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مقدمه
وقتی جنگ آغاز ش د ،بازدارنگ ی پایان یافته است از این منظر می ت ان فؤت ؤه جنؤگ ۳۳
روزه در سا  1666میؤان حؤب اهلل لبنؤان و رییؤم صهی نیسؤتی ،نشؤان ؤر شکسؤت راهبؤرد
بازدارنگ ی دو طرف ب ده است این یعنی فارغ از نتایج جنگ ،هر دو بازی ر درک صحیحی از
قگر

و وا نش نظامی یکگی ر نگاشتهانگ این را میت ان در ادبیا

هر دو س ی نبرد مشؤاهگه

رد سیگ حسن نصراهلل دبیر ل جنبش حب اهلل لبنان در روزهای آغؤازین جنؤگ  ۳۳روزه ،در
فت

با شبکه الجگیگ لبنان ،ضمن ابراز ش فتی از وا نش صهی نیستها ،آشکارا اعالم رد ه

انتظار چنین وا نشی را نگاشته و ا ر از این وا نش مطل ب د ،دست ر آغاز عملیؤا

ربؤایش دو

سرباز ارتش اسرائیل را صادر نمی رد ( Saab, 2008 , New TV, 2006و طباطبایی:5۳3۱ ،
 )551سخنان نصراهلل به این معناست ه تلآوی در انتقا پیامهای بازدارنگه به حب اهلل م فؤق
نب ده است
از س ی دی ر ،برآورد اسرائیل از وا نش سخت حب اهلل نیب مخگوش ب ده است و بؤه همؤین
دلیل ،این رییم در م اجهه با حب اهلل دچار غافل یریهای راهبردی شؤگ بنؤابراین ،مؤیتؤ ان
فت حب اهلل نیب در انتقا پیامهای بازدارنگه به رییم صهی نیستی م فق نب ده است در واقؤ ،
دو بازی ر در سا  1666درک درستی از وا نشهای دی ری به هر نش امنیتی و نظامی خؤ د
نگاشتنگ و بر همین اساس ،نبردی  ۳۳روزه میان آنان رخ داد اسرائیل هم بؤرآورد صؤحیحی از
ت ان نظامی حب اهلل نگاشت و این شکست بازدارنگ ی او را عینیتر رد البته چنؤین تلقؤیای
جگای از برخی تحلیل ها در خص ص طراحی آمریکایی -اسرائیلی برای آغاز جن ی تمامعیؤار
علیه حب اهلل در چارچ

«خاورمیانه جگیگ» است

پس از سا  1666هر دو بازی ر

شیگنگ بازدارنگ ی را بؤا تمؤام ق اعؤگ حؤا م بؤر آن،

م رد اهتمام جگی قرار دهنگ حب اهلل به دلیل این که بازی ری نامتقارن محس
این ح زه بیشتر تالش رد ادبیا

نصراهلل

میش د ،در

یای چنین امری است؛ به نه ای ه او در این

سا ها بارها پیام های بازدارنگه را به طرف صهی نیستی منتقل رد اما آغاز بحران سؤ ریه در
بهؤؤار  1655و ورود آشؤؤکار و رسؤؤمی حؤؤب اهلل بؤؤه آن در بهؤؤار  165۳صؤؤحنه جگیؤؤگی را
پیش روی حب اهلل قرار داد این جنبش از نظر میگانی به یک جنبش بازشؤگه تبؤگیل شؤگ و
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همین می ت انست امکان نف ذ اطالعاتی به آن را افؤبایش دهؤگ امکؤان ؤاهش تمر ؤب روی
اسرائیل به عن ان دشمن اصلی نیب مسئله دی ری است ه برای حب اهلل قابؤل طؤرب بؤ د و
می ت انست م جب غافل یری در صحنه نبرد بؤا رییؤم صهی نیسؤتی شؤ د بؤا وجؤ د ایؤن،
حب اهلل به مرور زمان به تجار

ارزشمنگی در س ریه دست یافت ه بر نقاط قؤ

او در

مقابل دشمن صهی نیستی افبود
نصراهلل ضمن بیان این ت انایی ها ،به معتبرسؤازی تهگیؤگهای راهبؤردی جگیؤگ از جملؤه
حمله به الجلیل در شما سرزمین های اشغالی و هم چنین حملؤه م شؤکی بؤه مخؤازن ؤاز
آم نیاک در حیفا دست زد و پیام های بازدارنگه ای را آشکارا به طرف صهی نیست منتقل رد
تحلیل محت ای سخنرانی های مکرر نصراهلل از ابتگای بحران سؤ ریه تؤا سؤمتامبر  1657ایؤن
م ض ع را اثبا

می نگ روینگادن حمله ای مشؤابه آنچؤه در سؤا  1666رخ داد از سؤ ی

اسرائیل ،در شرایطی ه حب اهلل بخش عمگه ای از نیروی انسانی و تمر ب خ د را در صحنه
میگانی س ریه صرف مؤی ؤرد ،مؤی ت انؤگ بیؤان ؤر م فقیؤت حؤب اهلل در طراحؤی ال ؤ ی
بازدارنگ ی متقابل و نامتقارن باشگ بر این اساس ،این مقاله در پی آن است تا به این سؤ ا
اساسی بمردازد ه ال ی بازدارنگ ی حب اهلل از چه مالفههایی تشکیل شؤگه و بحؤران سؤ ریه چؤه

تؤأثیراتی بؤر روی آن داشؤؤته اسؤت؟ ن یسؤنگه در پاسؤؤخ بؤه ایؤؤن سؤ ا بؤؤا مح ریؤتدادن بؤؤه
دستاوردهای مشار ت حب اهلل در بحران س ریه ،ت انمنگی های این جنبش را در سه سؤطح
فنی ،تا تیکی و عملیاتی م رد بررسی قرار داده و معتقگ است حب اهلل لبنان با رعایت ق اعگ
متعارف بازدار نگ ی در چارچ

بازدارنگ ی متقابل و نامت قارن ،ت انسته است مان از تجاوز

اسرائیل ش د

الف .بازدارندگی و مولفههای آن
هرچنگ مفه م بازدارنگ ی 5بیشتر در سا های جنؤگ سؤرد و در روابؤی میؤان ایؤاح

متحؤگه

آمریکا و اتحاد ش روی از نظر آ ادمیک بیشتر م رد ت جه قرار رفت ،اما واقعیت این است ه

1. Deterrence
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این مفه م قگمتی به بلنگای تاریخ بشریت دارد تؤالش بؤرای ممانعؤت دی ؤری از یؤک اقؤگام
خاص از طریق بیان هبینه های تحمیلی به او در ص ر

اجرای آن اقگام ،منطقی اسؤت ؤه در

روابی میان انسانها ،قبایل و دولتها در همه زمانها قابل مشؤاهگه اسؤت «ا ؤر آرزوی صؤلح
داری ،برای جنگ آماده باش» 5ضر المثلی رومی است ه به ن عی به منطق بازدارنگ ی اشاره
دارد این منطق در ح زه های مختلف رفتارهای بشؤری قابؤل پی یؤری اسؤت و انحصؤاری بؤه
سیاست بین الملل نگارد بهعنؤ ان نم نؤه ،جرمؤی بنتؤام 1فیلسؤ ف فایؤگه ؤرای ان لیسؤی ؤه
دیگ اه هایش در اواخر قرن ن زدهم بسی یافت ،به چنین منطقی پرداخت او وایهی
را در چارچ

معادح

حق قی و ارتکا

«بازداری»۳

جرم به ار برد تا ب یگ ه همه از جمله مجرمؤان،

عقالنیانگیش و منفعتج ب ده و قادر به محاسبه این هستنگ ه زیانهؤای ناشؤی از مجؤازا
بیش از س دهای احتمالی ارتکا

جرم خ اهگ ب د (فریگمن)11 :5۳۱6 ،

اما در عرصه سیاست بین الملل ،مگ بازدارنگ ی بر اساس پارادایم واق رایی سامان یافتؤه
است (قاسمی )113 :5۳31 ،در این پارادایم ،اص لی همچ ن آنارشی ،حا میت وضؤ طبیعؤی،
مناف ملی و عقالنیب دن بازی ران مح ریت داشته و بؤازی ران بؤر اسؤاس ایؤن مؤ ارد ال ؤ ی
رفتاری خ د را سامان می دهنگ در این چارچ

 ،بازدارنگ ی ن ع خاصی از رابطه سیاسی بین

واحگهای در یر در نش متقابل با یکگی ر است ه در آن ،یکی از واحگها سعی در نفؤ ذ بؤر
دی ری دارد تا از این طریق ،مان از شکل یری رفتارهای نامطل

آن شؤ د (قاسؤمی،5۳۱6 ،

 )۳7۳از دیگ اه نظریهپردازان بازدارنگ ی ،نظم زمانی حفظ خ اهگ شگ ه رهبؤران دریابنؤگ در
ص ر

وق ع رفتار نامطل

 ،حریفؤان بؤالق ه آنهؤا تؤ ان و اراده تالفؤی را خ اهنؤگ داشؤت

بنابراین ،در پاسخ به تجاوز بؤالق ه ،استراتییسؤتهؤا بایؤگ بؤا افؤبایش ت انؤاییهؤای نظؤامی و
نشاندادن اراده تالفی ،تهگیؤگهای بازدارنؤگه را تق یؤت ننؤگ ( )Wirz, 2004: 388بؤر ایؤن
اساس ،بازدارنگ ی ال یی برای حفظ وض م ج د است و نه بؤرهمزدن آن بؤرای نجن یؤگن
است و ا ر جنگ آغاز ش د ،بازدارنگ ی به پایان میرسگ

1. Si vis Pacem, Para Bellum
2. Jeremy Bentham
3. Determent
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البام به بازدارنگ ی برای جل یری از جنگ ،در واق اصلیترین تفاو

بازدارنگ ی با تحمیل

است تحمیل و بازدارنگ ی ذیل استراتییهای اجبار 5قرار دارنؤگ در بازدارنؤگ ی ،طؤرف مقابؤل
متقاعگ میش د ه به خاطر ترس از پیامگهای انجام عملؤی ،آن را انجؤام نگهؤگ ،امؤا در تحمیؤل،
طرف مقابل به این نتیجه میرسگ ه به خاطر ترس از پیامگهای انجامنؤگادن عملؤی ،آن عمؤل را
انجام دهگ (فریگمن )11 :5۳۱6 ،در سا های جنگ سرد ،بازدارنگ ی متقابل هستهای مطرب شؤگ
و مفه م بازدارنگ ی از منظر آ ادمیک ،عمیقاً به قگر

