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چکيده
وقتی حزبﷲ – يا ھمان "حزب خدا"ی لبنان – در سال  2013جنگجوياناش را به داخل سوريه فرستاد ،ھدف
اصلیاش نجات خودش بود .اگر حکومت اسد سقوط کردهبود يا از قدرتھای منطقهای که اياالت متحده حمايتشان
میکند شکست خوردهبود ،امکان داشت حزبﷲ با حکومت سنّ ِی دشمنخويی که در دمشق به جای حکومت اسد
روی کار میآمد رودررو شود ،يا مجرای ضروری تسليحاتیاش از ايران را از دست بدھد .امروز ،ھدف بنيادی
حزبﷲ در حفظ حکومت سوريه برآورده شده ،ولی پايانی بر جنگ در سوريه به چشم نمیخورد .اگر ايران و
حزبﷲ بدون داشتن يک استراتژی خروج واقعبينانه ،به پشتيبانی نظامی بیقيد و شرط از حکومت سوريه ادامه
دھند ،ھر چه ژرفتر به درون آنچه که تنھا میتواند يک باتالق باشد کشانده میشوند ،حتا اگر توان نظامیشان
در کل منطقه بيشتر شود .ھمزمان ،ايران و حزبﷲ بايد با دولتی در آمريکا سرشاخ شوند که احتماال رويکرد
خصمانهتری دارد و گفتهاست که میخواھد در برابر نفوذ ايران بايستد ،حتا در ھمان حال که رويکرد
پرخاشجويانهتری را نيز نسبت به دولت اسالمی )داعش( – يعنی دشمن مشترک آمريکا ،حزبﷲ و ايران – دنبال
میکند.
پرھيز از کشانده شدن به باتالق ،مستلزم مذاکره بر سر توافقی است که کشورھای کليدیای که از مخالفان
اسد حمايت میکنند ،در آن منفعتی داشتهباشند ،و نيز روسيه ،که میتواند سازش الزم را به دمشق تحميل کند .اين
گزارش ،گامھايی مقدماتی را که ايران و نيز روسيه میتوانند در اين مسير بردارند ،پيشنھاد میکند ،از جمله به
رسميت شناختن شورشيان غيرجھادی؛ آغاز مذاکرات با آنھا برای اين که ببينند زمينهی مشترکی میتوان يافت يا
نه؛ پايين کشيدن فتيلهی شعارھای فرقهگرايانه؛ و خودداری از عمليات تھاجمی جديد عليه مناطق زير سلطهی
دشمن غيرجھادی که اگر ،و ھنگامی که ،توافقی حاصل شد ،قادر به اجرای آن
حفظ يک
شورشيان ،به منظور
ِ
ِ
باشد.
حزبﷲ بدون موافقت ايران نمی تواند در سوريه مسير خود را عوض کند ،ھرچند که بھای گزاف و
روزافزونی بابت دخالتاش در سوريه میپردازد .حزبﷲ که زمانی به حکومت حافظ اسد ،رئيس جمھور فقيد
سوريه ،متکی بود تا جايگاه نظامی خود را در لبنان حفظ کند ،اکنون نقشی اساسی در بقای حکومت پسر او در
سوريه يافته است .بااينھمه ،اتحاد با حافظ و بشار اسد تبديل به نقطه ضعف شده ،منابع حزبﷲ را خشکانده،
دشمنی اکثريت جمعيت سوريه و نيز بازيگران
گروهھای جھادی را که میکوشيد نابودشان کند قدرت بخشيده ،و
ِ
منطقهای ھمچون قطر و حماس را ،که زمانی حزبﷲ روابط خوبی با آنھا داشت ،برانگيختهاست.
ھزينهی ديگری که سنجشاش دشوارتر است ،آسيبی است که وجھه و ھويت حزبﷲ خوردهاست .اکنون آنچه
ت" اصلی لبنان بود که در برابر اسرائيل میايستاد ،نيروی خود را به
زمانی "حزب مظلومان" و جنبش "مقاوم ِ
فراسوی مرزھا گسيل داشته و تبديل به يک نيروی منطقهای پرقدرت شدهاست .حزب ﷲ که زمانی از ستايش
اعراب به دليل مبارزهاش با دشمنی مشترک برخوردار بود ،اکنون عموما به عنوان يک نيروی شبهنظامی
فرقهگرای شيعه ،و در بخشھای از سوريه ،يکی اشغالگر بیرحم شمرده میشود.
تالش تمامق ِد حزبﷲ
حزبﷲ از دخالت خود در سوريه ،نفعی بيشتر از حفظ حکومت آن کشور بردهاست.
ِ
برای زنده نگه داشتن حکومت سوريه ،جايگاه اين گروه را به عنوان کارآمدترين شريک ايران تحکيم کرد .جنگ
عمق
سوريه وابستگی متقابل ايران و حزب ﷲ را به نمايش گذاشت و ژرفتر کرد .مدتھاست که حزب ﷲ،
ِ
استراتژيک الزم در مقابل اسرائيل را در اختيار ايران گذاشته است .اوجگيری درگيری حزبﷲ در سوريه ،اين
گروه را تا جايگا ِه شريکی ضروری در اين
رويارويی پرمخاطرهی منطقهای – که طرفھای اصلیاش ايران و
ِ
عربستان سعودی ھستند و به طور فزايندهای رنگ فرقهای میگيرد  --باال برده است .ايران نيز به نوبهی خود،
سالح و پشتيبانیھای ديگر در اختيار حزبﷲ میگذارد که آن را قادر میسازد با اسرائيل بجنگد و از قدرت
نظامیاش برای چيرگی سياسی در کشوری که ھميشه اين چيرگی را از شيعيان دريغ داشتهاست ،بھره بگيرد.
حزبﷲ از رابطهاش با روسيه – که پيامد دخالت سال  2015روسيه در سوريه بود  --نيز نفع بردهاست.
حزبﷲ در صحنهی نبرد ،شريکی ضروری بوده ،نيروی رزمی ُزبدهای که بدون آن ،حمالت ھوايی روسيه تاثير
بسياری کمتر میداشت .حزبﷲ توانسته برای اولين بار ،مھارت نظامی و تاکتيکی خود را از طريق اتحادی
رزمی با يک قدرت جھانی افزايش دھد .با اينھمه ،رابطهی ميان اين دو ،متزلزل است ،چرا که مسکو  --قدرتی
سکوالر که از بينادگرايی اسالمی بيمناک است و ترجيح میدھد دولت و ارتشی نيرومند در سوريه بر سر کار
باشد  --اھداف خودش را در سوريه دنبال میکند .اکنون که به نظر میرسد بقای حکومت سوريه در آيندهی
نزديک تضمين شدهباشد ،اھداف روسيه دارد شروع به واگرايی از اھداف ايران و حزبﷲ میکند.
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حزبﷲ ھم اھداف خودش را دارد ،و بنابراين نيازمند استراتژی سياسی خاص خويش است .حزبﷲ ھم مانند
بيشتر بازيگران صحنهی سوريه ،ھمچنان بر قدرت سخت متکی است .اين امر تنھا میتواند باعث به درازا کشيدن
ت
درگيری و ترغيب افراطگرايی در ميان تمامی طرفھا شود .شکست شورشيان غيرجھادی باعث افزايش نفرا ِ
جھادی خواھد شد ،و حريف معتبری را که میتواند بر سر مصالحه گفتگو کند و توافق احتمالی را به اجرا بگذارد،
از صحنه بيرون خواھد کرد .حزبﷲ ممکن است از پشتيبانی ايران و روسيه ،و نيز از پيروزی مشترک سال
 2016آن دو در حلب ،جسارت يافته باشد و مايل به تالشھايی برای به فتوحات بيشتر باشد .ولی تصرف و حفظ
سرزمين در شرايطی که نيروھای شورشی تغييرشکل میدھند و جمعيت محلی نيز نگرشی خصمانه به حزبﷲ
دارند ،به طور فزاينده ای منجر به خونريزی و از دست رفتن موجودیھا خواھد شد ،و شايد اساسا مانع آن بشود
که حزبﷲ بتواند خود را از مھلکه خالص کند.
حزبﷲ ،به ھمراه ايران ،برای سست کردن بندھايی که دست و پایشان را در سوريه بسته ،و به وجود
آوردن امکان بيرون کشيد ِن
غايی نيروھایشان ،بايد فورا گامھايی در جھت فرونشاندن تنشھا بردارند .آنھا بايد
ِ
به عنوان بخشی از فرايندی که روسيه ،ترکيه و ايران در ژانويهی  2017در شھر آستانه آغاز کردند ،به اجرای
آتشبس در سراسر سوريه کمک کنند .آنھا ھمچنين بايد خطوط ارتباطی را با دشمنان غيرجھادی باز کنند تا بتوانند
در بارهی تمرکززدايی قابل قبول ھر دو طرف – که امکان خودگردانی محلی را در مناطق تحت کنترل مخالفان
فراھم آورد ،بدون آن که راه را برای تجزيهی سوريه ھموار کند – مذاکره کنند؛ و نيز محدوديتھای تالفیجويانه
ی اعمال شده عليه روستاھای مضايا ،زبدانی ،فوعه و کفريا را کاھش دھند .ھمچنين ،آنھا بايد به بشار اسد فشار
جمعی
ت دسته
آورند تا به مذاکره بر سر مصالحه ای سياسی تن در دھد و از عمليات تھاجمی جديد و مجازا ِ
ِ
غيرنظاميان خودداری کند.
در مقابل ،در مصالحهای بر اساس مذاکره ،بايد منافع حياتی حزبﷲ – که اين گروه ،با توجه به توان
رزمیاش ،نه تمايل و نه نيازی به سازش در بارهشان دارد  --نيز مورد نظر قرارگيرد .از جملهی اين منافع
عبارتاند از کانال انتقال تسليحات برای حزبﷲ ،محافظت از زيارتگاهھای شيعيان در سوريه ،و جلوگيری از
حمله ،ھم به جامعهی اھل تشيع و ھم جنگجويانی که حزبﷲ در لبنان دارد .ھرچند توان تسليحاتی حزبﷲ
مدتھاست که باعث نگرانیھای جدی در درون و بيرون لبنان بوده ،اگر بنا باشد توافقی در سوريه بخت پيروزی
داشته باشد ،خلع سالح حزبﷲ نمیتواند به مذاکرات بر سر رسيدن به مصالحه ربط داده شود .در عين حال،
حزبﷲ بايد بکوشد بيمھای رقبای داخلیاش را برطرف کند .حزبﷲ میتواند اين کار را از طريق موافقت با
ازسرگيری گفتگو بر سر يک استراتژی دفاعی انجام دھد .اين گفتگو که به دليل دخالت حزبﷲ در سوريه متوقف
شده ،بايد کاربرد تسليحات حزبﷲ را به قاعده درآورد ،از جمله اين که بر تعھد اعالم شدهی حزبﷲ مبنی بر عدم
استفاده از سالحھای خود عليه حريفان داخلی يا برای تحريک اسرائيل به جنگ ،تاکيد کند.
ھيچيک از اين کارھا آسان نخواھد بود ،ولی بديل آنھا بدتر خواھدبود ،ھم برای حزبﷲ و ھم برای بيشتر
کشورھای منطقه :درگيری طوالنی و حتا پرھزينهتری در جنگی فرسايشی که برندهای نمی تواند داشتهباشد.
گذشته از ھزينهھای انسانی ،حزبﷲ ناچار خواھدبود جامعهای شيعه را – که شکيبايی و پشتيبانیاش ممکن است
حدی داشتهباشد  --در حال بسيج دائم نگه دارد ،و جوانانی را به کار گيرد که فاقد آن تعھد و انضباطی باشند که
حزبﷲ را به يک نيروی رزمی پرقدرت بدل کرده است .چنين چشماندازی نمیتواند خوشايند حزبﷲ باشد.
بيروت/بروکسل 14 ،مارس 2017
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بن بست حزب ﷲ در سوريه
.I

