،استقتار نیتوهای بیشاتت در حلاب و ساپا متوگاهشادن آن باه

21

کنشگری حزب اهلل لبنان در بحران سوریه و تغییرات در تاکتیکهای رزمی حزب اهلل

سمت ادلب بود .م)ابع روسای ،از گملاه روسایه الیاوم ،تعاداد ایان مباارزان را حادود  5هازار نفات
بتشمتدند.
-4تاکتیکهای رزمی حزباهلل لبنان قب) از ورود به سوریه
حزباهلل لب)ان از ابتدای تیسیا اود بهع)وان یک نیتوی نامتقارن در عتصه ملی و م)طقهای ایفای
نقش کتده است و از این م)ظت در بترسی مدل رزم این گ)بش ،باید مطالعات ذیل را مدنظت قتار
داد .در واقع با تبیین دقین تاکتیکهای رزم حزباهلل در دوره قبل از ورود به بحتان سوریه است که
میتوانیم تیثیتات ک)شگتی حزباهلل در گ)

سوریه را روی تاکتیکهای رزمی این گ)بش درک

ک)یم.
در کارنامه عملکتد حزباهلل لب)ان دو نکته قابل تحمل است:
-1-4آمیزهای ممتاز از دو روش نبرد نامنظم و نبرد منظم:
حزباهلل لب)ان بهاوبی توانست آمیزهای م)اسب از دو روش گ)گی را در عتصه عمل به
نمایش درآورد .این گ)بش از روش ابداعی اود که مت)اسب با شتایال گ)گی ایشان در هماوردی
با رقیبی که از حی

تعداد نیتوی انسانی و کیفیت نیتوی ف)اوری و تجتبه درازمدت در گ)

م)ظم بت آنان بتتتی داشت ،بهته میبتد .رزم)دگان مقاومت اسالمی با تسلیحاتی که در ااتیار
داشت)د (همچون موشکهای کاتیوشا که در آن زمان بهتتین سالح گ)گی حزباهلل به شمار
میرفت  ،از تاکتیکهای گ)

نام)ظم از گمله فتیب ،غافلگیتی ،تلهگ اری و دورزدن دشمن از

پشت ست به همتاه شلیکهای رگباری از هزاران موشک دوشپتتاب به س)گتهای مقابل دشمن در
متز استفاده میکتدند .این اقدامات با دقت بسیار باالیی صورت میگتفت تا واحدهای ش)اسایی
هوایی دشمن نتوان)د اقدام به ش)اسایی مکان و نقطه آغاز این عملیاتها ک))د (بلقزیز. 237 :2203 ،
-2-4استفاده از عملیاتهای روانی علیه ارتش رژیم صهیونیستی:
حزباهلل لب)ان به رهبتی سید حسن نصتاهلل توانسته بود تا عالوه بت مقابله نظامی با ارتش رژیم
صهیونیستی ،عملیاتهای روانی نیز علیه گامعه استائیلی رقم بزن)د .سید حسن نصتاهلل ،رهبت
مقاومت اسالمی لب)ان بهع)وان سخ)وری بسیار ماهت ش)ااته شدهاند که در بتای صح)هها ماهتانه و
بسیار حتفهای به درون گ)

روانی راه پیدا میک))د ،چه در گ)بههای ت بیت روحیه دوستان اود و
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چه در راستای تختیب روحیه دشمن .سید حسن نصتاهلل در مواقع لزوم عالوه بت عملیات روانی
علیه ستبازان استائیلی ،از اتین شبکه تلویزیونی الم)ار اقدام به تضعیف روحیه گامعه صهیونیستی
میکتد ،بهع)وان م ال در مواقعی که گ)ازه ستبازان رژیم صهیونیستی روی زمین تل)بار میشد و یا
تانکهای ارتش این رژیم م)فجت و قطعهقطعه میشد ،اعالم میکتد که آماده است تا همچ)ان به
نبتد ادامه دهد .از گمله سخ)انی که در میان ستبازان رژیم صهیونیستی و شهتکنشی)ان استائیلی
تتس ایجاد میکتد عبارت بود از« :ما مجاهد هستیم و آمادگی کامل داریم بتای هت نوع
گانفشانی» (محجوب. 322 :2232 ،
صفت صداقت سید حسن نصتاهلل در عملیاتهای ((الوعد الصادق که به موگب آن هت
سخن و پیشبی)ی وی درست از آب در میآمد ،موگب میگتدید تا ایشان حتی در بین متدم
گامعه رژیم صهیونیستی نیز به ((شیخ راستگو معتوف شوند .اامی)ان قلبی دادن سید حسن
نصتاهلل به متدم لب)ان مب)ی بت عدم توانایی رژیم صهیونیستی در حمله دوباره به ااک لب)ان نیز نشان
از قدرت و توانم)دی این گ)بش در مقابل رژیمی بود که میزان امکانات و تجهیزات آن در گ)
سال  3227بتابت بود با میزان تجهیزات و تسلیحات به کار بتدهشده در تمام گ)

های رژیم

صهیونیستی با اعتاب (پاشاپوریواالری. 222 :2233 ،
 -3-4سازمان نظامی کوچک ،حرفهای و راهبردی:
یکی از مهمتتین مسلفههای مادی حزباهلل ،بتاورداری از یک سازمان رزمی و نظامی
کوچک ،حتفهای و راهبتدی است .همچ)ین حزباهلل در قالب یک سازمان چتیکی قدرتم)د ،از
توانایی کامالً تیثیتگ اری در بهکارگیتی و اگتای روشها و شیوههای گ)

