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اس�د وارد صحنه نبرد در س�وریه شد .پس از سه س�ال از ورود رسمی نیروهای حزباهلل به این نبرد،
تحلیله�ای متع�ددی از تغییرات عمده در نقش و جایگاه حزباهلل در منطقه با مالحظه دیگر تحوالت
منطقهای همچون انقالبهای عربی ارائه شده است .بدیهی است ،هر دستاورد یا هزینه برای حزباهلل
ناش�ی از مداخله نظامی در س�وریه بر آینده و جایگاهش در س�طوح متعدد تأثیرگذار اس�ت.

مقدمه
تحلیله��ای متع��ددی از موضع حزباهلل نس��بت به
انقالبهای عرب��ی ،دس��تاوردها و هزینهها از زاویه
حضور نظامی در سوریه و تأثیر آن بر چشمانداز آتی
این گروه صورت گرفته است .برخی بر دستاوردهای
حزباهلل و برخ��ی بر چالشه��ا و هزینههای آن در
قبال حضور نظامی در سوریه تمرکز کردهاند .تحلیل
جمی دتمر 1در صدای آمریکا تحت عنوان «توس��عه
مهارتهای جدید حزباهلل در سوریه؛ چالشی برای
اس��رائیل» ،نمونهای است که به دس��تاوردها و منافع

ح��زباهلل بابت حضور نظامی در س��وریه و خطرات
این دستاوردها برای اس��رائیل میپردازد .در مقابل،
تحلی��ل متی��و لویت 2و ن��اداو پوالک 3در «مؤسس��ه
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عنوان «حزباهلل در س��وریه زیر آتش» بر هزینهها و
چالشهایی تأکید دارد که حزباهلل بهدلیل ورود به
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را بهطور همزمان مورد توج��ه قرار دهد و با نگاه به
هر دو بعد ،تغییر جایگاه و چش��مانداز آینده در این
زمینه را بررسی نماید.
دستاوردها
چفیک چکر ریش��ه حض��ور نظامی حزباهلل در
سوریه را در برداشت دوگانه آن از انقالبهای
عربی میدان��د .از نظر چکر ،انقالب در دیدگاه
حزباهلل دو بعد دارد .در اولین بعد ،کشورهایی
که جنبش انقالبی را تجربه کردهاند یا کشورهای
بهار عربی مورد بررس��ی قرار میگیرند .به گفته
چکر ،سیدحس��ن نصراهلل از میان این کش��ورها
برخ��ی مانند یمن ،تونس ،مص��ر ،بحرین و لیبی
را ب��ه عن��وان رژیمه��ای حام��ی آمری��کا و در
مقابل ،س��وریه را به عنوان عضو محور مقاومت
و دش��من آمری��کا معرفی میکن��د .در واقع ،بر
اس��اس ارزیابی رهبر حزباهلل ،س��وریه یکی از
کش��ورهای عرب اس��ت که به دلیل اتحادش با
ای��ران و وفاداری به مح��ور مقاومت هدف قرار
گرفته اس��ت .حزباهلل در دومی��ن بعد ،فازهای
انق�لاب را تجزی��ه و تحلیل و بخش��ی از آن را
معرف جنبش راس��تین ملی در ه��ر ملت معرفی
میکند .بر اس��اس تحلیل چکر ،جنبش راس��تین
مل��ی در دید سیدحس��ن نصراهلل یعن��ی حرکتی
ملی که در دس��ت آمریکا نباش��د .به گفته وی،
ارزیابی سیدحس��ن نصراهلل این است که آمریکا
در ازای حمای��ت از مطالب��ات آنان به س��ادگی
از ای��ن جنبشها س��واری میگیرد و خواس��تار
انح��راف انقالب از مس��یرش ب��ه منظور کاهش
هزینهه��ای ایاالت متحده و دس��ت داش��تن در
ش��کلگیری رژیم جدید میش��ود.