پيش گفتار

حزبﷲ که محصول تھاجم اسرائيل به لبنان در سال  1982و اشغال آن کشور است ،محبوبيت و رشد خود را
مديون پرچمداری ِ آرمان شيعيان لبنان ،بدون ادعای ايفای نقش فرقهای است 1.از زمان پايان جنگ داخلی لبنان در
سال  ،1990حزبﷲ نقشی دوگانه بازی کردهاست :يک حزب سياسی در درون نظام لبنان ،و يک جنبش مقاومت
مسلحانهی متکی بر اسالم در برابر اسرائيل 2.بااينھمه ،قيام سال  2011در سوريه و جنگ داخلی متعاقب آن،
لبنانی خود را وانھد و به جای آن ،در نقشی آشکارا شيعه ظاھر شود – با
ب
حزبﷲ را واداشت تا وجھهی غال ِ
ِ
3
گسترش قدرت خود به فراسوی مرز و کشاندن خود به جنگ قدرت منطقهای با رنگمايهی فرقهای.
ھرچند حزبﷲ پيشتر ھم در بيرون از لبنان فعال بود ،به نظر میرسد که حوزهی نفوذ خود را به سوريه،
عراق و يمن ھم گسترش داده باشد ،گرچه عمق درگيری حزبﷲ در اين کشورھا ھنوز موضوعی برای گمانزنی
است 4.به گفتهی يک ناظر لبنانی" ،صحنهی منطقه ،يعنی کشورھايی مثل سوريه و يمن ،برای بسياری از اعضای
حزبﷲ که با من صحبت میکنند اھميت واقعی يافته است .به نظر میرسد که در بحثھای آنھا ،لبنان جايگاھی
5
ثانوی دارد".
سوريه حائز اھميت آشکاری است .در سوريه ،حزبﷲ برای اولين بار با يک حريف عرب به رويارويی
برخاستهاست .از مراحل اوليهی قيام سوريه ،حزبﷲ و حاميان ايرانیاش نشان دادند که تغيير بنيادی در حکومت
 1شيعيان لبنان که از نظر تاريخی ھميشه به حاشيه راندهشدهبودند ،تا پيش از جنگ داخلی  1990-195اکثرا محدود به
"کمربند فالکت" بودند ،مناطق روستايی فقيری در جنوب و شرق کشور که به طور تاريخی مورد بیتوجھی دولت بود ،و نيز
حومهی جنوبی بيروت" .حزب ﷲ و جامعهی شيعه :از آميزهی سياست و طايفه تا تخصصی شدن طوايف" ،موسسهی اسپن،
نوامبر .2010
 2تا زمان بيرون کشيدن نيروھای سوريه از لبنان در پی ترور  14فوريه  2005رفيق حريری نخستوزير لبنان ،حزبﷲ
در اپوزيسيون بود ،و بر مبارزهی خود با اسرائيل و توسعهی شبکهی خدمات اجتماعی خود در درون جامعهی شيعه تمرکز
داشت .حضور حزبﷲ در دولت از آن سال شروع شد و از آن ھنگام ،اين گروه ،فعاليت سياسی خود را افزايش داده است؛
در سالھای  2008-2007حزبﷲ تحصنی  18ماھه را در بيروت رھبری کرد تا دولت فواد سينيوره ،نخست وزير را
سرنگون کند؛ در مه  ،2008پس از آن که دولت تصميم به انحالل شبکهی مخابراتی مستقلی که به گفتهی حزبﷲ برای
مبارزهاش با اسرائيل حياتی بود ،با شبهنظاميان سنی و دروز در بيروت درگير شد؛ و بارھا کوشيد دادگاه ويژهی لبنان را که
مسئول تحقيق و تفحص در باره ترور حريری بود بیاعتبار کند .در سال  ،2000پس از بيرون کشيدن نيروھای اسرائيل از
جنوب لبنان ،حزبﷲ اعالم کرد که اسرائيل ھنوز مزارع شبعا و منطقهی "ھفت روستا" را تخليه نکرده ،که اين روستاھا
لبنانیاند و در نتيجه اشغالشده به حساب میآيند؛ حزبﷲ از اين حربه برای توجيه وضعيت نظامی خود در لبنان بھره
گرفت .از آن زمان ،اسرائيل و حزبﷲ گھگاه درگير شدهاند؛ آنھا در سال  2006درگير جنگی  33روزه شدند که بخش
اعظم جنوب لبنان و حومهھای جنوبی بيروت )موسوم به ضاحيه( را ويران کرد .گزارش شماره  57گروه بحران،
اسرائيل/فلسطين/لبنان :بيرون خزيدن از مغاک 25 ،ژوئيه .2006
 3گزارش خاورميانه گروه بحران شماره  ،153حزبﷲ لبنان به سمت شرق ،به سوريه رو کرد  27مه .2014
 4مصر در سال  2009گفت که يک ھستهی حزبﷲ را کشف کرده ،و اين گروه را به طرحريزی برای قاچاق سالح به
غزه و حمله به جاذبهھای گردشگری اسرائيل در شبهجزيرهی سينا و کشتیھای در حال حرکت در کانال سوئز متھم کرد.
حسن نصرﷲ ،رھبر حزبﷲ ،وجود اين ھسته را تاييد کرد ،ولی گفت ھدف آن کمک به فلسطينیھا عليه اسرائيل بوده.
نيويورک تايمز  13آوريل  .2009نصرﷲ دخالت ماه آوريل  2015عربستان سعودی در يمن را محکوم کرد )ر.ک .پايين(
يک مقام سابق امنيتی يمن ادعا کرد که حزبﷲ حوثیھا را در لبنان آموزش داده ،و بر رابطهی نيرومند ميان حزبﷲ و
سرويسھای اطالعاتی تحت رھبری حوثیھا در صنعا تاکيد نھاد .او ھمچنين گفت که دو مربی حزبﷲ در سال  2012در
صنعا در شمال يمن سکونت داشتهاند .مصاحبهی گروه بحران ،مارس  .2017يک مقام حوثی گفت که حزبﷲ ميزبان يک
ايستگاه رسانهای حوثی در لبنان است .مصاحبهی گروه بحران ،فوريه  .2016مقامھای ايران ،رابطهی نزديک ميان حزبﷲ
و حوثیھا را تاييد کردند .مصاحبهھای گروه بحران ،نوامبر  .2016يک روزنامهنگار که روابط نزديکی با حزبﷲ دارد
گفت" :حزبﷲ نمايندهی ايران در يمن است" .مصاحبهی گروه بحران ،بيروت ،ژوئن  .2015در عراق ،حزبﷲ
شبهنظاميان شيعهای را که با نيروھای ائتالف به رھبری آمريکا – و بعدتر با شورشيان سوری  --میجنگيدند ،آموزش داد.
ماريکه ترانسفلد" ،دست کوچک ايران در يمن" ،موقوفهی کارنگی برای صلح بينالملل 14 ،فوريه 2017؛ " حزبﷲ لبنان
و حوثیھای يمن رابطهی خود را آشکار کردند" ،فايننشل تايمز 8 ،مارس 2005؛ "دولت يمن میگويد حزبﷲ در کنار
حوثیھا میجنگد" ،رويترز 24 ،فوريه 2016؛ به گفتهی يک مقام ،حزبﷲ عراقیھا را در ايران آموزش میدھد"،
نيويورک تايمز 5 ،مه 2008؛ " حزبﷲ در عراق :ھر کمک کوچکی تاثيری بزرگ دارد" ،موسسه واشنگتن برای سياست
خاورنزديک 25 ،ژوئن .2014
 5مصاحبهی گروه بحران ،واشنگتن ،ژوئن .2016
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سوريه  --بهويژه در دستگاهھای امنيتی و اطالعاتی آن کشور  --را نخواھند پذيرفت .با رشد سرمايهگذاری نظامی
حزبﷲ در سوريه ،منافع استراتژيک آن ھم رشد کرد ،تا جايی که امروز سرنوشت حزبﷲ و حکومت اسد در
ھم تنيدهاست :بخش مھمی از تسليحات حزبﷲ از ايران و از طريق خاک سوريه به دستاش میرسد ،که اين امر
حزبﷲ را به حسن نيت دمشق وابسته میسازد .در عين حال ،حمايت نظامی حزبﷲ از اسد ،اين گروه را برای
حکومت سوريه نيز دارای اھميتی حياتی میکند.
در روزھای آغاز قيام ،مقامھای حزبﷲ گفتند که میکوشند حکومت سوريه را متقاعد کنند از خشونت
بپرھيزد و آنچه را که از دي ِد ايشان ،خواسته ھای
مشروع تظاھرکنندگان بود ،پاسخ دھد 6.بااينھمه ،زمانی که
ِ
اندرز حزبﷲ نشنيده گرفته شد ،حزبﷲ با کمکھای تدارکاتی و نظامی ،از تاکتيکھای سرکوبگرانهی حکومت
ِ
حمايت کرد.
تا اوايل سال  ،2012قيامی که در ابتدا صلحآميز بود ،به شورشی خشن با حمايت خارجی تبديل شدهبود که به
سوی يک جنگ نيابتی تمامعيار پيش میرفت .در اين استحاله ،نقش سرکوب وحشيانهی تظاھرکنندگان از سوی
حکومت سوريه ،ھيچ اندک نبود .مشاوران نظامی حزبﷲ و سپاه پاسداران انقالب اسالمی ايران به سوريه
سرازير شدند تا حکومت را از آنچه به تاکيد ايشان ،تھديد فزايندهی جھادیھای سنی بود ،محافظت کنند .بيم
تش ھمان افراطگرايی را که حزبﷲ میگفت میخواھد
حزبﷲ از يک جنگ فرقهای به ض ﱢد خود بدل شد ،و آ ِ
جلويش را بگيرد ،شعلهور کرد .افزون بر اين ،حزبﷲ در حفظ حکومتی که با کمبود فزايندهی نيروی انسانی
روبرو بود ،نقشی حياتی يافت .اين امر ،زمينه را برای دخالت نظامی تمامعيار در سال  2013فراھم آورد .در آن
ھنگام ،حزبﷲ به اين نتيجه رسيد که کنترل حکومت سوريه ،به ويژه بر بخشھايی از کشور که برای بقای آن
7
ضروری بود ،دارد ضعيف میشود ،و شکست حکومت سوريه ،موجوديت خود حزبﷲ را تھديد خواھد کرد.
رھبران حزبﷲ دريافتند که دخالت در سوريه برای وجھه و اعتبارش در آن کشور و به طور گستردهتر در
منطقهی عربی ،و نيز برای جنگجويان حزبﷲ ،ھزينه خواھد داشت 8.آمار تلفات ،رو به افزايش گذاشت؛ در ماه
مه سال  ،2016يک عضو حزبﷲ گفت که اين گروه  1700تا  1800تن از اعضايش را در سوريه از دست
داده است 9.حزبﷲ شروع به از دست دادن دوستاناش ھم کرد .بخشھای چشمگيری از جمعيت سوريه از
حزبﷲ رو برگرداندند و آن را به اعمال استاندارھای دوگانه متھم کردند ،چراکه حزبﷲ در کشورھای ديگر –
مشخصا در تونس ،مصر ،ليبی ،بحرين و يمن  --از قيامھای مردمی حمايت کردهبود ،ولی قيام سوريه را توطئهای
خارجی تلقی میکرد 10.دشمنی حزبﷲ با اپوزيسيون سوريه صريحتر شد ،و رھبراناش تظاھرکنندگان را متھم

 6مصاحبهھای گروه بحران ،مقامھای ارشد حزبﷲ و حماس ،بيروت ،دمشق ،ژوئن-دسامبر .2011
 7تخمين زده میشود که حدود  8000جنگجوی حزبﷲ در ھر لحظه در سوريه حضور دارند ،افزون بر ھزار جنگجوی
ديگر که به صورت نامنظم اعزام میشوند و عضو حزبﷲ نيستند .مصاحبهی گروه بحران ،جنگجوی حزبﷲ ،بيروت،
اوت 2016؛ "استحالهی حزبﷲ به وسيلهی درگيریاش در سوريه" ،موسسه واشنگتن برای سياست خاور نزديک ،اوت
 .2016يک مقام ارشد حزبﷲ گفت" :پس از بمبگذاری ژوئيه ) 2012که چھار مقام ارشد امنيتی را در دمشق کشت( و
حمالت پيامد آن در دمشق ،حکومت سر به سقوط گذاشت .خطر از دست رفتن پايتخت جدی بود ،چون به معنای سرنگونی
حکومت میبود .در اين مرحله ،حکومت گامی اساسی برداشت ،يعنی تشکيل "نيروھای دفاع مردمی" ،که ابعادش رشد کرد و
 100ھزار جنگجو را شامل شد .حکومت در اين کار از حمايت نيرومند متحداناش )حزبﷲ و ايران( بھرهمند شد"،
مصاحبهی گروه بحران ،بيروت ،دسامبر .2013
 8يک مقام ارشد حزبﷲ گفت" :ما میدانيم که تصميممان )به دخالت در سوريه( عدهای را با ما مخالف خواھدکرد .ولی
تصميمگيری ما نه بر اساس ميزان محبوبيتمان ،بلکه بر اساس تصويری واضح و اصولی منسجم است .وقتی ما عليه اشغال
عراق )از سوی آمريکا( ايستاديم ،شيعيان عراق با ما مخالفت کردند .بله ،حمايت مردمی مھم است ،ولی نه به ھر قيمتی".
مصاحبهی گروه بحران ،بيروت ،ژوئن .2012
 9مصاحبهی گروه بحران ،بيروت ،مه .2016
 10يک کنشگر سوری گفت" :نصرﷲ مردم سوريه را عميقا شوکه و نااميد کرد .ما برای اين مرد احترام قائل بوديم .ولی
معلوم شد که يک منافق واقعی است" .مصاحبهی گروه بحران ،بيروت ،آوريل .2012
www.youtube.com/watch?v=Rn30Euch7ww؛ "سرکوب در سوريه ،وجھهی حزبﷲ را مخدوش کرد"،
اسوسييتدپرس 10 ،اوت .2011

بن بست حزب ﷲ در سوريه
گزارش شماره  175گروه بين المللی بحران 14 ،مارس 2017

Page 3

کردند که آب به آسياب منافع اسرائيل ،غرب ،ترکيه و کشورھای عرب خليج فارس میريزند 11.نهتنھا رابطهی
حزبﷲ با اخوانالمسلمين سوريه آسيب ديد ،بلکه حماس  --شاخهی فلسطينی اخوانالمسلمين که از زمان اخراج از
12
اردن در سال  ،1999در دمشق مستقر شده بود – با "محور مقاومت" به رھبری ايران قطع رابطه کرد.

 11در دسامبر  ،2011برھان غليون ،رئيس وقت گروه اپوزيسيون "شورای ملی سوريه" ،گفت که دولت آيندهی سوريه
روابط خود را با ايران و حزبﷲ قطع خواھد کرد" :رابطهی ما با لبنان مبتنی بر  ....ھمکاری و شناسايی متقابل و تبادل
منافع خواھد بود و ...ما به ھمراه لبنان در پی بھبود ثبات در منطقه خواھيمبود .وقتی روابط ما با ايران تغيير کند ،روابط ما
با حزبﷲ ھم تغيير خواھد کرد....برخالف دوران اسد ،لبنان نبايد به عنوان صحنهای برای تسويه حسابھای سياسی به کار
رود" .وال استريت جرنال 2 ،دسامبر  .2011نصرﷲ از اين مصاحبه برای ھشدار در مورد توطئهای عليه حزب ﷲ استفاده
کرد" :در دو روز گذشته روشن شد که برداشت ما از شرايط بسيار درست بوده .ھدف واقعی )قيام( ،حمله به نھضتھای
مقاومت است .ھدف ،درخواست اصالحات در سوريه نيست...ھدف اين است که سوريه به يک حکومت عرب خائن بدل
شود....با کمال احترام به کسانی که در سوريه تظاھرات میکنند و آنھايی که ھدف ديگری در ذھنشان برای جنگيدن دارند،
به آنھا میگوييم که آگاه باشند که مورد سوءاستفاده قرار خواھند گرفت....اين پروژهای است عليه اعتقادات ،دين ،فرھنگ،
ھمبستگی ملی ،ملیگرايی ،ھويت سوری ،و عِ رق ميھنی" .المنار 6 ،دسامبر .2011
" 12حماس حضور خود را در دمشق کاھش میدھد" ،دنشنال 25 ،دسامبر  .2011حماس که از واکنش سرکوبگرايانهی
حکومت ،حمايت حزب ﷲ و ايران از اسد و قدرت گرفتن اخوانالمسلمين در منطقه ناخرسند بود ،در سال  2012روابط خود
را با محور قطع کرد ،و به قطر ،ترکيه ،و دولت ُمرسی در مصر نزديک شد .مصاحبهھای گروه بحران ،مقامھای ارشد
حزب ﷲ و حماس ،بيروت ،مه-اکتبر  .2016روابط ايران -حزب ﷲ-حماس تا اندازه ای ترميم شدهاست ،بهويژه حمايت مالی
ايران از شاخهی نظامی حماس از سالھای .2016-2015
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قمار سوريه ،شمشير دولبه

اگر پيروزیھای نظامی مالک باشد ،دخالت حزبﷲ در سوريه موفق بودهاست .حزبﷲ به ھمراه ايران و
روسيه ،حکومتی در حال فروپاشی و محوری را که اين حکومت حفظ اش میکرد ،نجات داد .حزبﷲ با چيرگی
بر بيشتر مناطق مرکزی و غربی سوريه ،در عمل يک ناحيهی حايل در ھر دو سوی مرز به وجود آورده است
که به طور چشمگيری از حمالتی که از مناطق تحت تصرف شورشيان در سوريه عليه لبنان صورت میگرفت،
کاستهاست 13.حزبﷲ ھمچنين تحت آموزشھای نظامی ايران و روسيه ،مھارتھای عملياتی مھمی نيز به دست
آوردهاست .حزبﷲ ھنوز ممکن است از کمک نظامی حياتی خود استفاده کند تا نقشی سياسی در ھر مذاکرهای
در آينده داشته باشد ،يا به طور مستقيم ،يا از طريق ايران .حزبﷲ با جلوگيری از تغيير حکومت – که اياالت
متحده ،ترکيه ،قطر و عربستان سعودی خواھاناش بودند و میتوانست توازن قوای منطقه را به ھم بزند –
موضع خود را تثبيت کرده و موضع حامیاش – ايران – را ھم تقويت کرده است ،ولی در عين حال ،ماشهی
چالشھای نگرانکنندهی درازمدتی را ھم کشيده است.
.A