های نام)ظم

بتاوردار است .این ویژگی بهشدت بت عملکتد حزباهلل در درگیتیهای نظامی تیثیتگ ار بوده
است .از سوی دیگت شکی نیست که قدرت تیثیتگ ارنده حزباهلل متهون رادیکالیسمی است که
این حزب اعمال میک)د .حزباهلل توانسته است ضمن حف روحیه رزمی و دفاعی نیتوهای اود،
آنها را در باالتتین سطح حتفهای آموزش داده و این سطح از آمادگی ،آنها را به نیتوهای
راهبتدی تبدیل کتده است که میتوان)د به همه راهبتدهای نظامی و دفاعی م)طقه ااورمیانه
تیثیتگ ار باش)د .در این حوزه ،بهتهوری حزباهلل بسیار مورد توگه است .سازمان نظامی حزباهلل
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در مقابل ارتش رژیم اشغالگت از سادهتتین و ابتداییتتین تسلیحات متعارف گ)گی بهته میبتد ،اما
با بهکارگیتی شیوه گ)

نامتقارن ،این تسلیحات ساده و ابتدایی در گ)

 22روزه سال 3227

ارتش رژیم اشغالگت قدس را وادار به عقبنشی)ی کتدند (گهانفت. 52 :2232 ،
 -4-4راهبرد جنگ نامتقارن:
در گ)

نامتقارن ،نوع و سطح تجهیزات مورد نظت نیست؛ بلکه شیوا استفاده از آنها و

مدیتیت زمان و مکان بسیار اهمیت دارد .به گای تیکید بت نوع و توان تسلیحات ،به عامل انسانی
تیکید میشود .گ)

بهع)وان استفادهک))ده و تعیینک))ده راهبتد گ)

رژیم صهیونیستی علیه

حزباهلل نبتدی نابتابت و نامتجانا محسوب میگتدد که در گونهش)اسی م)ازعات اشونتآمیز،
گ)

نامتقارن به شمار میرود (دهقانی فیتوزآبادی . 53 :2207 ،عملکتد رزمی و ف)ی حزباهلل

در این گ)

به قدری چشمگیت بود که حتی ((ارتش رژیم صهیونیستی از فتح س)گتهای مستحکم

نیتوهای مقاومت در چ)د صد متتی متز لب)ان با فلسطین اشغالی عاگز بود و پا از یک ماه نبتد
نتوانست ب)ت گبیل و عیتا الشعب را اشغال ک)د و این همان ارتشی بود که ظتف چ)د روز
میتوانست مساحتی وسیعتت از کل لب)ان را اشغال ک)د (بلقزیت . 203 :2203 ،حزباهلل توانست در
گ)

 22روزه از سادهتتین تجهیزاتی که در ااتیار دارد به شیوه مسثت و در یک فتآی)د ک)تتل و

هدایت صحیح استفاده نموده و به پیتوزی بتسد.
 -5تغییرات در تاکتیکهای رزمی حزباهلل لبنان بعد از حضور نظامی در سوریه
به اعتبار اک تیت قتیب به اتفاق کارش)اسان سیاسی و نظامی ،ک)شگتی حزباهلل در گ)
سوریه فتصتهای بیشماری را پیش روی این گ)بش قتار داد و کادر رهبتی و اعضای این
گ)بش در اول نبتد با مسلحین و گتوههای تتوریستی ،تجتبیات رزمی بسیار گتانبهایی را کسب
نمود که در نهایت با کاربست آنها در تاکتیکهای رزم حزباهلل ،توانستهاند در حال حاضت این
گ)بش را بهع)وان یک ک)شگت نامتقارن و بالم)ازع در عتصه معادالت سیاسی و نظامی م)طقه غتب
آسیا قتار ده)د .نویس)دگان این مقاله بت این باورند که تاکتیکهای رزمی حزباهلل در اول گ)
سوریه دچار تغییتات زیادی شده که در نهایت بت اثتبخشی این گ)بش در تعیین روندهای سیاسی و
نظامی م)طقه در حال و آی)ده تیثیتگ ار بوده است.
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 -1-5توانمندیهای فنی و تسلیحاتی نوین:
موشک مهمتتین توانم)دی تسلیحاتی حزباهلل است که میتوان از آن بهع)وان پایه
بازدارندگی این گ)بش یاد کتد .شیخ نعیم قاسم ،معاون سید حسن نصتاهلل در این مورد گفته است:
((صهیونیستها بهاوبی میدان)د که حزباهلل موشکهای نقطهزن را در ااتیار دارد و به علت
امکاناتی که حزباهلل به دست آورد و حمایتهای گمهوری اسالمی و آمادگی حزباهلل بتای هت
گ)

آی)ده ،این گ)

بتای استائیلیها سختتت اواهد بود (قاسم . 2232 ،نصتاهلل هم در سال

 2232در این مورد گفت(( :موشکهای فاتح  222مدتهاست به دست ما رسیده است .در سال
 3227هم این موشکها را داشتیم و ابت تازه نیست ،این مسائل قدیمی شدهاند .موشکهای فاتح
 222نسبت به موشکهایی که اک)ون در ااتیار داریم ،بسیار قدیمی هست)د .آنچه اک)ون حزباهلل
در ااتیار دارد ،بهاندازهای است که حتی استائیل تصور آن را هم نمیتواند بک)د (المیادین،
 . 3225این اظهارات با بیان دیگت از سوی مقامات و رسانههای رژیم صهیونیستی نیز تکتار شده
است که نشانه معتبت تلقیشدن تهدیدات در حزباهلل از سوی اتف مقابل است .حزباهلل لب)ان،
سامانههای پیشتفته از موشکهای زمین به زمین را در ااتیار دارد و با وگود ای)که استفاده از این
موشکها نکته تازهای نیست ،اما حجم و میزان تختیب این موشکها و قدرت حزباهلل بتای
دستیابی به آنها ای سالهای اایت بسیار گستتدهتت شده است؛ بهگونهای که در حال حاضت این
حزب لب)انی ،دهها بتابت تجهیزاتی را که در آستانه گ)

