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معتبر و  یگتهگ یگ،ت ان تهگ یعنی ی ه سه جبء مهم بازدارنگ  یا  نهبه ؛شگه است آن

بؤر ایؤن    محقق شؤگه اسؤت    این جنبش یدر چارچ   بازدارنگ  بازدارنگه یامانتقا  پ
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بؤه صؤ ر     آن نیؤب  یهؤا داده یآورجمؤ  و شؤی ه   یفیت صؤ  -یلؤی تحل ،پیوهشاین 

  است ب ده یا تابخانه

  یهبحران س ر ی،بازدارنگ استراتیی، ال  ی  یل،اهلل، اسرائحب : واژگان کلیدی

                                                                                                   
  ین )ع(دانش اه امام حس یانهمطالعا  خاورم ید تر یدانشج Sasanian65@gmail.com  

 

 7۱شماره مسلسل   5۳۱7 بهار  او شماره  م و یک سا  بیست فصلنامه مطالعا  راهبردی 



 79بهار  97 فصلنامه مطالعات راهبردی، شماره   63

 مقدمه
 ۳۳ت ان  فؤت  ؤه جنؤگ    وقتی جنگ آغاز ش د، بازدارنگ ی پایان یافته است  از این منظر می

 ؤر شکسؤت راهبؤرد    اهلل لبنؤان و رییؤم صهی نیسؤتی، نشؤان    میؤان حؤب    1666روزه در سا  

صحیحی از  عنی فارغ از نتایج جنگ، هر دو بازی ر درکبازدارنگ ی دو طرف ب ده است  این ی

ت ان در ادبیا  هر دو س ی نبرد مشؤاهگه  انگ  این را میگی ر نگاشتهقگر  و وا نش نظامی یک

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

 ه  اعالم  رد آشکاراها، تی از وا نش صهی نیست فت   با شبکه الجگیگ لبنان، ضمن ابراز ش ف

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

 :5۳3۱و طباطبایی،  New TV, 2006 , Saab, 2008 رد )سرباز ارتش اسرائیل را صادر نمی

هلل م فؤق  اهای بازدارنگه به حب آوی  در انتقا  پیام(  سخنان نصراهلل به این معناست  ه تل551

 نب ده است   

اهلل نیب مخگوش ب ده است و بؤه همؤین   برآورد اسرائیل از وا نش سخت حب از س ی دی ر، 

تؤ ان  مؤی  این،بنؤابر های راهبردی شؤگ    یریغافلدچار  اهللاین رییم در م اجهه با حب  ،دلیل

در واقؤ ،  ب ده است  ن م فقهای بازدارنگه به رییم صهی نیستی اهلل نیب در انتقا  پیام فت حب 

های دی ری به هر  نش امنیتی و نظامی خؤ د  درک درستی از وا نش 1666دو بازی ر در سا  

صؤحیحی از  میان آنان رخ داد  اسرائیل هم بؤرآورد   هروز ۳۳نبردی  ،نگاشتنگ و بر همین اساس

ای   البته چنؤین تلقؤی   ردتر اهلل نگاشت و این شکست بازدارنگ ی او را عینیت ان نظامی حب 

عیؤار  اسرائیلی برای آغاز جن ی تمام -ها در خص ص طراحی آمریکاییاز برخی تحلیل جگای

 است « خاورمیانه جگیگ»اهلل در چارچ   علیه حب 

هر دو بازی ر   شیگنگ بازدارنگ ی را بؤا تمؤام ق اعؤگ حؤا م بؤر آن،       1666  اپس از س

ش د، در که بازی ری نامتقارن محس   میبه دلیل ایناهلل م رد اهتمام جگی قرار دهنگ  حب 

 در اینای  ه او   نهبه ؛این ح زه بیشتر تالش  رد  ادبیا  نصراهلل   یای چنین امری است

های بازدارنگه را به طرف صهی نیستی منتقل  رد  اما آغاز بحران سؤ ریه در  بارها پیام هاسا 

جگیؤؤگی را  صؤؤحنه 165۳اهلل بؤؤه آن در بهؤؤار و رسؤؤمی حؤؤب  آشؤؤکارو ورود  1655بهؤؤار 

میگانی به یک جنبش بازشؤگه تبؤگیل شؤگ و     از نظراهلل قرار داد  این جنبش روی حب پیش
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 رویبه آن را افؤبایش دهؤگ  امکؤان  ؤاهش تمر ؤب      ت انست امکان نف ذ اطالعاتی همین می

اهلل قابؤل طؤرب بؤ د و     ه برای حب  است یدی رمسئله اسرائیل به عن ان دشمن اصلی نیب 

، بؤا وجؤ د ایؤن    یری در صحنه نبرد بؤا رییؤم صهی نیسؤتی شؤ د      ت انست م جب غافلمی

بر نقاط قؤ   او در  اهلل به مرور زمان به تجار  ارزشمنگی در س ریه دست یافت  ه حب 

 مقابل دشمن صهی نیستی افبود  

راهبؤردی جگیؤگ از جملؤه     هایها، به معتبرسؤازی تهگیؤگ  نصراهلل ضمن بیان این ت انایی

چنین حملؤه م شؤکی بؤه مخؤازن  ؤاز      های اشغالی و همدر شما  سرزمین حمله به الجلیل

به طرف صهی نیست منتقل  رد   آشکاراای را های بازدارنگهآم نیاک در حیفا دست زد و پیام

ایؤن   1657های مکرر نصراهلل از ابتگای بحران سؤ ریه تؤا سؤمتامبر    تحلیل محت ای سخنرانی

رخ داد از سؤ ی   1666چؤه در سؤا    ای مشؤابه آن حمله نگادنروی نگ  را اثبا  می م ض ع

را در صحنه  ای از نیروی انسانی و تمر ب خ داهلل بخش عمگهاسرائیل، در شرایطی  ه حب 

اهلل در طراحؤی ال ؤ ی    ؤر م فقیؤت حؤب    ت انؤگ بیؤان   ؤرد، مؤی  میگانی س ریه صرف مؤی 

این مقاله در پی آن است تا به این سؤ ا    ،بازدارنگ ی متقابل و نامتقارن باشگ  بر این اساس

ه چؤ  یهشؤگه و بحؤران سؤ ر    یلتشک ییهالفهااهلل از چه محب  یبازدارنگ  یال  اساسی بمردازد  ه 

بؤؤه  دادندر پاسؤؤخ بؤه ایؤؤن سؤ ا  بؤؤا مح ریؤت   ن یسؤنگه    ؟آن داشؤؤته اسؤت  یبؤر رو  یراتیثأتؤ 

را در سه سؤطح   جنبشهای این اهلل در بحران س ریه، ت انمنگیدستاوردهای مشار ت حب 

اهلل لبنان با رعایت ق اعگ فنی، تا تیکی و عملیاتی م رد بررسی قرار داده و معتقگ است حب 

 قارن، ت انسته است مان  از تجاوزنگ ی در چارچ   بازدارنگ ی متقابل و نامتمتعارف بازدار

   ش داسرائیل 

 

 های آنو مولفه بازدارندگیالف. 
های جنؤگ سؤرد و در روابؤی میؤان ایؤاح  متحؤگه       در سا  بیشتر 5مفه م بازدارنگ ی هرچنگ

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

                                                                                                   
1. Deterrence 
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قگمتی به بلنگای تاریخ بشریت دارد  تؤالش بؤرای ممانعؤت دی ؤری از یؤک اقؤگام        این مفه م

های تحمیلی به او در ص ر  اجرای آن اقگام، منطقی اسؤت  ؤه در   خاص از طریق بیان هبینه

آرزوی صؤلح   ا ؤر »قابل مشؤاهگه اسؤت     هادر همه زمان هاها، قبایل و دولتروابی میان انسان

بازدارنگ ی اشاره رومی است  ه به ن عی به منطق  یالمثلضر  5«داری، برای جنگ آماده باش

های مختلف رفتارهای بشؤری قابؤل پی یؤری اسؤت و انحصؤاری بؤه       در ح زه دارد  این منطق

 ؤرای ان لیسؤی  ؤه    فیلسؤ ف فایؤگه   1جرمؤی بنتؤام   نم نؤه، عنؤ ان  الملل نگارد  بهسیاست بین

 ۳«بازداری»ی هایش در اواخر قرن ن زدهم بسی یافت، به چنین منطقی پرداخت  او وایهدیگ اه

مجرمؤان،   از جمله ار برد تا ب  یگ  ه همه را در چارچ   معادح  حق قی و ارتکا  جرم به

 هؤای ناشؤی از مجؤازا    ستنگ  ه زیاناین ه ج  ب ده و قادر به محاسبهمنفعتانگیش و عقالنی

 ( 11 :5۳۱6های احتمالی ارتکا  جرم خ اهگ ب د )فریگمن، بیش از س د

یافتؤه   رایی سامان الملل، مگ  بازدارنگ ی بر اساس پارادایم واق اما در عرصه سیاست بین

چ ن آنارشی، حا میت وضؤ  طبیعؤی،   (  در این پارادایم، اص لی هم113 :5۳31)قاسمی،  است

ال ؤ ی   اسؤاس ایؤن مؤ ارد   ب دن بازی ران مح ریت داشته و بؤازی ران بؤر   مناف  ملی و عقالنی

دهنگ  در این چارچ  ، بازدارنگ ی ن ع خاصی از رابطه سیاسی بین رفتاری خ د را سامان می

نفؤ ذ بؤر    درگها سعی گی ر است  ه در آن، یکی از واحدر  نش متقابل با یک واحگهای در یر

، 5۳۱6 یری رفتارهای نامطل   آن شؤ د )قاسؤمی،   دی ری دارد تا از این طریق، مان  از شکل

در پردازان بازدارنگ ی، نظم زمانی حفظ خ اهگ شگ  ه رهبؤران دریابنؤگ   (  از دیگ اه نظریه۳7۳

گ داشؤت   نؤ اهتؤ ان و اراده تالفؤی را خ    هؤا حریفؤان بؤالق ه آن   ،رفتار نامطل  وق ع ص ر  

هؤای نظؤامی و   فؤبایش ت انؤایی  بؤا ا  گهؤا بایؤ  در پاسخ به تجاوز بؤالق ه، استراتییسؤت   ،بنابراین

  بؤر ایؤن   (Wirz, 2004: 388)  ننؤگ بازدارنؤگه را تق یؤت    هایدادن اراده تالفی، تهگیؤگ نشان

بؤرای نجن یؤگن     زدن آننه بؤرهم  و اساس، بازدارنگ ی ال  یی برای حفظ وض  م ج د است