بر اس��اس دیدگاه چکر ،در بع��د اول ،ارزیابی
س��ید حس��ن نصراهلل با بخش وس��یعی از ملل عرب
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متفاوت اس��ت زیرا این بخش وسیع میان هیچیک
از کش��ورهای بهار عربی تمایز قائل نمیش��وند .بر
این اس��اس چکر معتقد است وقتی نصراهلل حوادث
بحرین را بدتر از اقدامات اس��د در سوریه میداند،
اقدام او تحلیلی فرقهای به نظر میرسد .در بعد دوم
نیز چکر معتقد اس��ت ،حزباهلل در حالی انقالبها
را به انحراف از مس��یر متهم میکرد که القاعده نیز
همین ادعا را داش��ت و آمری��کا را برای حمایت از
انقالبه��ای عربی تهدید میک��رد و از این جهت
نی��ز با اکثری��ت م��ردم فاصله گرفت .چک��ر نتیجه
میگی��رد در حالیکه حزباهلل با انقالبهای عربی
همدردی و ابراز انس��جام میکرد ،این امکان را نیز
در نظر میگرفت که انقالبها بخش��ی از استراتژی
آمریکا-اس��رائیل برای تقس��یم منطقه باشند .چکر
ع�لاوه بر ادراک حزباهلل نس��بت ب��ه انقالبهای
عربی ،مس��ائل داخلی لبنان را نیز در کیفیت حضور
حزباهلل در بحران س��وریه مؤث��ر میداند .به اعتقاد
او ،تقوی��ت نف��وذ حزباهلل در لبنان پ��س از 2011
مقدمات حضور نظامی در سوریه بود که با استعفای
نجیب میقاتی و اتحاد با میش��ل ع��ون رهبر جنبش
آزاد میهنی ،عملی ش��د زیرا حزباهلل توانس��ت بر
دس��تگاه سیاس��ت خارجی و دیپلماسی لبنان مسلط
شود.
پس از بیان ریشههای تصمیم حزباهلل در مورد
جنگ در س��وریه ،چکر ب��ه تحلیل دس��تاوردهای
آن میپردازد .او معتقد اس��ت ،ح��زباهلل به دالیل
ژئوپولیتی��ک و منافع��ی که از طری��ق عضویت در
محور ایران به دس��ت میآورد وارد جنگ ش��ده و
این ،نبردی برای وج��ود ،اجتماع ،محور و متحدان
فرق��های آن در دولت لبنان و منطقه اس��ت .بر این
اس��اس ،چک��ر دس��تاوردهای ح��زباهلل را چنی��ن
برمیش��مرد:
.1تداوم حضور فعال و نفوذ ایرانیان در س��وریه
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یک دستاورد است زیرا نخبگان نظامی ایران برای
پش��تیبانی از حزباهلل به قدر کاف��ی به آن نزدیک
ش��دهاند .2 .اگ��ر ح��زباهلل در ایج��اد فضای امن
و غیرمس��کونی در م��رز لبن��ان با س��وریه و عراق
بهخص��وص در مناطق نزدیک ب��ه مواضع فرقهای
موفق ش��ود ،ممکن است مجاورت جغرافیایی میان
ایران و حزباهلل تضمین ش��ود .به زعم چکر ،چنین
دس��تاوردی ایمن��ی و اعتماد بهنف��س حزباهلل در
مواجهه با سیاس��ت محدود و تضعیفکننده رقبای
منطق��های را باال برده و موقعی��ت برتر حزباهلل را
در داخ��ل لبنان ب��ه عنوان گروه مؤثر و مس��لط در
همه س��طوح و منتفع از حمای��ت فرقهای را تضمین
میکند .3 .ح��زباهلل نقش ملی خ��ود را به عنوان
مدافع مرزهای کشور در مقابل اسرائیل یا هر گروه
نظامی سوری مخالف دولت بشار اسد ،حفظ خواهد
کرد زی��را در نتیجه تقابلش ب��ا گروههای معارض
س��وری ،از س��وی جامعه بینالمل��ل و بهخصوص
آمری��کا به عنوان یک��ی از قطبه��ای مقابلهکننده
با تروریس��م مورد شناس��ایی تلویحی ق��رار گرفته
است .به نظر چکر ،برای بهدست آوردن این نتیجه
دو عامل به کمک حزباهلل آمده اس��ت :نخس��ت،
دغدغ��ه بینالمللی برای حمای��ت از لبنان در برابر
بحران س��وریه .دوم ،ظهور دولت اسالمی و جبهه
النصره و تحرک آنه��ا بهخصوص در مرز با لبنان
و انفجار بمبها از سوی گروههای معارض سوری
در لبن��ان .4 .توافق پیش رو در س��وریه میتواند بر
مبن��ای تجربه جن��گ داخلی لبن��ان و توافق طائف
دس��تاوردهای مهمی داشته باش��د .این دستاوردها
میتواند موجب شود حزباهلل قدرت نظامیاش را
برای حفظ ثبات و برتری نظامی خارج از دسترس
گروههای افراطی س��نی نگ��ه دارد و همچنین قادر
خواهد بود در هر توافق صلحی در س��وریه شرکت
داشته باشد .در این راس��تا ،چکر به این نکته اشاره

دارد که حزباهلل درخواس��ت برگزاری کنفرانس
قانون اساس��ی جدید برای تعدیل و بازنویسی پیمان
طائف را کرده است؛ به گونهای که رقبایش آن را
به تالش برای کس��ب سهم بیشتری در قدرت متهم
نمودهان��د.