 22روزه در ااتیار داشت ،در دست

گتفته است .ارزیابیهای نظامی رژیم صهیونیستی نشان میدهد که حزباهلل لب)ان بالغ بت  222هزار
موشک از انواع مختلف در ااتیار دارد که بخشهای مت)وعی را شامل میشود .موشک گتاد با
بتد  92کیلومتت ،موشک زلزال با بتد  322کیلومتت ،فاتح ام  222با بتد  352کیلومتت و موشکهای
فجت  65کیلومتتی از انواع موشکهایی است که حزباهلل در ااتیار دارد .حزباهلل لب)ان از قدرت
مت)وع و باالیی در پتتاب موشکها نظیت سکوهای پتتاب موشک در مواضع مستحکم زیتزمی)ی و
سکوهای متحتک نصبشده روی کامیونها بتاوردار است و در گ)

آی)ده میتواند روزانه

بالغ بت  2522موشک به ستزمینهای اشغالی شلیک ک)د .این در حالی است که تعداد این
موشکها در گ)

 22روزه ت)ها  322موشک بود (رضوی و گودرزی . 229 :2237 ،الیاس حانا،

ژنتال بازنشسته لب)انی و مدرس دانشگاه آمتیکایی بیتوت در این زمی)ه معتقد است(( :حزباهلل در
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سال  ،3227یک گتوه شبهنظامی بود ،اما ای)ک ارتشی کالسیک است .حزباهلل لب)ان  22سال قبل،
 9هزار موشک کوتاهبتد را به رژیم صهیونیستی شلیک کتد ،اما ای)ک این گتوه 222 ،هزار راکت
چون گ)

افزارهای بتد متوسال با کالهکهای گ)گی بزرگتتی دارد که قادرند هت نقطه از

رژیم صهیونیستی را مورد هدف قتار ده)د  .روزنامه استائیل الیوم در سال  3222در گزارشی با
نام ((حزباهلل  3222به بترسی قدرت این گ)بش ،هفت سال بعد از گ)

 22روزه پتدااته

است .پیشتفت تعجبآور توان موشکی حزباهلل یکی از موارد بترسی این روزنامه است (بدیت،
 . 3222نشانهها و اظهارات پتشماری وگود دارد که بیانگت پ یتش قدرت موشکی حزباهلل از
سوی رژیم صهیونیستی است ،اما به نظت میرسد آنچه که عاموس یادلین رئیا پیشین ااالعات
ارتش رژیم صهیونیستی مطتح کتده ،نظتی راهبتدیتت و حساسیتبتانگیزتت بتای استائیل است:
((تعداد موشکهای حزباهلل مهم نیست ،مهم این است که حزباهلل پیوسته در حال بهبود دقت
موشکهای دوربتد اود بوده و توانایی آنها را در حمل کالهکها افزایش میدهد .چ)ین
موشکهایی میتوان)د متکز گمعیتی و تیسیسات استتاتژیک استائیل را هدف قتار ده)د  .از
سخ)ان ب)یامین نتانیاهو ،نخستوزیت استائیل در مجمع عمومی سازمان ملل میتوان فهمید که
حزباهلل ،موفن به انتقال سالحهای رزمی پیشتفته از سوریه به لب)ان شده است که شامل
موشکهای زمین به زمین دقین و موشکهای ضد هوایی از نوع ((اس ای  33و موشکهای
ساحل به دریا از نوعی ((یااونت است.
واقعیت این است که ااالعات استائیل از کمیت و کیفیت موشکهای حزباهلل ،ت)ها
بتاساس بتآوردهایی است که از دقت باالیی بتاوردار نیست)د .به همین دلیل ،یکی از مقامات
ارشد ااالعات ارتش استائیل ،ش)اات این ارتش از توان موشکی حزباهلل را به مشاهده قله کوه
یخی تشبیه کتد که بخش عمده آن در زیت آب بوده و قابل مشاهده نیست.
ابیعی است که چ)ین تصوری به مع)ای آن است که استائیل توان نظامی که زمی)هساز توان
تهدید حزباهلل است را در بتآوردهای اود لحاظ کتده است .عالوه بت تقویت قدرت موشکی،
حزباهلل در دیگت حوزههای مورد نیاز بتای نبتد نیز اود را مجهز کتده است .وقتی رژیم
صهیونیستی در سال  3227به لب)ان و حزباهلل حمله کتد ،این گ)بش مجهز به پهپاد نبود؛ اما شش
سال بعد ،حزباهلل پهپاد ایوب را در عملیات موفقی رونمایی کتد .این پهپاد به بیان نصتاهلل:
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((صدها کیلومتت را بت فتاز دریا میپیماید ،پداف)د گ)بد آه)ین دشمن را پشت ست میگ ارد ،وارد
گ)وب فلسطین اشغالی میشود و در گ)وب به موازات متز ،دهها کیلومتت بت فتاز تیسیسات و
پایگاههای حساس و مهم گشت میزند تا ای)که در نزدیکی دیمونا توسال دشمن کشف و با
دستهای از هواپیماهای نیتوی هوایی استائیل مواگه میشود که آنها آن را ستنگون میک))د
(نصتاهلل(( . 2232 ،ایوب در آن شتایال دو پیام مع)ادار داشت .یکی ای)که حزباهلل به پهپاد مجهز
شده است و دیگت ای)که ممکن است پهپادهای پیشتفتهتتی در ااتیار داشته باشد (و یا به آن دست
یابد که عالوه بت توان گمعآوری ااالعات ،دارای قدرت هجومی نیز باش)د .تلآویو با
سیستمهای راداری مجهز و پیشتفته ،توان ش)اسایی ایوب را در ابتدا نداشت و پا از فیلمبتداری و
ارسال تصاویت از سوی ایوب ،استائیل موفن به انهدام آن شد (ساسانیان. 25 -73 :2236 ،
در همین زمی)ه روزنامه آمتیکایی واش)گتنپست در گزارشی در اصوص ((توان نیتوی
مقاومت حزباهلل لب)ان نوشت(( :حزباهلل ای)ک یک قدرت نظامی م)طقهای با هزاران نیتویی
است که با نبتد در میدان گ)