   رسگمیاست و ا ر جنگ آغاز ش د، بازدارنگ ی به پایان 

                                                                                                   
1. Si vis Pacem, Para Bellum 

2. Jeremy Bentham 

3. Determent 
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ترین تفاو  بازدارنگ ی با تحمیل جنگ، در واق  اصلی جل  یری ازالبام به بازدارنگ ی برای 

در بازدارنؤگ ی، طؤرف مقابؤل      قرار دارنؤگ  5های اجباراست  تحمیل و بازدارنگ ی ذیل استراتیی

امؤا در تحمیؤل،    ،ش د  ه به خاطر ترس از پیامگهای انجام عملؤی، آن را انجؤام نگهؤگ   متقاعگ می

، آن عمؤل را  ینؤگادن عملؤ  ه به خاطر ترس از پیامگهای انجام  رسگبه این نتیجه میطرف مقابل 

ای مطرب شؤگ  متقابل هسته های جنگ سرد، بازدارنگ یدر سا  ( 11 :5۳۱6انجام دهگ )فریگمن، 

ای  ره خ رد  با فروپاشؤی شؤ روی   به قگر  هسته اًو مفه م بازدارنگ ی از منظر آ ادمیک، عمیق

تؤرین    مهمشگای، بازدارنگ ی متعارف مطرب متقارن و نامتقارن غیرهسته های یری تهگیگو شکل

ش د  وی استگح  مر دیگه میبازدارنگ ی متعارف در آثار جان میرشای تالش در ح زه بسی نظریه

 ایها با حملؤه که حمله نظامی آن ردن متجاوزان به این ه بازدارنگ ی بر ت انایی متقاعگ ه است رد

  (Mearsheimer, 1983)خ اهگ شگ، مبتنی است  پاسخ دادهآسا برق

بازدارنگ ی بر   در ۳( و مجازا 1 یرد؛ ممانعت )انکارمی شکل بازدارنگ ی متعارف بر دو پایه

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

بؤا محاسؤبه   «  »ای  ؤه    نهبه ؛دهگهای ارزشمنگش را م رد هج م قرار میعمل خاصی، دارایی

س تؤر  براین،بنؤا (  1۳1 :5۳۱1خانی، س د و زیان، از اجرای آن اقگام خاص منصرف ش د )عبگاهلل

در «  »مرتکب نش د  ا ؤر  « الف»علیه  یاست تا اقگام خاص«  » از مجازاتی سهم ین، بازدارنگه

بؤه  « الؤف »های وا ؤنش  را بیشتر از هبینه یعقالنی س د و زیان، س د خ د از اقگام خاص محاسبه

ممانعؤت، عنصؤر    ایؤه   در بازدارنگ ی بر پخ ردمیبازدارنگ ی شکست  این اقگام تلقی  نگ، عمالً

را متقاعگ  نگ  ه ا ؤر دسؤت بؤه    «  »  شگ می« الف»بلکه  ،مح ریت اصلی را دارا نیست تهگیگ

 :5۳۱1خؤانی،  عبگاهللنظامی خ د دست یابگ ) -ت انگ به اهگاف سیاسیبار ببنگ، نمیاقگام خش نت

تؤ ان  « الف»مرتبی است  ا ر «  »برای انتقا  پیام به « الف»به ت ان  (  این بازدارنگ ی عمیقا1۳1ً

و « ش دبا اقگام خاص و هج می ت ، اهگافت محقق نمی»را داشته باشگ  ه «  »انتقا  این پیام به 

بؤه  «  »ای از سؤ ی  نیب ضمن دریافت این پیؤام، آن را متقاعگ ننؤگه یابؤگ، حملؤه    «  »از س یی 

 ش د   و بازدارنگ ی محقق می خ اهگ دادرخ ن« الف»

                                                                                                   
1. Coercive Strategy 

2. Denial 

3. Punishment 
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عنؤ ان  ت انگ به دو شکل مستقیم و غیرمسؤتقیم انجؤام شؤ د  بؤه    های ممانعتی میانتقا  پیام

آشؤکارا و   « »خطا  به همتایان خ د در  شؤ ر  « الف» رتبههای عالی، ا ر یکی از مقامنم نه

را بؤه  «  »ت انؤگ  ه احتمالی نمی ننگه و پذیرفتنی ب  یگ  ه حملهای قان البته همراه با استگح 

اسؤت    انجام شؤگه نگ، تالش برای بازدارنگ ی بر پایه ممانعت به ص ر  مستقیم ااهگافش برس

ت انگ مصگاق آن باشگ  ی دی ر، انتقا  پیام غیرمستقیم است  ه برخی مان رهای نظامی میشی ه

 ای خلیج فارس  ؤه بؤه  فتؤه   هدر آ مان رهای نظامی جمه ری اسالمی ایران  نم نه،عن ان به

 دارای پیؤام  اسؤت، در عمؤل   همسای انحاوی پیام صلح و دوستی برای   ش رنظامی  هایمقام

بمؤان از دو شؤی ه ممؤانعتی و    هاست  البتؤه امکؤان اسؤتفاده هم   آنغیرمستقیم و بازدارنگه برای 

 مجازاتی در بازدارنگ ی متعارف وج د دارد 

های بازدارنگ ی م فق است  یکی دی ر از مباحثی  ه ذیل بازدارنگ ی مطرب شگه، شاخص

بازدارنؤگ ی را مسؤتلبم ت جؤه بؤه چهؤار عنصؤر ارتباطؤا ، تهگیؤگ، ت انؤایی و           5زا ار هرچنگ

، سؤه شؤرط بنیؤادین بؤرای     اما به ص ر   لی (Zagare, 2004)دانگ معتبرسازی تهگیگا  می

ارتباطؤا : برقؤراری رابطؤه بؤا حریؤف و        5 ؤه عبارتنؤگ از    گه استبازدارنگ ی م فق ذ ر ش

ت اننگ از بازدارنگ ی استفاده هایی میاو از قصگ و نیت و حگود اعما  ممن عه  دولت ردن  اهآ

  و های دیملماتیکهای تهگیگآمیب برخ ردار باشنگ   انا  ننگ  ه از اببار مناسب برای انتقا  پیام

رونؤگ  شؤمار مؤی  ا  تحکیمی از جمله ضؤروریا  انتقؤا  درسؤت تهگیؤگ بؤه     اطالعاتی و اقگام

ت انایی همراه با عقالنیؤت: ت انؤایی تحمیؤل خسؤار  غیرقابؤل        1  (1۳1 :5۳۱1خانی، )عبگاهلل

 ،تحمل بر دشمن و عقالنیت طرفین در محاسبه س د و هبینه احتمالی رفتارهای خ د  در واقؤ  

دارای قؤگر  پاسؤخ دوم و وا نشؤی     « »حمله احتمؤالی بؤازی ر   ر مقابل بایگ د« الف»بازی ر 

 شؤ د  در نتیجؤه  درک شگه باشگ تا بازدارنگ ی م فق «  »پرهبینه باشگ و این ت انایی از س ی 

ش د  ه بازی ر تهگیگش نگه، وضعیت م جؤ د را بؤه در یؤری    تهگیگ زمانی ت انمنگ ارزیابی می

اعمؤا  و   شؤ د  ؤه تهگیؤگ فاقؤگ ت انؤایی     فته مؤی ترجیح دهگ  وقتی این رابطه معک س شگ،  

کؤه  تهگیگ واقعی و باور حریف به این اعتبار:  ۳  (Zagare & Kilgour, 2000: 83)ست اجرا

تؤ ان سؤه عامؤل را در معتبرسؤازی تهگیؤگ      ای برخ ردار است  میطرف مقابل از چنین ت انایی

                                                                                                   
1. Zagare 
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ب دن تهگیگ و ارزیابی اجؤرای تهگیؤگ   باور تهگیگ از س ی تهگیگش نگه، عقالنی :مگنظر قرار داد

   ( Zagare & Kilgour, 2000: 83از س ی تهگیگش نگه با احتما  باح )

تؤ ان ایجؤاد بازدارنؤگ ی در     بازی ر ضعیفاین است  ه آیا  آیگدر اینجا پیش می بحثی  ه

هر  نؤه   ای باشؤگ، البامؤاً  تر را داراست؟ ا ؤر بؤازی ری دارای بمؤب هسؤته    مقابل بازی ر ق ی

   نؤه محک م به شکست است؟ پاسؤخ بؤه ایؤن    ای( در مقابل آنمتعارف )غیرهستهبازدارنگ ی 

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

نا ارآمؤگی  در واقؤ ،  پؤردازان بازدارنؤگ ی قؤرار  رفؤت      پس از جنگ سرد م رد ت جه نظریه

های مسلح غیردولتی، اهمیت بازدارنگ ی نامتقارن را شؤگ   ت بازدارنگ ی در مقابل  روهسیاس

پرداختؤه اسؤت، آر ؤ ین     مسئله یکی از پیوهش رانی  ه به این(  Colin, 1990: 10بخشیگ )

ت انگ شرایی را برای پیروزی نظامی خ د بؤر  می است  او معتقگ است  ه بازی ر ضعیف 1تافت

  شرایطی  ه تافت برای پیروزی نظامی بازی ر ضعیف مطرب  ؤرده   نگفراهم اش مخالفان ق ی

سؤازی  ای  ه قادر به قربانیپناه اه سیاسی یا فیبیکی، ایگهداشتن عبارتنگ از حمایت اجتماعی، 

ش د )بر اساس ضرور  و شرافت، ماننؤگ جهؤاد، ناسی نالیسؤم و    ( و راهبؤردی  ؤه      خ د می

  ( Toft, 2009: 213)جای دهگ  یر ذیل تالش واحگت انگ این مبایا را دمی

عن ان یکی تر بهاز اصل عقالنیت  ه پیش ت ان  فت بازدارنگ ی نامتقارنمی ،بر این اساس

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

 شؤان مبتنؤی بؤر مؤگ     بازی رانی وج د دارنگ  ه محاسؤبه سؤ د و زیؤان    این ن ع از بازدارنگ ی

مؤگ    بنؤابراین، هؤا نیسؤت    بینی آنامکان شناخت و پیشنب د معنای متعارف نیست  البته این به

( و 5۳1-511 :5۳66های بازدارنگ ی نا افی تلقی شگ )ب فر، برای ایجاد مگ  «بازی ر خردمنگ»

ان بؤر روی طیفؤی قؤرار  رفؤت  ؤه در یؤک سؤ ی آن، بؤازی ران         های رفتاری بؤازی ر ویی ی