جمی دتم��ر برخالف چکر که به دس��تاوردهای
سیاس��ی حزباهلل توجه داش��ت ،در تحلی��ل خود بر
دس��تاوردهای نظامی حزباهلل و تهدیدات ناش��ی از
آن برای اس��رائیل تاکید دارد .به نظر او ،حزباهلل در
حال کس��ب تجربیات باارزش در نبرد س��وریه است
بهخص��وص از زمانیک��ه وارد عملیاتی گس��ترده و
تهاجمی ش��ده اس��ت؛ تجرب��های که تا پی��ش از این
ش��بهنظامیان ش��یعه دانش کمی در مورد آن داشتند.
این تجربه عملی میتواند در هر منازعهای با اس��رائیل
ب��هکار رود .دتم��ر به گفت�� ه فرمانده نیروه��ای ویژه
حزباهلل در مصاحبه با صدای آمریکا اس��تناد میکند
که اعالم داش��ته ،س��وریه تمرینی برای نبرد آتی ما با
اس��رائیل اس��ت .او حضور نیروهای حزباهلل در میان
نیروهای طرفدار اسد را گسترده میداند .طبق برآورد
او 80 ،درص��د از نیروهای زمینی رژیم اس��د از زمان
ش��روع بمبارانهای روسیه در سپتامبر  2015گسترش
یافت��ه و متش��کل از رزمندگان ایران��ی و حزباهلل در
کنار داوطلبان ش��یعه از عراق ،افغانس��تان و پاکستان
هس��تند .به جز حضور کمی حزباهلل ،دتمر کس��ب
مهارته��ای جدید جنگی را از جمله دس��تاوردهای
حزباهلل میداند .به گفته او ،نبرد دوشادوش نیروهای
حزباهلل در کنار نیروهای ایران��ی توانایی آنان برای
کار ب��ا یکدیگ��ر را باال ب��رده و همچنی��ن حزباهلل
مطابق��ت و هماهنگی با دیگر ش��بهنظامیان ملل دیگر
مانند افغانستان و اس��تفاده از تجهیزات پیشرفته را یاد
میگیرد.
دتم��ر وج��ه فرهنگ��ی و هنجاری ق��درت یافتن
حزباهلل را در بسیج نیروهای شیعیان لبنان بسیار موثر
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میداند .به نظر او ،رزمندگان حزباهلل نس��لی جوان و
مطیع انظباط سخت نظامیاند و در فرهنگ شهادت و
این باور پرورش یافتهاند که خداوند مجاهدتهایشان
را به ثمر میرس��اند و این بدان معناس��ت که آموزش
ایدئولوژیک و نظامیش��ان جدی است .عالوه بر این
نوع آموزش ،او معتقد اس��ت ،نیروه��ای حزباهلل به
عنوان مدافعان اس�لام در اجتماع ش��یعی جنوب لبنان
رش��د یافتهاند؛ جاییکه به طور سنتی ضعیف و تحت
حاکمیت سیاستمداران و زمینداران سنی و مسیحی
بوده است .او حزباهلل را نیرویی میداند که تمام این
وضعی��ت را تغیی��ر داده و به قدرت سیاس��ی در لبنان
دست یافته است.
چالشها
چکر ع�لاوه ب��ر دس��تاوردها ،نکات��ی را ب��ه عنوان
چالشهای پیش روی حزباهلل برمیشمرد:
 .1در حالیکه جنگ در س��وریه ب��ه نظر پایانی
ن��دارد ،حزباهلل ه��زاران رزمنده دارد ک��ه به آنان
وابس��ته و هر ضرب��های به آنان میتواند مهم باش��د.