سوریه به نفع بشار اسد ،رئیاگمهور این کشور م)سجمتت نیز

شدهاند .نیتوهای حزباهلل به مجهزتتین تسلیحات هوشم)د در دستتس ،همچون نسل چهارم
موشکهای هدایتشونده ضدتانک ((کورنت مجهز هست)د .آنها همچ)ین مجهز به پهپاد،
توپخانه و تانک نیز هست)د .
 -2-5کسب توانمندیهای تاکتیکی جدید:
گ ر زمان و حضور گ)بش حزباهلل در عتصه میدانی بحتان سوریه ،قابلیتهای تاکتیکی آن
را افزایش داده است .واقعیت امت این است که حضور در بحتان سوریه از م)ظتهایی میتواند
زمی)هساز تضعیف این گ)بش شده باشد .بهع)وان نمونه ،این حضور موگب بازشدن آرایش نظامی
حزباهلل شده است که این امت میتواند امکان نفوذ نیتوهای ااالعاتی استائیل و همچ)ین
فاششدن بتای استار نظامی حزباهلل را در پی داشته باشد .نشانههای آشکاری از این موارد بالقوه
در دستتس نیست و ب)ابتاین نمیتوان در اصوص بالفعلشدن آنها سخن گفت .بت این اساس،
بعضی از تحلیلگتان بت این باورند که گ)

سوریه ،حزباهلل را متزلزل کتده است .با این حال،

کسانی که نزدیک به حزباهلل هست)د ،استدالل میک))د که این گتوه با حضور در بحتان سوریه،
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گ)گ)دهتت از قبل شده است .بتای تحلیلگتان غتبی نیز این نظت را تییید کتدهاند .اندرو اگزوم یکی
از مقامات سابن میز لب)ان در وزارت دفاع آمتیکا در این مورد معتقد است نبتد سوریه نسل
گدیدی از مبارزان را در حزباهلل تتبیت کتده است.
حضور میدانی حزباهلل در بحتان سوریه ،عمیقاً در تاکتیکهای عملیاتی آن مسثت واقع شده
است .بهاور مشخص ،زمی)هساز کسب تجتبههای آف)دی ،گ)

شهتی و مدیتیت عملیاتهای

گستتده بتای حزباهلل بوده است .حزباهلل در تمامی سالهای مبارزه علیه رژیم صهیونیستی ،از
گ)

اول لب)ان که در سال  2303آغاز شد ،متاحل نبتد بتای آزادسازی گ)وب لب)ان و گ)

دوم

که در سال  3227رقم اورد ،در ک)ار پتتاب موشکهایی که به متور زمان پیشتفتهتت و دقینتت
شدند ،عملیاتهای زمی)ی پداف)دی را در دستور کار داشت .به بیان دیگت ،زمین عملیات حزباهلل
بیشتت م)اان لب)انی محسوب میشد که در اشغال استائیل بود یا این رژیم در پی حضور در آن بود.
بت این اساس ،حزباهلل بیشتت در مقام دفاع بود؛ اما حضور میدانی در بحتان سوریه ،تجتبه
عملیاتهای آف)دی را بتای این گ)بش فتاهم کتده است .حزباهلل پا از آزادسازی القصیت در
م)اان متزی سوریه و لب)ان در بهار  3222که مهمتتین نقطه شتوع بتای حضور آشکار در بحتان
سوریه بود ،در عملیاتهای گوناگونی از گمله آزادسازی حلب در سال  ،3227آزادسازی
دیتالزور و م)طقه قلمون در سال  3226و  ...مشارکت داشته است .البته حضور در سوریه ،تجتبه
تدافعی حزباهلل را هم در مواگهه با حمالت گتوههای تتوریستی تقویت کتد ،اما تجتبه آف)د
یکی از مهمتتین دستاوردهای حزباهلل از حضور در بحتان سوریه بوده است .نصتاهلل این تجتبه را
اینگونه بیان کتده است(( :مسئوالن سیاسی و نظامی استائیلی در ک)فتاناها و انجمنهای سال
گ شته نیز بسیار درباره مقاومت لب)ان و مشخصاً حزباهلل و توان انسانی و مادی ،پیشتفت امکانات
و پیشتفت تجتبهاش با نگتش به گ)

سوریه سخن گفت)د و گفت)د تجتبه مقاومت لب)ان دفاعی

بود ،امتوز تجتبه هجوم را نیز کسب کتده است (نصتاهلل. 2239 ،
تجتبه دیگت حزباهلل از صح)ه میدانی بحتان سوریه ،مدیتیت و راهبتی عملیاتهای گستتده
است .پیش از مشارکت در بحتان سوریه ،تجتبه این گ)بش در عملیاتهای زمی)ی که در قالب
عملیاتهای چتیکی صورت میگتفت ،با تعداد افتاد محدودی اتاحی میشد .بتای کارش)اسان
27

دوفصلنامة علمی مطالعات دفاع مقدس و نبردهای معاصر ،سال دوم ،شمارة سوم ،پاییز و زمستان 1311

در این مورد اظهار داشتهاند که تیمهای اعزامی حزباهلل در م)اان تحت قلمتوی استائیل (اعم از
گ)وب لب)ان در سالهای اشغال شامل  5تا  25رزم)ده آموزش دیده بوده که در چ)د ساعت به
اگتای عملیات اتاحیشده پتدااته و به مقت اود باز میگشت)د؛ در حالی که در بحتان سوریه،
حزباهلل ضمن مشارکت در عملیاتهای بزرگ و اوالنی ،بعضاً فتماندهی صدها مبارز را در یک
عملیات بت عهده داشته است .هماه)گی با نیتوهای عملیاتی دیگت در یک عملیات واحد ،تجتبه
دیگت حزباهلل از گ)