چهؤار متغیؤر در    ،سرسخت و در س ی دی ر آن، بازی رن منعطف تعریف شگنگ  در این راسؤتا 

 بازدارنگ ی مگنظر قرار  رفت:

 ؛ میت و  یفیت اطالعا  در م رد تعهگا  مگاف   5

                                                                                                   
1. Asymmetric Deterrence 

2. Arreguín-Toft 
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 ؛های بازدارنگ یهای فرهن ی بین طرفتفاو   1

ارزیابی از وض  م ج د، تگاوم وض  مذ  ر، مطل بیت یا عؤگم مطل بیؤت بلنگمؤگ  آن      ۳

 و   

  (۳7۱ :5۳۱6)قاسمی، یل شخصیت استراتییک بازی ر رقیب تحل  1

تؤر از  بؤازی ر قؤ ی   اصل خ اهؤگ شؤگ  ؤه ارزیؤابی و ادراک    بازدارنگ ی نامتقارن زمانی ح

ر بؤه بازدارنؤگ ی شؤ د  در شؤرایی     تر، در شرایی پیش از جنؤگ منجؤ  تهگیگا  دشمن ضعیف

در یری فعا ، برخالف بازدارنگ ی مرس م، بازدارنؤگ ی نامتقؤارن در شؤکلی از قؤ انین بؤازی      

بخشی از فراینگی هسؤتنگ  ؤه ایؤن     های عملیهای  المی و  نشی،  نشزنیابگ  چانهبروز می

 ,Wilner ؤه ویلنؤر )  جبئیاتی از آن چیؤبی هسؤتنگ    را شکل خ اهنگ داد  ق انین بازی ق انین

  شرط پیؤروزی بازدارنؤگ ی نامتقؤارن،    نامیگه است 5«بازدارنگ ی در میان جنگ»( آن را 2015

پذیرش ق انین بازی از س ی هر دو طرف است  در این بازدارنگ ی، بازی ر ضعیف بایگ اثبا  

دو ویی ؤی  های محگودش در مقابل بازی ر قگرتمنگ، بایگ جگی تلقی ش د  تلفیق  نگ  ه  بینه

 ,Sobelman)  نگتر میممانعتی و مجازاتی از س ی بازی ر ضعیف، بازدارنگ ی او را مستحکم

هؤایی دسؤت یافؤت  ؤه بازدارنؤگ ی      (  در بازدارنگ ی نامتقارن، بایگ به اسؤتراتیی 162 :2017

 هایی با هگف محگود ولی افبایشی، بؤا  نتؤر  آسؤتانه تعؤار ،    پذیر ش د  بایگ استراتییامکان

 ( ۳36 :5۳۱6    استفاده ش د )قاسمی، های اقگام حریف وبایش سطح هبینهاف

ای را در مقابل بؤازی ر ضؤعیف طراحؤی    هم سازو ار بازدارنگه در ص رتی  ه بازی ر ق ی

میان این دو سخن  فت  بازدارنگ ی متقابؤل بؤه وضؤعیتی     1ز بازدارنگ ی متقابلات ان  نگ، می

ج یانه  ؤافی باشؤنگ؛ یعنؤی از ت انؤایی و     ش د  ه در آن، دو طرف دارای تهگیگ تالفیمی  فته

ی (  این روش هن ؤام 116 :5۳۱1خانی، اعتبار تهگیگ به میبان بازدارنگه برخ ردار باشنگ )عبگاهلل

ارزش وض  وج د زیاد باشگ  شرط برقؤراری بازدارنؤگ ی    تر است  ه برای هر دو طرفم فق

ن است  ه هر دو بازی ر از ت ان تهگیگ ننگ ی برخ ردار ب ده و قادر بؤه معتبرسؤازی   متقابل ای

 فرما باشگ آن باشنگ  البته طبیعی است  ه شرط ارتباطی نیب بایگ در این میان حکم

                                                                                                   
1. Intra-War Deterrence 

2. Mutual Deterrence 
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 رژیم صهیونیستی برابراهلل در الگوی بازدارندگی حزبب. 
اهلل نیب ماهیت و مام ریت خ د را در حب  پنگارد و متقابالًاهلل را دشمن خ د میاسرائیل، حب 

در شؤرایطی  ؤه مجؤاور      وجؤ دی ضگیت وج دی با اسرائیل سامان داده است  ایؤن تقابؤل   

ت انگ هر لحظؤه منجؤر بؤه    لسطین وج د دارد، میهای اشغالی فجغرافیایی میان لبنان و سرزمین

آنهؤا  روزه میان  ۳۳ ه نبردی  1666  اما از سا  ش دشان عیار میان این دو و متحگاننبردی تمام

تعگاد، نبردی میان ایؤن دو صؤ ر  ن رفتؤه    ای، محگود و  مجب حمال  نقطه رخ داد تا  ن ن

ای از م فقیت بازدارنگ ی متقابل دو بازی ر در م اجهؤه بؤا دی ؤری    ت ان نشانهاست  این را می

ه شمنگی این  رسگاهلل، به نظر میب دن بازی ری حب به دلیل نامتقارن ،تلقی  رد  در این میان

همراه با دستاوردهای معناداری  ه از حضؤ ر در بحؤران سؤ ریه  سؤب      جنبش در بازدارنگ ی

در   رده است، ت انسؤته اسؤرائیل را از هر  نؤه تحر ؤی بؤرای حملؤه بؤه لبنؤان برحؤذر دارد          

گ بازی پس از چنؤگین  اهلل در مقابل رییم صهی نیستی، ق اعبازدارنگ ی متقابل و نامتقارن حب 

اهلل بؤه دلیؤل     حب استهای بازی متفاو  اما شی ه ،ثابت است هرچنگروزه  ۳۳سا  از جنگ 

هؤؤای بؤؤازی راهبؤؤردی در چؤؤارچ   بازدارنؤؤگ ی،    ماهیؤؤت نامتقؤؤارانش در ت سؤؤعه روش  

 های بیشتری از اسرائیل داشته است   ابتکارعمل

در الجلیؤل   تهگیگ راهبردی حمله به مخازن آم نیاک در حیفا یا پیشروی نم نه،عن ان  به

عی هسؤتنگ  ؤه پؤیش از ایؤن در     هؤای بؤگی  های اشغالی، طربآن در شما  سرزمین از و بعگ

حسن نصراهلل به دلیل  وج د دارد  ه سیگنیب اهلل نب د  البته این امکان  ار اعالنی حب دست ر

هؤای حملؤه بؤه آن، بؤه     ب دن زمینهاز س ی اسرائیل و فراهماهلل حب احتما  تص ر تضعیف 

اهلل علیه ایؤن رییؤم دسؤت زده باشؤگ  در هؤر صؤ ر ، ایؤن        سطح تهگیگهای حب  یارتقا

پذیر قلمگاد شگه و به همین دلیؤل راهبؤرد بازدارنؤگ ی    معتبر و امکان ها برای اسرائیلتهگیگ

ز اقؤگام ماجراج یانؤه و حملؤه رییؤم     های بحؤران سؤ ریه ت انسؤته مؤان  ا    سا  دراهلل حب 

اسؤت   ق اعؤگ بازدارنؤگ ی    بر اساساهلل  ر م فقیت حب بیان هی نیستی به لبنان ش د  اینص

ت انایی تهگیگ، معتبرسؤازی تهگیؤگ و انتقؤا  پیؤام تهگیؤگآمیب و        انهنصراهلل و متحگانش سه

انگ  تق یت قگر  نظامی در بازدارنگه به اسرائیل را در ال  ی بازدارنگ ی خ د محقق ساخته

قؤگر ، تؤالش بؤرای    های فنی، تا تیکی، عملیاتی و راهبردی و برآورد اسرائیل از این ح زه
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دقیق و عینی  صراهلل و انتقا  پیام بازدارنگهاهلل از س ی نحب  هایب دن تهگیگپذیربیان امکان

شؤگن  ه با اهمیت قائلهای اشغالی همراچ ن ن ع تقابل و اهگاف م رد هج م در سرزمینهم

منجؤر بؤه اعتؤراف     شگه از سؤ ی نصؤراهلل، عمؤالً   مطرب هایجامعه صهی نیستی برای تهگیگ

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

 شگه است   ها اهش این تهگیگ

عنؤ ن  نی بحؤران سؤ ریه بؤه   در عرصؤه میؤگا   165۳اهلل از بهار این در حالی است  ه حب 

اهلل با امکان  ؤاهش تمر ؤب حؤب     هرچنگمشار ت داشته است  چنین حض ری  ی م ثربازی ر

برداری اسرائیل از این فرصت برای حملؤه بؤه   اما منجر به بهره، بر رییم صهی نیستی همراه ب ده

، اهلل انجام شؤگه ازدارنگ ی حب رسگ تغییراتی  ه در ال  ی باین جنبش نشگه است  به نظر می

 ایؤن رییؤم  حمله اسرائیل و آغاز جنگ س م میؤان لبنؤان و   جل  یری از یکی از ع امل مهم در 

در   انؤگ مؤ ثر بؤ ده   مؤ رد ای دی ری نیب در این ای و فرامنطقهب ده است  البته متغیرهای منطقه

در خؤال    بیشؤتر های اخیر و سا  دراهلل  ه های فنی، تا تیکی و عملیاتی حب ت انمنگی ،ادامه

ش د سه و در هر  گام از این دستاوردها سعی می ش دبیان میبحران س ریه  سب  رده است، 

 جبء اساسی بازدارنگ ی م رد اشاره قرار  یرد 

 

  نوینهای فنی و تسلیحاتی توانمندی. 4
فنؤی و تسؤلیحاتی اسؤت    های جگیگ قابلیت ناشی ازاهلل لبنان بخشی از بازدارنگ ی جگیگ حب 

ت ان  فت  ؤه  به آن مجهب شگ  به ص ر  تحلیلی می 1666روزه در سا   ۳۳ ه پس از جنگ 

 و مشخصؤاً  ایتؤر از سؤ ی حامیؤان منطقؤه    جؤگی به ص ر   1666اهلل پس از نبرد سا  حب 

تؤر تجهیؤب شؤگ  ایؤن امؤر پؤس از ورود       تر و ق یهای دقیقجمه ری اسالمی ایران به م شک

  نکته حؤائب  شگتشگیگ  نیروها پرا نگ یاهلل به بحران س ریه و امکان تضعیف آن به دلیل حب 

ت انگ بؤه  های جگیگ تسلیحاتی نمیاهمیت دی ر این است  ه صرف در اختیار داشتن ت انمنگی