ب��ه نظر چک��ر ،جنگ ب��ا اس��رائیل بهخصوص پس
از آزادس��ازی جن��وب لبنان در س��ال  2000آغاز و
پایانی روش��ن داش��ت اما در س��وریه ،هرچه جنگ
ادام��ه مییاب��د ،توانایی ح��زباهلل ب��رای ادامه نبرد
کاهش مییابد زی��را جنگ نیازمند تعدادی جنگجو
و حجمی از قدرت آتش اس��ت ک��ه گاهی حتی از
تواناییهای قدرتهای برتر پیشی گیرد .او وضعیت
فعل��ی ح��زباهلل را اینگون��ه ب��رآورد میکند که
حزباهلل با تعداد محدود رزمنده اس��تراتژی متناسبی
را اتخ��اذ و بر مهمتری��ن مواضع تمرکز ک��رده و با
تعداد منطقی نیرو ،شکس��تهای قابل تحمل و دادن
فرماندهی به کس��انی ک��ه میتوانن��د در نبرد موفق
باش��ند از منافع استراتژیک خود حمایت میکند.2 .
دس��تاوردهای حزباهلل با هزینههای فعلی آن تناسبی
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ندارد زی��را در آینده هزین��هاش را میپردازد .چکر
این هزینههای آتی را ش��امل پیگیری جرایم جنگی
حزباهلل از س��وی مخالفان بشار اسد و عدم حمایت
اکثری��ت س��وری از آن میدان��د .3 .ب��ه نظر چکر،
برخالف موضع گذش��ته حزباهلل در برابر اسرائیل،
این گروه در جنگ س��وریه در یک محیط واقعی و
دوستانه نیس��ت .او دو دلیل را برای این مسئله عنوان
میکند :نخست ،حزباهلل معرف یک حزب مذهبی
پیرو دکترین ش��یعه دوزاده امام��ی و محافظ والیت
فقیه اس��ت که طرفداران کمی در سوریه دارد .دوم،
اقلیتهای س��وری ترجیح میدهند به عنوان بخشی
از یک ملت و دارای هویت ملی ش��ناخته ش��وند تا
بر حس��ب عناوین قومی .4 .به نظ��ر چکر ،تضمینی
برای دس��تیابی حزباهلل به دس��تاوردها و پیروزی
در لبنان و منطقه وجود ندارد زیرا از یک س��و ،لبنان
یک دولت ش��کننده اس��ت که بهطور کامل از زمان
جنگ داخلی به بعد ،احیا نشده و تجربه جنگی دیگر
میتواند وضع موجود را تغییر داده و حزباهلل را در
داخل مش��غول نگاه دارد و از سوی دیگر ،ثبات کم
در منطقه با وجود نیروی بالقوه برای تقابل با اسرائیل
ی��ا منازعه قوم��ی میان ش��یعیان و س��نیها میتواند
موجب تحوالت غیرمنتظره ش��ود .بنابراین ،بر اساس
تحلی��ل او ،هنگامیکه حزباهلل جنگ س��وریه را از
س��ر میگذراند ،میتواند جنگ دیگری رخ دهد و
نگذارد حزباهلل میوه پیروزی را بچشد.
متی��و لویت و ناداو پ��والک در تحلیل هزینهها و
چالشهای پی��ش روی حزباهلل ،ش��هادت ماه پیش
فرمانده ارش��د حزباهلل از س��وی گروههای معارض
س��وری را تهدید رو به رشدی که س��ازمان از جانب
مسلمانان و اعراب با آن مواجه است ،میدانند .لویت
و پوالک اذعان میکنند ک��ه بدرالدین یک فرمانده
شایس��ته بود که در زمان مرگش فرماندهی س��ازمان
جهاد اس�لامی یا سازمان امنیت خارجی حزباهلل بود
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و در س��وریه نیز میجنگید .بنابراین ،از دس��ت رفتن
چنین فرماندهی ضربه س��ختی به حزباهلل است .اما به
گفته آنان تبعات ش��هادت مصطفی بدرالدین فرمانده
ارشد حزباهلل در س��وریه عمیقتر از آن است که به
نظر میرسد زیرا شهادت بدرالدین ،برای حزباهلل از
دست دادن یک سرباز نبود بلکه این واقعیت است که
اسرائیل -دشمن این گروه -مس��ئول آن نبوده است.