هستهای ره خ رد با فروپاشؤی شؤ روی

و شکل یری تهگیگهای متقارن و نامتقارن غیرهستهای ،بازدارنگ ی متعارف مطرب شگ مهمتؤرین
تالش در ح زه بسی نظریه بازدارنگ ی متعارف در آثار جان میرشایمر دیگه میش د وی استگح
رده است ه بازدارنگ ی بر ت انایی متقاعگ ردن متجاوزان به اینکه حمله نظامی آنها با حملؤهای
برقآسا پاسخ داده خ اهگ شگ ،مبتنی است ()Mearsheimer, 1983
بازدارنگ ی متعارف بر دو پایه شکل می یرد؛ ممانعت (انکار )1و مجازا

۳

در بازدارنگ ی بر

پایه مجازا  ،بازی ر «الف» با تهگیگ می شگ به بازی ر « » تفهیم نگ ؤه در صؤ ر

اجؤرای

عمل خاصی ،داراییهای ارزشمنگش را م رد هج م قرار میدهگ؛ به نهای ؤه « » بؤا محاسؤبه
س د و زیان ،از اجرای آن اقگام خاص منصرف ش د (عبگاهللخانی )1۳1 :5۳۱1 ،بنؤابراین ،تؤرس
از مجازاتی سهم ین ،بازدارنگه « » است تا اقگام خاصی علیه «الف» مرتکب نش د ا ؤر « » در
محاسبه عقالنی س د و زیان ،س د خ د از اقگام خاصی را بیشتر از هبینههای وا ؤنش «الؤف» بؤه
این اقگام تلقی نگ ،عمالً بازدارنگ ی شکست میخ رد در بازدارنگ ی بر پایؤه ممانعؤت ،عنصؤر
تهگیگ مح ریت اصلی را دارا نیست ،بلکه «الف» می شگ « » را متقاعگ نگ ه ا ؤر دسؤت بؤه
اقگام خش نتبار ببنگ ،نمیت انگ به اهگاف سیاسی -نظامی خ د دست یابگ (عبگاهللخؤانی:5۳۱1 ،
 )1۳1این بازدارنگ ی عمیقاً به ت ان «الف» برای انتقا پیام به « » مرتبی است ا ر «الف» تؤ ان
انتقا این پیام به « » را داشته باشگ ه «با اقگام خاص و هج می ت  ،اهگافت محقق نمیش د» و
از س یی « » نیب ضمن دریافت این پیؤام ،آن را متقاعگ ننؤگه یابؤگ ،حملؤهای از سؤ ی « » بؤه
«الف» رخ نخ اهگ داد و بازدارنگ ی محقق میش د
1. Coercive Strategy
2. Denial
3. Punishment
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انتقا پیامهای ممانعتی می ت انگ به دو شکل مستقیم و غیرمسؤتقیم انجؤام شؤ د بؤهعنؤ ان
نم نه ،ا ر یکی از مقامهای عالیرتبه «الف» خطا

به همتایان خ د در شؤ ر « » آشؤکارا و

البته همراه با استگح های قان ننگه و پذیرفتنی ب یگ ه حمله احتمالی نمیت انؤگ « » را بؤه
اهگافش برسانگ ،تالش برای بازدارنگ ی بر پایه ممانعت به ص ر

مستقیم انجام شؤگه اسؤت

شی ه ی دی ر ،انتقا پیام غیرمستقیم است ه برخی مان رهای نظامی میت انگ مصگاق آن باشگ
بهعن ان نم نه ،مان رهای نظامی جمه ری اسالمی ایران در آ های خلیج فارس ؤه بؤه فتؤه
مقامهای نظامی ش ر حاوی پیام صلح و دوستی برای همسای ان اسؤت ،در عمؤل دارای پیؤام
غیرمستقیم و بازدارنگه برای آنهاست البتؤه امکؤان اسؤتفاده همبمؤان از دو شؤی ه ممؤانعتی و
مجازاتی در بازدارنگ ی متعارف وج د دارد
یکی دی ر از مباحثی ه ذیل بازدارنگ ی مطرب شگه ،شاخصهای بازدارنگ ی م فق است
هرچنگ زا ار 5بازدارنؤگ ی را مسؤتلبم ت جؤه بؤه چهؤار عنصؤر ارتباطؤا  ،تهگیؤگ ،ت انؤایی و
معتبرسازی تهگیگا

میدانگ ( )Zagare, 2004اما به ص ر

لی ،سؤه شؤرط بنیؤادین بؤرای

بازدارنگ ی م فق ذ ر شگه است ؤه عبارتنؤگ از  5ارتباطؤا  :برقؤراری رابطؤه بؤا حریؤف و
آ اه ردن او از قصگ و نیت و حگود اعما ممن عه دولتهایی میت اننگ از بازدارنگ ی استفاده
ننگ ه از اببار مناسب برای انتقا پیامهای تهگیگآمیب برخ ردار باشنگ انا های دیملماتیک و
اطالعاتی و اقگاما

تحکیمی از جمله ضؤروریا

انتقؤا درسؤت تهگیؤگ بؤهشؤمار مؤیرونؤگ

(عبگاهللخانی 1 )1۳1 :5۳۱1 ،ت انایی همراه با عقالنیؤت :ت انؤایی تحمیؤل خسؤار

غیرقابؤل

تحمل بر دشمن و عقالنیت طرفین در محاسبه س د و هبینه احتمالی رفتارهای خ د در واقؤ ،
بازی ر «الف» بایگ در مقابل حمله احتمؤالی بؤازی ر « » دارای قؤگر

پاسؤخ دوم و وا نشؤی

پرهبینه باشگ و این ت انایی از س ی « » درک شگه باشگ تا بازدارنگ ی م فق شؤ د در نتیجؤه
تهگیگ زمانی ت انمنگ ارزیابی میش د ه بازی ر تهگیگش نگه ،وضعیت م جؤ د را بؤه در یؤری
ترجیح دهگ وقتی این رابطه معک س شگ ،فته مؤیشؤ د ؤه تهگیؤگ فاقؤگ ت انؤایی اعمؤا و
اجراست ( ۳ )Zagare & Kilgour, 2000: 83اعتبار :تهگیگ واقعی و باور حریف به اینکؤه
طرف مقابل از چنین ت اناییای برخ ردار است میتؤ ان سؤه عامؤل را در معتبرسؤازی تهگیؤگ
1. Zagare
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مگنظر قرار داد :باور تهگیگ از س ی تهگیگش نگه ،عقالنیب دن تهگیگ و ارزیابی اجؤرای تهگیؤگ
از س ی تهگیگش نگه با احتما باح ()Zagare & Kilgour, 2000: 83
بحثی ه در اینجا پیش میآیگ این است ه آیا بازی ر ضعیف تؤ ان ایجؤاد بازدارنؤگ ی در
مقابل بازی ر ق ی تر را داراست؟ ا ؤر بؤازی ری دارای بمؤب هسؤتهای باشؤگ ،البامؤاً هر نؤه
بازدارنگ ی متعارف (غیرهستهای) در مقابل آن محک م به شکست است؟ پاسؤخ بؤه ایؤن نؤه
س اح

نیازمنگ تشریح ن ع خاصی از بازدارنگ ی با نام بازدارنگ ی نامتقارن 5است ایؤن تلقؤی

پس از جنگ سرد م رد ت جه نظریه پؤردازان بازدارنؤگ ی قؤرار رفؤت در واقؤ  ،نا ارآمؤگی
سیاست بازدارنگ ی در مقابل روههای مسلح غیردولتی ،اهمیت بازدارنگ ی نامتقارن را شؤگ
بخشیگ ( )Colin, 1990: 10یکی از پیوهش رانی ه به این مسئله پرداختؤه اسؤت ،آر ؤ ین
تافت 1است او معتقگ است ه بازی ر ضعیف می ت انگ شرایی را برای پیروزی نظامی خ د بؤر
مخالفان ق یاش فراهم نگ شرایطی ه تافت برای پیروزی نظامی بازی ر ضعیف مطرب ؤرده
عبارتنگ از حمایت اجتماعی ،داشتن پناه اه سیاسی یا فیبیکی ،ایگهای ه قادر به قربانیسؤازی
خ د می ش د (بر اساس ضرور

و شرافت ،ماننؤگ جهؤاد ،ناسی نالیسؤم و ) و راهبؤردی ؤه

میت انگ این مبایا را در ذیل تالش واحگی جای دهگ ()Toft, 2009: 213
بر این اساس ،می ت ان فت بازدارنگ ی نامتقارن از اصل عقالنیت ه پیشتر بهعن ان یکی
از اص

بازدارنگ ی در پارادایم واق رایی آمگه ب د ،به معنای سابق برخ ردار نیست؛ چ ن در

این ن ع از بازدارنگ ی بازی رانی وج د دارنگ ه محاسؤبه سؤ د و زیؤانشؤان مبتنؤی بؤر مؤگ
متعارف نیست البته این بهمعنای نب د امکان شناخت و پیشبینی آنهؤا نیسؤت بنؤابراین ،مؤگ
«بازی ر خردمنگ» برای ایجاد مگ های بازدارنگ ی نا افی تلقی شگ (ب فر )5۳1-511 :5۳66 ،و
ویی یهای رفتاری بؤازی ر ان بؤر روی طیفؤی قؤرار رفؤت ؤه در یؤک سؤ ی آن ،بؤازی ران
سرسخت و در س ی دی ر آن ،بازی رن منعطف تعریف شگنگ در این راسؤتا ،چهؤار متغیؤر در
بازدارنگ ی مگنظر قرار رفت:
 5میت و یفیت اطالعا

در م رد تعهگا

مگاف ؛

1. Asymmetric Deterrence
2. Arreguín-Toft

فصلنامه مطالعات راهبردی ،شماره  79بهار 97

04

 1تفاو های فرهن ی بین طرفهای بازدارنگ ی؛
 ۳ارزیابی از وض م ج د ،تگاوم وض مذ ر ،مطل بیت یا عؤگم مطل بیؤت بلنگمؤگ

آن

و
 1تحلیل شخصیت استراتییک بازی ر رقیب (قاسمی)۳7۱ :5۳۱6 ،
بازدارنگ ی نامتقارن زمانی حاصل خ اهؤگ شؤگ ؤه ارزیؤابی و ادراک بؤازی ر قؤ یتؤر از
تهگیگا

دشمن ضعیفتر ،در شرایی پیش از جنؤگ منجؤر بؤه بازدارنؤگ ی شؤ د در شؤرایی

در یری فعا  ،برخالف بازدارنگ ی مرس م ،بازدارنؤگ ی نامتقؤارن در شؤکلی از قؤ انین بؤازی
بروز مییابگ چانهزنی ،نشهای المی و نشهای عملی بخشی از فراینگی هسؤتنگ ؤه ایؤن
ق انین را شکل خ اهنگ داد ق انین بازی جبئیاتی از آن چیؤبی هسؤتنگ ؤه ویلنؤر ( Wilner,