وجھهی رو به زوال و نياز به بازآفرينی ھويت

از ھنگام دخالت حزبﷲ در سوريه ،استراتژی و وجھهی اين گروه دستخوش تغييری ژرف شدهاست .مبارزه با
اسرائيل و حمايت از مظلومان – يعنی ستونھای سنتی ھويت حزبﷲ – زايل شدهاند و حزبﷲ ،ھدف اصلی
خود را مبارزه با افراطگرايان سنی بازتعريف کردهاست 14.در سابق ،حزبﷲ در لبنان و فراتر از آن ،به عنوان
يک نيروی بسيج کنندهی فرافرقهای عمل میکرد ،بهويژه در رويارويی با اسرائيل .ولی با افزايش قطبی شدن
منطقه ،حزبﷲ اکنون بيشتر بر حاميان شيعهی خود متکی است ،در چارچوب يک نظم منطقهای که به طور
فزايندهای فرقهای میشود ،فعاليت میکند و خود نيز اين نظم را تقويت میکند.
تلفيق اين دو وجھه ،ناجور از آب درآمده و حزب ﷲ را واداشته تا با تناقضھايی چندوجھی کلنجار برود.
حزب ﷲ به سنیھا انگ میزند ،ھمهی شورشيان سوری را يکجا "تکفيری" میخواند ،و مخالفان سياسی لبنانی
و سوری خود را متھم میکند که عامل غرباند ،در ھمان حال که میگويد مبارزهاش غيرفرقهای است 15.به آن
سوی مرزھا نيرو میفرستد ،و در عين حال شعارھای سنتیاش در بارهی مقاومت در برابر سرکوب را تکرار
میکند؛ 16کشته شدن غيرنظاميان در يمن را به دست ائتالف تحت رھبری عربستان سعودی و برخوردار از
پشتيبانی غرب محکوم میکند ،و در ھمان حال کشتارھايی را که به دست خودش و ديگر متحدان حکومت در
سوريه انجام میشود ناديده میگيرد؛ 17و تاکتيکھای بيرحمانهای به کار میبندد ،از قبيل محاصرهی مناطق
مسکونی تا سرحد گرسنگی ،و در ھمان حال پایبندی جنگجويان خودش را به اخالق میستايد 18.حزب ﷲ با
 13در فاصلهی سالھای  ،201302014دهھا نفر در حمله با راکت ،خودروھای بمبگذاریشده ،و شبيخون به ايستھای
بازرسی و کاروانھای حزب ﷲ و محلهھای عمدتا شيعهنشين بيروت کشته شدند .در  19نوامبر  ،2013بمبگذاری انتحاری
مضاعف در سفارت ايران  25نفر از جمله يک ديپلمات را کشت .در اوت  ،2014نيروھای مسلح لبنان ) (LAFبا گروهھای
وابسته به داعش و جبھهالنصره درشھر مرزی عرسال درگير شد .استقرار ارتش در اطراف عرسال و کنترل حزب ﷲ بر
بخشی از قلمرو سوريه در امتداد مرز ،از آن زمان به کاھش اين حمالت کمک کردهاست" .اصابت راکت به محلهی
ضاحيهی بيروت" ،الجزيره 29 ،مه 2013؛ "صليب سرخ لبنان :دهھا تن در پی انفجار ضاحيه کشته شدند" ،شرکت بين
المللی اطالعرسانی لبنان 15 ،اوت 2013؛ گزارش خاورميانه شماره  46گروه بحران ،عرسال در مرکز ھدف :مخمصهی
يک شھر مرزی کوچک لبنان 23 ،فوريه .2016
 14بر اساس تحقيقی در سال  2015توسط حيا بينا ،سازمانی به رھبری يکی از منتقدان حزب ﷲ 78/7 ،درصد ازشيعيان
لبنان حامی دخالت حزب ﷲ در سوريه بودند .النھار 12 ،ژوئيه .2015
 15گزارش گروه بحران ،حزبﷲ لبنان ،ھمان .يک مقام ارشد حزبﷲ گفت" :جنگ ما فرقهای نيست .ما به حمايت از
مقاومت فلسطين ادامه میدھيم .مگر فلسطينیھا شيعهاند؟" مصاحبهی گروه بحران ،بيروت ،اکتبر .2016
 16نصرﷲ بارھا دولتھای بحرين و يمن را به سرکوب مردم کشورشان متھم کردهاست .در حادثهی اکتبر  2015در مکه
که به مرگ صدھا زائر انجاميد ،نصرﷲ توليت عربستان سعودی را بر زيارتگاهھا و مراسم حج" ،سرکوب تاريخی" خواند.
"سيدحسن نصرﷲ :فاجعهی منا تاثير عظيمی بر پايان سرکوب سعودیھا خواھدداشت" ،المنار 14 ،اکتبر  .2015در ھمان
زمان ،اعضای حزبﷲ شروع کردند به توجيه مجازات دستهجمعی ،روشی که اسرائيل در لبنان به کار میبرد و باعث آسيب
ديدن خانوادهی اعضای حزبﷲ شدهاست .يک عضو حزبﷲ گفت" :غيرنظاميانی که در سوريه کشتهمیشوند ،بھای حمايت
خود را از تکفيریھا میپردازند" .مصاحبهی گروه بحران ،جنبوب لبنان ،اوت .2016
 17ر.ک .سخنرانی نصرﷲ در مراسم ساالنهی عاشورای حسينی ،المنار 10 ،اکتبر .2016
 18يک مقام ارشد حزبﷲ گفت" :اخيرا برخی نمايندگان مجلس سوريه اينجا در حلب با ما ديدار کردند .بايد عشق و
احترامی را که به حزبﷲ نشان دادند میديديد .برای آنھا حزبﷲ به خاطر حسن رفتار و اخالقياتاش ،مقدس به شمار می
آيد .اخالقگرايی ما در جنگ خدشهناپذير است .ما دقيقا براساس حالل و حرام عمل میکنيم .ھيچ جنبش مقاومت ديگری روی
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ارائهی اين تصوير که نبردش عليه تکفيریھاست ،اميدوار است بسياری از پشتيباناناش را که در ابتدا دچار
ترديد بودند متقاعد کند که دخالتاش در سوريه ھم بهجاست و ھم الزم 19.اسد را به عنوان شريکی غيرقابلچشم
پوشی در جنگ عليه جھادیھای سنی تصوير میکند و میکوشد ائتالف بينالمللی گستردهتری – بهويژه روسيه -
 را به جنگ سوريه بکشاند 20.بااينھمه ،اھداف حزبﷲ بسيار گستردهتر بودهاست .حزبﷲ در سراسر سوريهپخش شده ،و برای اين که به متحداناش موضع قویتری در مذاکرات بالقوه بدھد ،گروهھای جھادی و
غيرجھادی را به يکسان مورد حمله قرار داده )و ھمه را باھم تکفيری ،يا بخشی از محور ھوادار اسرائيل و
برخوردار از حمايت غرب خوانده است( 21.ھرچند حزبﷲ مکررا گفتهاست که راهحل سياسی را ترجيح
میدھد ،اقدامات خودش و متحداناش بیپردهپوشی به حکومت سوريه کمک کردهاست تا يک استراتژی نظامی
بيشينهخواھانه را در پيش گيرد ،يه اين اميد که شورشيان شکستخورده ناچار شوند به مصالحهای در چارچوب
22
شرايط حکومت تن در دھند.
اين قماری خطرناک است ،زيرا اگر شورشيان چنين نکنند ،ممکن است باقیماندهی نيروھای اپوزيسيونی که
مورد پذيرش جامعهی بينالمللاند ،به جھادیھا بپيوندند .ھمچنين اين پرسش پيش میآيد که اگر شرکای بالقوهی
مذاکره ،چنان شکست فاحشی بخورند که اعتبار و توان اجرای يک توافق را از دست بدھند ،در حالی که بيشتر
جمعيت ھمچنان با حکومت مخالف است ،در آن صورت حکومت با چه کسی مصالحه خواھد کرد؟ چگونه
23
خواھد توانست حکومت کند؟
دليل ديگر خطرناک بودن اين قمار ،پيامدھای احتمالی در درون حزبﷲ است .جنگ سوريه فشار شديدی به
حزبﷲ وارد آورده است .حزبﷲ با اعزام ھزاران جنگجو ،دارد کمبود نيروی انسانی و بیکفايتی رزمی
حکومت سوريه را جبران میکند .ھرچند رھبران حزبﷲ اين موضوع را کماھميت جلوه میدھند ،يکی از
زمين نمیتواند مثل ما چنين ادعايی کند .در واقع ،در بعضی مناطق )حکومت( سوريه ،اگر حزبﷲ آنجا باشد مردم احساس
امنيت میکنند" .مصاحبهی گروه بحران ،بيروت ،اکتبر  .2016در مقابل ،مدير يک سازمان بينالمللی امدادرسانی گفت:
"جمعيت محاصره شدهی مضايا کمترين اھميتی برای اخالقگرايی ادعايی حزبﷲ قائل نبود .در آنجا ،حزبﷲ مسئوليت
عظيمی بابت زجر کشيدن مردم دارد .دهھا نفر از گرسنگی مردهاند" .مصاحبهی گروه بحران ،بيروت ،ژوئيه .2016
" 19غيرت و روحيهی جوانان حزبﷲ و خانوادهھایشان خيلی باالست .طی سه سال گذشته ،ما مردھای جوان را
عضوگيری کردهايم ،چون ھمه حس میکنند که موجوديت ما در خطر است .اين مردان جوان میبينند که دخالت حزبﷲ در
سوريه چه تفاوتی ايجاد کرده :بمبگذاریھای انتحاری در لبنان کمتر شده ،و ديگر با راکت به روستاھای بقاع حمله
نمیشود" .مصاحبهی گروه بحران ،مقام ارشد حزبﷲ ،بيروت ،آوريل .2016
 20از ديدگاه حزبﷲ ،اين ائتالف میتواند به صورت غيرمستقيم شامل دشمنان غربیاش ھم بشود .يک مقام حزبﷲ گفت:
بديل اسد ھستند .ببينيد چطور مقامھای غربی ديگر خواھان سرنگونی اسد
"آمريکا و غرب متوجه شدهاند که تروريستھا تنھا
ِ
نيستند .حاال اولويت نخستشان جنگ با داعش و جبھهالنصره است" .مصاحبهی گروه بحران ،بيروت ،مه .2015
 21يک مقام حزبﷲ گفت" :اساسا ،ھمهی گروهھای سوری خصلتھای مشترکی دارند....فرق بين جبھهالنصره )جبھهی
نصرت که قبال وابسته به القاعده بود ،و در سال  2016نام خود را به جبھهی فتحالشام تغيير داد( و احرارالشام )يک گروه
سلفی غيرتکفيری( ھنوز محلی از اعراب ندارند .ھمهشان افراطی ،فرقهگرا و ضدشيعهاند" .مصاحبهی گروه بحران ،بيروت،
مه  .2016نصرﷲ برخی گروهھای مسلح اپوزيسيون را "ارتش لحد سوری" توصيف کرد ،در اشاره ای به رھبر ارتش
جنوب لبنان که پيش از بيرون کشيدن نيروھای اسرائيل در سال  ،2000زير کنترل اسرائيل بود .سخنرانی ژانويه 2015
نصرﷲ . www.youtube.com/watch?v=YjrQYt7bEYg ،پيش از شکست شورشيان در شرق حلب ،استفان دی
ميستورا  ،فرستادهی سازمان ملل ،علنا برآورد کرد که از حدود  8000جنگجوی شورشی مستقر در آن شھر 900 ،نفر از
اعضای فتحالشاماند .اپوزيسيون سوريه و ديپلماتھای غربی گفتند که شمار جھادیھا بسيار کمتر است )مقامھای آمريکا شمار
آنھا را حدود  200نفر برآورد کردند( .مصاحبهھا و تماسھای گروه بحران ،اکتبر  .2016روسيه گفت که شمار شورشيان
بسيار بيشتر است" .روسيه به مذاکرات ژنو پيوست ،کری اميد چندانی به توافق بر سر سوريه ندارد" ،رويترز 19 ،اکتبر
.2016
 22ر.ک .پايين .در دسامبر  ،2013ھنگامی که حکومت در موضع دفاعی بود ،يک مقام ارشد حزبﷲ گفت" :ھر قطعنامه
ای بايد بر اساس باقی ماندن بشار اسد در قدرت با کاستن از برخی اختياراتاش باشد....به نظر من که اسد کنترل ارتش و
سرويسھای امنيتی را رھا نخواھد کرد .شايد بعضی پستھای اقتصادی ،اجتماعی ،فرھنگی يا رسانه ای کابينه را به آنھا
بدھد ،به عالوهی آزادی بيان بيشتر" .مصاحبهی گروه بحران ،بيروت ،دسامبر .2013
 23حزبﷲ اعتقاد دارد که پيروزیھای بيشتر حکومت ،اپوزيسيون را وادار خواھد کرد طبق شرايط حکومت وارد مذاکره
شود .يک مقام حزبﷲ گفت" :درگيریھای بين النصره و ديگر گروهھای مسلح اپوزيسيون در ادلب )پس از شکست آنھا در
حلب( چشمگيرند....اگر گسستگی کاملی ميانشان پيش بيايد ،اپوزيسيون ستون فقرات خود )يعنی النصره( را از دست
میدھد) ،در آن صورت( مذاکره با )گروهھايی جز النصره( ممکن میشود ،حتا اگر احرارالشام کنترل ھمه چيز را به دست
بگيرد ،چون در آن صورت اپوزيسيون از نظر نظامی به اندازهی کافی ضعيف شدهاست...و ديگر چيزی جز پوششی برای
دخالت خارجی نيست" .بااينھمه ،اين مقام حزبﷲ اذعان کرد که نفع حکومت سوريه و متحداناش ممکن است در اين باشد
که "به اپوزيسيون )در مذاکرات( فقط به اندازهای امتياز بدھد که جنگجويان اپوزيسيون را به جای پيوستن به النصره و
ادامهی جنگ ،در حاشيه نگه دارد يا توافق را به آنھا بقبوالند" .مصاحبهی گروه بحران ،بيروت ،ژانويه .2017
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چالشھای اصلی حزبﷲ ھمين بوده :تا کنون  1700تا  1800نيروی آن کشته شدهاند .در مقايسه ،حزبﷲ در
24
جنگ ھيجده سالهاش عليه اشغال لبنان از سوی اسرائيل ،جمعا حدود  1200نيرو از دست داد.
حزبﷲ برای فايق آمدن بر نگرانیاش از نيروی انسانی ،عضوگيری از جامعهی شيعه لبنان را افزايش داده
و مشوقھای آموزشی و مالی ھم به آن افزودهاست .رھبری حزبﷲ استدالل میکند که اگر در سوريه با
افراطگرايی سنی نجنگد ،مجبور خواھد بود در لبنان با آن بجنگد 25.پيش از دخالت نظامی ماه مه 2013
حزبﷲ در سوريه ،لبنان عمدتا از خشونتی که در آن سوی مرزھايش جريان داشت در امان ماندهبود .ولی کمی
بعد ،گفتهی حسن نصرﷲ ،رھبر حزبﷲ ،ثابت شد :در عملياتی که ظاھرا به تالفی دخالت حزبﷲ در سوريه
انجام گرفت ،بمبگذاران انتحاری اعزامی از سوريه ،به شيعيان لبنان حمله کردند .دو مورد بهويژه چشمگير
عبارت بودند از انفجار يک خودرو بمبگذاری شده در محلهی عمدتا شيعه نشين العابد بيروت در ژوئيهی
 2013که دستکم  53نفر را زخمی کرد ،و ماه پس از آن ،يک حملهی انتحاری در الرويس که دستکم  25نفر
26
را کشت و بيش از  200نفر را زخمی کرد.
اين رخدادھا حزبﷲ را واداشت تا در وجھهی خود بازنگری کند .حزبﷲ در آغاز حتا به طور علنی
اذعان نمیکرد که جنگجوياناش در سوريهاند ،و ھنگام اعالم تلفاتاش در سوريه ،تنھا از اصطالح مبھم "ادای
تکليف جھادی" در مورد شرايط مرگ جنگجوياناش استفاده میکرد .ولی با افزايش حمايت مردمی از شرکتاش
در جنگ ،شروع کرد به حماسهسرايی در بارهی نقش جنگجوياناش ،چرا که نياز به جلب حمايت باز ھم بيشتری
داشت تا بتواند از پس مسئلهی فزايندهی نيروی انسانی برآيد .حزبﷲ از حوزهی عادی عضوگيریاش ،يعنی
کادرھای حزبی فراتر رفته ،با
داوطلبان قراردادی کار میکند و دورهھای آموزش کوتاهتری برایشان برگزار
ِ
27
میکند – که به مفھوم کنار گذاشتن روشھای ديرين حزبﷲ است .اين وضع به بسياری از مردان جوان شيعه
امکان دادهاست تا در عين حال که به صورت ماموريت چرخشی در سوريه میجنگند ،در لبنان به زندگی ظاھرا
عادی خود ادامه دھند.
گرايی فزاينده
اين مردان داليل متعددی برای موافقت با جنگيدن دارند .برخی انگيزهی مالی دارند ،ولی فرقه
ِ
و ترس از افراطگرايی سنی ،پرجاذبهترين انگيزهھا ھستند .افزون بر اين ،در کشوری که دولتاش از تامين
نيازھای اساسی مردم عاجز مانده ،چشمانداز آيندهای مطمئنی ،يا از آن مھمتر ،حس کرامت ناشی از نبرد با
جھادیھا در سوريه ،به زندگی بسياری کسان ،معنا و ھدف میبخشد.
قبل از پيوستن به حزبﷲ زندگی من بیمعنی بود .از وقتی عضو حزبﷲ شدم ،آرمانی دارم که برايش
بجنگم ،در جامعه ھم شان و احترام به دست آوردهام .عالوه بر وظايف اجتماعی و نظامیام ،دارم به تکليف
28
دينیام ،يعنی خدمت به مردم ،عمل میکنم.
حزبﷲ از چنين احساساتی استفاده کرده ،و به اعضای جديدش حس تعلق ،برخورداری از حمايت ديگران ،و
پاداش مالی بخشيدهاست ،پاداشی که اگر در جنگ کشته شوند ،به خانوادهھایشان میرسد .تحت رھبری
 24يک مقام حزبﷲ گفت" :با توجه به ابعاد واھميت جنگ ،تلفات جنگی ما محدود و قابل مديريت بوده .تلفات ما در حلب
باال بود ،ولی از آن به بعد پايين آمده .ساختار حزبﷲ توسعهی چشمگيری پيدا نکرده .توان ما در جنگ ،بيش از آن که کمّی
باشد ،کيفی است" .مصاحبهی گروه بحران ،بيروت ،ژانويه  .2017در زمينهی شمار تلفات ،مصاحبهی گروه بحران ،مقام
حزبﷲ ،بيروت ،مه 2016؛ و "آيا جنگ طوالنی سوريه دارد حزبﷲ ،متحد اصلی اسد ،را فرسوده میکند؟" ،کريسچن
ساينس مانيتور 4 ،اکتبر .2015
 25ر.ک .متن سخنرانی نصرﷲ ،المنار 26 ،ژوئن .2013
 26ھمچنين ،بمبگذاریھای انتحاری جداگانه به ترتيب در نوامبر  2013و فوريه  ،2014سفارت ايران و مرکز فرھنگی
ايران در بيروت را ھدف قرار داد" .گروه شورشی مسئوليت حملهی بيرالعابد را به عھده گرفت" ،و "بمبگذاران انتحاری
 25نفر را در نزديکی سفارت ايران در بيروت کشتند" ،ديلی استار 11 ،ژوئيه و  19نوامبر 2013؛ "انفجار مرگبار پايگاه
حزبﷲ در لبنان را تکان داد" ،نيويورک تايمز 15 ،اوت 2013؛ "بمبگذار انتحاری مرکز ايرانی در لبنان را ھدف قرار
داد" ،رويترز 19 ،فوريه .2014
 27ر.ک .www.moqawama.org/essaydetails.php?eid=26124&cid=199 .در اسالم ،جھاد ،به معنای