هؤای  نسؤبی از ت انمنؤگی   یبؤه بؤرآورد   ، بلکه نیاز است تا بازی ر مقابلمنجر ش د بازدارنگ ی

(  بررسؤی  Sobelman, 2016)  نؤگ جگیگ دست یابگ تا آن را در معادح  امنیتؤی خؤ د وارد   

اهلل لبنان به همراه برآوردهای امنیتی مقاما  و نخب ان رییم صهی نیسؤتی،  ادبیا  دبیر ل حب 
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اهلل در این ح زه ت انسته رفتاری منطبؤق بؤا البامؤا  بازدارنؤگ ی از     حب   ر این است  هبیان

 خ د نشان دهگ 

 عنؤ ان پایؤه  تؤ ان از آن بؤه  اهلل اسؤت و مؤی  ترین ت انمنؤگی تسؤلیحاتی حؤب    مهم کم ش

  ردن این اهؤرم بازدارنؤگه  ا علنیاهلل سعی  رده است تا ببازدارنگ ی این جنبش یاد  رد  حب 

 نصؤراهلل،  سیگحسؤن  معاون قاسم، نعیم   شیخ نگاش را فراهم م فقیت بازدارنگ ی خ د، زمینه

 را زننقطؤه  هؤای م شؤک  اهللحب   ه داننگمی خ بیبه هاصهی نیست: » فته است م رد این در

 اسؤالمی  جمه ری هایحمایت و آورد دست به اهللحب   ه امکاناتی علتبه  و دارد اختیار در

 «بؤ د  خ اهؤگ  تؤر سؤخت  هؤا اسرائیلی برای جنگ این آینگه، جنگ هر برای اهللحب  آماد ی و

 556 فؤاتح  هؤای م شؤک : » فؤت  مؤ رد  ایؤن  در 5۳۱۳ سؤا   در هؤم  نصؤراهلل   (5۳۱۳)قاسم، 

 ایتؤازه  خبر و داشتیم را هام شک این هم 1666 سا  در  است رسیگه ما دست به هاستمگ 

 در ا نؤ ن   ؤه  هؤایی م شک به نسبت 556 فاتح هایم شک  انگشگه قگیمی مسائل این نیست،

  ؤه  اسؤت  ایانؤگازه  به دارد، اختیار در اهللحب  ا ن ن آنچه …هستنگ قگیمی بسیار داریم اختیار

 از دی ؤر  بیانی با اظهارا  این  (1651)المیادین،  «بکنگ ت انگنمی هم را آن تص ر اسرائیل حتی

شؤگن  معتبؤر تلقؤی   است  ه نشؤانه  شگه تکرار نیب صهی نیستی رییم هایرسانه و مقاما  س ی

    اهلل از س ی طرف مقابل استتهگیگا  حب 

 بررسؤی  بؤه « 165۳ اهللحؤب  » نؤام  بؤا   بارشؤی  در 165۳در سا   الی م اسرائیل یروزنامه

 آور تؤ ان پیشؤرفت تعجؤب    است پرداخته روزه ۳۳ جنگ از بعگ سا  هفت جنبش، این قگر 

هؤا و اظهؤارا    نشؤانه   (165۳)بگیر،  استاهلل یکی از م ارد بررسی این روزنامه م شکی حب 

یؤم صهی نیسؤتی   اهلل از سؤ ی ری   ر پذیرش قگر  م شکی حبپرشماری وج د دارد  ه بیان

رئؤیس پیشؤین اطالعؤا  ارتؤش رییؤم       5چؤه  ؤه عؤام س یؤادلین    رسگ آننظر میاست، اما به 

تعؤگاد  »بران یبتر برای اسؤرائیل اسؤت:   تر و حساسیتنظری راهبردی صهی نیستی مطرب  رده،

در حؤا  بهبؤ د دقؤت     پی سؤته اهلل اهلل مهم نیست، مهم این اسؤت  ؤه حؤب    های حب م شک

دهؤگ  چنؤین   هؤا افؤبایش مؤی   ها را در حمل  الهکهای دوربرد خ د ب ده و ت انایی آنم شک

« یسا  اسؤتراتییک اسؤرائیل را هؤگف قؤرار دهنؤگ     ست اننگ مرا ب جمعیتی و تأهایی میم شک

                                                                                                   
1. Amos Yadlin 
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(Sobelman, 2017, 192)   واقعیؤؤت ایؤؤن اسؤؤت  ؤؤه اطؤؤالع اسؤؤرائیل از  میؤؤت و  یفیؤؤت

بر اساس برآوردهایی است  ه از دقت باحیی برخ ردار نیسؤتنگ  بؤه    تنهااهلل، های حب م شک

ان م شکی ن ارتش از ت همین دلیل، یکی از مقاما  ارشگ اطالعا  ارتش اسرائیل، شناخت ای

آن در زیؤر آ  بؤ ده و قابؤل       ه یخی تشبیه  رده  ه بخش عمؤگه  قله اهلل را به مشاهگهحب 

به معنای آن است  ؤه   طبیعی است  ه چنین تص ری  (Katz & Stoil, 2010) مشاهگه نیست

اهلل است را در برآوردهای خ د لحاظ  ؤرده  ساز ت ان تهگیگ حب اسرائیل ت ان نظامی  ه زمینه

   است 

 خ د نیب نبرد برای نیاز م رد هایح زه دی ر در اهللحب  م شکی، قگر  تق یت بر عالوه

ایؤن    رد، حمله اهللحب  و لبنان به 1666 سا  در صهی نیستی رییم وقتی  است  رده مجهب را

 یعملیؤا  مؤ فق   درپهمؤاد ایؤ   را    اهللحؤب   بعؤگ،  سا  شش اما  نب د پهماد به مجهب جنبش

  نبؤگ  پگافنؤگ  پیمایؤگ، می دریا فراز بر را  یل متر صگها»   این پهماد به بیان نصراهللرونمایی  رد

 بؤه  جنؤ    در و شؤ د مؤی  اشؤغالی  فلسؤطین  جن   وارد  ذارد،می سر پشت را دشمن آهنین

 ایؤن  تؤا  زنگمی  شت مهم و حساس هایپای اه و تأسیسا  فراز بر  یل متر هاده مرز، م ازا 

 اسؤرائیل  هؤ ایی  نیؤروی  ه اپیماهای از ایدسته با و  شف دشمن ت سی دیم نا نبدیکی در  ه

 پیام دو شرایی آن در «ای  »  (5۳۱5)نصراهلل، «  ننگمی سرن  ن را آن هاآن  ه ش دمی م اجه

 ممکؤن اسؤت   و دی ؤری اینکؤه   اسؤت  شؤگه مجهب  پهماد به اهللحب    یکی اینکهداشت معنادار

تری در اختیار داشته باشؤگ )و یؤا بؤه آن دسؤت یابؤگ(  ؤه عؤالوه بؤر تؤ ان          پهمادهای پیشرفته

 و مجهؤب  راداری هؤای سیسؤتم  با آوی تل باشنگ نیب آوری اطالعا ، دارای قگر  هج می جم 

برداری و ارسا  تصاویر از س ی در ابتگا نگاشت و پس از فیلم را ای   شناسایی ت ان ،پیشرفته

   ای  ، اسرائیل م فق به انهگام آن شگ

ای از را نشؤانه « ایؤ   » ر مشه ر ام ر نظؤامی روزنامؤه هؤاآرتص،    عام س هارئیل، تحلیل

رفی  رده اسؤت  فراتر از تص ر مقاما  امنیتی اسرائیل مع دارنگ یاهلل در بیان بازصگاقت حب 

چه  ه هارئیل نامش را صگاقت  ذاشته است، در واقؤ  تؤالش ه شؤمنگانه    (  آن1651)هارئیل، 

هؤای بازدارنؤگ ی   شاخص بر اساساهلل برای انتقا  پیام بازدارنگه به طرف مقابل است  ه حب 

 است  انجام شگه
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 جدیدهای تاکتیکی توانمندی. 4
های تا تیکی آن را اهلل در عرصه میگانی بحران س ریه، قابلیت ذر زمان و حض ر جنبش حب 

ت انؤگ  از منظرهؤایی مؤی   حض ر در بحران سؤ ریه افبایش داده است  واقعیت امر این است  ه 

حض ر م جؤب بازشؤگن آرایؤش    این عن ان نم نه،  ساز تضعیف این جنبش شگه باشگ  بهزمینه

ذ نیروهؤای اطالعؤاتی اسؤرائیل و    ت انؤگ امکؤان نفؤ    اهلل شگه است  ه این امر مؤی نظامی حب 

هؤای آشؤکاری از   اهلل را در پی داشته باشگ  نشؤانه شگن برخی اسرار نظامی حب چنین فاشهم

هؤا سؤخن   شؤگن آن ت ان در خص ص بالفعلنمی بنابراینبالق ه در دسترس نیست و  ارداین م 

 متبلؤب   را اهللحؤب   ،س ریه جنگ  ه باورنگ این بر  رانتحلیل از بعضی ، فت  بر این اساس

بؤا   این  روه  ه  ننگمی استگح  هستنگ، اهللحب  به نبدیک  ه  سانی حا ، این با   رده است

 ؤران  (  برخی تحلیؤل Samaha, 2106تر از قبل شگه است )حض ر در بحران س ریه، جن نگه

یکی از مقامؤا  سؤابق میؤب لبنؤان در وزار       5انگ  انگرو ا بوم ردهغربی نیب این نظر را تائیگ 

اهلل نسؤل جگیؤگی از مبؤارزان را در حؤب      م رد معتقگ است نبؤرد سؤ ریه  دفاع آمریکا در این 

 (  Ynetnews, 2014تربیت  رده است )

شؤگه  آن مؤ ثر واقؤ    های عملیاتی در تا تیک عمیقاً در بحران س ریه اهللحب میگانی حض ر 

هؤای  های آفنگی، جنگ شهری و مگیریت عملیؤا  ساز  سب تجربهمشخص، زمینه ط راست  به

از های مبارزه علیه رییؤم صهی نیسؤتی،   اهلل در تمامی سا حب  اهلل ب ده است برای حب   سترده

آغاز شگ، مراحل نبرد برای آزادسازی جن   لبنان و جنگ دوم  5۱31در سا   ه جنگ او  لبنان 

تؤر  تؤر و دقیؤق  هایی  ه به مروز زمان پیشرفتهرقم خ رد، در  نار پرتا  م شک 1666ه در سا   

 اهللیا  حؤب   ار داشت  به بیان دی ر، زمین عملهای زمینی پگافنگی را در دست ر شگنگ، عملیا