سوریه است .عالوه بت این ،به لحاظ شیوه راهبتدی عملیات و تیمین

نیازهای ااالعاتی ،حزباهلل تجتبه استفاده از پهپادهای ش)اسایی ،ارتباب میان نیتوهای حاضت در
عملیات ،تعامالت صح)ه سیاسی و میدانی و  ...را نیز در ابعاد وسیعتتی تجتبه کتده است .ابیعی
است که به دلیل محدودیتهای ام)یتی و گغتافیایی ،چ)ین تجتبهای در هیچ مانور نزدیک به
واقعیت نمیتوانست بتای حزباهلل رقم بخورد .تجتبه دیگت حزباهلل در بحتان سوریه ،دستیابی به
مهارتهای گ)

شهتی است .گفتی وایت یکی از مقامات ااالعاتی سابن وزارت دفاع آمتیکا

در این مورد معتقد است حضور در سوریه دانش ارزشم)دی از گ)

های نام)ظم را در ااتیار

حزباهلل قتار داده است .حضور مسثت حزباهلل در عملیات آزادسازی شهت حلب در سال  3227و
تالش بتای پاکسازی این شهت بزرگ ،تجتبهای بی بدلیل را بتای آن رقم زد (ساسانیان:2236 ،
. 25-73
تحلیلگتان رژیم صهیونیستی تیکید دارند که حزباهلل لب)ان به یک ارتش کارآزموده تبدیل
شده و در سایه گ)

شهتی در سوریه ،تجارب باالیی کسب کتده است .روزنامه صهیونیستی

"هاآرتص" در مقالهای به قلم عاموس هتئیل ،تحلیلگت صهیونیست آورده است(( :حزباهلل از
در سوریه مشارکت دارد و از انبارهای سالح

تابستان سال  3223میالدی بهاور مسثت در گ)

اود در ااک سوریه محافظت میک)د و بهتدری ،از یک سازمان لب)انی پا را فتاتت گ اشته و بسیار
گلوتت رفته است  .این تحلیلگت صهیونیست با اشاره به دستاوردهای حزباهلل در سایه حتکت
اوضاع سوریه به نفع دولت این کشور و حضور نظامی روسیه افزود :حزباهلل هم اک)ون در
اردوگاه کسانی قتار دارد که دست باال را در گ)
افستان روس ،باع

دارند .همکاری دائم با فتماندهان ایتانی و نیز

بهبود قدرت گ)گی حزباهلل شده و تجتبیات بسیار ارزشم)دی را بتای آن به

28

کنشگری حزب اهلل لبنان در بحران سوریه و تغییرات در تاکتیکهای رزمی حزب اهلل

همتاه آورده است .حزباهلل لب)ان در حال پیشتفتهکتدن قدرت رزمی و تهاگمی اود در سوریه
است و در این اصوص حزباهلل از تجتبه حضورش در نبتدی که روسیه هم در آن مشارکت
دارد ،در حال کسب تجتبه است.
ژنتال مونی کاتا فتمانده سابن تیپ الجلیل و داف فولک پژوهشگت استائیلی ای یک
مقالهی مشتتک در نشتیهی هاآرتص اعالم کتدند که حزباهلل لب)ان بتای اولین بار در تاریخ
حزباهلل ،در انجام فعالیتهای هجومی در چارچوب نبتد در سوریه است و به گفته این دو نفت
حضور فزای)ده روسیه که ابتدا با فعالیت گ)گ)دههای نظامی روسیه در سوریه آغاز شده بود و به
شمال سوریه در ماه آگوست م)حصت شده بود ،بعد از گ شت اندک زمانی این فعالیتهای نظامی
با افزایش شمار مستشاران نظامی روسیه بتای ارائه مشورتهای نظامی به ارتش سوریه افزایش پیدا
کتده و رفتهرفته این حضور روسی باع
حزباهلل ستانجام باع

افزایش تجتبه نیتوهای حزباهلل اواهد شد و این حضور

اواهد شد تا حزباهلل به تجتبیات بزرگ اود در هت رویارویی آتی

بیفزاید .این تجتبه حزباهلل در سوریه میتواند باع
فعال بهم)ظور پیتوزی در گ)

تغییت نظت فتماندهان حزباهلل بتای تغییت وسیله

ها شود و حضور روسیه در این نبتد باع

میشود تا حزباهلل

تجارب گدیدی را از یکی از بهتتین ارتشهای گهان به دست آورد .هم اک)ون اتاقهای عملیاتی
مشتتک بین حزباهلل و نظامیان ارتش روسیه در سوریه به وگود آمده است ،این اتاقهای عملیاتی
در دمشن و الذقیه تشکیل شدهاند .هم اک)ون حزباهلل در حال بترسی اوضاع به گونه تفکت و
تجتبه افستان نظامی روسیه است ،همان تجتبهای که ارتش روسیه در چچن به آن دست یافت و
هم اک)ون حزباهلل در حال کسب تجتبه نحوه مشارکت در نبتدهای متبوب به م)اان پتگمعیت و
سااتمانی است؛ مضافاً بت این حزباهلل در حال انباشت تجتبه بتای استفاده از آن در گ)

های

آتی با بهتهگیتی از امکانات نظامی است که تا پیش از این از آن بهتهم)د نبوده است.
 -3-5مدیریت راهبردی و توان بازدارندگی:
یکی از مهمتتین راهبتدهایی که چ)دین بار از سوی سید حسن نصتاهلل نیز مورد اشاره قتار
گتفته و با توگه به بحتان سوریه ،توان عملیاتی آن نیز از سوی حزباهلل م بت ارزیابی میشود،
راهبتد الجلیل است (الحسی)ی ،سپتامبت  . 3223الجلیل م)طقه و شهتی در شمال فلسطین اشغالی
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است که هم متز با گ)وب لب)ان است .پایان راهبتد الجلیل از سوی حزباهلل ،آشکارا نشان از
رویکتد پداف)د این گ)بش در صورت لزوم دارد .به بیان دیگت ،حزباهلل هتچ)د در حوزه موشکی
 3227شهتها و روستاهای رژیم صهیونیستی را مورد هجوم قتار داد و از هدفگیتی