 )2015آن را «بازدارنگ ی در میان جنگ» 5نامیگه است شرط پیؤروزی بازدارنؤگ ی نامتقؤارن،
پذیرش ق انین بازی از س ی هر دو طرف است در این بازدارنگ ی ،بازی ر ضعیف بایگ اثبا
نگ ه بینههای محگودش در مقابل بازی ر قگرتمنگ ،بایگ جگی تلقی ش د تلفیق دو ویی ؤی
ممانعتی و مجازاتی از س ی بازی ر ضعیف ،بازدارنگ ی او را مستحکمتر می نگ (Sobelman,

 )2017: 162در بازدارنگ ی نامتقارن ،بایگ به اسؤتراتییهؤایی دسؤت یافؤت ؤه بازدارنؤگ ی
امکانپذیر ش د بایگ استراتیی هایی با هگف محگود ولی افبایشی ،بؤا نتؤر آسؤتانه تعؤار

،

افبایش سطح هبینههای اقگام حریف و استفاده ش د (قاسمی)۳36 :5۳۱6 ،
در ص رتی ه بازی ر ق ی هم سازو ار بازدارنگه ای را در مقابل بؤازی ر ضؤعیف طراحؤی
نگ ،میت ان از بازدارنگ ی متقابل 1میان این دو سخن فت بازدارنگ ی متقابؤل بؤه وضؤعیتی
فته می ش د ه در آن ،دو طرف دارای تهگیگ تالفیج یانه ؤافی باشؤنگ؛ یعنؤی از ت انؤایی و
اعتبار تهگیگ به میبان بازدارنگه برخ ردار باشنگ (عبگاهللخانی )116 :5۳۱1 ،این روش هن ؤامی
م فقتر است ه برای هر دو طرف ارزش وض وج د زیاد باشگ شرط برقؤراری بازدارنؤگ ی
متقابل این است ه هر دو بازی ر از ت ان تهگیگ ننگ ی برخ ردار ب ده و قادر بؤه معتبرسؤازی
آن باشنگ البته طبیعی است ه شرط ارتباطی نیب بایگ در این میان حکمفرما باشگ

1. Intra-War Deterrence
2. Mutual Deterrence
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ب .الگوی بازدارندگی حزباهلل در برابر رژیم صهیونیستی
اسرائیل ،حب اهلل را دشمن خ د میپنگارد و متقابالً حب اهلل نیب ماهیت و مام ریت خ د را در
ضگیت وج دی با اسرائیل سامان داده است ایؤن تقابؤل وجؤ دی در شؤرایطی ؤه مجؤاور
جغرافیایی میان لبنان و سرزمینهای اشغالی فلسطین وج د دارد ،میت انگ هر لحظؤه منجؤر بؤه
نبردی تمامعیار میان این دو و متحگانشان ش د اما از سا  1666ه نبردی  ۳۳روزه میان آنهؤا
رخ داد تا ن ن جب حمال

نقطهای ،محگود و متعگاد ،نبردی میان ایؤن دو صؤ ر

ن رفتؤه

است این را میت ان نشانهای از م فقیت بازدارنگ ی متقابل دو بازی ر در م اجهؤه بؤا دی ؤری
تلقی رد در این میان ،به دلیل نامتقارنب دن بازی ری حب اهلل ،به نظر میرسگ ه شمنگی این
جنبش در بازدارنگ ی همراه با دستاوردهای معناداری ه از حضؤ ر در بحؤران سؤ ریه سؤب
رده است ،ت انسؤته اسؤرائیل را از هر نؤه تحر ؤی بؤرای حملؤه بؤه لبنؤان برحؤذر دارد در
بازدارنگ ی متقابل و نامتقارن حب اهلل در مقابل رییم صهی نیستی ،ق اعگ بازی پس از چنؤگین
سا از جنگ  ۳۳روزه هرچنگ ثابت است ،اما شی ههای بازی متفاو

است حب اهلل بؤه دلیؤل

ماهیؤؤت نامتقؤؤارانش در ت سؤؤعه روشهؤؤای بؤؤازی راهبؤؤردی در چؤؤارچ

بازدارنؤؤگ ی،

ابتکارعملهای بیشتری از اسرائیل داشته است
به عن ان نم نه ،تهگیگ راهبردی حمله به مخازن آم نیاک در حیفا یا پیشروی در الجلیؤل
و بعگ از آن در شما سرزمین های اشغالی ،طرب هؤای بؤگی عی هسؤتنگ ؤه پؤیش از ایؤن در
دست ر ار اعالنی حب اهلل نب د البته این امکان نیب وج د دارد ه سیگ حسن نصراهلل به دلیل
احتما تص ر تضعیف حب اهلل از س ی اسرائیل و فراهمب دن زمینه هؤای حملؤه بؤه آن ،بؤه
ارتقای سطح تهگیگهای حب اهلل علیه ایؤن رییؤم دسؤت زده باشؤگ در هؤر صؤ ر  ،ایؤن
تهگیگها برای اسرائیل معتبر و امکان پذیر قلمگاد شگه و به همین دلیؤل راهبؤرد بازدارنؤگ ی
حب اهلل در سا های بحؤران سؤ ریه ت انسؤته مؤان ا ز اقؤگام ماجراج یانؤه و حملؤه رییؤم
ص هی نیستی به لبنان ش د این بیان ر م فقیت حب اهلل بر اساس ق اعؤگ بازدارنؤگ ی اسؤت
نصراهلل و متحگانش سه انه ت انایی تهگیگ ،معتبرسؤازی تهگیؤگ و انتقؤا پیؤام تهگیؤگآمیب و
بازدارنگه به اسرائیل را در ال ی بازدارنگ ی خ د محقق ساخته انگ تق یت قگر

نظامی در

ح زه های فنی ،تا تیکی ،عملیاتی و راهبردی و برآورد اسرائیل از این قؤگر  ،تؤالش بؤرای
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بیان امکان پذیرب دن تهگیگهای حب اهلل از س ی ن صراهلل و انتقا پیام بازدارنگه دقیق و عینی
هم چ ن ن ع تقابل و اهگاف م رد هج م در سرزمین های اشغالی همراه با اهمیت قائلشؤگن
جامعه صهی نیستی برای تهگیگهای مطرب شگه از سؤ ی نصؤراهلل ،عمؤالً منجؤر بؤه اعتؤراف
مقاما

صهی نیست به امکان تحقق این تهگیگها و تالش برای طراحی راه های مقابلؤه و یؤا

اهش این تهگیگها شگه است
این در حالی است ه حب اهلل از بهار  165۳در عرصؤه میؤگانی بحؤران سؤ ریه بؤهعنؤ ن
بازی ری م ثر مشار ت داشته است چنین حض ری هرچنگ با امکان ؤاهش تمر ؤب حؤب اهلل
بر رییم صهی نیستی همراه ب ده ،اما منجر به بهرهبرداری اسرائیل از این فرصت برای حملؤه بؤه
این جنبش نشگه است به نظر میرسگ تغییراتی ه در ال ی بازدارنگ ی حب اهلل انجام شؤگه،
یکی از ع امل مهم در جل یری از حمله اسرائیل و آغاز جنگ س م میؤان لبنؤان و ایؤن رییؤم
ب ده است البته متغیرهای منطقهای و فرامنطقهای دی ری نیب در این مؤ رد مؤ ثر بؤ دهانؤگ در
ادامه ،ت انمنگیهای فنی ،تا تیکی و عملیاتی حب اهلل ه در سا های اخیر و بیشؤتر در خؤال
بحران س ریه سب رده است ،بیان میش د و در هر گام از این دستاوردها سعی میش د سه
جبء اساسی بازدارنگ ی م رد اشاره قرار یرد

 .4توانمندیهای فنی و تسلیحاتی نوین
بخشی از بازدارنگ ی جگیگ حب اهلل لبنان ناشی از قابلیتهای جگیگ فنؤی و تسؤلیحاتی اسؤت
ه پس از جنگ  ۳۳روزه در سا  1666به آن مجهب شگ به ص ر
حب اهلل پس از نبرد سا  1666به ص ر

تحلیلی میت ان فت ؤه

جؤگیتؤر از سؤ ی حامیؤان منطقؤهای و مشخصؤاً

جمه ری اسالمی ایران به م شکهای دقیقتر و ق ی تؤر تجهیؤب شؤگ ایؤن امؤر پؤس از ورود
حب اهلل به بحران س ریه و امکان تضعیف آن به دلیل پرا نگ ی نیروها تشگیگ شگ نکته حؤائب
اهمیت دی ر این است ه صرف در اختیار داشتن ت انمنگیهای جگیگ تسلیحاتی نمیت انگ بؤه
بازدارنگ ی منجر ش د ،بلکه نیاز است تا بازی ر مقابل بؤه بؤرآوردی نسؤبی از ت انمنؤگیهؤای
جگیگ دست یابگ تا آن را در معادح
ادبیا

امنیتؤی خؤ د وارد نؤگ ( )Sobelman, 2016بررسؤی

دبیر ل حب اهلل لبنان به همراه برآوردهای امنیتی مقاما

و نخب ان رییم صهی نیسؤتی،
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بیان ر این است ه حب اهلل در این ح زه ت انسته رفتاری منطبؤق بؤا البامؤا

بازدارنؤگ ی از

خ د نشان دهگ
م شک مهمترین ت انمنؤگی تسؤلیحاتی حؤب اهلل اسؤت و مؤیتؤ ان از آن بؤهعنؤ ان پایؤه
بازدارنگ ی این جنبش یاد رد حب اهلل سعی رده است تا با علنی ردن این اهؤرم بازدارنؤگه
خ د ،زمینه م فقیت بازدارنگ ی اش را فراهم نگ شیخ نعیم قاسم ،معاون سیگحسؤن نصؤراهلل،
در این م رد فته است« :صهی نیستها بهخ بی میداننگ ه حب اهلل م شؤکهؤای نقطؤهزن را
در اختیار دارد و به علت امکاناتی ه حب اهلل به دست آورد و حمایتهای جمه ری اسؤالمی
و آماد ی حب اهلل برای هر جنگ آینگه ،این جنگ برای اسرائیلی هؤا سؤخت تؤر خ اهؤگ بؤ د»
(قاسم )5۳۱۳ ،نصؤراهلل هؤم در سؤا  5۳۱۳در ایؤن مؤ رد فؤت« :م شؤک هؤای فؤاتح 556
مگ هاست به دست ما رسیگه است در سا  1666هم این م شکها را داشتیم و خبر تؤازهای
نیست ،این مسائل قگیمی شگه انگ م شک های فاتح  556نسبت به م شک هؤایی ؤه ا نؤ ن در
اختیار داریم بسیار قگیمی هستنگ… آنچه ا ن ن حب اهلل در اختیار دارد ،به انؤگازهای اسؤت ؤه
حتی اسرائیل تص ر آن را هم نمی ت انگ بکنگ» (المیادین )1651 ،این اظهارا
س ی مقاما
تهگیگا