بر این اس��اس ،لویت و پوالک نتیج��ه میگیرند ،در
حال حاضر حزباهلل دش��من فوریتری از اس��رائیل
دارد .به نظر آنان ،از نش��انههای این فوریت این است
که حزباهلل رزمندگان بیشتری علیه افراطیهای سنی
در سوریه نس��بت به تمامی نبردها علیه اسرائیل بسیج
کرده اس��ت و این نه فق��ط بحث تع��داد بلکه بحث
از دس��ت دادن رهبران کلیدی اس��ت زیرا بسیاری از
عوامل کلیدی این گروه در جنگ با افراطیهای سنی
به شهادت رسیدهاند مانند فاوزی ایوب ،حسن حسین
الحاج ،خلیل محم��د حمید خلیل ،عل��ی فیاد ،خلیل
علی حسن.
البت��ه لویت و پوالک بر ای��ن نکته اذعان دارند
ک��ه برای حزباهلل بیش��تر امور اش��تباه مانند بیرون
راندن س��وریه در  2005از لبنان ت��ا جنگ داخلی
س��وریه ،محصول توطئه اس��رائیل اس��ت .بنابراین،
ش��هادت فرماندهان و رزمن��دگان در نب��رد نیز بر
مبنای این منطق محصول توطئه آمریکا -اس��رائیل
و تکفیریه��ا اس��ت .ام��ا آنه��ا معتقدن��د ،ترور
هدفگذاری ش��ده فردی به ارش��دیت بدرالدین
حادثهای در س��طح خودش اس��ت؛ همانگونه که
سیدحس��ن نصراهلل نیز گروههای تروریس��تی س��نی
را مس��ئول آن دانس��ت .لویت و پوالک دش��منان
غیراس��رائیلی حزباهلل را متعدد میدانند و معتقدند
بهجز تکفیریهای سنی سوری ،بازیگران منطقهای
همچون شورای همکاری خلیج فارس نیز در زمره
این دش��منان اس��ت .به گفته لویت و پوالک ،قرار

دادن حزباهلل در لیس��ت سیاه ،ش��کایت از آن به
اتحادی��ه ع��رب و س��ازمان کنفرانس اس�لامی و
دس��تگیری المغس��یل ب��ه عن��وان یک��ی از اعضای
حزباهلل از جمله اقدامات ش��ورای همکاری خلیج
فارس و اعضایش علیه ح��زباهلل و ایران به عنوان
حامیاش اس��ت .البت��ه به نظ��ر آنان ،آمری��کا نیز
مقابله با سیاس��تهای ایران در منطقه و حمایت از
تروریس��م را بخش مهمی از گسترش گفتوگوی
خود با کش��ورهای ش��ورای همکاری خلیج فارس
میداند که در پی نشست رهبران شورای همکاری
و ای��االت متح��ده در م��ی  2015در کمپ دیوید
ش��کل یافت .همچنین آمریکا همکاری خود را در
ای��ن زمینه با اروپا ،آمریکای جنوبی و غرب آفریقا
گس��ترشدادهاس��ت.
تغییرات و چشمانداز آینده
چکر مهمترین هزینه سیاس��ی و اخالقی حزباهلل را
از دس��ت دادن مش��روعیت مردمی به عنوان جنبش
مقاوم��ت در جهان عرب و اس�لام ارزیابی میکند.
بر اس��اس این ارزیابی ،زمانی ح��زباهلل بر وحدت
اس�لامی ،جنبش اس�لامی و مردمان مسلمان تأکید
داش��ت و بهطور موفقیتآمی��زی جایگاهش را در
میان احزاب سیاس��ی لبنان در راس��تای یکپارچگی
اجتماع��ی حف��ظ نم��ود و در همان ح��ال گفتمان
ارتباطی و سیاس��ی خ��ود را برای تطبیق با نقش��ش
به عن��وان جنبش مقاومت علیه اش��غال جنوب لبنان
از س��وی اسرائیل ش��کل داد .بهعالوه ،حزباهلل در
منازعات و اختالفات سیاس��ی داخلی وارد نمیشد
و با آزادس��ازی لبنان جنوبی در س��ال  2000تحت
یک ش��عار ملی به عنوان حزبی ش��یعی و اس�لامی
ب��دون اهداف ی��ا ترجیحاتی وارد فرایند ش��راکت
ملی ش��د .چکر معتقد اس��ت ،حزباهلل ب��ا تأکید بر
موقعیت خود ب��ه عنوان بخش��ی از جریان مقاومت
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علیه اس��رائیل به قدر کفایت از مش��روعیت حاصل
از مقاومت فلس��طینی در لبن��ان و منطقه بهرهبرداری
کرده است .به نظر او ،مشروعیت این حزب ناشی از
تعهد و تبعیتش از اصولی اس��ت که آن را به عنوان
تنه��ا گزینه مقاومت مردم عرب و مس��لمان در برابر
اس��رائیل موقعیت داد .البته او ای��ن واقعیت را تأیید
میکن��د که با تعیی��ن آخرین جمعه م��اه رمضان به
عن��وان روز ق��دس ،ایران به حزباهلل برای کس��ب
مشروعیت یاری رساند اما در عین حال معتقد است،
هسته مشروعیت حزباهلل با حضور در بحران سوریه
تغییر کرده اس��ت و مقاومت تبدیل به امری گروهی
فرقهای ش��د .او ادع��ا میکند که ای��ن تغییر معلول
سیاس��ت و موضع ایران برای وابسته کردن حزباهلل
است.