در گ)

((حیفا و ما بعد حیفا سخن گفت ،اما در حوزه عملیات زمی)ی ،رویکتد این گ)بش بیشتت پداف)دی
بود .راهبتد الجلیل آشکارا سخن از ورود نظامی به ((الجلیل و ما بعد الجلیل میک)د .الجلیل به
دلیل دارابودن نزدیک به دو میلیون یهودی و با گمعیت عتب بسیار کم ،گتدشگتی غیتم هبی
فعال ،م)اان تفتیحی ،کاراانهها و همچ)ین وگود پایگاههای نظامی مهم ،از اهمیت زیادی بتای
رژیم صهیونیستی و حزباهلل بتاوردار است .نصتاهلل در سال  2232در گفتگو با غسان بن گدو،
مدیت شبکه المیادین ،در این مورد گفت(( :اگت استائیل به ما حمله ک)د ،ما به دفاع بس)ده نخواهیم
کتد .روزی به رزم)دگان گفتم که آماده باشید ،شاید روزی بیاید که ما وارد الجلیل شویم .این
مسئله ه)وز هم به قوت اود باقی است و گزیی از گزی)ههای ماست (المیادین . 3223 ،وی در
سال  32باز هم در مصاحبه با المیادین ،از اتح پیشتوی تا الجلیل و این بار ((ما بعد الجلیل سخن
گفت(( :ای)که گفته شود آیا مقاومت به قدرتی تبدیل شده است که بتواند وارد الجلیل شود؟
میگویم بله ،مقاومت هم اک)ون به توانی دست یافته که بتواند وارد الجلیل شوند .هم اک)ون
مقاومت با تمام رزم)دگان و افستان و تواناییهای نظامیاش آماده هست)د وارد الجلیل شوند  .او
با اشاره بهاشتباه محاسباتی دشمن و ای)که داالت حزباهلل در سوریه توان آن را کاهش داده،
گفت(( :البته فتاموش نک)ید که من میگویم به بعد الجلیل هم میتوانیم وارد شویم (المیادین،
. 3225
اور هیلت ،گزارشگت نظامی شبکه  22تلویزیون رژیم صهیونیستی در مورد اهمیت راهبتد
الجلیل گفته است :بخشهای ویژه دستگاه ام)یتی ارتش استائیل بهاور دائم تجتبیات حزباهلل در
گ)

سوریه را مورد ارزیابی قتار میده)د و در همین چارچوب ،ارتش ستگتم آمادهشدن بتای

مقابله با توانم)دیهای حزباهلل در گ)

آی)ده از گمله امکان نفوذ صدها رزم)ده به شهتکها و

تسلال بت آن است (مواسی . 3227 ،حزباهلل از زمانی که وارد بحتان سوریه شده ،تجتبیات
ارزشم)دی در حوزه عملیاتهای آف)دی و در قالبهای چتیکی ،شهتی و کالسیک کسب کتده
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و همین امت نگتانی صهیونیستها را بتانگیخته؛ چون میتواند در اگتای اتح الجلیل مسثت واقع
شود .واقعیت این است که استتاتژی الجلیل را باید یکی از دستاوردهای بازدارنده و غیتمستقیم
حزباهلل از بحتان سوریه تلقی کتد؛ چون این گ)بش در این بحتان توانست تجتبه تهاگمی کسب
ک)د .تجارب تاکتیکی که حزباهلل از بحتان سوریه فتا گتفته است ،عمیقاً میتواند در ادمت
راهبتد الجلیل قتار گیتند .چ)ین راهبتدی در صورت تحقن ،در چارچوب یک عملیات آف)دی
تحلیل میشود که نیازم)د مهارت گ)

شهتی ،عملیات ش)اسایی دقین از گمله با پهپاد ،مدیتیت

و فتماندهی تعداد نیتوهای بیشتتی نسبت به عملیاتهای چتیکی سابن و  ...است .بت این اساس ،به
نظت میرسد راهبتد الجلیل به دلیل توانم)دیهای عملیاتی گدید حزباهلل ،بتای رژیم صهیونیستی
قابل پ یتشتت تلقی شده و بت این اساس ،این راهبتد عملیاتی ااصیت بازدارندگی یافته است .الزم
به ذکت است که راهبتد الجلیل در شتایطی از سوی حزباهلل اتح شد که پیشتت تسلیح کتانه
بااتتی و اتح ((غالف غزه مطتح شده بود .اتح این سهگانه عمالً هزی)ههای ام)یتی استائیل را
افزایش داد .نصتاهلل گفته است که در صورت حمالت س)گین رژیم صهیونیستی به لب)ان و در حالی
که ت)ها چ)د موشک بتای حزباهلل باقی مانده باشد  -یع)ی بدتتین س)اریو بتای حزباهلل و بهتتین
س)اریو بتای استائیل  -همان تعداد کم از موشکها میتواند گان صدها هزار استائیل را به اطت
اندازد (المیادین . 3223 ،چ)ین تلقیای بیانگت آن است که حزباهلل میکوشد تا در سطح
حداک تی در مقابل قدرت هستهای رژیم صهیونیستی بازدارندگی ایجاد کتده و بتای مواگهه با آن
و همچ)ین سایت ضتبههای متعارف ،اتحی بتای افزایش قدرت بازدارندگی مطتح ک)د .البته
امکان استفاده از سالح هستهای از سوی استائیل ،ب)ا به دالیل زیادی ضعیف ارزیابی میشود.
تهدید نصتاهلل مب)ی بت هدفگیتی مخازن آمونیاک در حیفا ،همان چیزی است که تا حدی
بازدارندگی نامتقارن حزباهلل در مقابل توانم)دی هستهای رژیم صهیونیستی و توان حمالت
تختیبی را سامان میدهد.
دبیتکل حزباهلل در این مورد گفته است(( :صهیونیستها از گ)