شگ  ه در اشغا  اسرائیل ب د یا این رییؤم در پؤی حضؤ ر در آن    مناطق لبنانی محس   می بیشتر

در مقام دفاع ب د  اما حض ر میگانی در بحؤران سؤ ریه، تجربؤه     بیشتراهلل حب  ،ب د  بر این اساس

اهلل پس از آزادسؤازی القصؤیر در   است  حب   ردههای آفنگی را برای این جنبش فراهم عملیا 

ان شروع برای حض ر آشکار در بحؤر  ترین نقطه ه مهم 165۳در بهار  مناطق مرزی س ریه و لبنان

                                                                                                   
1. Andrew Exum 
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، آزادسؤازی  1656هؤای   نؤا  نی از جملؤه آزادسؤازی حلؤب در سؤا        س ریه ب د، در عملیا 

 و    مشار ت داشته است    1657قلم ن در سا   دیرالبور و منطقه

هؤای  اهلل را هم در م اجهؤه بؤا حمؤال   ؤروه    تگافعی حب  ریه، تجربهالبته حض ر در س 

اهلل از حضؤ ر در  ترین دستاوردهای حب یکی از مهم ی آفنگ، اما تجربهتروریستی تق یت  رد

 و سیاسؤی  مسؤئ حن »اسؤت:    رده  نه بیان بحران س ریه ب ده است  نصراهلل این تجربه را این

 و لبنؤان  مقاومؤت  دربؤاره  بسؤیار  نیؤب   ذشته سا  هایانجمن و ها نفرانس در اسرائیلی نظامی

 بؤه  ن رش با اشتجربه پیشرفت و امکانا  پیشرفت مادی، و انسانی ت ان و اهلل حب  مشخصاً

 نیؤب  را هجؤ م  تجربه امروز ب د، دفاعی لبنان مقاومت تجربه  فتنگ و  فتنگ سخن س ریه جنگ

  (5۳۱1)نصراهلل،« است  رده  سب

هؤای  اهلل از صحنه میگانی بحران سؤ ریه، مؤگیریت و راهبؤری عملیؤا     تجربه دی ر حب 

های زمینی  ؤه   ت در بحران س ریه، تجربه این جنبش در عملیا  سترده است  پیش از مشار

شگ  برخی  رفت، با تعگاد افراد محگودی طراحی میهای چریکی ص ر  میدر قالب عملیا 

اهلل در مناطق تحؤت قلمؤروی   های اعبامی حب انگ  ه تیماظهار داشته م رد ارشناسان در این 

دیگه بؤ ده  آم زش غا ( شامل پنج تا پانبده رزمنگهای اشهاسرائیل )اعم از جن   لبنان در سا 

 شتنگ، در حالی شگه پرداخته و به مقر خ د بازمی ه در چنگ ساعت به اجرای عملیا  طراحی

 هؤای بؤبرو و طؤ حنی، بعضؤاً    ر عملیؤا  ضؤمن مشؤار ت د  اهلل حؤب   ، ه در بحران سؤ ریه 

(  هماهن ی با Samaha, 2016فرمانگهی صگها مبارز را در یک عملیا  برعهگه داشته است )

اسؤت   از جنؤگ سؤ ریه   اهللحؤب  دی ؤر  تجربه  ،نیروهای عملیاتی دی ر در یک عملیا  واحگ

(Ynetnews, 2014    عالوه بؤر ایؤن، بؤه لحؤا  )    مین نیازهؤای  ظ شؤی ه راهبؤری عملیؤا  و تؤأ

ه اسؤتفاده از پهمادهؤای شناسؤایی، ارتبؤاط میؤان نیروهؤای حاضؤر در        اهلل تجرباطالعاتی، حب 

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

 ای در هؤی  مؤان ر  نؤین تجربؤه  های امنیتی و جغرافیؤایی، چ طبیعی است  ه به دلیل محگودیت

  اهلل رقم بخ ردت انست برای حب نبدیک به واقعیت نمی
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است  جفری  5های جنگ شهریاهلل در بحران س ریه، دستیابی به مهار حب دی ر تجربه 

م رد معتقگ است حض ر در یکی از مقاما  اطالعاتی سابق وزار  دفاع آمریکا در این  1وایت

 ,Whiteاهلل قؤرار داده اسؤت )  های نامنظم را در اختیار حب دانش ارزشمنگی از جنگ س ریه

و تؤالش بؤرای    1656اهلل در عملیا  آزادسازی شهر حلب در سا  (  حض ر م ثر حب 2014

  رقم زد   آنبگیل را برای ای بیسازی این شهر ببرو، تجربهپاک

 

 نوینراهبردهای عملیاتی . 6
را یافؤت  ؤه در    ن ینیت ان راهبردهای عملیاتی اهلل لبنان میدر ال  ی جگیگ بازدارنگ ی حب 

قابل مشاهگه نب د   ه در ارزیابی ت ان عملیاتی از آن ذشته نه در ادبیا  مقاما  این جنبش و ن

ترین راهبردهایی  ه چنگین بار از س ی سیگحسن نصراهلل نیؤب مؤ رد اشؤاره قؤرار     یکی از مهم

ت ارزیؤابی  اهلل مثبؤ  رفته و با ت جه به بحران سؤ ریه، تؤ ان عملیؤاتی آن نیؤب از سؤ ی حؤب       

در شؤما   (  الجلیل نام منطقه و شؤهری  1651ش د، راهبرد الجلیل است )الحسینی، سمتامبر می

اهلل   بیان راهبؤرد الجلیؤل از سؤ ی حؤب     استمرز با جن   لبنان  ه هماست فلسطین اشغالی 

 چنگهراهلل آشکارا نشان از رویکرد آفنگی این جنبش در ص ر  لبوم دارد  به بیان دی ر، حب 

شهرها و روستاهای رییم صهی نیستی را مؤ رد هجؤ م قؤرار     1666در ح زه م شکی در جنگ 

اما در ح زه عملیؤا  زمینؤی، رویکؤرد     ،سخن  فت« حیفا و ما بعگ حیفا» یری داد و از هگف

الجلیل و ما بعگ »پگافنگی ب د  راهبرد الجلیل آشکارا سخن از ورود نظامی به  بیشتراین جنبش 

 نگ  الجلیل به دلیل دارا ب دن نبدیک به دو میلی ن یه دی و با جمعیت عر  بسیار می« الجلیل

های نظامی چنین وج د پای اهها و هم، مناطق تفریحی،  ارخانه م،  ردش ری غیرمذهبی فعا 

 اهلل برخ ردار است   برای رییم صهی نیستی و حب  زیادیمهم، از اهمیت 

 مؤ رد در ایؤن   ،با غسان بن جگو، مؤگیر شؤبکه المیؤادین    در  فت   5۳۱5نصراهلل در سا  

  فؤتم  رزمنؤگ ان  به روزی   رد نخ اهیم بسنگه دفاع به ما  نگ، حمله ما به اسرائیل ا ر» فت: 

 خؤ د  قؤ    بؤه  هم هن ز مسئله این  الجلیل ش یم وارد ما  ه بیایگ روزی شایگ باشیگ آماده  ه

                                                                                                   
1. Urban Warfare 

2. Jeffrey White 
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 مصاحبه در هم باز ۱۳ سا  در وی  (1651)المیادین،  «ماست های بینه از جبئی و است باقی

 شؤ د   فتؤه  اینکه: » فت سخن «الجلیل مابعگ» باراین و الجلیل تا پیشروی طرب از المیادین، با

 مقاومؤت  بلؤه،   ؤ یم مؤی  ،شؤ د  الجلیؤل  وارد بت انگ  ه است شگه تبگیل قگرتی به مقاومت آیا

 و رزمنگ ان تمام با مقاومت ا ن نهم  ش د الجلیل وارد ت انگب  ه یافته دست ت انی به ا ن نهم

 محاسباتی اشتباه به اشاره با او  «ش نگ الجلیل وارد هستنگ آماده اشنظامی هایت انایی و افسران

 نکنیؤگ  فرامؤ ش  البته: » فت داده،  اهش را آن ت ان س ریه در اهللحب  دخالت اینکه و دشمن

  (1651)المیادین،  «ش یم وارد ت انیممی هم الجلیل بعگ به   یممی من  ه

 ت سی ردن این راهبرد تهگیگآمیب های معناداری وج د دارد  ه حکایت از معتبر تلقینشانه

 احتمؤا   مؤ رد  در مؤا  هشگارهای»:  فته استرییم صهی نیستی دارد  نصراهلل در این خص ص 

 و لبنؤان  مرز به زمانی باراک، ایه د   رد تلقی جگی را آن اسرائیل و ب د جگی الجلیل به حمله

 از … نیؤگ  منطقؤه  ایؤن  در جن ؤی  آمؤاده  را خ د  فت خ د نظامیان به و رفت اشغالی فلسطین

 «محتؤاط  و هسؤتنگ  ه شؤیار  هؤا اسؤرائیلی  امروز، تا  ردم بیان را سخنان آن من  ه روزی همان

 مؤ رد صهی نیسؤتی در   رییؤم  تل یبیؤ ن  ده شبکه نظامی هیلر،  بارش ر اور  (1651المیادین، )

 دائؤم  طؤ ر بؤه  اسؤرائیل  ارتش امنیتی دست اه وییه هایبخش: »اهمیت راهبرد الجلیل  فته است

 ارتش ،چارچ   همین در و دهنگمی قرار ارزیابی م رد را س ریه جنگ در اهللحب  تجربیا 

 نفؤ ذ  امکؤان  جملؤه  از آینؤگه  جنگ در اهللحب  هایت انمنگی با مقابله برای شگنآماده سر رم

 وارد  ؤه  زمؤانی  از اهللحؤب    (1656)م اسی،  «است آن بر تسلی و هاشهرک به رزمنگه صگها

چریکی،  هایقالب در و آفنگی هایعملیا  ح زه در ارزشمنگی تجربیا  شگه، س ریه بحران

 ت انؤگ مؤی  چ ن ؛بران یخته را هاصهی نیست ن رانی امر همین و  رده  سب  السیک و شهری

   ش د واق  ماثر الجلیل طرب اجرای در

 احیؤای  بؤه  اقؤگام  اهلل به الجلیل،مقابله با حمله احتمالی حب  برای صهی نیستی رییم ارتش

 بؤا  اشؤغالی  اراضؤی  شؤما   هؤای شؤهرک  و شؤهرها  در امنیتی مسئ حن میان ارتباطی های انا 

 ارتباطا   است  رده بر بار راستا همین در نیب را جلساتی و  رده منطقه این نظامی فرمانگهان