مسلمان مومن شدن و گسترش اسالم .يکی از اجزای آن نظامی است
تحتاللفظی "کوشش" ،اشاره دارد به تالش الزم برای
ِ
)جنگ مقدس( .حزبﷲ ،جنگجويان خود را مجاھدين ،يا رزمندگان جنگ مقدس ،میخواند .تشييع جنازهی جنگجويان کشته
شده در سوريه تقريبا به نوعی مراسم بدل شده که در آن ،با ورود ھر "شھيد" جديدی ،آتشبازی به پا میشود .يکی از ساکنان
روستايی در جنوب لبنان گفت" :قبال وقتی رزمندهھا  ....در جنگ با اسرائيل کشته میشدند ھيچوقت صدای آتشبازی
نمیشنيديم" .مصاحبهی گروه بحران ،جنوب لبنان ،اوت  .2016اعضای جديد معموال پيش از اعزام به سوريه ،سه ماه
آموزش میبينند و بابت زمانی که در جبھهاند ،حقوق میگيرند .مصاحبهی گروه بحران ،جنگجوی تازه عضوگيری شده،
بيروت ،ژوئيه .2016
 28مصاحبهی گروه بحران ،بيروت ،اوت .2016
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حزبﷲ ،جامعهی شيعهی لبنان خاطرهی ھر شھيد را گرامی میدارد ،و احترام ويژهای به مادر او )امالشھيد( به
پاس ازخودگذشتگیاش نثار میکند .اين گونه آيينھای اجتماعی و دينی ،خانوادهھای جنگجويان را به ھم
نزديکتر میسازد و آنھا را در جامعهای ھمبستهتر – گرچه فرقهایتر – به ھم میپيوندد ،و ديگران را تشويق
میکند که به ھمان اندازه برای فدا کردن فرزندان خود آماده باشند 29.ھرچند به نظر میآيد که اکثريت شيعيان
لبنان  --دستکم فعال  --استوار پشت حزبﷲ ايستاده باشد ،نداھای ترديدآميزی ناشی از خشونت فزاينده در
سوريه نيز به گوش میرسد ،که مھارت نظامی حزبﷲ و چشمانداز بازگشت زودھنگام و پيروزمندانهی
جنگجويان به خانه را زير سئوال میبرد .يک استاد دانشگاه که با حزبﷲ پيوندھايی دارد ،با ترديد در بارهی
ت پيروزمندانهی حزبﷲ در طول نبردھای ماه مه  2016در منطقهی قلمون ،گفت" :در روزھای اخير ،آن
رواي ِ
قدر پيروزیھای استراتژيک به دست آمده که آدم را به فکر میاندازد که اصال چطور اين نقاط استراتژيک را
30
از دست دادهبودند".
تالش برای اتحاد ،بهسختی میتواند عارضهای خاص را در ميان ھواداران حزبﷲ پنھان کند ،ھوادارانی که
حسرت مبارزه با اسرائيل را میخورند ،مبارزه ای که سرچشمهی غرور و اجماع در سطح منطقه بود .يک
جنگجوی حزبﷲ گفت" :البته که آرزو داشتم به جای حضور در درگيریای که دنيای عرب را دچار تفرقه
کرده ،با اسرائيل میجنگيديم" .بسيج نظامی ،حزبﷲ را وادار کردهاست که در زمينهی محدوديتھای اجتماعی
نرمش بيشتری نشان دھد ،که اين امر ،ترديد برخی از کادرھای متعصب را برانگيختهاست .يکی از اعضای
حزبﷲ که در گذشته با اسرائيل جنگيدهاست گفت" :نسل ما تمام شب قبل از عمليات نماز میخواند .حاال بعضی
31
از اين افراد را میبينيم که قبل از اعزام به سوريه ،روزشان را در کافهھا به قليان کشيدن میگذرانند".
شايد بتوان گفت آنچه بيشترين لطمه را به شھرت حزبﷲ زده ،اجبار اين گروه به بازی با برگِ فرقهگرايی
است .اين امر میتواند در نھايت رابطهی حزبﷲ و نيز کل جامعهی شيعه را با محيط پيرامون به خطر اندازد.
يک روحانی عراقی که پيوندھايی با حزبﷲ دارد گفت:
چه چيزی شيعيان جوان )لبنانی( را به جنگ در سوريه برمیانگيزد؟ افرا ِد خيلی کمی به خاطر بشار يا ايران
تک سنگھای حرم سيّده زينب )در دمشق( است که آنھا را بسيج میکند .ولی
حاضرند به سوريه بروند .تک ِ
اين قضيه میتواند در درازمدت خيلی خطرناک باشد .يک روز رھبران طرفھای درگير ممکن است دور
32
ميز مذاکره بنشينند ،ولی التيام عواطف زخم خورده از اين شکاف فرقهای بسيار دشوار خواھد بود".
گرسنگی دو روستای عمدتا سنینشين سوريه – زبدانی و مضايا  --از سوی حزبﷲ )از
محاصرهی منجر به
ِ
سال  (2015از ھمان منطق فرقهگرايانهی شورشيان سنی پيروی میکرد که دو روستای شيعهنشين در شمال
ادلب  --فوعه و کفريا – را محاصره کردند 33.ھم حزبﷲ و ھم شورشيان سنی ،برای گرفتن امتياز ،ساکنان اين
روستاھا را زير حمله دائمی با راکت و تکتيرانداز گرفته اند 34.در سپتامبر  ،2015حزبﷲ و نيروھای
 29مصاحبه ھای گروه بحران ،مقامھا و جنگجويان حزبﷲ ،بيروت ،مه -2015نوامبر .2016پژوھشگری که در مورد
حزبﷲ تحقيق میکند گفت" :زنھا نقش مھمی در داخل حزب دارند .مادران ،ھمسران و دختران از نظر مذھبی و روانی
توسط ديگر اعضای حزب برای پذيرش انديشهی جھاد و شھادت آماده میشوند .آمادهی اين احتمال میشوند که فرزندان،
ھمسران يا پدرانشان ،جنگجو شوند و در جنگ کشته شوند" .مصاحبهی گروه بحران ،بيروت ،اکتبر .2016
 30تحقيق ژوئيه  2015حيا بينا در النھار ،ھمان .مصاحبهی گروه بحران ،بيروت ،مه .2016
 31مصاحبهی گروه بحران ،بيروت ،مه ،سپتامبر  .2016رفتار برخی اعضای جوان و جديد که عاری از انضباط مذھبی
کادرھای حزبﷲ است چالشی برای حزبﷲ در داخل لبنان به شمار میآيد .به گفتهی يک مقام محلی حزبﷲ،
"بعضیھا...با ساکنان محل دعوا راه انداختهاند يا در جامعه رفتار متکبرانه داشتهاند .بايد ارشادشان کنيم " .مصاحبهی گروه
بحران ،جنوب لبنان ،اوت .2016
 32مصاحبهی گروه بحران ،بيروت ،مه .2016
 33گروهھای شورشی در مارس  2015کنترل شھر ادلب را به دست گرفتند و به تھاجم در مناطق روستايی اطراف ادامه
دادند ،و روستاھای شيعهنشين فوعه و کفريا را محاصره کردند .در ماه ژوئيه ،نيروھای حکومت و حزبﷲ روستاھای
سنینشين مضايا و زبدانی را در جنوب آن ناحيه محاصره کردند .چند ھفته پيش از آن ،بمباران شديد زبدانی باعث شد 20
ھزار جنگجو و غيرنظامی در مضايا پناه بگيرند" .مضايا :دو روستای ديگر سوريه که  20ھزار نفر در محاصرهی
شورشيان گرسنگی میکشند" ،اينديپندنت 12 ،ژانويه 2016؛ "نيروھای سوری حلقهی محاصرهی شورشيان را در زبدانی
تنگ کردند" ،بیبیسی 4 ،ژوئيه 2015؛ "کالبدشکافی يک محاصره :حکايت مضايا" ،سيريا ديپلی 28 ،ژانويه .2016
 34بنا به گزارشھا ،حزبﷲ کنترل ايستھای بازرسی اطراف مضايا و زبدانی را به دست گرفت ،و با فساد و قاچاق که با
رضايت نيروھای حکومت انجام میشد مبارزه کرد .وضعيت انسانی به شکل چشمگيری وخيم شد ،و بهرغم تحويل محموله
ھای امدادی ،در زمستان  2016-2015دهھا نفر در مضايا از گرسنگی جان دادند .اکنون حدود  40ھزار نفر ،عمدتا
غيرنظامی ،در مضايا و زبدانی ساکناند ،و بين  21تا  22ھزار نفر ،عمدتا غيرنظامی ،در فوعه و کفريا" .محاصره در
سوريه :سودجويی از فالکت" ،موسسه خاورميانه ،ژوئن 2016؛ "سازمان ملل می گويد بهرغم تحويل محمولهی امدادی ،پنج
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حکومت سوريه به توافقی با مخالفان رسيدند – "توافق چھار شھر" – که امکان کمکرسانی و تخليهی ساکنان را
35
در ھر چھار شھر فراھم میآورد ،ولی ھر دو طرف مکررا مانع اجرای توافق شدهاند.
ت اپوزيسيون سوريه ،روايتھای فراوانی از فشار ايران ،حزبﷲ و ديگر
ھرچند در فضای زيس ِ
آزمايی ابعاد چنين امری دشوار
راستی
شود،
می
ذکر
شيعه
مذھب
به
ھا
سوری
گرويدن
شبهنظاميان شيعه برای
ِ
است .داليلی برای ترديد در اين زمينه وجود دارد :شيعيان کمتر از يک درصد جمعيت سوريه را تشکيل
میدھند ،که برای تبليغ دينی ،پايهی ضعيفی است 36.بااينھمه ،آيينھای مذھبی شيعه ،بهويژه مراسم عاشورا،
بيشتر به چشم میآيند ،و در برخی موارد با تحريکات فرقهای نيز ھمراهاند 37.يک امدادگر سوری که در دمشق
کار میکرد توضيح داد:
بهسختی بشود به سئوال در مورد تشيع جواب قطعی داد .قطعا شيعهھا تشويق میشوند که ھويت مذھبی
خودشان را آشکارتر به نمايش بگذارند .قبال در سوريه ھيچگاه شاھد برگزاری مفصل مراسم شيعه مثل
عاشورا نبوديم ....ھمينطور ھم ،اگه به باب توما )يک محلهی مسيحینشين قديمی دمشق( برويد ،نمادھای
38
مذھبی شيعهی زيادی میبينيد .حتا مسيحیھا ھم از حضور سنگين شيعهھا شکايت دارند.
بسياری از مخالفان حکومت سوريه باور دارند که استراتژی درازمدت حزبﷲ ،تخليهی منطقهی مرزی ھمجوار
39
با درهی بقاع – ناحيه ای در لبنان که عمده جمعيتاش شيعهاند – از جمعيت سنی آنجاست.
نفر در مضايا از گرسنگی مردند" ،اينديپندنت 18 ،ژانويه 2016؛ مصاحبهھای تلفنی گروه بحران ،جنگجو ،کنشگر،
پزشک ،مقام محلی سوری ،زبدانی ،مضايا ،فوعه ،اکتبر  ،2016فوريه  .2017يک مقام محلی فوعه شِ کوه کرد" :ما شاھد
يک فاجعهی واقعی ھستيم....ديروز يک مرد جوان با آتش تکتيراندازھا کشته شد؛ يک زن تقريبا ديوانه شد....چون چھار
روز است که نتوانسته به چھار بچهاش غذا بدھد" .مصاحبه تلفنی گروه بحران ،فوريه  .2017يک کنشگر در مضايا گفت:
"ما در زندان زندگی میکنيم .ولی زندانیھا ھم از غذا و مراقبت پزشکی برخوردارند....ما را اينجا رھا کردهاند تا
بميريم....حس میکنيم غارنشينايم ،کامال از دنيای بيرون بريدهايم" .مصاحبه تلفنی گروه بحران ،فوريه .2017
"ديدبان محاصره ،سومين گزارش سه ماھه در بارهی مناطق محاصره شده در سوريه" ،پکس و موسسهی سوری ،ژوئيه
35
ِ
 .2016مصاحبهھای تلفنی گروه بحران ،کنشگر و پزشک سوری ،مضايا ،اکتبر  .2016اين کنشگر گفت" :اگر کسی زخمی
بشود ،امکان ندارد بشود او را از اينجا بيرون برد ،مگر اين که کسی از فوعه يا کفريا ھمان زخم را برداشته باشد .اگر کسی
آنجا گلوله بخورد ،حزبﷲ آنقدر به ما تيراندازی میکند تا اينجا ھم کسی ھمان زخم را بردارد ،و بعد ھمزمان ھمه را وادار
به تخيله میکنند" .يک مقام محلی فوعه گفت" :اگر به مضايا راکت شليک شود ،تروريستھا يک روز تمام ما را گلولهباران
میکنند .ھمه چيز را از بين بردهاند....حتا علفی که برای زنده ماندن میخوريم االن )به دليل سرما( يخ زده .از ماه نوامبر
نگذاشتهاند کمکی به اينجا برسد" .مصاحبه تلفنی گروه بحران ،فوريه  .2017طبق "توافقنامهی چھار شھر" ،اجازهی
کمکرسانی منقطع به روستاھا داده شده ،ولی اين کمک برای تامين نيازھای اوليه نيز کافی نيست.
 36شيعيان سوريه در جوامع کوچکی در دمشق ،شھرھای ساحلی ،درعا ،حمص ،ادلب و حلب زندگی میکنند.
مصاحبهھای تلفنی گروه بحران ،کارشناسان امور سوريه ،فوريه  .2017به گفتهی يوسف کورباژ ،جمعيتشناس ،در سال
 2012شيعيان تنھا  0/4درصد از جمعيت را تشکيل میدادند“Ce que la démographie nous dit du conflit .
” ،syrienاسليت 15 ،اکتبر  .2012در سال  ،1973موسی صدر ،روحانی شيعهی لبنانی ،فتوايی صادر کرد که علويان را
به عنوان بخشی از فرقهی شيعه به رسميت میشناخت .بااينھمه ،شيعيان و علويان آموزهھای مذھبی و اجتماعی متفاوتی
دارند" .روابط مذھبی ايران و سوريه" ،موسسه صلح اياالت متحده 3 ،ژوئن .2013
 37يک جنگجوی زبدانی شِ کوه کرد" :آنھا پرچم حزبﷲ را برفراز مھمترين مسجد شھر ما به اھتزار درآوردند )در اوت
 2015که نبردھا ھنوز در جريان بود( .خيلی تحريکآميز بود .من خيلی مذھبی نيستم ،ولی خونام به جوش آمد ،يعنی
میتوانيد تصور کنيد به يک آدم مومن چه حالی دست میداد!" مصاحبه تلفنی گروه بحران ،اکتبر .2016
 .www.youtube.com/watch?v=PoaukKFgvLoيک امدادگر سوری در دمشق گفت " :با افزايش نفوذ حزبﷲ و
ايران ،شاھد اعمال تحريکآميز زيادی در مناطق سنینشين از قبيل کفر سوسه در دمشق ھستيم .شبهنظامیھای شيعه از توی
ماشينھایشان شعارھای شيعی میدھند و تفنگھایشان را از پنجره بيرون میآورند .در الميدان ھم ھمين کار را میکنند،
الميدان محلهای با جمعيت
سنی خيلی متراکم است .اين کارھا خيلی حساس و تحريکآميزاست" .مصاحبه تلفنی گروه بحران،
ِ
نوامبر .2016
 38مصاحبهی تلفنی گروه بحران ،نوامبر  .2016حضور يک زيارتگاه شيعه که گردشگران مذھبی را جلب میکند ،و نيز
يک جمعيت کوچک شيعه در محلهی مجاور باب توما ،شايد اين نمايش فرقهگرايانه را توضيح دھد.
 39مصاحبهھای تلفنی گروه بحران ،جنگجو ،کنشگر ،پزشک سوری ،زبدانی ،مضايا ،اکتبر  .2016يک روزنامهنگار
سوری پيشبينی کرد" :حزبﷲ ھرگز به مردم اجازه نخواھد داد به منطقه برگردند" .مصاحبهی گروه بحران ،بيروت،
سپتامبر  .2016ھرچند حزبﷲ و متحداناش ممکن است اجازهی بازگشت کامل آوارگان را به منطقهی مرزی ندھند،
ت
حزبﷲ بنا به گزارشھا با جناحھای شورشی بر سر بازگشت تا  300ھزار آوارهی سوری مذاکره کردهاست ،با اولوي ِ
شھر عرسال در شمال شرقی لبنان ،که اکثريتشان از منطقه قلمون کوچ کردهاند .مصاحبهی گروه بحران ،ديپلمات
آوارگان
ِ
ِ
غربی ،مارس  .2017ر.ک" .ديپلماسی حزبﷲ در قلمون" ،شورای آتالنتيک 1 ،مارس 2017؛ "تحليل» :منطقهی امن«
در مرز لبنان به سود حزبﷲ و ايران خواھد بود" ،سيرياديپلی 7 ،مارس .2017
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عجالتا به نظر میرسد که حزبﷲ انديشيدن به اين که چگونه نقش خود در سوريه را محدود سازد يا آسيبی
را که اين نقش به بار آورده ترميم کند ،به تاخير انداختهاست .حزبﷲ دارد از نظر روانی برای جنگی طوالنی
آماده میشود .يک مقام ارشد حزبﷲ گفت" :تا ھر زمانی الزم باشد به جنگ ادامه میدھيم؛ اگر بنا باشد ده يا
بيست سال ھم طول بکشد ،مسئلهای نيست .ما آمادهايم و مردان جوان ما انگيزه دارند .از اين گذشته ،چه گزينهی
ديگری داريم؟" .در يک نمونهی گويا ،در اکتبر  ،2016حزبﷲ شعار "صبر و ظفر" را برای عاشورا انتخاب
کرد 40.ھمچنين ،حزبﷲ ھنوز شروع به انديشيدن در اين باره نيز نکردهاست که وقتی درگيری به پايان برسد،
بايد چه کند .يک مقام ارشد حزبﷲ گفت که جنگجويان اين گروه به لبنان برخواھند گشت ،چراکه حزبﷲ
فرض را بر اين گذاشته که يک توافق سياسی ،حکومت سوريه را در قدرت نگه خواھد داشت و به اين ترتيب،
منافع حزبﷲ و ايران را حفظ خواھد کرد 41.بااينھمه ،به نظر میرسد راه درازی تا رسيدن به توافق در پيش
باشد.
درون سوريه ،ظاھرا حزبﷲ روی آنھايی شرط بستهاست که بهرغم ناخشنودیشان از
مردمی
سطح
در
ِ
ِ
حکومت سوريه ،برای حفظ منافع خودشان ،از محور طرفدار حکومت پشتيبانی میکنند 42.حزبﷲ در روابط
خود با آوارگان )عمدتا سنی( سوری در لبنان ،خويشتنداری نشان داده ،ورودشان را به مناطق تحت نفوذ خود
خوشامد گفته )در عين نظارت دقيق بر آنھا برای ردگيری فعاليتھای سياسی( ،و اطمينان حاصل کردهاست که
طرفداراناش با آنھا درگير نمیشوند 43.مقامھای حزبﷲ که با شھرداریھای محلی يا سازمانھای مددکاری
حزبﷲ ھمکاری دارند ،در مناطق عمدتا شيعهنشين به سوریھا خدمترسانی کردهاند تا حسننيت متقابل را
تحکيم کنند .حزبﷲ عقيده دارد که در آينده میتواند روی پشتيبانی اين پناھجويان حساب کند .بااينھمه ،اگر و
ھرگاه جنگ به پايان برسد ،حزبﷲ و متحداناش ھنوز با تھديد خشونتھای سنیھای جھادی در سوريه و لبنان
باز فرقهگرايی ،و رقابتھای مستمر ميان عربستان سعودی،
مواجه خواھند بود ،امری که بازتابی است از
زخم ِ
ِ
44
و نيز ميان ترکيه و ايران ،که جلوی التيام اين زخم را میگيرد.