بعدی (احتمالی

میتتس)د .میتتس)د که مقاومت ،مخزنهای گاز در حیفا را که به متگ و گتاحت  022هزار نفت
در این رژیم غاصب میشود ،هدف بگیتد و معتقدند که آسیبی که از انفجار این مخزنها ایجاد
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اواهد شد ،معادل یک بمب اتم است .از دید آنان ،ما بمب اتم داریم! (مقاومت اسالمی لب)ان،
 . 2239این تهدید حزباهلل موگی از هشدارهای ام)یتی و زیست محیطی را در استائیل ایجاد کتد.
بتای نمونه ،سازمان استائیلی ((تسلول ویژه امور محیال زیستی ،در اظهارنظتی رسمی گفت که
کارش)اسان میگوی)د در صورتی که فقال  3هزار تن از آمونیاک ذایتهشده در این مخازن نشت
پیدا ک)د ،دهها هزار نفت کشته و تعداد باالیی زامی میشوند و اگت این موضوع عملی شود،
استائیل به شیوهای بیسابقه به آن پاسخ میدهد که م)طقه را به گ)گی اطتناک اواهد کشاند
(الم)ار . 3227 ،این تهدید ستانجام م)جت به این شد که مقامات شهت حیفا در فلسطین اشغالی
دستور دادند مخزن گ)جالبتانگیز آمونیاک در نزدیکی ساحل این شهت بسته شود .اگت راهبتد
الجلیل عمیقاً از قدرت آف)دی حزباهلل و از تجتبه حضور در بحتان سوریه ریشه گتفته است،
راهبتد بازدارنده حمله تعیینک))ده به م)ابع آمونیاک استائیل به دلیل توان موشکی بتگسته حزباهلل
است.

نتیجهگیری
بعد از سال  3227حزباهلل لب)ان و رژیم صهیونیستی تالش کتدند بازدارندگی را با تمام
قواعد حاکم بت آن ،در دستور کار اود قتار ده)د؛ اما حزباهلل از آنجایی که بهع)وان ک)شگتی
نامتقارن محسوب میشود ،در این حوزه تالش بیشتتی کتد .از آغاز بحتان سوریه در سال  3222و
ورود رسمی حزباهلل به عتصه گ)

داالی سوریه از  ،3222روندهای سیاسی و نظامی بحتان

سوریه تحتالشعاع ک)شگتی حزباهلل لب)ان قتار گتفت .به اعتقاد اک تیت قتیب به اتفاق
کارش)اسان سیاسی و نظامی ،گ ر زمان و حضور گ)بش حزباهلل در عتصه میدانی بحتان سوریه،
قابلیتهای تاکتیکی این گ)بش را افزایش داده است .واقعیت امت این است که در ارزیابی
توانم)دیهای ک)ونی حزباهلل ،حضور در بحتان سوریه ،از م)ظتهایی میتواند زمی)هساز تضعیف
این گ)بش شده باشد .بهع)وان نمونه ،حضور میدانی در سوریه ،موگب بازشدن آرایش نظامی
حزباهلل شده است که این امت میتواند امکان نفوذ نیتوهای ااالعاتی استائیل و همچ)ین
فاششدن بتای استار نظامی حزباهلل را در پی داشته باشد .بت این اساس ،بعضی از تحلیلگتان بت
این باورند که گ)

آسیبپ یتی قتار داده است .با این حال ،تحلیل

سوریه حزباهلل را در معت
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روندهای سیاسی و نظامی و نشانهش)اسی واقعبی)انه تحوالت گ)

سوریه حاکی از آن است که

حزباهلل به دلیل حضور در بحتان سوریه ،گ)گ)دهتت از قبل شده است .بتای تحلیلگتان بت این
باور هست)د که نبتد سوریه ،نسل گدیدی از مبارزان را در سااتار سازمانی حزباهلل تتبیت کتده
است .عالوه بت آن ،حضور میدانی این گ)بش در بحتان سوریه ،بهاور مسثت در تاکتیکهای
عملیاتی حزباهلل مسثت واقع شده است .به صورت مشخص ،این حضور زمی)هساز کسب تجتبههای
آف)دی ،گ)

شهتی و مدیتیت عملیاتهای گستتده بتای حزباهلل بوده است.

در سالهای قبل از گ)

سوریه ،حزباهلل در مبارزه با رژیم صهیونیستی عمدتاً در گایگاه

تدافعی قتار داشت؛ اما حضور میدانی در بحتان سوریه ،تجتبه عملیاتهای آف)دی را بتای این
گ)بش فتاهم سااته است .حزباهلل پا از آزادسازی القصیت در م)اان متزی سوریه و لب)ان در
بهار  3222که مهمتتین نقطه شتوع بتای حضور آشکار در بحتان سوریه بود ،در عملیاتهای
گوناگونی از گمله آزادسازی حلب در سال  ،3227آزادسازی دیتالزور و م)طقهی قلمون در سال
 3226و  ...مشارکت داشته است .البته حضور در سوریه ،تجتبه تدافعی حزباهلل را هم در مواگهه
با حمالت گتوههای تتوریستی تقویت کتد؛ اما تجتبه زایدالوصف حزباهلل در عتصه
عملیاتهای آف)دی یکی از مهمتتین دستاوردهای حزباهلل از حضور در بحتان سوریه بوده است.
سید حسن نصتاهلل دبیت کل حزباهلل لب)ان ،در متاسم سالگتد شهادت ستان حزباهلل در سال 2239
در این زمی)ه ،ای)گونه بیان داشته است« :مسئوالن سیاسی و نظامی استائیلی در ک)فتاناها و
انجمنهای سال گ شته  ...گفت)د تجتبهی مقاومت لب)ان دفاعی بود ،امتوز تجتبهی هجوم را نیز
کسب کتده است».
تجتبه دیگت حزباهلل از صح)ه میدانی بحتان سوریه ،مدیتیت و راهبتی عملیاتهای گستتده
است .پیش از مشارکت حزباهلل در بحتان سوریه ،تجتبه رزمی این گ)بش در عملیاتهای زمی)ی
عمدتاً در قالب عملیاتهای چتیکی صورت میگتفت و عموماً با تعداد افتاد محدودی اتاحی و
عملیاتی میشد .تا قبل از گ)