 هؤای  ؤروه  ایجؤاد  بؤر  مبنؤی  طرحی به منجر رییم، این ارتش س ی از بر بارشگه هایهجلس و

 طؤرب  آغؤاز  ص ر  در  شگ 5۱13 اراضی شما  شهرهای و هاشهرک تمامی در نظامی -امنیتی
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 بؤر  را منؤاطق  ایؤن  در اهللحب  حمال  به اولیه وا نش مسئ لیت امنیتی های روه این الجلیل،

 شهرها به اهللحب  رونگهپیش نیروهای ورود ص ر  در دی ر، عبار  به  داشت خ اهنگ عهگه

 ( 5۳۱۳)زارعؤی،   پردازنؤگ مؤی  هاآن با مقابله به امنیتی هایتیم این الجلیل، منطقه هایشهرک و

 ؤر ایؤن اسؤت  ؤه سؤه ویی ؤی شؤاخص معتبرسؤازی تهگیؤگ در ال ؤ ی           چنین تگابیری بیؤان 

؛ تهگیگ از سؤ ی اسؤرائیل بؤاور    راهبرد عملیاتی الجلیل محقق شگه است م ردبازدارنگ ی، در 

و  ؛های جغرافیایی سؤاز اری دارد اهلل و ویی یتهگیگ عقالنی است و با ت ان نظامی حب  شگه؛

 ارزیابی  رده است  را با احتما  اجرای باحن تهگیگ اسرائیل ای

واقعیت این است  ه استراتیی الجلیل را بایگ یکی از دستاوردهای بازدارنگه و غیرمسؤتقیم  

تهؤاجمی   جنبش در این بحران ت انسؤت تجربؤه  این اهلل از بحران س ریه تلقی  رد؛ چ ن ب ح

اهلل از بحران س ریه فرا رفتؤه اسؤت،   تجار  تا تیکی  ه حب  ( Samaha, 2016) سب  نگ 

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

شؤهری، عملیؤا     شؤ د  ؤه نیازمنؤگ مهؤار  جنؤگ     چارچ   یک عملیا  آفنگی تحلیل مؤی 

نسؤبت بؤه   تعؤگاد نیروهؤای بیشؤتری    شناسایی دقیق از جمله با پهمؤاد، مؤگیریت و فرمانؤگهی    

بؤه دلیؤل    رسؤگ راهبؤرد الجلیؤل   نظر میبه  ،  بر این اساساست    های چریکی سابق وعملیا 

تر تلقؤی شؤگه و بؤر    اهلل، برای رییم صهی نیستی قابل پذیرشت انمنگهای عملیاتی جگیگ حب 

ذ ر است  ؤه راهبؤرد    حزم به ، این راهبرد عملیاتی خاصیت بازدارنگ ی یافته است این اساس

تسلیح  رانه باختری  ایراناهلل طرب شگ  ه جمه ری اسالمی الجلیل در شرایطی از س ی حب 

های هبینه  انه عمالًرا طرب  رده ب دنگ  طرب این سه 5«غالف غبه»و جنبش حماس هم طرب 

 امنیتی اسرائیل را افبایش داد 

اسؤت، در   مشؤاهگه اهلل لبنان قابل ی حب راهبرد مهم دی ری  ه در ال  ی جگیگ بازدارنگ 

ای رییؤم صهی نیسؤتی و حمؤال     راستای تالش این جنبش برای پاسخ مؤ ثر بؤه تؤ ان هسؤته    

هؤای  تقؤارن در ت انمنؤگی   نبؤ د  سترده احتمالی این رییم به لبنان طراحی شگه است  به دلیل 

 در راسؤتای های این رییم یپذیراهلل   شیگه است تا از آسیباهلل و اسرائیل، حب نظامی حب 

                                                                                                   
غبه و در  ن ار با مرز هم روستاهای و هاشهرک شهرها، آزادسازی از است عبار  غبه غالف آزادسازی   طرب5

  ش دمی شامل را غبه ن ار مرزهای  یل متری ۳6 شعاع تا معم حً  ه های اشغالیدرون سرزمین
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 فتؤه اسؤت  ؤه در صؤ ر  حمؤال        م ردطراحی بازدارنگ ی م ثر بهره برد  نصراهلل در این 

مانؤگه   اهلل بؤاقی سهم ین رییم صهی نیستی به لبنان و در حالی  ه تنها چنگ م شک برای حب 

همان تعؤگاد  ؤم از    -اهلل و بهترین سناری  برای اسرائیلیعنی بگترین سناری  برای حب –باشگ 

ای (  چنین تلقی1651ت انگ جان صگها هبار اسرائیلی را به خطر انگازد )المیادین، ها میم شک

ای رییؤم  ابؤل قؤگر  هسؤته     شگ تا در سطح حگا ثری در مقاهلل می ر آن است  ه حب بیان

آن و ( و بؤرای م اجهؤه بؤا    Sobelman, 2017, 190بازدارنؤگ ی ایجؤاد  ؤرده )    صهی نیسؤتی 

  البتؤه   نؤگ افبایش قؤگر  بازدارنؤگ ی مطؤرب     برایمتعارف، طرحی  هایهچنین سایر ضربهم

شؤ د   ضعیف ارزیؤابی مؤی   زیادی بنا به دحیل ای از س ی اسرائیلاز سالب هسته امکان استفاده

چیبی اسؤت  ؤه تؤا حؤگی       یری مخازن آم نیاک در حیفا، همانتهگیگ نصراهلل مبنی بر هگف

ای رییم صهی نیسؤتی و تؤ ان حمؤال     اهلل در مقابل ت انمنگی هستهی نامتقارن حب بازدارنگ 

 دهگ  تخریبی را سامان می

[ احتمؤالی ] بعؤگی  جنؤگ  از هؤا صهی نیسؤت » فتؤه اسؤت:    مؤ رد در این  اهللدبیر ل حب 

 هؤبار  366 جراحت و مرو به  ه را حیفاء در  از هایمخبن ،مقاومت  ه ترسنگمی  ترسنگمی

 هؤا مخؤبن  این انفجار از  ه آسیبی  ه معتقگنگ و ب یرد هگف ش د،می غاصب رییماین  در نفر

)مقاومت اسالمی  !«داریم اتم بمب ما آنان، دیگ از  است اتم بمب یک معاد  شگ، خ اهگ ایجاد

محیطؤی را در اسؤرائیل   یتی و زیستناهلل م جی از هشگارهای اماین تهگیگ حب   (5۳۱1لبنان، 

نظری در اظهؤار  ،زیسؤتی  محؤیی  امؤ ر  ویؤیه  «تسل  » اسرائیلی سازمان ،نم نه رایایجاد  رد  ب

 در شؤگه ذخیؤره  آم نیاک از تن 1666 فقی  ه یص رت در   ینگمی  ارشناسان  ه رسمی  فت

 ایؤن  شؤ نگ و ا ؤر  مؤی  زخمؤی  بؤاحیی  تعگاد و  شته نفر هبار هاده  نگ، پیگا تنش مخازن این

 جن ؤی  بؤه  را منطقؤه   ؤه  دهگمی به آن پاسخ سابقهبی ایشی ه به اسرائیل ش د، عملی م ض ع

 شؤهر  این تهگیگ سرانجام منجر به این شگ  ه مقامؤا    (1656 شانگ )المنار،  خ اهگ خطرناک

 ایؤن  سؤاحل  نبدیکؤی  در آم نیؤاک  بران یبجنجا  مخبن دادنگ دست ر اشغالی فلسطین در حیفا

   (Jerusalem Post, 2017بسته ش د ) شهر

حؤران سؤ ریه   اهلل و از تجربؤه حضؤ ر در ب  از قگر  آفنگی حب  ا ر راهبرد الجلیل عمیقاً

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

را هؤم   ت اندریایی آن است  این  ت ان، صهی نیستی م رد اشاره قرار  رفتههای جنبش و طرف

اهلل م رد تحلیل قؤرار داد و هؤم ابعؤاد    سطح فنی و تسلیحاتی حب  یت ان در راستای ارتقامی

عتقگ اسؤت ا ؤر در جنؤگ    م م رددر این  ،راهبردی و عملیاتی آن را بررسی  رد  جفری وایت

اهلل ، در نبرد آینگه سهم حؤب  های دریایی از آن اسرائیل ب دهتدرصگ از فعالی ۱1حگود  1666

-هؤای زمینؤی  (  عالوه بؤر م شؤک  (Sobelman, 2016ها افبایش خ اهگ یافت از این فعالیت

رفؤت و دارای  اهلل قرار  نیب م رد استفاده حب  1666ش د در نبرد  ه  فته می C-802دریایی 

هؤای هجؤ می نیؤب    ت انؤگ قابلیؤت   یل متری است، داشتن نیروی دفاعی دریایی  ه می 556برد 

ها بؤر    آنآن هستنگ ن رانمقاما  رییم صهی نیستی اهلل است  ه حب  جگیگ داشته باشگ، ت ان

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

 نقش  رده است   

ت انؤگ در نبؤرد احتمؤالی، معؤادح  نفتؤی و اقتصؤادی       اهلل مؤی چنین ت انایی از س ی حب 

اهلل روزنامه یگیع   آحاران   اسرائیل، حب  (  به  فته1657گ  نگ )المرصاد، اسرائیل را تهگی

  ایؤن  افبایؤگ مؤی را نیب در اختیؤار دارد  ؤه بؤر قؤگر  دفؤاعی آن       روسیهای یاخ نت م شک

 در 1651 یل متری دارنگ  یکی از وزرای دفؤاع سؤابق اسؤرائیل در سؤا       ۳66ها بردی م شک

م شؤک   51اهلل حؤگاقل بؤه   مؤگعی شؤگ  ؤه حؤب      «استریت یورنا  وا »ای در روزنامه مقاله

 ( 1657یافته است )النهار، یاخ نت دست

 

 اهلل متناسب با الگوی بازدارندگی اسرائیلبازدارندگی حزب توسعه لزومج. 