با بیانی دی ؤر از

و رسانههای رییم صهی نیستی نیب تکرار شگه است ه نشؤانه معتبؤر تلقؤیشؤگن

حب اهلل از س ی طرف مقابل است

روزنامه ی اسرائیل الی م در سا  165۳در بارشؤی بؤا نؤام «حؤب اهلل  »165۳بؤه بررسؤی
قگر

این جنبش ،هفت سا بعگ از جنگ  ۳۳روزه پرداخته است پیشؤرفت تعجؤبآور تؤ ان

م شکی حب اهلل یکی از م ارد بررسی این روزنامه است (بگیر )165۳ ،نشؤانههؤا و اظهؤارا
پرشماری وج د دارد ه بیان ر پذیرش قگر

م شکی حب اهلل از سؤ ی رییؤم صهی نیسؤتی

است ،اما به نظر میرسگ آنچؤه ؤه عؤام س یؤادلین 5رئؤیس پیشؤین اطالعؤا

ارتؤش رییؤم

صهی نیستی مطرب رده ،نظری راهبردیتر و حساسیتبران یبتر برای اسؤرائیل اسؤت« :تعؤگاد
م شکهای حب اهلل مهم نیست ،مهم این اسؤت ؤه حؤب اهلل پی سؤته در حؤا بهبؤ د دقؤت
م شکهای دوربرد خ د ب ده و ت انایی آنها را در حمل الهکهؤا افؤبایش مؤیدهؤگ چنؤین
م شکهایی میت اننگ مرا ب جمعیتی و تأسیسا

اسؤتراتییک اسؤرائیل را هؤگف قؤرار دهنؤگ»
1. Amos Yadlin
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( )Sobelman, 2017, 192واقعیؤؤت ایؤؤن اسؤؤت ؤؤه اطؤؤالع اسؤؤرائیل از میؤؤت و یفیؤؤت
م شکهای حب اهلل ،تنها بر اساس برآوردهایی است ه از دقت باحیی برخ ردار نیسؤتنگ بؤه
ارتش اسرائیل ،شناخت این ارتش از ت ان م شکی

همین دلیل ،یکی از مقاما

ارشگ اطالعا

حب اهلل را به مشاهگه قله

ه یخی تشبیه رده ه بخش عمؤگه آن در زیؤر آ

بؤ ده و قابؤل

مشاهگه نیست ( )Katz & Stoil, 2010طبیعی است ه چنین تص ری به معنای آن است ؤه
اسرائیل ت ان نظامی ه زمینهساز ت ان تهگیگ حب اهلل است را در برآوردهای خ د لحاظ ؤرده
است
عالوه بر تق یت قگر

م شکی ،حب اهلل در دی ر ح زه های م رد نیاز برای نبرد نیب خ د

را مجهب رده است وقتی رییم صهی نیستی در سا  1666به لبنان و حب اهلل حمله رد ،ایؤن
جنبش مجهب به پهماد نب د اما شش سا بعؤگ ،حؤب اهلل پهمؤاد ایؤ

را در عملیؤا

مؤ فقی

رونمایی رد این پهماد به بیان نصراهلل «صگها یل متر را بر فراز دریا میپیمایؤگ ،پگافنؤگ نبؤگ
آهنین دشمن را پشت سر می ذارد ،وارد جن
م ازا

مرز ،ده ها یل متر بر فراز تأسیسا

فلسؤطین اشؤغالی مؤیشؤ د و در جنؤ

بؤه

و پای اه های حساس و مهم شت می زنگ تؤا ایؤن

ه در نبدیکی دیم نا ت سی دشمن شف و با دسته ای از ه اپیماهای نیؤروی هؤ ایی اسؤرائیل
م اجه می ش د ه آن ها آن را سرن ن می ننگ» (نصراهلل« )5۳۱5 ،ای

» در آن شرایی دو پیام

معنادار داشت یکی اینکه حب اهلل به پهماد مجهب شؤگه اسؤت و دی ؤری اینکؤه ممکؤن اسؤت
پهمادهای پیشرفته تری در اختیار داشته باشؤگ (و یؤا بؤه آن دسؤت یابؤگ) ؤه عؤالوه بؤر تؤ ان
جم آوری اطالعا  ،دارای قگر
پیشرفته ،ت ان شناسایی ای
ای

هج می نیب باشنگ تلآوی با سیسؤتمهؤای راداری مجهؤب و

را در ابتگا نگاشت و پس از فیلمبرداری و ارسا تصاویر از س ی

 ،اسرائیل م فق به انهگام آن شگ
عام س هارئیل ،تحلیل ر مشه ر ام ر نظؤامی روزنامؤه هؤاآرتص« ،ایؤ

صگاقت حب اهلل در بیان بازدارنگ ی فراتر از تص ر مقاما

» را نشؤانهای از

امنیتی اسرائیل معرفی رده اسؤت

(هارئیل )1651 ،آنچه ه هارئیل نامش را صگاقت ذاشته است ،در واقؤ تؤالش ه شؤمنگانه
حب اهلل برای انتقا پیام بازدارنگه به طرف مقابل است ه بر اساس شاخصهؤای بازدارنؤگ ی
انجام شگه است
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 .4توانمندیهای تاکتیکی جدید
ذر زمان و حض ر جنبش حب اهلل در عرصه میگانی بحران س ریه ،قابلیتهای تا تیکی آن را
افبایش داده است واقعیت امر این است ه حض ر در بحران سؤ ریه از منظرهؤایی مؤیت انؤگ
زمینهساز تضعیف این جنبش شگه باشگ به عن ان نم نه ،این حض ر م جؤب بازشؤگن آرایؤش
نظامی حب اهلل شگه است ه این امر مؤیت انؤگ امکؤان نفؤ ذ نیروهؤای اطالعؤاتی اسؤرائیل و
همچنین فاششگن برخی اسرار نظامی حب اهلل را در پی داشته باشگ نشؤانههؤای آشؤکاری از
این م ارد بالق ه در دسترس نیست و بنابراین نمیت ان در خص ص بالفعلشؤگن آنهؤا سؤخن
فت بر این اساس ،بعضی از تحلیل ران بر این باورنگ ه جنگ س ریه ،حؤب اهلل را متبلؤب
رده است با این حا  ،سانی ه نبدیک به حب اهلل هستنگ ،استگح می ننگ ه این روه بؤا
حض ر در بحران س ریه ،جن نگهتر از قبل شگه است ( )Samaha, 2106برخی تحلیؤل ؤران
غربی نیب این نظر را تائیگ رده انگ انگرو ا بوم 5یکی از مقامؤا

سؤابق میؤب لبنؤان در وزار

دفاع آمریکا در این م رد معتقگ است نبؤرد سؤ ریه نسؤل جگیؤگی از مبؤارزان را در حؤب اهلل
تربیت رده است ()Ynetnews, 2014
حض ر میگانی حب اهلل در بحران س ریه عمیقاً در تا تیکهای عملیاتی آن مؤ ثر واقؤ شؤگه
است بهط ر مشخص ،زمینهساز سب تجربههای آفنگی ،جنگ شهری و مگیریت عملیؤا هؤای
سترده برای حب اهلل ب ده است حب اهلل در تمامی سا های مبارزه علیه رییؤم صهی نیسؤتی ،از
جنگ او لبنان ه در سا  5۱31آغاز شگ ،مراحل نبرد برای آزادسازی جن
ه در سا  1666رقم خ رد ،در نار پرتا

لبنان و جنگ دوم

م شکهایی ه به مروز زمان پیشرفتهتؤر و دقیؤقتؤر

شگنگ ،عملیا های زمینی پگافنگی را در دست ر ار داشت به بیان دی ر ،زمین عملیا
بیشتر مناطق لبنانی محس

حؤب اهلل

میشگ ه در اشغا اسرائیل ب د یا این رییؤم در پؤی حضؤ ر در آن

ب د بر این اساس ،حب اهلل بیشتر در مقام دفاع ب د اما حض ر میگانی در بحؤران سؤ ریه ،تجربؤه
عملیا های آفنگی را برای این جنبش فراهم رده است حب اهلل پس از آزادسؤازی القصؤیر در
مناطق مرزی س ریه و لبنان در بهار  165۳ه مهمترین نقطه شروع برای حض ر آشکار در بحؤران

1. Andrew Exum
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س ریه ب د ،در عملیا هؤای

نؤا نی از جملؤه آزادسؤازی حلؤب در سؤا  ،1656آزادسؤازی

دیرالبور و منطقه قلم ن در سا  1657و مشار ت داشته است
البته حض ر در س ریه ،تجربه تگافعی حب اهلل را هم در م اجهؤه بؤا حمؤال

ؤروههؤای

تروریستی تق یت رد ،اما تجربهی آفنگ یکی از مهمترین دستاوردهای حب اهلل از حضؤ ر در
بحران س ریه ب ده است نصراهلل این تجربه را این نه بیان رده اسؤت« :مسؤئ حن سیاسؤی و
نظامی اسرائیلی در نفرانس ها و انجمن های سا
مشخصاً حب

ذشته نیؤب بسؤیار دربؤاره مقاومؤت لبنؤان و

اهلل و ت ان انسانی و مادی ،پیشرفت امکانا

و پیشرفت تجربه اش با ن رش بؤه

جنگ س ریه سخن فتنگ و فتنگ تجربه مقاومت لبنان دفاعی ب د ،امروز تجربه هجؤ م را نیؤب
سب رده است» (نصراهلل)5۳۱1،
تجربه دی ر حب اهلل از صحنه میگانی بحران سؤ ریه ،مؤگیریت و راهبؤری عملیؤا هؤای
سترده است پیش از مشار ت در بحران س ریه ،تجربه این جنبش در عملیا های زمینی ؤه
می رفت ،با تعگاد افراد محگودی طراحی میشگ برخی

در قالب عملیا های چریکی ص ر

ارشناسان در این م رد اظهار داشتهانگ ه تیمهای اعبامی حب اهلل در مناطق تحؤت قلمؤروی
اسرائیل (اعم از جن

لبنان در سا های اشغا ) شامل پنج تا پانبده رزمنگه آم زشدیگه بؤ ده

ه در چنگ ساعت به اجرای عملیا

طراحیشگه پرداخته و به مقر خ د بازمی شتنگ ،در حالی

ه در بحران سؤ ریه ،حؤب اهلل ضؤمن مشؤار ت در عملیؤا هؤای بؤبرو و طؤ حنی ،بعضؤاً
فرمانگهی صگها مبارز را در یک عملیا