.B

تحريمھای عربستان سعودی

دخالت حزبﷲ در سوريه باعث تغيير نگرش ديگر بازيگران منطقهای به اين گروه نيز شدهاست .حزبﷲ
از جايگاه يک مزاحم – يعنی رقيب شرکای عربستان سعودی در لبنان ،از قبيل "جريان آينده" سعد حريری –
تبديل به بازيگری پراھميت در منطقه شدهاست .حزبﷲ اين اھميت را ھم برای نقش خودش کسب کرده ،و ھم --
حتا بيش از آن  --نفوذ زيادی به ايران بخشيدهاست .اين دگرديسی ،تلنگری جدی به دشمنان حزبﷲ وارد
آوردهاست.
در فاصلهی پايان جنگ داخلی لبنان تا ترور رفيق حريری ،نخست وزير پيشين آن کشور )و پدر سعد
حريری( ،لبنان زير سلطهی سوريه بود .عربستان سعودی ،ميانجی اصلی موافقتنامهی طائف که به جنگ داخلی
 40مصاحبهی گروه بحران ،بيروت ،آوريل 2016؛ مشاھده ،بيروت ،اکتبر .2016
 41مصاحبهی گروه بحران ،بيروت ،اکتبر  .2016چند ماه بعد ،يک مقام حزبﷲ گفت" :ھنوز خيلی زود است که بشود
گفت نقش آيندهی حزبﷲ در سوريه چه خواھدبود .اين بستگی دارد به اين که چه نوع راهحلی به دست بيايد .تا به حال،
حزبﷲ به دنبال ھدفھای ميدانی خودش بوده .ھنوز وارد گفتگوی سياسی نشدهايم" .مصاحبهی گروه بحران ،بيروت ،ژانويه
 .2017در ژانويه  ،2017در پی آتشبسی با ميانجيگری روسيه و ترکيه )که بنا به گزارشھا آنکارا خواھان بيرون رفتن
ھمهی جنگجويان خارجی شده بود( ،علی اکبر واليتی ،مشاور عالی رھبر ايران ،گفت "اين ادعا که حزبﷲ بعد از آتشبس،
از سوريه خواھد رفت ،تبليغات دشمن است" .نقل شده در الشرق االوسط 4 ،ژانويه .2017
 42يک مقام حزبﷲ گفت" :شايد حکومت ،سراسر سوريه را در کنترل نداشتهباشد ،ولی بيش از  60درصد از جمعيت در
مناطق زير کنترل حکومت زندگی میکنند) .در اين مناطق( مردم احترام و ستايش زيادی )برای حزبﷲ( قائلاند".
مصاحبهی گروه بحران ،مارس  .2016ولی پژوھش گروه بحران در سوريه و لبنان نشان میدھد که بسياری از سوریھا
عميقا از حزبﷲ نفرت دارند.
 43مشاھدات گروه بحران ،بيروت ،جنوب لبنان ،درهی بقاع ،ژانويه  -2013اکتبر  .2016نصرﷲ از دولت خواست با
آوارگان رفتاری انسانی داشتهباشد .در سال  ،2013او درخواستھای متحد مسيحیاش "جنبش آزاد ميھنی" به رھبری عون
مبنی بر بستن مرزھا را رد کرد .نصرﷲ ھمچنين از طرفداراناش خواست به آوارگان سوری حمله نکنند .او از دولت
خواست در ھماھنگی با دمشق ،بازگشت امن آوارگان به مناطق مختلف سوريه را تضمين کند .االخبار 3 ،ژاويه 2013؛
"نصرﷲ :حزبﷲ مخالف دخالت آمريکا در سوريه است" ،ديلی استار 23 ،سپتامبر 2014؛ المنار 13 ،فوريه .2017
 44يک مقام ارشد حزبﷲ پيشبينی کرد" :حتا اگر توافقی به دست بيايد ،جبھهالنصره و داعش به آن پايبند نخواھند ماند.
ھنوز گروهھايی در مناطق روستايی باقی میمانند که عليه حکومت دست به حمالت تروريستی بزنند" .مصاحبهی گروه
بحران ،بيروت ،اکتبر  .2016يک عضو حزبﷲ گفت" :سوریھا مخالف ما نيستند .آوارهھا می بينند که در ضاحيه ،در
جنوب و در بقاع چه رفتاری با آنھا داريم" .مصاحبهی گروه بحران ،بيروت ،مه  .2016پژوھش گروه بحران در لبنان تاييد
میکند که آوارگان در مناطق زير نفوذ حزبﷲ اکثرا از رفتاری منصفانه و از ايمنی برخوردار بوده اند.
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لبنان خاتمه داد ،از طريق حريری نفوذ زيادی در آن کشور داشت و نقش حزبﷲ را تا زمانی که ھدف اصلیاش
رويارويی با اسرائيل بود ،به اکراه پذيرفتهبود .ترور رفيق حريری وضع را عوض کرد ،زيرا رياض،
کشورھای غربی و برخی ديگر ،انگشت اتھام را به سوی حکومت سوريه – و به طور غيرمستقيم به سوی
حزبﷲ  --نشانه رفتند .بااينھمه ،روابط عربستان سعودی و حزبﷲ ادامه يافت ،حتا در طول جنگ سال
 ،2006که رياض حزبﷲ را متھم به آغاز آن کرد 45.بين سالھای  2006و  ،2008حزبﷲ از اصطکاک با
46
منافع عربستان در لبنان خودداری میکرد ،زيرا از وجھهی رھبری عربستان در جھان سنی آگاه بود.
در جريان درگيری ماه مه  2008در بيروت ،حزبﷲ شکست خفتباری را به "جريان آينده" و ديگر
47
نيروھای شبهنظامی سنی تحميل کرد ،به گونه ای که سفير عربستان و دهھا تن ديگر ناچار از فرار شدند.
عربستان سعودی با درک نامتعادل بودن توازن قوا در صحنهی عمل ،خواستار آرامش شد و به حريری فشار
48
آورد تا امتياز بدھد ،که حاصل آن ،موافقتنامهی دوحه بود.
بھار عرب و جنگ سوريه ،اين دگرديسی را کامل کرد .حزبﷲ به دفاع از شيعيان در سراسر منطقه شتافت
و دخالت نظامی مارس  2011عربستان در بحرين و برخودر رياض با جمعيت شيعهی خود عربستان در استان
شرقی آن کشور را محکوم کرد 49.در دسامبر  ،2013حزبﷲ رياض را به طراحی حمالت انتحاری در مناطق
عمدتا شيعهنشين لبنان متھم کرد ،و در آوريل  ،2015اتھام "نسلکشی و جنايت" در يمن را به عربستان سعودی
وارد کرد .يک ماه پيش از آن ،نصرﷲ مستقيما به اعضای خاندان سلطنتی عربستان توھين کردهبود 50.عربستان
سعودی ھم به نوبهی خود دخالت حزبﷲ در سوريه را محکوم کرد ،و يک مقام سعودی ،اين دخالت را "تجاوز"
خواند .در سال  ،2016يک مقام نظامی عربستان ،حزبﷲ را به اعزام "مزدور" به يمن برای حمايت از
حوثیھا متھم کرد .ولی آنچه بيشتر از ھر چيزی تکرار شد ،اين بود که مقامھا و رسانهھای لبنان که از حمايت
51
عربستان برخوردار بودند ،نقش اصلی را در انتقاد از حزبﷲ و دفاع از عربستان سعودی بر عھده گرفتند.
نه تنھا حزبﷲ ،که عربستان سعودی نيز موضع خود را در منطقه عوض کرد .پاسخ عربستان به قيامھای
سال  ،2011سياست خارجی جديد و آمرانهتری بود .دخالت عربستان در بحرين ،پشتيبانی نظامیاش از

 45الجزيره 14 ،ژوئيه .2006
 46برای تاريخچه ،ر.ک .گزارش خاورميانه شماره  39گروه بحران ،سوريه پس از لبنان ،لبنان پس از سوريه 12 ،آوريل
" .2005حزبﷲ حملهی لفظی به رياض را تشديد کرد" ،المانيتور 10 ،دسامبر  .2013در سالھای ،2008-2006
نصرﷲ علنا به عربستان سعودی حمله نمیکرد ،و در عوض ،بر "جريان آينده" ،متحد لبنانی عربستان ،متمرکز بود.
مشاھدات گروه بحران ،بيروت.
 47در ماه مه  ،2008پس از آن که دولت تصميم گرفت شبکهی مخابراتی مستقل حزبﷲ را منحل کند ،حزبﷲ و برخی از
متحداناش ،عمليات نظامی عمدهای انجام دادند .آنھا بهسرعت ،منطقه عمدتا سنینشين غرب بيروت را به کنترل خود
درآوردند ،سعد حريری ،نخست وزير )و پسر رفيق حريری( را در اقامتگاهاش محاصره کردند و دفترھای کانال تلويزيونی
حريری و روزنامه ھايش و دفترھای "جريان آينده" را اشغال کردند .حزبﷲ ھمچنين در جبللبنان ،با شبهنظاميان دُروز
حزب سوسياليست مترقی وليد جنبالط درگير شدند .گزارش خاورميانه شماره  23گروه بحران ،لبنان :سالحھای حزبﷲ رو
به داخل میچرخند 15 ،مه 2008؛ " 200نفر از لبنان به قبرس گريختند" ،ناو 12 ،مه .2008
 48موافقتنامهی دوحه باعث پيدايش يک دولت وحدت ملی به رھبری حزبﷲ در ھشتم مارس شد ،که حزبﷲ در آن حق
وتو داشت" .توافق جناحھای لبنان ،حزبﷲ را نيرومندتر کرد" ،نيويورک تايمز 22 ،مه .2008
 49در آغاز بھار عرب ،ولی پيش از جنگ سوريه ،نصرﷲ صراحتا به عربستان سعودی حمله نمی کرد ،ولی از سرکوب
"تظاھرکنندگان صلحجوی شيعه" انتقاد میکرد و نوک تيز حملهاش را متوجه خاندان آل خليفه ،حاکم بر بحرين ،میکرد.
ر.ک .گزيدهھايی از سخنرانی او در  19مارس  .www.youtube.com/watch?v=A18uxsK4pkY ،2011او با
اشاره به استان عمدتا شيعهنشين شرقی عربستان ،گفت که مقامھای سعودی "خواستار رفتار اخالقی )در سوريه( اند .مردم
قطيف و عواميه حتا خواھان سرنگونی رژيم ھم نيستند؛ تنھا خواستهی آنھا حقوقی اندک ،اصالحاتی اندک و کمی توسعه
است .آنھا در يکی از ثروتمندترين مناطق ،در فقر زندگی میکنند .پاسخ آنھا چيست؟ گلوله و تانک ،راه حل نظامی،
و....رافضی و جنايتکار خواندن ِ )تظاھر کنندگان(" .ر.ک .سخنرانی  24فوريه ،2012
www.youtube.com/watch?v=ZfuRjpl3zZc
" 50نصرﷲ :دست سعودی در پشت بمبگذاری سفارت ايران در بيروت است" ،العالم 4 ،دسامبر  .2013ديلی استار15 ،
آوريل  .2015حزبﷲ اھميت خاصی برای جنگ يمن قائل است .رھبران ،مقامھا و رسانهھای آن ،روايتی ضدسعودی شکل
دادهاند که بر تلفات انسانی ناشی از حمالت ھوايی و باتالقی که آنھا میگويند عربستان در آن گرفتار شده ،تاکيد دارد.
"حملهی نصرﷲ برای عمليات يمن ،نصرﷲ میگويد عربستان جز فرستادن داعش برای اعراب کاری نکرد" ،نھارنت27 ،
مارس .2015
 51رويترز 25 ،ژوئن  .2013وزير خارجه وقت ،سعود الفيصل ،گفت" :خطرناکترين تحول )در سوريه( مشارکت
خارجی است که نمادش حزبﷲ و ديگر شبهنظاميانیاند که از حمايت نيروھای سپاه پاسداران ايران برخوردارند" .العربيه،
 24فوريه " .2016حريری :اتھامات حزبﷲ عليه عربستان سعودی ھمسو با حکومتھای ايران و سوريه است" ،نشنال
نيوز ايجنسی 3 ،ژانويه .2013
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شورشيان سوری ،افزايش کمکھايش به کشورھای بدون نفت ھمچون اردن و مراکش ،و دعوتاش از
حکومتھای پادشاھی آن دو کشور به پيوستن به شورای ھمکاری خليج ) (GCCبرای ايمن سازی آنھا در برابر
خيزشھای مردمی ،و جنگ ماه مارس  2015در يمن ،ھمه نشانهھای تغييرات چشمگيری در سياست عربستان
بودند .دست عربستان سعودی تنھا در لبنان بسته بود ،که دليلاش سلطهی حزبﷲ بود .در نتيجه ،عربستان از
راهھای سياسی و مالی شروع به مھار نفوذ حزبﷲ کرد.
در فوريه  ،2016عربستان تعھد کمک نظامی سه ميليارد دالری به نيروھای مسلح لبنان ) (LAFو کمک
برنامهريزی شدهی ديگری به مبلغ يک ميليارد دالر به نيروھای امنيت داخلی لبنان ) (ISFرا لغو کرد .بنا به
گزارشھا ،دليل اين تصميم ،خودداری لبنان از محکوم کردن حمالت ماه ژانويه به نمايندگیھای ديپلماتيک
سعودی در ايران بود ،يا چنان که رسانهھای رسمی عربستان گفتند" ،مواضع خصمانهی لبنان که ناشی از
سلطهی حزبﷲ بر دولت است" 52.اقدام عربستان ،باعث محروميت ارتش لبنان از تجھيزات و سالحھايی شد که
برای مقابله با تھديدات ناشی از جنگ داخلی سوريه الزم داشت ،و بسياری از لبنانیھا ،حزبﷲ را در اين ميان
مقصر شمردند .يکی از مخالفان سرسخت حزبﷲ که پيوندھای نزديکی با عربستان دارد ،شِ کوه کرد که" :تنھا
53
نتيجهی اين پا پس کشيدن عربستان ،قدرت گرفتن حزبﷲ و تقويت سلطهی ايران بر لبنان خواھد بود".
ضديّت با حزبﷲ در مارس  2016به اوج خود رسيد ،زمانی که شورای ھمکاری خليج ،حزبﷲ را
گروھی تروريستی خواند )تالش مشابھی در سال  2013با عدم اتفاق آرای اعضا ،بینتيجه ماندهبود( .کمی بعد،
اتحاديهی عرب و سازمان ھمکاری اسالمی ) (OICاز اين اقدام پيروی کردند .اين تصميم تاثير مستقيم چندانی
بر حزبﷲ نداشت – جز اخراج چند شھروند لبنانی به اتھام ارتباط با حزبﷲ  --چرا که اين گروه منافع عمدهای
در خليج نداشت 54.ولی اھميت نمادين آن ،چشمگير بود ،چرا که آشکار ساخت که حزبی که زمانی برای
مقاومت قھرمانانه در برابر اسرائيل ،از ستايش تاريخی برخوردار بود ،اکنون از سوی بخش مھمی از جھان
عرب طرد میشود.
جنگ سوريه ،رقابت ميان عربستان و ايران را به مناقشهی نيابتی بیبرندهای بدل کردهاست ،نه تنھا بر سر
منافع ھر يک از آن دو کشور – که شايد آشتیپذير باشند – بلکه بر سر مسئلهی ھويت .اين امر ،شعارھای
فرقهگرايانه را تندتر کرده و ناسزاگويی متقابل سنیھا و شيعيان را دامن زدهاست .مقامھای حزبﷲ و ايران،
نمونهھايی از تعصب عليه شيعيان در گفتمان سياسی و مذھبی عربستان سعودی را به عنوان عامل بنبست
سياسی در سوريه و نقاط ديگر عنوان کردهاند 55.عربستان سعودی عليه آنچه که توسعهطلبی مشترک ايرانی-