اهلل در هؤای فنؤی، تؤا تیکی و عملیؤاتی حؤب      ت انمنؤگی  م ردعالوه بر م اردی  ه در باح در 

رسگ ضروری چارچ   ال  ی بازدارنگ ی این جنبش در مقابل اسرائیل تشریح شگ، به نظر می

اسؤرائیل بؤه ت سؤعه ال ؤ ی      هؤای ال ؤ ی بازدارنؤگه   برخؤی م لفؤه  است این جنبش نسبت به 

های بازدارنگه داشته باشؤگ  برخؤی از   لفهوا نشی نامتقارن به این م یا خ د بمردازد  ی بازدارنگ

  گنش این م ارد در ادامه م رد بررسی می
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  زنیضرورت واکنش به چمن. 4
تهگیگهای معتبر است  ه  تنهابلکه  ،ای محلی از اعرا  نگارددر بازدارنگ ی، حمله نظامی نقطه

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

ه اسؤت  در ایؤن نؤ ع از    قابؤل مشؤاهگ   5«بازدارنؤگ ی تجمعؤی  »البته حماس، مفهؤ می بؤه نؤام    

 ایدر دوره هایگزمان از نیروی نظامی و تهگبرخالف تعاریف  السیک، استفاده هم بازدارنگ ی

بازدارنگ ی تجمعی در دو سطح برای بازی ر  ، یرد  بر این اساس ار قرار میط حنی در دست ر

نظامی او ایجاد که در سطحی  الن، تص یری از برتری این ش د؛ نخستبازدارنگه م ثر واق  می

خؤاص یؤا    یهاکه در سطح خرد، حمال  نظامی منجر به از میان رفتن تهگیگ نگ و دوم اینمی

(  برخی به این حمؤال  نظؤامی   Almog, 2004, 8-9) ش داقگاما  خصمانه طرف مقابل می

بؤه ایؤن معنؤا  ؤه ا ؤر  سؤی        ؛انگ فته« 1زنیچمن»ای در چارچ   بازدارنگ ی تجمعی، نقطه

بار او را تضعیف  نگ یا مؤان  از  یک چنگ وقتت انگ هر ت انگ دشمنش را شکست دهگ، مینمی

 حماس در حا  اجرا علیه هم اره از س ی اسرائیل (  این سیاستBell, 2015) ش دتق یت او 

حض ر میگانی یافت،  اهلل از زمانی  ه در بحران س ریه( اما حب Ignatius, 2014) ب ده است

 ش د   زنی میبه اصطالب چمن

های تسلیحاتی انتقالی از سؤ ریه  اهلل به محم لهابی حب این حمال  برای ممانعت از دستی

 نشگنها، طراحی سازو اری برای شناساییزنی  نه چمنترین وا نش به این  مهماستبه لبنان 

وا ؤنش   هؤای تسؤلیحاتی اسؤرائیل   زنیین چمنبه ا اهلل معم حًهای انتقالی است  حب محم له

اهلل را در ی حؤب  امؤا وقتؤی اسؤرائیل نیروهؤای انسؤان      ،دهؤگ معنادار نظامی و امنیتی نشان نمی

یابگ، ای و حیثیتی میای ابعاد رسانهدهگ و چنین حملهم رد هج م قرار می زنیچارچ   چمن

 قنیطؤره اهلل در یؤک  ؤروه از نیروهؤای حؤب       نگ  حمله اسرائیل بهاهلل اقگام به مقابله میحب 

 ه م جب شهاد  جهاد مغنیه فرزنگ شهیگ  1651های ج حن در سا  س ریه در نبدیکی بلنگی

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

اهلل حگاقل در شرایطی  ه در بحران سؤ ریه مشؤار ت دارد، بؤه    رسگ حب به نظر می بنابراین،

                                                                                                   
1. Cumulative Deterrence 

2. Mowing the lawn 
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  نؤه  اسؤرائیل ایؤن   چ ندر بلنگمگ  دهگ  اما زنی تسلیحاتی اسرائیل پاسخ نمیاست چمنسی

سؤ  و  ها را در چارچ   بازدارنگ ی تجمعی و بؤرای القؤای برتؤری نظؤامی از یؤک     زنیچمن

بایؤگ در پؤی    اهللحؤب   ار دارد، اهلل از سؤ ی دی ؤر، در دسؤت ر   ی حؤب   یرممانعت از قگر 

های این اقگام را برای اسؤرائیل  نامتقارن برای م اجهه با آن باشگ تا هبینه راهکاری م ثر و البته

اهلل باح برده و مان  از تکرار آن ش د  البته چنین طرحی نیازمنگ تغییر در ق اعگ بازی میان حب 

 و اسرائیل است 

 

 اهللضرورت ترمیم چهره ملی حزب. 4
یعنی  1663ینرا  نظامی رییم صهی نیستی در ا تبر  5 ادی آیبنک   د ترین ضاحیه را نخست

روزه مطرب  رد  مبنای این د ترین، حمله به مردم غیرنظامی است تا  ۳۳دو سا  پس از جنگ 

 پؤیش از  (  در واقؤ ، ایؤن د تؤرین   Eisenkot, 2008رفتار بازی ر نظامی تنظیم و  نتر  ش د )

  یگ این د ترین در فضای لبنؤان شگه ب د  تأ بیرو  عملیاتی روزه در ضاحیه ۳۳طرب، در نبرد 

انؤگ   ران و مقاما  امنیتی اسرائیل   شؤیگه بر همان ضاحیه است ار است  اما برخی تحلیل بیشتر

یکؤی از   1اهلل، د ترین ضؤاحیه را بؤه تمؤام لبنؤان تعمؤیم دهنؤگ   یؤ را ایالنؤگ        برای مهار حب 

در  این رییم، های مطرب ارتشو از ینرا ترین پیوهش ران م سسه امنیت ملی اسرائیل برجسته

ای به ارائؤه راهکؤار بؤرای    یعنی مگ   می پس از طرب د ترین ضاحیه، در مقاله 1663ن امبر 

پرداخت  از نظر ایالنگ، بایؤگ   و یا پیروزی در آن در ص ر  تحقق ممانعت از جنگ س م لبنان

میؤان   ن ش د  ه جنگ بعؤگی نان روشها برای دولت و مردم لببرای متحگان لبنان و از طریق آن

 یؤرد   بلکه این تمام لبنان است  ه در مقابل اسرائیل قرار مؤی  ،اهلل نخ اهگ ب داسرائیل و حب 

هؤای ملؤی آن و رنؤج بسؤیار     چنین نبردی از نظر ایالنگ منجر به ناب دی ارتش لبنان، زیرساخت

ن در حؤالی  ؤه ضؤاحیه تحؤت     برای مردم این  ش ر خ اهگ شگ و دی ر تص یری از مردم لبنا

 ,Eilandرونؤگ، منتشؤر نخ اهؤگ شؤگ )    ها و ساحل میها به  افهاما آن ،حمال  اسرائیل است

2008: 16)   

                                                                                                   
1. Gadi Eizenkot 

2. Giora Eiland 
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بؤه   ؛ ؤران صهی نیسؤت نیؤب تکؤرار شؤگ     بعگها این راهبرد از س ی دی ر مقاما  و تحلیؤل 

 1651در سؤا    ،ای  ه ایه د باراک  ه سابقه مسئ لیت وزار  دفؤاع اسؤرائیل را داراسؤت     نه

را خطؤایی اسؤتراتییک از سؤ ی اسؤرائیل      1666اهلل و لبنان در نبؤرد  تفکیک میان حب  آشکارا

(  بؤر  Sobelman, 2017: 178معرفی  رد  ه البته ایاح  متحگه آمریکا عامل آن ب ده اسؤت ) 

اهلل در نبؤرد آتؤی، نیازمنؤگ    سازی لبنان و حؤب  رسگ اسرائیل برای معاد به نظر می ،اساین اس

سازی فارغ از نظر ن معاد  یگ بر ایاز نظر بازدارنگ ی، تأ هرچنگ ؛همراهی واشن تن خ اهگ ب د

ت انگ م ثر باشگ  در این چارچ   و بر اساس اظهارا  مقاما  صهی نیسؤت، مؤردم   می آمریکا

رفتارهؤا   ها بایگ هبینهاهلل، آنیگ بگاننگ  ه در هر  نه نبرد احتمالی میان اسرائیل و حب لبنان با

عما  فشارهای ذهنی و عینی از سؤ ی مؤردم   ا بمردازنگ  این  باره، زمینه اهلل راو اقگاما  حب 

و مقامؤا  ایؤن جنؤبش ناچؤار خ اهنؤگ بؤ د مالحظؤا  و          ؤرد اهلل را فراهم خ اهؤگ  بر حب 

  طبیعؤی اسؤت    ننگوارد  در رفتارهای خ د در قبا  اسرائیلاهلل را ا  مردم لبنان از حب تص ر

مخالفت مؤردم لبنؤان بؤا     تر داشته باشگ، زمینهتر و غیرملیای طائفیهلل چهرهاحب  انگازه  ه هر

  آن بیشتر خ اهگ شگ 

مردم لبنان در ال  ی بازدارنگ ی اسرائیل، اهلل با سازی حب قارن با معاد در مقام تقابل نامت

ملی خ د است  چنین ترمیمؤی باعؤه همراهؤی بیشؤتر      نیازمنگ ترمیم و تق یت وجههاهلل حب 

آینگه با اسرائیل را بؤرای   های احتمالی در نبرداهلل خ اهگ شگ و تحمل هبینهمردم لبنان با حب 

نؤین تصؤ یری در سؤطح حؤگا ثری از     چ 1666پس از جنگ  هرچنگ   ردتر خ اهگ سهل هاآن

امؤا بؤا آغؤاز بحؤران سؤ ریه و       ،جهان عر  شکل  رفؤت حتی اهلل در میان مردم لبنان و حب 

اهلل دچار آسیب شؤگ  نصؤراهلل   ملی حب  ای از آن ت سی دشمنان، وجههی طائفی و فرقهبازنمای

نیتؤی و نظؤامی و حضؤ ر    های اموییه در ح زهدر ح زه سیاسی و به   شیگه است تا با فعالیت

هؤای تروریسؤتی در برخؤی منؤاطق شؤرقی لبنؤان از جملؤه عرسؤا  و         م ثر در مبارزه با  ؤروه 

در خؤگمت تمؤامی مؤردم لبنؤان      یاهلل را جنبشؤ های قلم ن، حب بلنگی ماننگهای دی ر بخش

اهلل در پؤی تضؤعیف ایؤن تصؤ یر     حؤب   دشمنانتص یرسازی  نگ  البته طبیعی است  ه رقبا و 

اش در اهلل به همؤراه امؤل و سؤایر متحؤگان سؤنتی     رسگ پیروزی معنادار حب ستنگ  به نظر میه

  اسؤت ملی این جنؤبش   ترمیم و ارتقای وجهه ازای مثبت لبنان، نشانه 1653انتخابا  پارلمانی 
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از سؤ ی   1666یکی از پیامگهای خارجی این م فقیت،  اهش احتمؤا  هجؤ می مشؤابه سؤا      