برعهگه داشته است ( )Samaha, 2016هماهن ی با

نیروهای عملیاتی دی ر در یک عملیا

واحگ ،تجربه دی ؤر حؤب اهلل از جنؤگ سؤ ریه اسؤت

( )Ynetnews, 2014عالوه بؤر ایؤن ،بؤه لحؤاظ شؤی ه راهبؤری عملیؤا

و تؤأمین نیازهؤای

اطالعاتی ،حب اهلل تجرب ه اسؤتفاده از پهمادهؤای شناسؤایی ،ارتبؤاط میؤان نیروهؤای حاضؤر در
عملیا  ،تعامال

صحنه سیاسی و میگانی و را نیب در ابعاد وسؤی تؤری تجربؤه ؤرده اسؤت

طبیعی است ه به دلیل محگودیتهای امنیتی و جغرافیؤایی ،چنؤین تجربؤهای در هؤی مؤان ر
نبدیک به واقعیت نمیت انست برای حب اهلل رقم بخ رد
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تجربه دی ر حب اهلل در بحران س ریه ،دستیابی به مهار های جنگ شهری 5است جفری
وایت 1یکی از مقاما

اطالعاتی سابق وزار

دفاع آمریکا در این م رد معتقگ است حض ر در

س ریه دانش ارزشمنگی از جنگهای نامنظم را در اختیار حب اهلل قؤرار داده اسؤت ( White,

 )2014حض ر م ثر حب اهلل در عملیا

آزادسازی شهر حلب در سا  1656و تؤالش بؤرای

پاکسازی این شهر ببرو ،تجربهای بیبگیل را برای آن رقم زد

 .6راهبردهای عملیاتی نوین
در ال ی جگیگ بازدارنگ ی حب اهلل لبنان میت ان راهبردهای عملیاتی ن ینی را یافؤت ؤه در
ذشته نه در ادبیا

مقاما

این جنبش و نه در ارزیابی ت ان عملیاتی از آن قابل مشاهگه نب د

یکی از مهم ترین راهبردهایی ه چنگین بار از س ی سیگحسن نصراهلل نیؤب مؤ رد اشؤاره قؤرار
رفته و با ت جه به بحران سؤ ریه ،تؤ ان عملیؤاتی آن نیؤب از سؤ ی حؤب اهلل مثبؤت ارزیؤابی
می ش د ،راهبرد الجلیل است (الحسینی ،سمتامبر  )1651الجلیل نام منطقه و شؤهری در شؤما
فلسطین اشغالی است ه هممرز با جن

لبنان است بیان راهبؤرد الجلیؤل از سؤ ی حؤب اهلل

آشکارا نشان از رویکرد آفنگی این جنبش در ص ر

لبوم دارد به بیان دی ر ،حب اهلل هرچنگ

در ح زه م شکی در جنگ  1666شهرها و روستاهای رییم صهی نیستی را مؤ رد هجؤ م قؤرار
داد و از هگف یری «حیفا و ما بعگ حیفا» سخن فت ،اما در ح زه عملیؤا

زمینؤی ،رویکؤرد

این جنبش بیشتر پگافنگی ب د راهبرد الجلیل آشکارا سخن از ورود نظامی به «الجلیل و ما بعگ
الجلیل» می نگ الجلیل به دلیل دارا ب دن نبدیک به دو میلی ن یه دی و با جمعیت عر

بسیار

م ،ردش ری غیرمذهبی فعا  ،مناطق تفریحی ،ارخانهها و همچنین وج د پای اههای نظامی
مهم ،از اهمیت زیادی برای رییم صهی نیستی و حب اهلل برخ ردار است
نصراهلل در سا  5۳۱5در فت

با غسان بن جگو ،مؤگیر شؤبکه المیؤادین ،در ایؤن مؤ رد

فت« :ا ر اسرائیل به ما حمله نگ ،ما به دفاع بسنگه نخ اهیم رد روزی به رزمنؤگ ان فؤتم
ه آماده باشیگ شایگ روزی بیایگ ه ما وارد الجلیل ش یم این مسئله هن ز هم بؤه قؤ

خؤ د

1. Urban Warfare
2. Jeffrey White

فصلنامه مطالعات راهبردی ،شماره  79بهار 97

44

باقی است و جبئی از بینه های ماست» (المیادین )1651 ،وی در سا  ۱۳باز هم در مصاحبه
با المیادین ،از طرب پیشروی تا الجلیل و این بار «مابعگ الجلیل» سخن فت« :اینکه فتؤه شؤ د
آیا مقاومت به قگرتی تبگیل شگه است ه بت انگ وارد الجلیؤل شؤ د ،مؤی ؤ یم بلؤه ،مقاومؤت
هما ن ن به ت انی دست یافته ه بت انگ وارد الجلیل ش د هما ن ن مقاومت با تمام رزمنگ ان و
افسران و ت انایی های نظامی اش آماده هستنگ وارد الجلیل ش نگ» او با اشاره به اشتباه محاسباتی
دشمن و اینکه دخالت حب اهلل در س ریه ت ان آن را اهش داده ،فت« :البته فرامؤ ش نکنیؤگ
ه من می یم به بعگ الجلیل هم میت انیم وارد ش یم» (المیادین)1651 ،
نشانههای معناداری وج د دارد ه حکایت از معتبر تلقی ردن این راهبرد تهگیگآمیب ت سی
رییم صهی نیستی دارد نصراهلل در این خص ص فته است« :هشگارهای مؤا در مؤ رد احتمؤا
حمله به الجلیل جگی ب د و اسرائیل آن را جگی تلقی رد ایه د باراک ،زمانی به مرز لبنؤان و
فلسطین اشغالی رفت و به نظامیان خ د فت خ د را آمؤاده جن ؤی در ایؤن منطقؤه نیؤگ… از
همان روزی ه من آن سخنان را بیان ردم تا امروز ،اسؤرائیلی هؤا ه شؤیار هسؤتنگ و محتؤاط»
(المیادین )1651 ،اور هیلر ،بارش ر نظامی شبکه ده تل یبیؤ ن رییؤم صهی نیسؤتی در مؤ رد
اهمیت راهبرد الجلیل فته است« :بخشهای وییه دست اه امنیتی ارتش اسؤرائیل بؤهطؤ ر دائؤم
تجربیا

حب اهلل در جنگ س ریه را م رد ارزیابی قرار می دهنگ و در همین چارچ

 ،ارتش

سر رم آمادهشگن برای مقابله با ت انمنگی های حب اهلل در جنگ آینؤگه از جملؤه امکؤان نفؤ ذ
صگها رزمنگه به شهرک ها و تسلی بر آن است» (م اسی )1656 ،حؤب اهلل از زمؤانی ؤه وارد
بحران س ریه شگه ،تجربیا

ارزشمنگی در ح زه عملیا های آفنگی و در قالب های چریکی،

شهری و السیک سب رده و همین امر ن رانی صهی نیست ها را بران یخته؛ چ ن مؤی ت انؤگ
در اجرای طرب الجلیل ماثر واق ش د
ارتش رییم صهی نیستی برای مقابله با حمله احتمالی حب اهلل به الجلیل ،اقؤگام بؤه احیؤای
انا های ارتباطی میان مسئ حن امنیتی در شؤهرها و شؤهرک هؤای شؤما اراضؤی اشؤغالی بؤا
فرمانگهان نظامی این منطقه رده و جلساتی را نیب در همین راستا بر بار رده است ارتباطا
و جلسههای بر بارشگه از س ی ارتش این رییم ،منجر به طرحی مبنؤی بؤر ایجؤاد ؤروههؤای
امنیتی -نظامی در تمامی شهرک ها و شهرهای شما اراضی  5۱13شگ در ص ر

آغؤاز طؤرب
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الجلیل ،این روه های امنیتی مسئ لیت وا نش اولیه به حمال
عهگه خ اهنگ داشت به عبار

دی ر ،در ص ر

حب اهلل در ایؤن منؤاطق را بؤر

ورود نیروهای پیش رونگه حب اهلل به شهرها

و شهرکهای منطقه الجلیل ،این تیمهای امنیتی به مقابله با آنها مؤیپردازنؤگ (زارعؤی)5۳۱۳ ،
چنین تگابیری بیؤان ؤر ایؤن اسؤت ؤه سؤه ویی ؤی شؤاخص معتبرسؤازی تهگیؤگ در ال ؤ ی
بازدارنگ ی ،در م رد راهبرد عملیاتی الجلیل محقق شگه است؛ تهگیگ از سؤ ی اسؤرائیل بؤاور
شگه؛ تهگیگ عقالنی است و با ت ان نظامی حب اهلل و ویی یهای جغرافیایی سؤاز اری دارد؛ و
اسرائیل این تهگیگ را با احتما اجرای باح ارزیابی رده است
واقعیت این است ه استراتیی الجلیل را بایگ یکی از دستاوردهای بازدارنگه و غیرمسؤتقیم
حب اهلل از بحران س ریه تلقی رد؛ چ ن این جنبش در این بحران ت انسؤت تجربؤه تهؤاجمی
سب نگ ( )Samaha, 2016تجار

تا تیکی ه حب اهلل از بحران س ریه فرا رفتؤه اسؤت،

عمیقاً می ت انگ در خگمت راهبرد الجلیل قرار یرنؤگ چنؤین راهبؤردی در صؤ ر
چارچ

یک عملیا

آفنگی تحلیل مؤیشؤ د ؤه نیازمنؤگ مهؤار

تحقؤق ،در

جنؤگ شؤهری ،عملیؤا

شناسایی دقیق از جمله با پهمؤاد ،مؤگیریت و فرمانؤگهی تعؤگاد نیروهؤای بیشؤتری نسؤبت بؤه
عملیا های چریکی سابق و است بر این اساس ،به نظر میرسؤگ راهبؤرد الجلیؤل بؤه دلیؤل
ت انمنگهای عملیاتی جگیگ حب اهلل ،برای رییم صهی نیستی قابل پذیرش تر تلقؤی شؤگه و بؤر
این اساس ،این راهبرد عملیاتی خاصیت بازدارنگ ی یافته است حزم به ذ ر است ؤه راهبؤرد
الجلیل در شرایطی از س ی حب اهلل طرب شگ ه جمه ری اسالمی ایران تسلیح رانه باختری
و جنبش حماس هم طرب «غالف غبه» 5را طرب رده ب دنگ طرب این سه انه عمالً هبینههای
امنیتی اسرائیل را افبایش داد
راهبرد مهم دی ری ه در ال ی جگیگ بازدارنگ ی حب اهلل لبنان قابل مشؤاهگه اسؤت ،در
راستای تالش این جنبش برای پاسخ مؤ ثر بؤه تؤ ان هسؤتهای رییؤم صهی نیسؤتی و حمؤال
سترده احتمالی این رییم به لبنان طراحی شگه است به دلیل نبؤ د تقؤارن در ت انمنؤگیهؤای
نظامی حب اهلل و اسرائیل ،حب اهلل
 5طرب آزادسازی غالف غبه عبار