سوریه ،تیمهای اعزامی حزباهلل در م)اان تحت قلمتوی استائیل

(اعم از گ)وب لب)ان در سالهای اشغال  ،شامل پ) ،تا پانزده رزم)دهی آموزش دیده بوده است که
در چ)د ساعت به اگتای عملیات اتاحیشده پتدااته و به مقت اود باز میگشت)د؛ در حالی که
حزباهلل در بحتان سوریه ضمن مشارکت در عملیاتهای بزرگ و اوالنی ،عمدتاً فتماندهی
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صدها مبارز را در یک عملیات بت عهده داشته است .همچ)ین حزباهلل در زمی)ه هماه)گی با
نیتوهای عملیاتی دیگت در یک عملیات واحد هم صاحب تجتبه شده است .عالوه بت این ،به لحاظ
شیوه راهبتی عملیات و تیمین نیازهای ااالعاتی ،حزباهلل تجتبه استفاده از پهپادهای ش)اسایی،
ارتباب میان نیتوهای حاضت در عملیات ،تعامالت صح)ه سیاسی و میدانی و  ...را نیز در ابعاد
وسیعتتی تجتبه کتده است .ابیعی است که به دلیل محدودیتهای ام)یتی و گغتافیایی ،چ)ین
تجتبهای در هیچ مانورِ نزدیک به واقعیت نمیتوانست بتای حزباهلل رقم بخورد ،ولی این گ)بش
به دلیل حضور در بحتان سوریه ،به این مهارتهای میدانی و مدیتیتی دستیافته است.
از دیگت تجتبه حزباهلل در بحتان سوریه ،دستیابی به مهارتهای گ)

شهتی است .به

اعتقاد کارش)اسان نظامی و ااالعاتی وزارت دفاع آمتیکا حضور در سوریه ،دانش ارزشم)دی از
گ)

های نام)ظم را در ااتیار حزباهلل قتار داده است.
در پایان باید گفت اگتچه به نظت میرسد حزباهلل به دلیل ورود به عتصه میدانی گ)

سوریه تا حدودی به لحاظ نیتوی انسانی و فتسایشیشدن گ)

تضعیف شده باشد؛ اما این گ)بش

با اتح راهبتدهای عملیاتی و کسب تجارب ارزشم)د در زمی)ه تاکتیکهای رزمی و همچ)ین
تقویت قدرت موشکی و تسلیحاتی اود ،توانسته است الگوی بازدارندگی نامتقارن اود در مقابل
رژیم صهیونیستی را توسعه داده و این بازدارندگی را مت)اسب با شتایال گدید سیاسی و نظامی
م)طقه تجدید سااتار نماید .عالوه بت این ،در حال حاضت حزباهلل به شااصهای سهگانه
بازدارندگی پایب)د بوده و مت)اسب با فته)

استتاتژیک و عقالنیت مختص اود ،در تالش است

تا بت قدرت بازدارندگیاش بیفزاید .این سهگانه مهم در بازدارندگی عبارتاند از:
الف توان تهدید؛ حزباهلل به دلیل توان ف)ی و تسلیحاتی اود همتاه با مسلفههایی دیگتی چون
مجاورت گغتافیایی ،از قدرت مورد نیاز بتای اتح تهدید علیه رژیم صهیونیستی بتاوردار
است .تجارب تاکتیکی ناشی از میدان بحتان سوریه همچون مهارتهای تهاگمی ،گ)
شهتی و مدیتیت عملیاتهای گستتده ،وقتی به توان ف)ی و تسلیحاتی افزوده شود ،بت توان
تهدید حزباهلل میافزاید.
ب معتبتسازی تهدید؛ تهدیدات حزباهلل همچون اتح راهبتد عملیاتی الجلیل و هدفگیتی
مخازن گاز آمونیاک واقع در شهت حیفا در ستزمینهای اشغالی ،کامالً بتای رژیم صهیونیستی
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معتبت محسوب میشوند و بت همین اساس این رژیم با اتخاذ تدابیتی همچون آمادگی و
سازماندهی نظامی و ام)یتی در م)اان شمالی و یا گابجایی مخازن آمونیاک ،سعی در
بتاتفکتدن این تهدیدات داشته است.
ارتباب و انتقال پیام بازدارنده؛ حزباهلل همچ)ان از مهمتاتین کاناال ااود یع)ای شاخص ساید
حسن نصتاهلل بتای انتقال پیامهای بازدارناده باه اساتائیل بهاته میباتد .رژیام صهیونیساتی نیاز
بهصورت نسبی به این ارزیابی رسیده است که در صدق گفتههای تهدیدآمیز نصتاهلل نمیتواند
تتدید ک)د .سید حسن نصتاهلل در این اصوص گفته است «عملیات روانی بخشی از نبتد اسات
و این درست است؛ اما من باه گ)ا

روانای معتبات میپاتدازم .مان در ماورد حقااین صاحبت

میک)م ،دروغ نمیگویم».
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