 اسرائیل است   

افکنؤی ایؤن جنؤبش    مثابه تق یت ت ان قگر هاهلل بدر این چارچ  ، دستاورد انتخاباتی حب 

(  طبیعی است در 5۳۱7تلقی شگه و بر میبان بازدارنگ ی آن اثر مثبت خ اهگ  ذاشت )ساسانیان، 

تر شگه و درصگد بهب د م ازنؤه اجتمؤاعی   اهلل فعا مخالفان داخلی و خارجی حب  چنین شرایطی

در صؤ ر  تحقؤق،    (Levitt, 2017)اهلل های بانکی آمریکا علیه حب ف  خ د برآینگ  تحریمبه ن

   نگاهلل دچار تردیگ های سیاسی و مردم لبنان را در م اجهه با حب ت انگ تا حگی  روهمی

 

 ضرورت تجهیز به پدافند هوایی. 6
مبتنی بر مجؤازا    صهی نیستی بیشتراهلل در مقابل رییم ب واقعیت این است  ه بازدارنگ ی ح

است  نصراهلل پی سته در پی تفهیم و اثبا  این  باره به طرف صهی نیست است  ه در ص ر  

در ح زه بازدارنؤگ ی ممؤانعتی    هرچنگ  م اجه خ اهگ شگآور سخت و هبینه با پاسخیحمله، 

طالعؤاتی اسؤرائیل از   از جملؤه اینکؤه بؤرآورد ا    ،م اضعی را مطؤرب  ؤرده   اهللدبیر ل حب نیب 

ت انگ به اهؤگافش دسؤت یابؤگ، امؤا بؤه نظؤر       اهلل دقیق نب ده و در حمله به این جنبش نمیحب 

 اهلل،تی در ال  ی بازدارنگ ی حؤب  ترین راهکارهای تق یت رویکرد ممانعرسگ یکی از مهممی

هؤرم در  تؤرین ا ایجاد و تق یت قگر  پگافنگ ه ایی این جنؤبش اسؤت  بؤه بیؤان دی ؤر، مهؤم      

 1666از جنؤگ  هؤای پؤس   آن است  ه طؤی سؤا   بازدارنگ ی مجازاتی اسرائیل، نیروی ه ایی 

ت انگ در ح زه ممانعت و انکؤار بؤه   اهلل در ص رتی میحب   پیشرفت ملم سی نیب داشته است

 ه با حمله  سترده ت ان دستیابی به اهگافش را نگارد )منطق  این برداشت را منتقل  نگاسرائیل 

، از قؤگر  پگافنؤگی   خؤ د  رویکرد بازدارنگ ی ت(  ه ضمن حفظ و تق یت سایر اجباینعمما

برخ ردار باشگ  تلفیق دو ویی ی ممانعتی و مجازاتی از س ی بؤازی ر ضؤعیف )در    نیب مطل بی

 ( Sobelman, 2017, 162سازد )تر میاینجا بازی ر نامتقارن(، بازدارنگ ی او را مستحکم

چؤ ن  نبؤگ آهنؤین    )هم باشؤگ  هؤم  دقیق و پرهبینه ر انگازهگ ه ایی هطبیعی است  ه پگافن

امؤا ورود پگافنؤگ    ،هؤا را دارا نیسؤت  هؤا و جن نؤگه  باز هم ت ان مقابله  امل با م شک (اسرائیل

قابؤل     بازدارنگ ی این جنؤبش را ت سؤعه  ت انگ قگراهلل میه ایی به ال  ی بازدارنگ ی حب 
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ای  ه تعاد  بازدارنگه با اسرائیل ممکن است دچار تغییرا  اساسی شؤ د    نهبه ؛گهگبت جهی 

(Samaan, 2014: 45برخی  بارش  )اهلل به چنین قگرتی تجهیب شگه است انگ حب ها مگعی

(Samaha, 2016   بخشی از سخنرانی سیگحسؤن نصؤراهلل در بهمؤن  )  یؤگ بؤر   أدر ت 5۳۱6مؤاه 

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

 پی در پؤی  را لبنان ه ایی حریم اسرائیل اینکه نگاریم؟ ه ایی حریم  ه هستیم  ش ری ما م ر»

 شگ منتشر با این سخنرانی، خبری زمانهم  (1653)نصراهلل،  «است عالج نیازمنگ ، نگمی نقض

 هؤ ایی  پگافنگ هایسامانه لبنان اهلل حب   ه  رده اعالم صهی نیستی رییم ارتش  هاین بر مبنی

 بؤه  زمؤین  م شؤک  از و روسیه ساخت« 1 سام  »است  رده عملیاتی را« 1 سام» سامانه جمله از

    است برد دور تا بردمیان  ه  نگمی استفاده ه ا

 ترابؤری،  ه اپیماهؤای  بؤا  مقابلؤه  بؤه  قؤادر  سؤامانه  ایؤن  قؤگس،   راشغا  رییم ارتش  فته به

 نؤگ )رای   سؤرن  ن  را هؤا جن نگه ت انگنمی اما ،است جاس سی ه اپیماهای و ه ایی های شت

-جن نؤگه اف شگن سامانه پگافنگ ه ایی ارتش س ریه و اسقاط (  از س ی دی ر، فعا 1653الی م، 

در  نار حض ر نظامی ایؤران در سؤ ریه  ؤه بؤا حساسؤیت       1653رییم صهی نیستی در ف ریه  56

 اهلل را تق یت  رده است   باحی اسرائیل م اجه شگه، امکان پ شش پگافنگی برای حب 

 

 گیرینتیجه
نیؤروی   از نظرتا حگی  یل مشار ت میگانی در بحران س ریهاهلل به دلرسگ حب به نظر می هرچنگ

اما این جنبش با طرب راهبردهؤای عملیؤاتی و    ،انسانی و تمر ب بر اسرائیل دچار ضعف شگه باشگ

ت انسؤته اسؤت ال ؤ ی     با تق یت قگر  م شؤکی و تسؤلیحاتی   فرا رفتن تجار  تا تیکی همراه

بازدارنگ ی نامتقارن خ د در مقابل رییم صهی نیستی را ت سعه و آن را متناسب با شؤرایی جگیؤگ   

بحؤران  از آغؤاز   و مشخصؤاً  1666اهلل و اسؤرائیل از سؤا    جنگ میان حب  نگادنرخسامان دهگ  

اهلل قلمؤگاد  ای از م فقیت ال  ی بازدارنؤگ ی حؤب   ت انگ نشانهمی تا  ن ن 1655س ریه در سا  

اهلل بؤه  حؤب  ای دی ؤری نیؤب در آن مؤ ثر هسؤتنگ      ای و فرامنطقؤه ع امؤل منطقؤه   هرچنؤگ  ش د،

بنگ ب ده و متناسب با فرهنگ استراتییک و عقالنیت مخؤتص  بازدارنگ ی پای نه اای سههشاخص

 :انگ از انه عبار اش بیفبایگ  این سهخ د، در تالش است تا بر قگر  بازدارنگ ی
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 ماننؤگ هؤایی دی ؤری   اهلل به دلیل ت ان فنی و تسلیحاتی همراه با م لفهت ان تهگیگ؛ حب   5

مجاور  جغرافیایی، از قگر  م رد نیاز برای طؤرب تهگیؤگ علیؤه اسؤرائیل برخؤ ردار اسؤت        

های تهؤاجمی، جنؤگ شؤهری و    چ ن مهار کی ناشی از میگان بحران س ریه همتجار  تا تی

آن را ، تؤ ان تهگیؤگ   اهلل افبوده ه به ت ان فنی و تسلیحاتی حب های  سترده مگیریت عملیا 

  افبایش داده است

ش د  ه عقالنی باشگ )متناسب با سؤ د و  معتبرسازی تهگیگ؛ تهگیگی معتبر محس   می  ۳

زیان و البته در چارچ   فرهنگ استراتییک بازی ر بازدارنگه  ه ضروری است بؤازی ر مقابؤل   

احتمؤا  تحقؤق آن را در صؤ ر      طؤرف مقابؤل آن را بؤاور  نؤگ و     ؛بر آن تسلی داشته باشگ(

چ ن طرب راهبرد عملیاتی الجلیل و اهلل همحب  ارزیابی  نگ  تهگیگهایشرایی، ق ی  شگنمهیا

برای اسرائیل  های اشغالی،  امالً یری مخازن  از آم نیاک واق  در شهر حیفا در سرزمینهگف

آمؤاد ی و   ماننؤگ ایؤن رییؤم بؤا اتخؤاذ تؤگابیری       ،ش نگ و بر همؤین اسؤاس  معتبر محس   می

مخؤؤازن آم نیؤؤاک، سؤؤعی در یؤؤا جابجؤؤایی منؤؤاطق شؤؤمالی نظؤؤامی و امنیتؤؤی در سؤؤازمانگهی 

  ردن این تهگیگا  داشته است برطرف

تؤرین  انؤالش یعنؤی شؤخص     چنؤان از مهؤم  اهلل همقا  پیام بازدارنگه؛ حب ارتباط و انت  ۳

برد  جامعه صهی نیستی نیؤب  های بازدارنگه به اسرائیل بهره میسیگحسن نصراهلل برای انتقا  پیام

های تهگیگآمیب نصراهلل  متؤر  بنگی رسیگه است  ه در صگق  فتهنسبی به این جم به ص ر  

است و این درسؤت   نبرد از بخشی عملیا  روانی» فته است:  م ردتردیگ  نگ  نصراهلل در این 

 دروغ  ؤنم، مؤی  صؤحبت  حقؤایق  مؤ رد  در مؤن   پؤردازم می معتبر روانی جنگ من به اما  است

  (Nasrallah, 2007« )  یمنمی

رسگ هر دو تمؤایلی بؤه آغؤاز    ، به نظر میاهلل و اسرائیلحب با ت جه به ال  ی بازدارنگ ی 

  تق یؤت بازدارنؤگ ی از   نگارنؤگ رخ داد، میؤان آنهؤا    1666چه در سا  عیار مشابه آنتمام یجن 

 ماننگ مجهبشگن به پگافنگ ه ایی و همچنین تؤرمیم  آن اهلل و رف  نیازهای راهبردی س ی حب

اهلل را ت انؤگ امنیؤت حؤب     ه م رد طم  اسرائیل قؤرار  رفتؤه اسؤت، مؤی     ،ملی در لبنان وجهه

هؤای نظؤامی او نسؤبت بؤه     تقارن، برتؤری نام بازدارنگ ی استراتیی افبایش داده و در چارچ  

   نگاسرائیل را تق یت 
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