 52بنا به تعھدی که در سال  2013اعالم شد ،فرانسه  3ميليارد دالر سالح به ارتش لبنان تحويل میدھد که ھزينهاش را
عربستان سعودی میپردازد .اولين محموله در آوريل  2015تحويل شد" .لبنان اولين محمولهی سالحھای فرانسوی را
دريافت کرد" ،ديلی استار 20 ،آوريل  .2015پس از اعدام نمر النمر ،روحانی شيعه در عربستان سعودی ،در 2ژانويه
 ،2016تظاھرکنندگان ،سفارت عربستان در ايران را غارت کردند و به آتش کشيدند" .تظاھرکنندگان ايرانی پس از اعدام
روحانی شيعه ،سفارت عربستان را غارت کردند" ،نيويورک تايمز 2 ،ژانويه  .2016دنشنال 27 ،فوريه .2016
" 53اتھامات تجاری لبنان در مورد تعليق کمک سعودی" ،اسوسييتدپرس 21 ،فوريه 2016؛ مصاحبهھای گروه بحران،
بازرگانان ،اھالی ،بيروت ،آوريل " .2016عربستان سعودی ،پروژهی ايرانی در لبنان را مجازات کرد" ،الشرق االوسط،
 20فوريه  .2016مصاحبهی گروه بحران ،بيروت ،آوريل  .2016پس از پيروزی در انتخابات اکتبر  ،2016ميشل عون،
رئيس جمھوری لبنان ،عربستان سعودی را به عنوان مقصد اولين سفرش برگزيد) .داماد عون ،جبران باسيل ،که وزير
خارجه است ،از امضای بيانيهی مارس  2016اتحاديهی عرب که در آن ايران و حزبﷲ محکوم شدهبودند ،خودداری
کردهبود (.مقامھای حزبﷲ میگويند اين ديدار نتيجهی عمدهای در برنداشت" .وزير سعودی در ديدار با عون گفت سفير
جديد عربستان در لبنان منصوب شد" ،نھارنت 6 ،فوريه 2017؛ مصاحبهی گروه بحران ،بيروت ،ژانويه 2017
" 54کشورھای عرب خليج ،حزبﷲ را سازمانی تروريستی خواندند" ،رويترز 2 ،مارس  .2016در سال  ،2013تالش
برای محکوم کردن حزبﷲ و قطع رابطه با آن ،تفرقه در ميان اعضای شورای ھمکاری خليج را آشکار کرد؛ تنھا بحرين آن
را تروريستی خواند ،و قطر کمی بعد ،بخشی از روابط خود را با حزبﷲ از سر گرفت ،زمانی که دوحه در رھايی  9زائر
شيعهی لبنانی که توسط گروه سوری عزاز در شمال سوريه گروگان گرفته شدهبودند ،ميانجيگری کرد" .کشورھای حاشيهی
خليج توافق کردند حزبﷲ را در ليست سياه تروريسم قرار دھند" ،العربيه 17 ،ژوئه 2013؛ "شورای ھمکاری خليج ،قرار
دادن حزبﷲ در ليست سياه تروريستی را منتفی دانست" ،نھارنت 10 ،سپتامبر " .2013عربستان سعودی فشار بر حزبﷲ
را افزايش میدھد" ،موسسه بروکينگز 29 ،مارس " .2016مھاجران لبنانی بيم دارند کشورھای حاشيهی خليج ،دهھا نفر را
به اتھام ارتباط با حزبﷲ اخراج کنند" ،رويترز 8 ،آوريل .2016
 55يک مقام ايران گفت" :عربستان سعودی برای ايران ھيچ حقی در منطقه قائل نيست .شيعيان و ايران برایاش بھترين
دشمناند .مثال سوريه را در نظر بگيريد .چرا در بارهی سوريه با روسيه صحبت میکنند ولی با ما نه؟ دشمنی با ايران و
شيعيان تبديل شده به...تنھا راهحل آنھا برای ھمهی مشکالتشان ".مصاحبهی گروه بحران ،تھران ،مه  .2016يک مقام
حزبﷲ گفت" :در عربستان سعودی يک رھبری غيرمنطقی سرکار است که از خصومت فرقهای تغذيه میکند...و به آن
دامن میزند .آمريکا بايد رفتار بیمنطق سعودیھا را کنترل کنند" .مصاحبهی گروه بحران ،بيروت ،مه .2015
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شيعی قلمداد میکرد ،موضع تھاجمی گرفت ،و حزبﷲ و ايران اکنون اين موضع را منبع آشوب در منطقه و
يکی از تھديدات اصلی عليه بقای "محور مقاومت" تلقی میکنند .يک مقام حزبﷲ گفت:
ببينيد سعودیھا در منطقه چه میکنند .به ھر مناقشهای دامن میزنند .سعودیھا بودند که داعش را به وجود
آوردند .اين جنگافروزی سعودیھاست .حتا در لبنان ،يعنی کشوری که ھمهی بازيگران منطقهای و )فراتر
از آن( بينالمللی خواھان حفظ ثبات و آرامشاش ھستند ،سعودیھا )با قطع کمکھا و تروريست خواند
حزبﷲ( موضع تھاجمی گرفتند ،و اين پيام را فرستادند که حتا بيروت ھم از سياست پرخاشجويانهی آنھا در
56
امان نخواھد بود.
عربستان سعودی و متحداناش برداشتی متفاوت از اوضاع دارند ،و اعمال حزبﷲ را تالش برای سلطه تلقی
میکنند .يک مقام لبنانی که روابط نزديکی با عربستان دارد ،گفت " :عربستان سعودی )در پی توافق سال
 2008دوحه در مورد لبنان( گفتگو و امتياز دادن به ايران و حزبﷲ را آزمودهاست .ولی حاصل اين رويکرد
برای ما چه بوده؟ تنھا سلطهی بيشتر تھران و شريک محلیاش .مصالحه نتيجهای نداد .مصالحه تنھا زمينهساز
افزايش سلطهی حزبﷲ خواھد بود" 57.در پی تصويب "قانون جلوگيری از کمک مالی بينالمللی به حزبﷲ"
) (HIFPAدر دسامبر  2015در اياالت متحده ،حزبﷲ زير فشار بينالمللی فزايندهای قرار گرفتهاست .اين
قانون از جمله تحريمھايی را بر ھر موسسهی مالی غيرآمريکايی تحميل میکند که "آگاھانه باعث تسھيل معامله
يا معامالتی برای حزبﷲ ) ...و( ھر شخصی شود که در فھرست ويژهی شھروندان مشخص و اشخاص مورد
تحريم ادارهی کنترل موجودیھای خارجی وزارت خزانهداری" قرار داشتهباشد .بانکھای لبنان از بيم اقدام
تالفیجويانهی آمريکا ،نه تنھا صدھا حساب بانکی حزبﷲ را بستند ،بلکه حسابھای آن دسته از حاميان
58
حزبﷲ را که صريحا مشمول اين قانون نمیشوند را ھم مسدود کردند.
اين امر باعث مشاجرهی تندی ميان حزبﷲ و رياض سالمه ،رئيس بانک مرکزی لبنان شد که میگفت برای
جلوگيری از انزوای نظام بانکی لبنان ،قانون اياالت متحده بايد به اجرا گذاشتهشود .حزبﷲ ،بانک مرکزی را
زير حملهی لفظی گرفت .بانک مرکزی بساری از سياستمداران ،تحليلگران و شھروندان را متقاعد کرد که
حزبﷲ عامل بمبگذاری ژوئن  2016در دفتر مرکزی بلوم بانک در مرکز بيروت بود ،پس از آن که بلوم
بانک ،چند حساب مرتبط با حزبﷲ را مسدود کرد 59.تحريم بانکی انگشت روی نقطهی حساسی گذاشت :اين
تحريم با به خطر انداختن ارتباطات اجتماعی حزبﷲ ،موقعيت اين گروه را به عنوان يک خدمترسان اصلی به
جامعهی شيعه تھديد کرد و فشار مالی ناشی از درگيری حزبﷲ در سوريه را تشديد کرد 60.وعدهی دولت جديد
اياالت متحده در مورد گرفتن موضعی تندتر در قبال ايران و نفوذ منطقهای آن کشور ،ممکن است فشار بر
61
حزبﷲ را بيش از پيش افزايش دھد.

 56مصاحبهی گروه بحران ،بيروت ،آوريل .2016
 57مصاحبهی گروه بحران ،بيروت ،آوريل .2016
" .https://www.congress.gov/bill/114th-congress/house-bill/2297/text/pl 58چگونه بانکھای لبنان
در قبال تحريمھای اياالت متحده عليه حزبﷲ عمل میکنند" ،المانيتور 12 ،ژانويه  .2016اياالت متحده ھمچنين فعاليتھای
منتسب به حزبﷲ در آفريقا و آمريکای التين را ھدف قرار دادهاست" .وزارت خزانهداری ماموران حزبﷲ را در غرب
آفريقا تحريم کرد" ،وزارت خزانهداری 6 ،نوامبر 2013؛ "اياالت متحده تالش برای قطع منابع مالی حزبﷲ را تشديد
کرد" ،وال استريت جرنال 16 ،دسامبر  .2015اتحاديهی اروپا در سال  2013حزبﷲ را در فھرست تروريستی قرار داد،
داشتن انتسابی به بمبگذاری اتوبوسی در بلغارستان در سال  2012که پنج
به دليل نقش نظامیاش در سوريه ،و دست
ِ
گردشگر اسرائيلی و رانندهی آنھا را کشت" .اتحاديهی اروپا شاخهی نظامی حزبﷲ را به فھرست تروريستی افزود"،
رويترز 22 ،ژوئيه .2013
" 59بانک مرکزی لبنان میگويد بايد به قانون آمريکا در مورد حزبﷲ عمل کند" ،رويترز 17 ،مارس  .2016حمله به
بلوم بانک به آن آسيب زد ،ولی تلفاتی نداشت .ديلی استار ،موسسه واشنگتن برای سياست خاور نزديک 18 ،اکتبر .2016
 60يک روزنامه نگار با پيوندھايی نزديک به حزبﷲ گفت" :حزبﷲ بايد  15تا  20درصد از کمکھايی را که به
ھواداراناش میدھد میکاست ،زيرا بايد منابعاش را به جنگ تخصيص میداد ".مصاحبهی گروه بحران ،بيروت ،سپتامبر
 .2016يک عضو حزبﷲ اذعان کرد" :در مقايسه با ميزان حمايتی که حزبﷲ قبال از خانوادهی شھدا میکرد ،کمکھای
ما خيلی کمتر شده....مرگ جنگجويان ما ،فشاری اضافی به بودجهمان وارد کردهاست" .مصاحبهی گروه بحران ،بيروت،
اکتبر .2016
 61در فوريه  ،2017دولت ترامپ تحريمھای تازه ای عليه ايران وضع کرد .در ميان اشخاص مورد تحريم ،افرادی بودند
که بنا به گزارشھا ،در پولشويی برای حزبﷲ دست داشتند" .ترامپ ايران را به خاطر آزمايش موشکی تحريم کرد"،
واشنگتن پست 3 ،فوريه .2017
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آرامش جبھهی جنوب؟

ھرچند ھدف اصلی حزبﷲ در سوريه حفظ حکومت آن کشور است ،نقش خود را به عنوان ادامه دھندهی جنگ
سال 2006عليه اسرائيل نيز ترسيم کردهاست .بر اساس اين روايت ،اياالت متحده ،اسرائيل و عربستان سعودی
کردن کار "محور مقاومت" از طريق قطع پيوندی که اين
در ھمدستی با يکديگر ،از بحران سوريه برای تمام
ِ
محور را پابرجا نگه داشته ،يعنی حکومت اسد ،بھره میگيرند .يک مقام ارشد حزبﷲ گفت:
سوريه ،حلقهی ارتباطی ايران و مقاومت )حزبﷲ( است .اگر اين ارتباط از ميان برود ،لبنان در موقعيت
بینھايت دشواری قرار خواھد گرفت ،يعنی ميان اسرائيل و يک سوريهی طرفدار اسرائيل .برای ھمين است
62
که ما وارد سوريه شديم و در آنجا میجنگيم.
از جنگ سال  ،2006ده سال میگذرد .معادلهی دوران پس از جنگ – يعنی بازدارندگی متقابل بر پايهی ترس
ھر يک از طرفين از اين که جنگ بعدی ممکن است گستردهتر و ويرانگرتر باشد – ھر دو طرف را از تشديد
تنشھا بازداشتهاست .حسن نصرﷲ در مصاحبه ای که مدت کوتاھی پس از پايان جنگ انجام داد ،گفت" :از من
بپرسيد ،اگر میدانستم که يک درصد ھم احتمال داشته باشد که ربودن )دو سرباز اسرائيلی به دست حزبﷲ( به
چنين جنگی منجر شود ،آن کار را می کردم؟ جواب من اين است» :نه ،ابدا« ،به داليل انساندوستانه ،اخالقی،
63
اجتماعی ،امنيتی ،نظامی و سياسی".
جنگ سوريه ممکن است متغيرھای جديد و خطرناکی وارد معادله کردهباشد ،ولی دغدغهی حزب ﷲ برای
جنگيدن با شورشيان سوری ،اين گروه را حتا از فکر رويارويی جديدی با اسرائيل در جنوب لبنان بازداشته
است .در سال  ،2012حزبﷲ گفت که درگيری سوريه تاثيری بر توان رزمیاش در مقابل اسرائيل نگذاشته،
ولی اکنون وضع عوض شده  ،چرا که حزب ﷲ ناچار شدهاست بخش عمدهی منابع مالی ،نظامی و انسانی خود
را به جنگ در سوريه اختصاص دھد .درگيری حزب ﷲ در سوريه ھمچنين باعث رويگردانی بخشھای مھمی
از جوامع لبنان و سوريه از حزبﷲ شده ،و اين گروه را در جبھهی اسرائيل آسيبپذير ساختهاست – نکته ای که
64
از چشم استراتژيستھای اسرائيل دور نماندهاست.
دشوار بتوان پيشبينی کرد که بيشتر لبنانیھا چه واکنشی به دور تازهای از درگيری با اسرائيل نشان خواھند
داد؛ ممکن است مثل سال  ،2006بسياری از آنھا از حزب ﷲ حمايت کنند 65.ولی جای شگفتی ھم نخواھد بود
اگر بسياری ديگر ،به ويژه در جامعهی سنی لبنان و سوریھای مخالف حکومت ،درگيری را فرصتی برای
انتقام جويی بيابند .يک تحليلگر لبنانی گفت" :در سال  ،2006خيلی از لبنانیھا حزب ﷲ را مقصر شروع جنگ
میدانستند .آن زمان ،صدای عدهای شنيده میشد که آرزو میکردند اسرائيل برندهی جنگ باشد ،تا شرّ حزبﷲ
66
کم بشود .بعد از جنگ سوريه ،در خيلی از مناطق سنینشين ،اين احساس به شکل تصاعدی رشد کرده است".
در اظھار نظری مشابه ،يک روزنامهنگار سوری گفت:

 62مصاحبهی گروه بحران ،مقام ارشد حزبﷲ ،بيروت ،مه  .2016حزبﷲ کرارا گروهھای مسلح و اپوزيسيون سياسی
سوريه را متھم کرده که به منافع اسرائيل و غرب خدمت میکنند.
 63النھار 27 ،اوت .2006
 64يک مقام ارشد حزبﷲ گفت" :ما نيروھای ويژهای داريم که مختص جنگ با اسرائيلاند؛ نيروھای ما در سوريه فرق
دارند" .مصاحبهی گروه بحران ،بيروت ،ژوئن  .2012يک مقام دفاعی اسرائيل گفت" :حزبﷲ مايل است اوضاع را آرام
نگه دارد .ھنوز جلوی حزبﷲ گرفته نشده .نصرﷲ گفت که که اگر میدانست چه بھايی خواھدپرداخت وارد جنگ )(2006
نمیشد....نيروھایشان پراکنده شدهاند و تحريمھای بينالمللی ،منابع مالی آنھا را ھدف گرفتهاست" .مصاحبهی گروه بحران،
تل آويو ،اکتبر  .2016ھر دو طرف متوجهاند که ريسک بسيار باالتر رفتهاست .يک مقام دفاعی ديگر اسرائيل تھديد کرد:
"ما باليی به سر لبنان میآوريم که از جنگ دوم جھانی به اين سو نديده باشد .ما لبنان را له میکنيم و با خاک يکسان میکنيم.
آنھا توانايیھایشان را افزايش دادهاند و االن  100ھزار موشک دارند .امروز يک بازدارندگی متقابل بين ما ھست ،و
ھيچکس خواھان جنگ نيست" .مصاحبهی گروه بحران ،تل آويو ،اکتبر  .2016يک مقام شورای امنيت ملی اسرائيل که
بهتازگی بازنشسته شده ،گفت سه دليل وجود دارد که حزبﷲ قادر االن قادر به جنگی ديگر با اسرائيل نيست" :آسيبی که در
سال  2006به آنھا و کشور لبنان وارد شد؛ بازدارندگی حاصله ،که ناشی از اين واقيعت است که تا سالھا ،غيرسنیھا بيم
خواھند داشت که سنیھا به دختران شش سالهی شيعهی تجاوز کنند و آنھا را تکهتکه کنند؛ و خويشتنداری ايران تا لحظهی
مناسب" .مصاحبهی گروه بحران ،اکتبر 2016
 65وليد جنبالط ،رھبر دُروزھا ،گفت" :خيلی از سوریھا و لبنانیھا پشت سر حزبﷲ بسيج میشوند....اسرائيل ھنوز دشمن
شماره يک ماست" .مصاحبهی گروه بحران ،بيروت ،ژوئن .2014
 66مصاحبهی گروه بحران ،طرابلس ،سپتامبر .2016

بن بست حزب ﷲ در سوريه
گزارش شماره  175گروه بين المللی بحران 14 ،مارس 2017

Page 14

يک جنگ جديد با اسرائيل ممکن است برای عدهای تبديل به عاملی وحدتبخش شود ،بهويژه اگر شاھد
مجازات دستهجمعی معمول از سوی ارتش اسرائيل باشيم .ولی خيلی از سوریھا )که در سال 2006
آوارگان شيعه لبنانی را بهگرمی خوشامد گفتند( نفرت عميقی از حزبﷲ دارند که حاال بيشتر از نفرتی است
67
که از اسرائيل دارند.
اسرائيل درگير شدن حزبﷲ در سوريه را به دقت زيرنظر داشتهاست .اسرائيل ھرچند نگران دستيابی حزبﷲ
بيم تغيير دادن مسير
به تسليحات و مھارتھای جديد به دليل تماس با نيروھای نظامی روسيه است ،ولی از ِ
درگيری به سمت خو ِد اسرائيل ،از دخالت مستقيم خودداری کرده و ترجيح داده تا نيروی حزبﷲ در جنگی
فرسايشی تحليل برود 68.با اين ھمه ،اسرائيل خطوط قرمز خود را مشخص کرده :انتقال سالحھای پيچيدهی
دوربرد و نقطهزن از ايران به حزبﷲ؛ تالش جنگجويان حزبﷲ ،با حمايت ايران ،برای به دست آوردن
جایپايی در بلندیھای جوالن ،بسطِ خط اول جبھهی حزبﷲ با اسرائيل از لبنان به عمق خاک سوريه؛ و
حملهھای موشکی عمد يا غيرعمد از قلمرو سوريه به خاک اسرائيل ،فارغ از
عامل چنين حمالتی 69.به عنوان
ِ
اقدامی ھشداردھنده و بازدارنده ،اسرائيل چند بار در خاک سوريه به محمولهھای تسليحاتی که میگويد ايران
برای حزبﷲ فرستادهبود حمله کرده ،و به شکلی روشمند – از طريق ھدف گرفتن مواضع حکومت سوريه – به
70
موشکاندازی از درون خاک سوريه پاسخ داده است.
ظاھرا مقام ھای اسرائيل نگرانی ويژهای از اين دارند که حزبﷲ ممکن است با کمک ايران بکوشد از خالء
قدرت در جنوب سوريه استفاده کند تا يک شبکهی نظامی زيرزمينی در اطراف قنيطره در نزديک مرز اسرائيل
راه بيندازد و در آنجا نيرو جمع کند 71.در ژانويه  ،2015در حملهی يک ھليکوپتر اسرائيلی ،شش تن کشته
شدند ،از جمله يک فرمانده حزبﷲ ،يک افسر سپاه پاسداران ايران ،و جھاد مغنيه ،فرزند فرمانده نظامی فقيد
حزبﷲ ،عماد مغنيه .يک روزنامهی چاپ اسرائيل از قول منابع اطالعاتی غرب نقل کرد که به ادعای آنھا،
واحدی به رھبری جھاد مغنيه در حال برنامه ريزی برای "حمله به اسرائيل با راکت ،موشک ضدتانک و بمب
بود ،و قصد داشت عوامل تروريستی خود را به درون خاک اسرائيل بفرستد" 72.منابع مختلفی ادعا می کنند که
73
حزبﷲ نيروھای دولتی سوريه را در آن منطقه آموزش دادهبود.
بسيار بعيد است که حزبﷲ بدون حمايت و سرپرستی ايران ،فعاليتھای نظامیاش در جوالن را پیگيری
کند .مرگ مغنيه و يک افسر ايرانی حاکی از آن است که اقدامات حزبﷲ و ايران به دقت ھماھنگ شدهاند.
نصرﷲ در سخنرانی گراميداشت "شھدای قنيطره" در پی حملهی ھليکوپتر اسرائيلی ،اعالم کرد:
"ما در مقاومت اسالمی لبنان ،ديگر قواعد )سابق( جنگی را )که جبھهی لبنان را از رابطهی اسرائيل با
سوريه مجزا نگه میداشت( به رسميت نمیشناسيم  ....وقتی با تجاوز و ترور روبرو ھستيد ،قواعد جنگی
74
جدايی جبھهھا را قبول نداريم".
معنايی ندارد .ما ديگر
ِ
حدود يک سال پس از آن ،در يک حملهی ھوايی اسرائيل در حومهی دمشق ،سمير قنطار کشتهشد .گفته میشد
که قنطار فرمانده "مقاومت سوريه برای رھايی جوالن" بود – يک گروه گمنام مورد حمايت حکومت سوريه که
سپاه پاسداران ايران و حزبﷲ به آن مشاوره میدادند و تجيھزش میکردند 75.دو ھفته بعد ،ظاھرا در پاسخ به
 67مصاحبهی گروه بحران ،بيروت ،اکتبر .2016
" 68آموزش نظامی روسھا به حزبﷲ در سوريه" ،موسسه واشنگتن برای سياست خاور نزديک 24 ،دسامبر .2015
 69مصاحبهھای گروه بحران ،بيتالمقدس ،تل آويو 29-28 ،سپتامبر  .2016يک مقام وزارت خارجه اسرائيل گفت" :اگر
در جوالن به ما شليک بشود تالفی میکنيم .ھمهی حمالت عليه ما به دست شرکای محلی بوده ،از جمله گروهھای دُروز و
جھاد اسالمی فلسطين" .مصاحبهی گروه بحران ،بيت المقدس ،اکتبر  .2016يک ديپلمات روس در مورد واکنش اسرائيل
گفت" :ھمهی حمالت تالفیجويانه از مواضع دولتی در بخش شمالی جنوب سوريه بوده است ".مصاحبهی گروه بحران ،اکتبر
.2016
" 70حمالت اسرائيل در سوريه نشاندھندهی بيم از زرادخانهی رو به گسترش حزبﷲ است" ،الجزيره 27 ،آوريل .2015
"اسرائيل در واکنش به راکتاندازی در شمال ،به سوريه حمله کرد" ،ھاآرتص 21 ،اوت .2015
 71مصاحبهھای گروه بحران ،مقامھای اسرائيل ،تل آويو و بيتالمقدس ،سپتامبر-اکتبر .2016
" 72به گفتهی منابع ،در حملهی اسرائيل به سوريه ،پسر رھبر فقيد حزبﷲ کشته شد" ،ھاآرتص 18 ،ژانويه .2015
 73ھمان؛ و مصاحبهھای و مصاحبهھای تلفنی گروه بحران ،روزنامهنگاران و کنشگران ھوادار و مخالف حکومت ،بيروت،
آوريل  -2015مه .2016
 74المنار 30 ،ژانويه .2015
" 75مبادلهی زندانيان با حزبﷲ شروع شد" ،الجزيره 16 ،ژوئيه 2008؛ "نقش مرموز مامور کشتهشدهی حزبﷲ"،
الجزيره 22 ،دسامبر  .2015قنطار در سال  2008پس از  30سال حبس در اسرائيل در ازای بازگشت اجساد دو سرباز
اسرائيلی که حزبﷲ در سال  2006به اسارت گرفت آزاد شد و کمی بعد به حزبﷲ پيوست .بنا به گزارشھا ،گروھی که

بن بست حزب ﷲ در سوريه
گزارش شماره  175گروه بين المللی بحران 14 ،مارس 2017

Page 15

اين حمله ،يک واحد حزبﷲ که "قنطار" نامگذاری شدهبود ،بمبی را منفجر کرد که ھدفاش يک واحد گشتی
ارتش اسرائيل در منطقهی مورد مناقشهی مزارع شبعا در جنوب لبنان بود .اسرائيل ھم به نوبهی خود مناطقی را
در جنوب لبنان گلولهباران کرد 76 .در ھيچيک از حمالت تلفاتی گزارش نشد ،و ھر دو طرف ظاھرا به قواعدی
که تلويحا پس از جنگ  2006بر سرش توافق کردهبودند پايبند ماندند :حزبﷲ پاسخ خود را به منطقهی مزارع
شبعا – که ادعا میکند ھنوز در اشغال اسرائيل است – محدود نگه داشت ،و اسرائيل از نشان دادن واکنش
نامتناسب پرھيز کرد.
در مجموع ،بيم از پيامدھای غيرقابلپيشبينی و غيرقابلمديريت ،اين دو بازيگر را به خويشتنداری
واداشتهاست .بااينھمه ،ھر دو طرف میگويند که دارند برای جنگ ديگری آماده میشوند ،جنگی که تصور می
رود در ھر دو جبھهی لبنان و سوريه رخ دھد .يک مقام حزبﷲ گفت" :دير يا زود ،يک درگيری بين ما و
اسرائيل اتفاق میافتد ،و ما داريم برای آن روز آماده میشويم" .يک مقام اسرائيل گفت که حزبﷲ در حال
حاضر در جنوب لبنان " 100ھزار راکت به سمت ما نشانه رفتهاست" .ھمچنان که گروه بحران در سال 2010
در بارهی لبنان نوشت" ،دنيا بايد دعا کند که ترس از يک درگيری فاجعهآميز ،ھمچنان دليل کافی برای پرھيز دو
77
طرف از تحريک نکردن يکديگر باشد".

قنطار رھبری میکرد قصد راهاندازی جنبشی مسلح در جوار مرز را داشت .يک تحليلگر لبنانی نزديک به حزبﷲ گفت:
"تصادفی نبود که حزبﷲ ،قنطار را که دُروز بود برای اين عمليات انتخاب کرد .ريشهھای فرقهای او احتماال به عضوگيری
سوریھای اھل جوالن که اکثرا دُروز ھستند کمک کرد" .مصاحبهی گروه بحران ،بيروت ،فوريه .2017
 76االخبار 4 ،و  6آوريل .2016
 77مصاحبهھای گروه بحران ،بيروت ،آوريل  ،2016تل آويو 29 ،سپتامر  .2016گزارش خاورميانه شماره  ،97طبلھای
جنگ :اسرائيل و "محور مقاومت" 2 ،اوت .2010
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ّی عقيدتی
حزبﷲ از زمان تولدش در ھنگامهی تھاجم سال  1982اسرائيل ،دائما پيوندھايش با ايران را ،که مرب ِ
و حامی نظامی آن است ،توسعه داده ،ولی به گفتهی مقامھای ايران و حزبﷲ ،در سياستھای داخلی لبنان،
خودمختار باقی ماندهاست 78.بااينھمه ،از نظر نظامی ،حزبﷲ به ابزاری در دست سياست خارجی تھران – و
به ويژه نياز ايران به يک "پايگاه عملياتی خط اول" يا "عمق استراتژيک" آن برای باز داشتن اسرائيل از حمله
به خاک خود ايران – تبديل شدهاست .از ھمان سال  ،1982سپاه پاسداران صدھا کوماندو به لبنان فرستاد تا به
جنگجويان نوپای "حزب خدا" را – که در آن زمان چيزی بيش از آميزهای از گروهھای مسلح شيعه نبود – در
مقابله با تھاجم اسرائيل ،مشاوره و آموزش بدھد 79.در اين زمان بود که انقالب اسالمی ايران که تنھا سه سال از
80
عمرش میگذشت مشتاق به وجود آوردن انقالبھايی مشابه در جھان اسالم بود.
با گرويدن به دکترين واليت فقي ِه آيتﷲ خمينی ،حزبﷲ ايدئولوژیای را ارائه داد که تا پيش از آن
محبوبيت چندانی در جامعهی شيعهی لبنان نداشت ،و به اين ترتيب راه را برای مجموعهی تازهای از باورھا و
رفتارھای مذھبی ،فرھنگی و اجتماعی ھموار ساخت 81.بسياری از منتقدان حزبﷲ ،اين دکترين را دليل روشنی
بر سرسپردگی حزبﷲ به ايران میدانند ،ولی واقعيت پيچيدهتر است .در طول سالھا ،رابطهی ارباب-رعيتی
ايران و حزبﷲ به نوعی وابستگی متقابل – ھرچند نابرابر – تحول يافتهاست .عوامل متعددی به تحول اين
رابطه کمک کردهاند :مقاومت حزبﷲ در برابر اشغال بخشھايی از لبنان به دست اسرائيل ،که در نھايت
اسرائيل را به بيرون کشيدن نيروھايش از آن کشور ترغيب کرد؛ نفوذ فزايندهی حزبﷲ در ميان شيعيان لبنان؛ و
مشروعيت و حمايت مردمی گسترده از آن در دنيای عرب.
تغييری عمده در اين رابطه در سال  2006پديد آمد ،زمانی که حزبﷲ نشان داد که سرمايهگذاری
درازمدت نظامی و مالی ايران ،به ثمر نشستهاست .حزبﷲ در برابر اسرائيل کوتاه نيامد و دو ھدف اسرائيل را
از جنگ عليه حزبﷲ ناکام گذاشت :رھايی دو سرباز اسرائيلی ،و نابودی شاخهی نظامی حزبﷲ 82.بهرغم
کشته شدن بيش از ھزار غيرنظامی و ويرانی گسترده در لبنان ،حزبﷲ "پيروزی مقدس" خود را جشن
گرفت 83.جان به در بردن در مقابل نيرومندترين ارتش خاورميانه ،حزبﷲ را به بخشی الينفک از محوری در
حماس مستقر در غزه نيز بخشی از آن بودند  --و نيز به نيروی قدرتمندی
حال شکلگيری  --که سوريه و گروه
ِ