چکر تبعات ناشی از این تغییر وضعیت حزباهلل
را اینگون��ه ارزیابی میکند که ش��یعیان در لبنان به
اقلیت تبدیل ش��ده و حزباهلل نیز بهجای شکل دادن
به ی��ک جنبش اس�لامی واحد ،خ��ود را محدود به
جریان ش��یعهگرایی سیاس��ی در لبنان نموده اس��ت.
او در راس��تای چنین شخصیتس��ازی معتقد است،
ح��زباهلل قادر ب��ه جلب کل جمعیت ش��یعه و دیگر
اقلیتها به سمت خود خواهد بود اما باید امنیتشان
را در براب��ر اکثریت س��نی در منطقه تضمین کند که
این ب��ه معنای وارد ش��دن در جنگی علی��ه اکثریت
منطقه اس��ت .چکر س��فرهای متعدد نوریالمالکی و
مقت��دی صدر به لبنان را در راس��تای چنین نقش��ی و
ح��زباهلل را در ح��ال از دس��ت دادن موقعیت خود
میدان��د .ب��ه نظر او ،عالوه بر س��طح اس��تراتژیک،
تضمینی برای تداوم تس��لط فعلی حزباهلل در حوزه
تصمیمگی��ری دول��ت لبنان وجود ن��دارد که این به
مثابه باری س��نگین بر شانههای این حزب در تقابل با
دیگر گروههای سیاسی در داخل و تقابل با اکثریت
س��نی در حوزه خارجی خود را نش��ان میدهد .وی
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نتیجه میگی��رد ،حزباهلل به عنوان یکی از مهمترین
بازیگران غیردولتی در س��وریه در حال تبدیل شدن
به بخشی از مسئلهای بزرگتر یعنی موضوع نظامیان
خارجی و دخالت ایران در منطقه اس��ت .بنابراین ،به
نظر او ،در حال حاضر هر راه حلی برای ایجاد ثبات
در س��وریه تا حدی متکی بر عقبنشینی حزباهلل به
طور داوطلبانه یا غیرداوطلبانه از این کش��ور خواهد
ب��و.د
دتمر در مورد تأثیر نبرد در س��وریه بر منازعه
آین��ده حزباهلل در برابر اس��رائیل معتقد اس��ت،
تواناییه��ای جدی��د ح��زباهلل ش��امل اس��تفاده
از پوش��ش توپخان��ه بهط��ور مؤثرتر ،اس��تفاده از
هواپیماهای بدون سرنشین در عملیاتهای گشت
و شناس��ایی بهطور ماهرانهتر و بهبود عملیاتهای
تدارکاتی ب��رای حمایت از هجومهای بزرگ در
آینده است .او همچون استراتژیستهای اسرائیلی
نگران امکان افزایش تواناییهای نظامی حزباهلل
و تعمیق اتحاد نظامیاش با ایران اس��ت .البته وی
احتمال وارد ش��دن حزباهلل در جنگ دیگری با
اسرائیل و گشوده شدن جبهه دیگری برای نبرد را
کم میداند.
نتیجهگیری
تحلیله��ای ارائه ش��ده ب��رای توضیح دس��تاوردها،
هزینهها و چش��مانداز آینده حزباهلل را میتوان به دو
دسته تقسیم نمود .تحلیل چکر ،لویت و پوالک جزو
تحلیلهای متمرکز بر ابعاد سیاس��ی حضور حزباهلل
در سوریه هس��تند .در مقابل ،تحلیل دتمر متمرکز بر
ابعاد نظامی است.