شیگه است تا از آسیبپذیریهای این رییم در راسؤتای

است از آزادسازی شهرها ،شهرکها و روستاهای هم مرز با ن ار غبه و در

درون سرزمینهای اشغالی ه معم حً تا شعاع  ۳6یل متری مرزهای ن ار غبه را شامل میش د
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طراحی بازدارنگ ی م ثر بهره برد نصراهلل در این م رد فتؤه اسؤت ؤه در صؤ ر

حمؤال

سهم ین رییم صهی نیستی به لبنان و در حالی ه تنها چنگ م شک برای حب اهلل بؤاقی مانؤگه
باشگ –یعنی بگترین سناری برای حب اهلل و بهترین سناری برای اسرائیل -همان تعؤگاد ؤم از
م شکها میت انگ جان صگها هبار اسرائیلی را به خطر انگازد (المیادین )1651 ،چنین تلقیای
بیان ر آن است ه حب اهلل می شگ تا در سطح حگا ثری در مقابؤل قؤگر

هسؤتهای رییؤم

صهی نیسؤتی بازدارنؤگ ی ایجؤاد ؤرده ( )Sobelman, 2017, 190و بؤرای م اجهؤه بؤا آن و
همچنین سایر ضربههای متعارف ،طرحی برای افبایش قؤگر

بازدارنؤگ ی مطؤرب نؤگ البتؤه

امکان استفاده از سالب هستهای از س ی اسرائیل بنا به دحیل زیادی ضعیف ارزیؤابی مؤیشؤ د
تهگیگ نصراهلل مبنی بر هگف یری مخازن آم نیاک در حیفا ،همان چیبی اسؤت ؤه تؤا حؤگی
بازدارنگ ی نامتقارن حب اهلل در مقابل ت انمنگی هستهای رییم صهی نیسؤتی و تؤ ان حمؤال
تخریبی را سامان میدهگ
دبیر ل حب اهلل در این مؤ رد فتؤه اسؤت« :صهی نیسؤتهؤا از جنؤگ بعؤگی [احتمؤالی]
می ترسنگ می ترسنگ ه مقاومت ،مخبن های از در حیفاء را ه به مرو و جراحت  366هؤبار
نفر در این رییم غاصب می ش د ،هگف ب یرد و معتقگنگ ه آسیبی ه از انفجار این مخؤبن هؤا
ایجاد خ اهگ شگ ،معاد یک بمب اتم است از دیگ آنان ،ما بمب اتم داریم!» (مقاومت اسالمی
لبنان )5۳۱1 ،این تهگیگ حب اهلل م جی از هشگارهای امنیتی و زیستمحیطؤی را در اسؤرائیل
ایجاد رد برای نم نه ،سازمان اسرائیلی «تسل » ویؤیه امؤ ر محؤیی زیسؤتی ،در اظهؤارنظری
رسمی فت ه ارشناسان می ینگ در ص رتی ه فقی  1666تن از آم نیاک ذخیؤرهشؤگه در
این مخازن نشت پیگا نگ ،دهها هبار نفر شته و تعگاد بؤاحیی زخمؤی مؤی شؤ نگ و ا ؤر ایؤن
م ض ع عملی ش د ،اسرائیل به شی ه ای بی سابقه به آن پاسخ می دهگ ؤه منطقؤه را بؤه جن ؤی
خطرناک خ اهگ شانگ (المنار )1656 ،این تهگیگ سرانجام منجر به این شگ ه مقامؤا

شؤهر

حیفا در فلسطین اشغالی دست ر دادنگ مخبن جنجا بران یب آم نیؤاک در نبدیکؤی سؤاحل ایؤن
شهر بسته ش د ()Jerusalem Post, 2017
ا ر راهبرد الجلیل عمیقاً از قگر

آفنگی حب اهلل و از تجربؤه حضؤ ر در بحؤران سؤ ریه

ریشه رفته است ،راهبرد بازدارنگه حمله تعیین ننگه به مناب آم نیاک اسؤرائیل بؤه دلیؤل تؤ ان
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م شکی برجسته حب اهلل است ت انمنگی عملیاتی دی ر حب اهلل ؤه از سؤ ی مقامؤا

ایؤن

جنبش و طرفهای صهی نیستی م رد اشاره قرار رفته ،ت ان دریایی آن است این ت ان را هؤم
میت ان در راستای ارتقای سطح فنی و تسلیحاتی حب اهلل م رد تحلیل قؤرار داد و هؤم ابعؤاد
راهبردی و عملیاتی آن را بررسی رد جفری وایت ،در این م رد معتقگ اسؤت ا ؤر در جنؤگ
 1666حگود  ۱1درصگ از فعالیتهای دریایی از آن اسرائیل ب ده ،در نبرد آینگه سهم حؤب اهلل
از این فعالیتها افبایش خ اهگ یافت ) )Sobelman, 2016عالوه بؤر م شؤکهؤای زمینؤی-
دریایی  C-802ه فته میش د در نبرد  1666نیب م رد استفاده حب اهلل قرار رفؤت و دارای
برد  556یل متری است ،داشتن نیروی دفاعی دریایی ه میت انؤگ قابلیؤتهؤای هجؤ می نیؤب
داشته باشگ ،ت ان جگیگ حب اهلل است ه مقاما

رییم صهی نیستی ن ران آن هستنگ آنها بؤر

این باورنگ ه ایران در تق یت سامانه بازدارنگ ی دریایی حب اهلل به ص ر

مشؤخص ایفؤای

نقش رده است
چنین ت انایی از س ی حب اهلل مؤی ت انؤگ در نبؤرد احتمؤالی ،معؤادح

نفتؤی و اقتصؤادی

اسرائیل را تهگیگ نگ (المرصاد )1657 ،به فته روزنامه یگیع

آحاران

اسرائیل ،حب اهلل

م شکهای یاخ نت روسی را نیب در اختیؤار دارد ؤه بؤر قؤگر

دفؤاعی آن مؤیافبایؤگ ایؤن

م شک ها بردی  ۳66یل متری دارنگ یکی از وزرای دفؤاع سؤابق اسؤرائیل در سؤا  1651در
مقالهای در روزنامه «وا استریت یورنا » مؤگعی شؤگ ؤه حؤب اهلل حؤگاقل بؤه  51م شؤک
یاخ نت دستیافته است (النهار)1657 ،

ج .لزوم توسعه بازدارندگی حزباهلل متناسب با الگوی بازدارندگی اسرائیل
عالوه بر م اردی ه در باح در م رد ت انمنؤگی هؤای فنؤی ،تؤا تیکی و عملیؤاتی حؤب اهلل در
چارچ

ال ی بازدارنگ ی این جنبش در مقابل اسرائیل تشریح شگ ،به نظر میرسگ ضروری

است این جنبش نسبت به برخؤی م لفؤههؤای ال ؤ ی بازدارنؤگه اسؤرائیل بؤه ت سؤعه ال ؤ ی
بازدارنگ ی خ د بمردازد یا وا نشی نامتقارن به این م لفه های بازدارنگه داشته باشؤگ برخؤی از
این م ارد در ادامه م رد بررسی میش نگ
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 .4ضرورت واکنش به چمنزنی
در بازدارنگ ی ،حمله نظامی نقطهای محلی از اعرا
در ص ر

نگارد ،بلکه تنها تهگیگهای معتبر است ه

انتقا پیام ،ارساز خ اهگ ب د اما در ال ی بازدارنگ ی اسرائیل علیؤه حؤب اهلل و

البته حماس ،مفهؤ می بؤه نؤام «بازدارنؤگ ی تجمعؤی» 5قابؤل مشؤاهگه اسؤت در ایؤن نؤ ع از
بازدارنگ ی برخالف تعاریف السیک ،استفاده همزمان از نیروی نظامی و تهگیگها در دورهای
ط حنی در دست ر ار قرار می یرد بر این اساس ،بازدارنگ ی تجمعی در دو سطح برای بازی ر
بازدارنگه م ثر واق میش د؛ نخست اینکه در سطحی الن ،تص یری از برتری نظامی او ایجاد
می نگ و دوم اینکه در سطح خرد ،حمال
اقگاما

نظامی منجر به از میان رفتن تهگیگهای خؤاص یؤا

خصمانه طرف مقابل میش د ( )Almog, 2004, 8-9برخی به این حمؤال

نقطهای در چارچ

نظؤامی

بازدارنگ ی تجمعی« ،چمنزنی »1فتهانگ؛ بؤه ایؤن معنؤا ؤه ا ؤر سؤی

نمیت انگ دشمنش را شکست دهگ ،میت انگ هر چنگ وقت یکبار او را تضعیف نگ یا مؤان از
تق یت او ش د ( )Bell, 2015این سیاست هم اره از س ی اسرائیل علیه حماس در حا اجرا
ب ده است ( )Ignatius, 2014اما حب اهلل از زمانی ه در بحران س ریه حض ر میگانی یافت،
به اصطالب چمنزنی میش د
این حمال

برای ممانعت از دستیابی حب اهلل به محم لههای تسلیحاتی انتقالی از سؤ ریه

به لبنان است مهمترین وا نش به این نه چمنزنیها ،طراحی سازو اری برای شناسایینشگن
محم له های انتقالی است حب اهلل معم حً به این چمنزنیهؤای تسؤلیحاتی اسؤرائیل وا ؤنش
معنادار نظامی و امنیتی نشان نمیدهؤگ ،امؤا وقتؤی اسؤرائیل نیروهؤای انسؤانی حؤب اهلل را در
چارچ

چمنزنی م رد هج م قرار میدهگ و چنین حملهای ابعاد رسانهای و حیثیتی مییابگ،

حب اهلل اقگام به مقابله می نگ حمله اسرائیل به یؤک ؤروه از نیروهؤای حؤب اهلل در قنیطؤره
س ریه در نبدیکی بلنگیهای ج حن در سا  1651ه م جب شهاد
عماد مغنیه مسئ

جهاد مغنیه فرزنگ شهیگ

نظامی اسبق حب اهلل شگ ،با وا نش این جنبش در مبارع شبعا روبؤرو شؤگ

بنابراین ،به نظر میرسگ حب اهلل حگاقل در شرایطی ه در بحران سؤ ریه مشؤار ت دارد ،بؤه
1. Cumulative Deterrence
2. Mowing the lawn
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سیاست چمن زنی تسلیحاتی اسرائیل پاسخ نمیدهگ اما در بلنگمگ
چمنزنی ها را در چارچ
ممانعت از قگر