ب��ه نظر چکر ،حزباهلل به عن��وان گروه مقاومت
از سوی بخش وس��یعی از ملل عرب پذیرفته شده و
م��ورد حمایت بود زیرا چندین جنگ علیه اس��رائیل
داشت و برنامه سیاسیاش مبتنی بر اولویت مقاومت
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علیه اش��غالگران و مصالحه داخلی ب��ود اما با وارد
ش��دن در یک جنگ فرقهای موقعیت��ش را به عنوان
یک��ی از جنبشه��ای مقاومت در س��طح ملی و در
س��طح پان عربی از دس��ت داده است .بر این اساس،
داش��تن اولویت منطقهای با محوری��ت منافع ایران به
بازتعریف جامعه ش��یعی به عنوان یک اقلیت مذهبی
لبنانی و نه بخشی از اکثریت مسلمانان منجر میشود.
لویت و پوالک نیز در راستای تحلیل چکر معتقدند،
حزباهلل به عن��وان گروهی که بر مبنای مقاومت در
برابر اس��رائیل ساخته شده اس��ت ،در حال حاضر در
منطقه به عنوان سالح فرقهای زرادخانه ایران شناخته
میشود .به نظر جامی دتمر نیز حزباهلل از نظر نظامی
دس��تاوردهای مهمی در نبرد در سوریه کسب کرده
اس��ت که در نبردهای آینده خود با اسرائیل بسیار به
کار خواهد آمد.
در مورد تحلی��ل چکر باید به ای��ن نکته توجه
داش��ت که او دس��تاوردهای حزباهلل را بر اساس
تأمین منافع ژئوپلیتیک آن در اتحاد با ایران بررسی
کرده است .در حالیکه هزینهها و چالشهای پیش
روی ح��زباهلل بر مبنای وجهه آن در داخل لبنان و
منطقه به عنوان گروه مقاومت تحلیل ش��ده اس��ت.
در واقع ،در این تحلیل معیارهای بیان دس��تاوردها
و هزینهه��ا متفاوت اس��ت .البته ای��ن نکته ضعفی
در تحلیل او نیس��ت بلکه میتواند نش��اندهنده این
واقعیت باش��د که حزباهلل نیز در عمل این دو بعد
از مس��ئله را ارزیابی نموده و دست به انتخاب زده
اس��ت .ش��اید اینگونه به نظر برس��د که حزباهلل
ب��ا جنگیدن در س��وریه موقعیت خ��ود را در میان
امت اس�لامی از دس��ت خواهد داد اما چکر به این
موضوع نمیپردازد که چرا حزباهلل دستاوردهای
ناش��ی از اتحاد با ایران را ب��ه چالشهایش با جهان
عرب ترجیح داده است .در واقع ،او به همراه لویت
و پوالک علت را به متغیر فرقهگرایی پیوند زدهاند

و دیگر عوامل همچون مواضع گذش��ته دول عربی
در برابر سیاس��ت مقاومت در برابر اسرائیل و نقش
حزباهلل در این سیاست را نادیده میگیرند .بر این
اساس ،تحلیلگران در بخش تغییرات و چشمانداز
ب��ه نوعی حزباهلل را بازنده یا حداقل در لب ه پرتگاه
شکس��ت به تصویر میکش��ند .موضوعی دیگر که
در تحلیله��ا بهج��ز تحلیل دتمر م��ورد توجه قرار
نگرفته اس��ت ،جایگاه مقاومت در برابر اسرائیل در
اس��تراتژی حزباهلل و حد انعطافپذیری تاکتیکی
آن در مس��یر تداوم این اس��تراتژی است .برخالف
تحلیل چک��ر ،لویت و پوالک ک��ه معتقد به تغییر
رویک��رد حزباهلل از مقاومت در برابر اس��رائیل به
مقابله با اکثریت س��نی هس��تند ،دتمر ب��ه این نکته
اشاره داشت که با وجود امکان ناچیز شروع جنگ
میان حزباهلل و اس��رائیل ،حزباهلل در حال کسب
تواناییهایی اس��ت که در آین��ده میتواند در برابر
اس��رائیل آن را بهکار گیرد .دتم��ر با ذکر این نکته
تداوم اس��تراتژی ح��زباهلل را تأیی��د و جنگ در
س��وریه را در ذیل آن تحلیل میکند و زوایایی از
مس��ئله را در تحلیل نش��ان میدهد که دارای وزن
راهبردی است.
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