چ ن اسؤرائیل ایؤن نؤه

بازدارنگ ی تجمعی و بؤرای القؤای برتؤری نظؤامی از یؤکسؤ و

یری حؤب اهلل از سؤ ی دی ؤر ،در دسؤت ر ار دارد ،حؤب اهلل بایؤگ در پؤی

راهکاری م ثر و البته نامتقارن برای م اجهه با آن باشگ تا هبینههای این اقگام را برای اسؤرائیل
باح برده و مان از تکرار آن ش د البته چنین طرحی نیازمنگ تغییر در ق اعگ بازی میان حب اهلل
و اسرائیل است

 .4ضرورت ترمیم چهره ملی حزباهلل
د ترین ضاحیه را نخست ادی آیبنک

 5ینرا نظامی رییم صهی نیستی در ا تبر  1663یعنی

دو سا پس از جنگ  ۳۳روزه مطرب رد مبنای این د ترین ،حمله به مردم غیرنظامی است تا
رفتار بازی ر نظامی تنظیم و نتر ش د ( )Eisenkot, 2008در واقؤ  ،ایؤن د تؤرین پؤیش از
طرب ،در نبرد  ۳۳روزه در ضاحیه بیرو

عملیاتی شگه ب د تأ یگ این د ترین در فضای لبنؤان

بیشتر بر همان ضاحیه است ار است اما برخی تحلیل ران و مقاما

امنیتی اسرائیل

شؤیگهانؤگ

برای مهار حب اهلل ،د ترین ضؤاحیه را بؤه تمؤام لبنؤان تعمؤیم دهنؤگ یؤ را ایالنؤگ 1یکؤی از
برجستهترین پیوهش ران م سسه امنیت ملی اسرائیل و از ینرا های مطرب ارتش این رییم ،در
ن امبر  1663یعنی مگ

می پس از طرب د ترین ضاحیه ،در مقالهای به ارائؤه راهکؤار بؤرای

ممانعت از جنگ س م لبنان و یا پیروزی در آن در ص ر

تحقق پرداخت از نظر ایالنگ ،بایؤگ

برای متحگان لبنان و از طریق آنها برای دولت و مردم لبنان روشن ش د ه جنگ بعؤگی میؤان
اسرائیل و حب اهلل نخ اهگ ب د ،بلکه این تمام لبنان است ه در مقابل اسرائیل قرار مؤی یؤرد
چنین نبردی از نظر ایالنگ منجر به ناب دی ارتش لبنان ،زیرساختهؤای ملؤی آن و رنؤج بسؤیار
برای مردم این ش ر خ اهگ شگ و دی ر تص یری از مردم لبنان در حؤالی ؤه ضؤاحیه تحؤت
حمال

اسرائیل است ،اما آنها به افهها و ساحل میرونؤگ ،منتشؤر نخ اهؤگ شؤگ ( Eiland,

)2008: 16
1. Gadi Eizenkot
2. Giora Eiland
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بعگها این راهبرد از س ی دی ر مقاما

و تحلیؤل ؤران صهی نیسؤت نیؤب تکؤرار شؤگ؛ بؤه

نهای ه ایه د باراک ه سابقه مسئ لیت وزار

دفؤاع اسؤرائیل را داراسؤت ،در سؤا 1651

آشکارا تفکیک میان حب اهلل و لبنان در نبؤرد  1666را خطؤایی اسؤتراتییک از سؤ ی اسؤرائیل
معرفی رد ه البته ایاح

متحگه آمریکا عامل آن ب ده اسؤت ( )Sobelman, 2017: 178بؤر

این اساس ،به نظر میرسگ اسرائیل برای معاد سازی لبنان و حؤب اهلل در نبؤرد آتؤی ،نیازمنؤگ
همراهی واشن تن خ اهگ ب د؛ هرچنگ از نظر بازدارنگ ی ،تأ یگ بر این معاد سازی فارغ از نظر
آمریکا می ت انگ م ثر باشگ در این چارچ

و بر اساس اظهارا

مقاما

صهی نیسؤت ،مؤردم

لبنان بایگ بگاننگ ه در هر نه نبرد احتمالی میان اسرائیل و حب اهلل ،آنها بایگ هبینه رفتارهؤا
و اقگاما

حب اهلل را بمردازنگ این باره ،زمینه اعما فشارهای ذهنی و عینی از سؤ ی مؤردم

بر حب اهلل را فراهم خ اهؤگ ؤرد و مقامؤا
تص را

ایؤن جنؤبش ناچؤار خ اهنؤگ بؤ د مالحظؤا

و

مردم لبنان از حب اهلل را در رفتارهای خ د در قبا اسرائیل وارد ننگ طبیعؤی اسؤت

ه هر انگازه حب اهلل چهرهای طائفیتر و غیرملیتر داشته باشگ ،زمینه مخالفت مؤردم لبنؤان بؤا
آن بیشتر خ اهگ شگ
در مقام تقابل نامتقارن با معاد سازی حب اهلل با مردم لبنان در ال ی بازدارنگ ی اسرائیل،
حب اهلل نیازمنگ ترمیم و تق یت وجهه ملی خ د است چنین ترمیمؤی باعؤه همراهؤی بیشؤتر
مردم لبنان با حب اهلل خ اهگ شگ و تحمل هبینههای احتمالی در نبرد آینگه با اسرائیل را بؤرای
آنها سهلتر خ اهگ رد هرچنگ پس از جنگ  1666چنؤین تصؤ یری در سؤطح حؤگا ثری از
حب اهلل در میان مردم لبنان و حتی جهان عر

شکل رفؤت ،امؤا بؤا آغؤاز بحؤران سؤ ریه و

بازنمایی طائفی و فرقهای از آن ت سی دشمنان ،وجهه ملی حب اهلل دچار آسیب شؤگ نصؤراهلل
شیگه است تا با فعالیت در ح زه سیاسی و بهوییه در ح زههای امنیتؤی و نظؤامی و حضؤ ر
م ثر در مبارزه با ؤروه هؤای تروریسؤتی در برخؤی منؤاطق شؤرقی لبنؤان از جملؤه عرسؤا و
بخشهای دی ر ماننگ بلنگیهای قلم ن ،حب اهلل را جنبشؤی در خؤگمت تمؤامی مؤردم لبنؤان
تص یرسازی نگ البته طبیعی است ه رقبا و دشمنان حؤب اهلل در پؤی تضؤعیف ایؤن تصؤ یر
هستنگ به نظر میرسگ پیروزی معنادار حب اهلل به همؤراه امؤل و سؤایر متحؤگان سؤنتیاش در
انتخابا

پارلمانی  1653لبنان ،نشانهای مثبت از ترمیم و ارتقای وجهه ملی این جنؤبش اسؤت
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یکی از پیامگهای خارجی این م فقیت ،اهش احتمؤا هجؤ می مشؤابه سؤا  1666از سؤ ی
اسرائیل است
در این چارچ

 ،دستاورد انتخاباتی حب اهلل بهمثابه تق یت ت ان قگر افکنؤی ایؤن جنؤبش

تلقی شگه و بر میبان بازدارنگ ی آن اثر مثبت خ اهگ ذاشت (ساسانیان )5۳۱7 ،طبیعی است در
چنین شرایطی مخالفان داخلی و خارجی حب اهلل فعا تر شگه و درصگد بهب د م ازنؤه اجتمؤاعی
به نف خ د برآینگ تحریمهای بانکی آمریکا علیه حب اهلل ( )Levitt, 2017در صؤ ر

تحقؤق،

میت انگ تا حگی روههای سیاسی و مردم لبنان را در م اجهه با حب اهلل دچار تردیگ نگ

 .6ضرورت تجهیز به پدافند هوایی
واقعیت این است ه بازدارنگ ی حب اهلل در مقابل رییم صهی نیستی بیشتر مبتنی بر مجؤازا
است نصراهلل پی سته در پی تفهیم و اثبا

این باره به طرف صهی نیست است ه در ص ر

حمله ،با پاسخی سخت و هبینهآور م اجه خ اهگ شگ هرچنگ در ح زه بازدارنؤگ ی ممؤانعتی
نیب دبیر ل حب اهلل م اضعی را مطؤرب ؤرده ،از جملؤه اینکؤه بؤرآورد اطالعؤاتی اسؤرائیل از
حب اهلل دقیق نب ده و در حمله به این جنبش نمیت انگ به اهؤگافش دسؤت یابؤگ ،امؤا بؤه نظؤر
میرسگ یکی از مهمترین راهکارهای تق یت رویکرد ممانعتی در ال ی بازدارنگ ی حؤب اهلل،
ایجاد و تق یت قگر

پگافنگ ه ایی این جنؤبش اسؤت بؤه بیؤان دی ؤر ،مهؤمتؤرین اهؤرم در

بازدارنگ ی مجازاتی اسرائیل ،نیروی ه ایی آن است ه طؤی سؤا هؤای پؤس از جنؤگ 1666
پیشرفت ملم سی نیب داشته است حب اهلل در ص رتی می ت انگ در ح زه ممانعت و انکؤار بؤه
اسرائیل این برداشت را منتقل نگ ه با حمله سترده ت ان دستیابی به اهگافش را نگارد (منطق
ممانعت) ه ضمن حفظ و تق یت سایر اجبای رویکرد بازدارنگ ی خؤ د ،از قؤگر

پگافنؤگی

مطل بی نیب برخ ردار باشگ تلفیق دو ویی ی ممانعتی و مجازاتی از س ی بؤازی ر ضؤعیف (در
اینجا بازی ر نامتقارن) ،بازدارنگ ی او را مستحکمتر میسازد ()Sobelman, 2017, 162
طبیعی است ه پگافنگ ه ایی هر انگازه دقیق و پرهبینه هؤم باشؤگ (همچؤ ن نبؤگ آهنؤین
اسرائیل) باز هم ت ان مقابله امل با م شکهؤا و جن نؤگههؤا را دارا نیسؤت ،امؤا ورود پگافنؤگ
ه ایی به ال ی بازدارنگ ی حب اهلل میت انگ قگر

بازدارنگ ی این جنؤبش را ت سؤعه قابؤل

فصلنامه مطالعات راهبردی ،شماره  79بهار 97

43

ت جهی بگهگ؛ به نهای ه تعاد بازدارنگه با اسرائیل ممکن است دچار تغییرا

اساسی شؤ د

( )Samaan, 2014: 45برخی بارشها مگعیانگ حب اهلل به چنین قگرتی تجهیب شگه است
( )Samaha, 2016بخشی از سخنرانی سیگحسؤن نصؤراهلل در بهمؤنمؤاه  5۳۱6در تأ یؤگ بؤر
ضرور

در اختیار داشتن پگافنگ ه ایی در م اجهه با اسرائیل قابل تفسیر اسؤت او فتؤه بؤ د:

«م ر ما ش ری هستیم ه حریم ه ایی نگاریم؟ اینکه اسرائیل حریم ه ایی لبنان را پی در پؤی
نقض می نگ ،نیازمنگ عالج است» (نصراهلل )1653 ،همزمان با این سخنرانی ،خبری منتشر شگ
مبنی بر این ه ارتش رییم صهی نیستی اعالم رده ه حب

اهلل لبنان سامانه های پگافنگ هؤ ایی

از جمله سامانه «سام  »1را عملیاتی رده است «سام  »1ساخت روسیه و از م شؤک زمؤین بؤه
ه ا استفاده می نگ ه میانبرد تا دور برد است
به فته ارتش رییم اشغا ر قؤگس ،ایؤن سؤامانه قؤادر بؤه مقابلؤه بؤا ه اپیماهؤای ترابؤری،
شت های ه ایی و ه اپیماهای جاس سی است ،اما نمی ت انگ جن نگه هؤا را سؤرن ن نؤگ (رای
الی م )1653 ،از س ی دی ر ،فعا شگن سامانه پگافنگ ه ایی ارتش س ریه و اسقاط جن نؤگه اف-
 56رییم صهی نیستی در ف ریه  1653در نار حض ر نظامی ایؤران در سؤ ریه ؤه بؤا حساسؤیت
باحی اسرائیل م اجه شگه ،امکان پ شش پگافنگی برای حب اهلل را تق یت رده است

نتیجهگیری
هرچنگ به نظر میرسگ حب اهلل به دلیل مشار ت میگانی در بحران س ریه تا حگی از نظر نیؤروی
انسانی و تمر ب بر اسرائیل دچار ضعف شگه باشگ ،اما این جنبش با طرب راهبردهؤای عملیؤاتی و
فرا رفتن تجار

تا تیکی همراه با تق یت قگر

م شؤکی و تسؤلیحاتی ت انسؤته اسؤت ال ؤ ی

بازدارنگ ی نامتقارن خ د در مقابل رییم صهی نیستی را ت سعه و آن را متناسب با شؤرایی جگیؤگ
سامان دهگ رخنگادن جنگ میان حب اهلل و اسؤرائیل از سؤا  1666و مشخصؤاً از آغؤاز بحؤران
س ریه در سا  1655تا ن ن میت انگ نشانهای از م فقیت ال ی بازدارنؤگ ی حؤب اهلل قلمؤگاد
ش د ،هرچنؤگ ع امؤل منطقؤهای و فرامنطقؤهای دی ؤری نیؤب در آن مؤ ثر هسؤتنگ حؤب اهلل بؤه
شاخصهای سه انه بازدارنگ ی پایبنگ ب ده و متناسب با فرهنگ استراتییک و عقالنیت مخؤتص
خ د ،در تالش است تا بر قگر

بازدارنگ یاش بیفبایگ این سه انه عبار انگ از:
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 5ت ان تهگیگ؛ حب اهلل به دلیل ت ان فنی و تسلیحاتی همراه با م لفههؤایی دی ؤری ماننؤگ
مجاور
تجار

جغرافیایی ،از قگر

م رد نیاز برای طؤرب تهگیؤگ علیؤه اسؤرائیل برخؤ ردار اسؤت

تا تیکی ناشی از میگان بحران س ریه همچ ن مهار های تهؤاجمی ،جنؤگ شؤهری و

مگیریت عملیا های سترده ه به ت ان فنی و تسلیحاتی حب اهلل افبوده ،تؤ ان تهگیؤگ آن را
افبایش داده است
 ۳معتبرسازی تهگیگ؛ تهگیگی معتبر محس
زیان و البته در چارچ

میش د ه عقالنی باشگ (متناسب با سؤ د و

فرهنگ استراتییک بازی ر بازدارنگه ه ضروری است بؤازی ر مقابؤل

بر آن تسلی داشته باشگ)؛ طؤرف مقابؤل آن را بؤاور نؤگ و احتمؤا تحقؤق آن را در صؤ ر
مهیاشگن شرایی ،ق ی ارزیابی نگ تهگیگهای حب اهلل همچ ن طرب راهبرد عملیاتی الجلیل و
هگف یری مخازن از آم نیاک واق در شهر حیفا در سرزمینهای اشغالی ،امالً برای اسرائیل
معتبر محس

میش نگ و بر همؤین اسؤاس ،ایؤن رییؤم بؤا اتخؤاذ تؤگابیری ماننؤگ آمؤاد ی و

سؤؤازمانگهی نظؤؤامی و امنیتؤؤی در منؤؤاطق شؤؤمالی یؤؤا جابجؤؤایی مخؤؤازن آم نیؤؤاک ،سؤؤعی در
برطرف ردن این تهگیگا

داشته است

 ۳ارتباط و انتقا پیام بازدارنگه؛ حب اهلل همچنؤان از مهؤم تؤرین انؤالش یعنؤی شؤخص
سیگحسن نصراهلل برای انتقا پیامهای بازدارنگه به اسرائیل بهره میبرد جامعه صهی نیستی نیؤب
به ص ر

نسبی به این جم بنگی رسیگه است ه در صگق فتههای تهگیگآمیب نصراهلل متؤر

تردیگ نگ نصراهلل در این م رد فته است« :عملیا

روانی بخشی از نبرد است و این درسؤت

است اما من به جنگ روانی معتبر می پؤردازم مؤن در مؤ رد حقؤایق صؤحبت مؤی ؤنم ،دروغ
نمی یم» ()Nasrallah, 2007
با ت جه به ال ی بازدارنگ ی حب اهلل و اسرائیل ،به نظر میرسگ هر دو تمؤایلی بؤه آغؤاز
جن ی تمامعیار مشابه آنچه در سا  1666میؤان آنهؤا رخ داد ،نگارنؤگ تق یؤت بازدارنؤگ ی از
س ی حب اهلل و رف نیازهای راهبردی آن ماننگ مجهبشگن به پگافنگ ه ایی و همچنین تؤرمیم
وجهه ملی در لبنان ،ه م رد طم اسرائیل قؤرار رفتؤه اسؤت ،مؤیت انؤگ امنیؤت حؤب اهلل را
افبایش داده و در چارچ
اسرائیل را تق یت نگ

استراتیی بازدارنگ ی نامتقارن ،برتؤریهؤای نظؤامی او نسؤبت بؤه

منابع
الحسینی ،لطیفة (سمتامبر « ،)1651الجلیل نب استراتیجی فی مرمى حب

اهلل» ،المقاومة ،قابل بازیابی در؛

https://www.moqawama.org/essaydetails.php?eid=26381&cid=330

المیادین (« ،)1651السیگ نصر اهلل لؤالمیادین :أی نظام یقف ضگ إسرائیل نایگه» ،قابل بازیابی در؛
http://www.almayadeen.net/news/504483

المیادین (« ،)1651ح ار العام م األمین العام لحب

اهلل السیگ حسن نصر اهلل» ،قابل بازیابی در؛
http://www.almayadeen.net/episodes/753657

المرصاد (« ،)1657ق ة حب

اهلل البحریة :األهمیة والمعادح

العسکریة الجگیگة!» ،قابل بازیابی در؛

http://www.almersad.net/2013-10-31-22-27-28/6783-2017-02-26-21-29-05

المنار (« ،)1656خ ف اسرائیلی جراء الم السیگ نصر اهلل ح

غاز "احم نیا" فی حیفا» ،قابل بازیابی در؛
http://archive.almanar.com.lb/article.php?id=1426907

النهار (« ،)1657هل حصل "حب

اهلل" على ص اریخ "یاخ نت" الکاسرة للت ازن؟» ،قابل بازیابی در؛
https://www.annahar.com/article/541685

بگیر ،محمگ (« ،)165۳حب

اهلل  165۳بعی ن إسرائیل :ما لؤؤم نعرفه من قبل» ،األخبار ،قابل بازیابی در؛
https://www.al-akhbar.com/node/182854

ب فر ،آنگره ( ،)5۳66مقدمهای بر استراتژی ،ترجمه مسع د شاورز ،تهران :دفتر مطالعا

سیاسی و بینالمللی

طباطبایی ،سیگه سمیه ( ،)5۳3۱حزباهلل ،تهران :روایت فتح
عبگاهللخانی ،علی ( ،)5۳۱1نظریههای امنیتی ،تهران :ماسسه فرهن ی مطالعا

و تحقیقا

بینالمللی ابرار معاصر تهران

فریگمن ،حرنس ( ،)5۳۱6بازدارندگی ،ترجمه عس ر قهرمانپ ر و روباهلل طالبی آرانی ،تهران :پیوهشکگه مطالعا

راهبردی

قاسمی ،فرهاد ( ،)5۳31اصول روابط بینالملل ،تهران :نشر میبان
قاسمی ،فرهاد ( ،)5۳۱6نظریههای روابط بینالملل و مطالعات منطقهای ،تهران :نشر میبان
رای الی م (« ،)1653تل أبیب :الص اریخ الس ریّه مرّ

ف ق تل أبیب وحیفا واإلعالم العبریّ یا ّگ حیازه حب

اهلل ص اریخ سام

 ،»1قابل بازیابی در؛
/https://www.raialyoum.com/index.phpتل-أبیب-الص اریخ-الس ریّه-مرّ -ف ق-تل-أ/
زارعی ،محمگ ( ،)5۳۱۳مقابله اسراییل با طربهای آزادسازی غالف غبه و الجلیل ،موسسه ندا ،قابل بازیابی در؛
http://nedains.com/fa/news/309826

ساسانیان ،سعیگ (« ،)5۳۱7حب اهلل و انتخابا

لبنان؛ قگر افکنی در مقابل د ترین تکاملیافته ضاحیه» ،اندیشکده راهبرردی

تبیین ،قابل بازیابی در؛
http://tabyincenter.ir/26017

قاسم ،نعیم (« ،)5۳۱۳حب اهلل لبنان به م شکهای نقطهزن ایرانی مجهب شگ» ،خبر باری تسنیم ،قابل بازیابی در؛
https://www.tasnimnews.com/fa/news/1393/09/02/565847

م اسی ،حسن (« ،)1656محلل ن عسکری ن یا گون م اصلة احستعگاد لحر

ثالثة م لبنان» ،المستقبل ،قابل بازیابی در؛
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http://www.almustaqbal.com/v4/Article.aspx?Type=NP&ArticleID=698307

 پهماد شف شؤگه در،

 دربارهی پهماد ای، دبیر ل حب اهلل لبنان، « سخنرانی سیگ حسن نصراهلل،)5۳۱5(  سیگحسن،نصراهلل
 قابل بازیابی در؛، سایت مقاومت اسالمی لبنان،»فلسطین اشغالی

http://www.moqawama.ir/?speech=910720
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