 78ايران میگويد در نقش سياسی حزبﷲ در لبنان دخالت نمیکند .يک مقام ايران گفت" :مسائل داخلی لبنان 100 ،درصد
به حزبﷲ مربوط است" .يک مقام ديگر پرسيد" :ما چطور میتوانيم به حزبﷲ تکليف کنيم که در لبنان چه کند؟ حزبﷲ
امور داخلی لبنان را بسيار بھتر از ما درک میکند .کامال بهعکس ،اغلب ما ھستيم که از دانش حزبﷲ بھره میبريم تا درک
بھتری از لبنان و منطقه به دست بياوريم" .مصاحبهی گروه بحران ،تھران ،مه  .2016مقامھای حزبﷲ نيز بر خودمختاری
حزبﷲ در داخل لبنان تاکيد کردند .مصاحبهھای گروه بحران ،بيروت ،ژوئن  -2012اکتبر .2013
 79مصاحبهھای گروه بحران ،ديپلمات ارشد ايرانی ،استانبول ،مارس 2016؛ استراتژيست سپاه ،تھران ،مه  .2016به گفته
ی نزار حمزه ،ايران  1500مشاور سپاه را به منطقهی درهی بقاع که زير کنترل سوريه است اعزام کرد تا شبهنظاميان
شيعه را برای جنگ با اسرائيل آموزش دھد" .حزبﷲ لبنان :از انقالب اسالمی تا تطبيقپذيری سياسی" ،ترد ورلد کوارترلی،
سال  ،14شماره  .1993 ،2ترکيبی از گروهھای محلی شيعه در سال  1984نام " حزبﷲ" به خود گرفت .به گفته بيانيهی
تاسيساش در سال " ،1985نامهی سرگشاده به مستضعفين" ،اين گروه خود را "مقاومت اسالمی لبنان" نيز میخواند .ھيثم
مزاحم" ،حزبﷲ از تولد تا جنگ ژوئيه ) ،"(2006-1982بدون تاريخ،
.www.forum.qawem.org/showthread.php?t=76826
 80دفتر نھضتھای آزادیبخش که اندکی پس از انقالب تاسيس شد ،زير نظر آيتﷲ حسينعلی منتظری )يار نزديک آيتﷲ
روحﷲ خمينی( فعاليت میکرد و وظيفهاش صدور انقالب به سراسر جھان اسالم بود .اين دفتر در سال  1987در وزارت
خارجه ادغام شد و به حاشيه رفت.
خاص اسالم شيعی است که بر اساس آن ،در غياب امام مھدی ،دوازدھمين امام شيعيان که باوردارند
 81واليت فقيه ،مفھومی
ِ
غايب شده و ظھور خواھد کرد ،امت اسالم بايد زير زعامت فقيه باشد .اصل پنجم قانون اساسی ايران می گويد" :در زمان
غيبت حضرت ولی عصر )عجل ﷲ تعالی فرجه( ،در جمھوری اسالمی ايران واليت امر و امامت امت بر عھده فقيه عادل و
با تقوی ،آگاه به زمان ،شجاع ،مدير و مدبر است که طبق اصل يکصد و ھفتم عھدهدار آن میگردد ".به طريقی مشابه ،در
دھهی  ،1980سلفی گری در ميان مسلمانان سنی لبنان حضوری بسيار حاشيهای داشت.
 82در پيامد آن ،يک تحقيق دولت اسرائيل به اين نتيجه رسيد که جنگ" ،شکستی بزرگ و جدی" بودهاست .واشنگتن پست،
 31ژانويه  .2008امروزه دستگاه دفاعی اسرائيل عقيده دارد که اين جنگ باعث ايجاد بازدارندگی موفقی شده که بيش از
يک دھه برجا ماندهاست .مصاحبهی گروه بحران ،مقام دفاعی اسرائيل ،تل آويو ،ژانويه .2017
83
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در لبنان ،با اھميتی منطقهای بدل کرد 84.نقطهی عطف دوم ،جنگ در سوريه بود .ھرچند اين درگيری باعث
افزايش وابستگی حزبﷲ به ايران شد ،ولی در عين حال حزبﷲ را به عنوان کارآمدترين شريک نظامی محور
مقاومت که نقشی حياتی در حفظ حکومت سوريه داشت ،تثبيت کرد.
ايران حامی تزلزلناپذير ،تامين کنندهی اصلی تسليحات ،و نيز تمامی ديگر جنبه ھای توان رزمی حزبﷲ -
 بهويژه تدارکات و آموزش – بوده است .جنگجويان حزبﷲ مھارتھای خود را عمدتا از مشاوران ايرانی )کهخود در جنگ  1980تا  1988با عراق آبديده شدهاند( در اردوگاهھای آموزشی در لبنان ،سوريه و ايران کسب
کرده اند .اطالعات قابلاعتمادی در بارهی ميزان حمايت مالی ايران از فعاليتھای سياسی و خدمات اجتماعی
حزبﷲ در دست نيست؛ برآوردھا ميان  100تا  400ميليون دالر در سال متغير است .در پی جنگ سال
 ،2006بنا به گزارشھا ايران تا يک ميليارد و دويست ميليون دالر برای بازسازی و غرامت قربانيان جنگ
85
)بهويژه ھواداران حزبﷲ( پرداخت کرد.
در مورد ھزينهھايی که ايران برای عمليات جنگی حزبﷲ در سوريه پرداخته نيز اطالعات موثقی در دست
نيست ،ولی منطقی است تصور شود که عمدهی نيازھای مالی و نظامی آن را ايران تامين کرده باشد .نصرﷲ در
واکنش به تحريمھای آمريکا در ژوئن  2016گفت "بودجهی حزبﷲ ،درآمدش ،ھزينهھايش ،ھر چه که
میخورد و مینوشد ،سالحھا و راکتھايش ،ھمه از جمھوری اسالمی ايران میآيد ....تا زمانی که ايران پول
داشتهباشد ما ھم پول داريم" .اين گفته ،نشاندھندهی وابستگی مستمر حزبﷲ به ايران است ،و اين که حتا اگر
بخواھد ھم ،بعيد است بتواند مستقل از حامیاش ،استراتژی خاص خودش را در سوريه دنبال کند 86.بااينھمه،
اين امر ھمچنين نقش حياتی حزبﷲ را در حفظ محوری که برای تھران از اھميتی فوقالعاده برخوردار است،
آشکار میسازد.
مقامھای ايران تاکيد کردهاند که رابطهی ميان دوطرف ،ماھيت متقابل دارد .يک مقام ايران گفت" :ھمکاری
و ھماھنگی ميان ما بسيار نيرومندتر شدهاست .به دليل اين مناقشه ،ما اکنون مسير و سرنوشت مشترکی داريم".
يک مقام ديگر ايران ،از دست دادن حزبﷲ را به قطع عضو تشبيه کرد" :دشمنان ما میخواھند با حمله به دست
راست ما ،که حزبﷲ نماد آن است ،ما را تضعيف کنند" 87.در داخل لبنان ،دشمنان حزبﷲ آن را به قربانی
کردن منافع لبنان به خاطر ايران از طريق ورود به جنگ سوريه متھم میکنند .يک مقام "جريان آينده" اعتقاد
مشترک بسياری از دشمنان حزبﷲ را اين گونه منعکس کرد" :حزبﷲ با دخالت در سوريه دارد امنيت و
اقتصاد لبنان را در خدمت ھدفھای ارباباش ايران به خطر میاندازد" 88.بااينھمه ،اين گفته ،واقعيت پيچيدهای
را ناديده میگيرد .حضور حزبﷲ در سوريه به ھمان اندازه نيز ناشی از ميل به بقای خويش است.
بهعکس ،درگيری حزبﷲ در نقاط ديگر منطقه ،بهويژه در يمن ،ھيچ ارتباط مستقيمی با منافع آن يا
مواضعاش در لبنان يا سوريه ندارد؛ و تاثير نيز بر درگيریاش با اسرائيل نگذاشتهاست .حزبﷲ با تامين
پشتيبانی آموزشی و تدارکاتی برای شورشيان حوثی ،و با عھدهدار شدن نقش اساسی در درون محور به عنوان
 84العربيه 10 ،اوت  .2007افزون بر دو اسير ،در جنگ  34روزه 119 ،نظامی اسرائيلی کشته و  628نفر زخمی
شدند .بر اثر شليک حدود  4000راکت حزب ﷲ 44 ،غيرنظامی اسرائيلی کشته و حدود  1000نفر زخمی شدند .وزارت
خارجه .https://tinyurl.com/jdvazdf ،يک مقام حزبﷲ گفت" :جنگ  2006نقطه عطفی در مسير حزبﷲ
بود....اين جنگ اعتماد )متحدان( و ترس )دشمنان ما( را افزايش داد" .مصاحبهی گروه بحران ،بيروت ،مه .2009
 85در زمينه کمک نظامی ،مصاحبهھای گروه بحران ،مقامھا و اعضای حزبﷲ ،بيروت ،جنوب لبنان ،بقاع-2010 ،
" .2016رديابی پولی که حزبﷲ از ايران میگيرد پيچيده است" ،االخبار 31 ،ژوئيه  .2012يک تحليلگر لبنانی با
پيوندھايی با حزبﷲ گفت که اين برآوردھا ممکن است گمراهکننده باشند ،زيرا "حمايت ايران از حزبﷲ اساسا غيردولتی
است و در نتيجه ،در ھيچ بودجه رسمیای در لبنان ذکر نمیشود" .مذکور در ھمان.
 86مقاله ای در فوريه  ،2017اين رابطهی دشوار ،و شکايتھای جنگجويان و فرماندھان را در بارهی دخالت فرمانده
نيروی قدس سپاه در تمامی جزئيات عمليات نظامی آنھا )در سوريه( ،و فشار تھران برای تحميل اطاعت جنگجويان حزبﷲ
از ايران را در ابعادی بیسابقه توصيف کرد" .زير فرماندھی سليمانی ،حزبﷲ درخشش خود را از دست میدھد" ،موسسه
واشنگتن برای سياست خاور نزديک 22 ،فوريه  .2017يک ژنرال بازنشستهی ارتش لبنان با پيوندھايی نزديک به حزبﷲ
گفت" :اين تنشھا عادیاند؛ حتا ممکن است در خود ارتش ھم پيش بيايند .ممکن است ناشی از اين مسئله باشند که ايران در
سوريه مستشار و فرمانده ارشد دارد ،در حالی که حزبﷲ بيشتر جنگجو به آنجا اعزام کرده .ولی ھيچ نشانهای از شکافی
عميقتر نيست .استراتژی و ھدفھای حزبﷲ و ايران در سوريه کامال ھمسو ھستند .ولی حزبﷲ زير فشار مالی بوده و
مجبور شده پرداخت حقوقھا را در موسسهھای مختلفی عقب بياندازد .اين نتيجهی فشار سياسی ايران نيست ،نتيجهی وضع
اقتصادی است" .مصاحبهی گروه بحران ،بيروت ،مارس .2017
 87العربيه 25 ،ژوئن  .2016مصاحبهھای گروه بحران ،تھران ،مه  .2016يک مقام ديگر گفت" :ھدف ايران از تصميم
به دخالت در سوريه ،حفظ ھمان مقاومتی است که حزبﷲ نماد آن است .حزبﷲ است که بيمھا و نگرانیھا را به رھبری
ايران منعکس کردهاست" .مصاحبهی گروه بحران ،تھران ،مه .2016
88مصاحبهی گروه بحران ،طرابلس ،ژوئن .2015
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سردمدار شعارھای ضد نقش عربستان سعودی در يمن ،شايد میخواھد ھزينهی حمايت از شورشيان سوری را
به عربستان نشان بدھد .با اين کار ،حزبﷲ مستقيما منافع ايران را نمايندگی میکند – زيرا خودش ھيچ منافع
مستقيم ژئواستراتژيکی در جنوبیترين نقطهی شبه جزيرهی عربستان ندارد – و مخالفاناش آن را متھم میکنند
89
که روابط لبنان و رياض را تخريب میکند.
.B

سوريه :يا اسد يا ھيچ

ت پيدايشاش ،تا
رابطهی حزبﷲ با حکومت سوريه دچار تحول شده است :از رابطهای سست در سال نخس ِ
رابطهی رعيت-ارباب پس از پايان جنگ داخلی لبنان در سال  ،1990به رابطهای استراتژيک و دوستانه از
زمان به قدرت رسيدن بشار اسد در سال  90.2000اتحاد اين دو پس از سال  2005ژرفتر شد .پس از آن که
ِ
عربستان سعودی ،فرانسه ،اياالت متحده و چند کشور ديگر ،بشار اسد را متھم به صدور دستور ترور رفيق
حريری کردند ،حزبﷲ به دفاع از اسد برخاست .دمشق ھم در جنگ سال  2006لبنان ،اين حمايت را پاسخ
گفت 91.حزبﷲ که زمانی برای حفظ جايگاه نظامی خود به سلطهی حافظ اسد در لبنان وابسته بود ،اکنون در
حفظ حکومت پسر او در سوريه نقشی کليدی يافتهاست .امروز ،اتحاد ميان اين دو ،انداموار است :چشمانداز
اضمحالل حکومت سوريه ،بهويژه اگر حکومتی سنی و دشمنخو جايگزيناش شود ،تھديدی عليه موجوديت
92
حزبﷲ است .حزبﷲ اعتقاد دارد که بعد از حکومت اسد ،نوبت خودش خواھد بود.
در سوريه ،حزبﷲ اھدافی دوگانه را دنبال کرده ،و از ھيچ اقدام مشورتی ،تدارکاتی و نظامی برای حمايت از
متحد خود دريغ نکردهاست .در ھماھنگی با استراتژی ايران ،حزبﷲ برای نجات حکومت سوريه جنگيده
است :کمکاش کرده تا اپوزيسيون مسلح را سرکوب کند ،کنترلاش را بر دمشق حفظ کند و مناطقی را که
برای بقای حکومت حياتی بودهاند باز پس گيرد .بااينھمه ،از ھمان آغاز ،حزبﷲ کوشيدهاست از منافع مستقيم
خودش ھم حراست کند :جنگيدن در مناطق قصير و قلمون در امتداد مرز برای ايجاد ناحيه ای حايل عليه
حمالت جھادیھای سوريه به داخل لبنان ،صيانت از خط تدارکاتی حياتی با ايران ،و محافظت از دو زيارتگاه
93
شيعه در سوريه.

 89سمير جعجع ،رھبر نيروھای لبنانی ،که بيانيهی نصرﷲ را برای لبنان زيانبار توصيف کرد ،پرسيد":حمله به عربستان
سعودی چه خدمتی به منافع عاليهی لبنان می کند؟ مگر عربستان سعودی با لبنان چه کرده؟" الحيات 19 ،آوريل .2015
 90سوريه با نگرانی شاھد پيدايش حزبﷲ بود و در طول جنگ داخلی لبنان ،از طريق جنبش امل ،شريک شيعی خود در
لبنان ،با آن جنگيد .به دليل تحمل دمشق ،حزبﷲ تنھا گروه شبهنظامی لبنانی بود که تحت توافقھای  1989طائف و بر
اساس سوابق "مقاومتی" خود ،از خلع سالح گريخت .بااينھمه ،تنشھای گاه و بيگاه ادامه يافت .در سال  ،1993ارتش لبنان
که آن زمان زير نفوذ سوريه بود ،به روی تظاھرکنندگان حزبﷲ در ضاحيه که به توافق اول اسلو ميان اسرائيل و سازمان
آزاديبخش فلسطين اعتراض میکردند آتش گشود .حزبﷲ اين تظاھرات را بهرغم ھشدار دولت لبنان و مقامھای سوريه
ترتيب داد که میگفتند ممنوعيت تظاھرات را به اجرا خواھند گذاشت .الفا لملعوم“La Syrie et le Hizbollah: ،
”? ،Partenaires sous contrainteدر سابرينا مروين )ويراست() Le Hezbollah: état des lieux ،پاريس،
.(2008
 91در پی اعتراضھای گسترده ضدسوری به ترور حريری ،حزبﷲ تظاھرات عظيمی در بيروت به طرفداری از نقش
سوريه در لبنان برپا کرد .شعار تظاھرات ،که نام خود را به ائتالف ھوادار حزبﷲ  8مارس داد" ،سوريه ،تشکر" بود.
سخنرانی  8مارس  2005نصرﷲ .www.youtube.com/watch?v=YMf-bvXZQzY ،دمشق تسليم فشار داخلی و
بينالمللی شد و در آوريل  2005نيروھایاش را از لبنان بيرون کشيد .نصرﷲ به عنوان ھديهی خداحافظی ،تفنگی را که
حزبﷲ در جنگ  2006از اسرائيل به غنيمت گرفتهبود به رستم غزاله ،رئيس وقت اطالعات نظامی سوريه در لبنان داد.
السفير 29 ،آوريل  .2005حزبﷲ ھمچنين از کمک سوريه در جنگ  2006قدردانی کرد .نصرﷲ اعالم کرد" :سوريه نه
تنھا گذرگاھی به سوی مقاومت ،بلکه يک حامی نظامی واقعی بود....مھمترين موشکھايی که روی حيفا و مرکز اسرائيل
فرود آمدند ،موشکھايی بودند که سوريه....در اختيار مقاومت گذاشت" .نصرﷲ 18 ،ژوئيه  .2012به ھمان اندازه مھم،
حمايت استراتژيک و سياسی سوريه بود .اسد از رھبران عربی که حزبﷲ را به تحريک شروع جنگ متھم میکردند ،لقب
"نيمچه مرد" داد .الجزيره 20 ،اوت .2006
 92مصاحبهھای گروه بحران ،مقامھا و ھواداران حزبﷲ ،بيروت ،مه -2012اوت .2016
 93سوريه جمعيت شيعهی اندکی )کمتر از يک درصد( دارد ،ولی دو زيارتگاه مھم شيعی ،بر مزار زينب ،نوهی محمد
پيامبر اسالم از امام علی ،و رقيّه ،دختر امام حسين ،فرزند علی ،ساخته شدهاند .زيارت حرمھای واقع در سوريه ،عراق،
ايران و نقاط ديگر ،رسمی معمول در جھان شيعه است .يک روحانی لبنانی توضيح داد" :مردان جوان ما وقتی میشنوند که
تکفيریھا ممکن است قبور سيّده زينب و سيده رقيّه را ويران کنند ،خونشان به جوش میآيد....آنھا برای حفاظت از اين
حرمھا برای ھر کاری آمادهاند" .مصاحبهی گروه بحران ،جنوب لبنان ،مه  .2016نصرﷲ گفت" :تخريب زيارتگاه سيّده
زينب ممکن است به جنگ فرقهای منجر شود....ما  40تا  50رزمنده )برای محافظت از آن( اعزام کردهايم" .ناو 3 ،دسامبر
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در پیگيری اين اھداف ،حزبﷲ بهندرت از حکومت سوريه فاصله گرفته ،و اغلب ھماھنگ با مقاصد
سياسی و نظامی آن عمل کردهاست .با آن که حزبﷲ شايد با ھدف اسد برای بازپسگيری کنترل بر تمامی خاک
سوريه ھمرای نباشد ،ولی مقامھای حزبﷲ ،تجزيهی سوريه – از جمله به صورت ترتيباتی برای خودگردانی يا
ديگر انواع تمرکززدايی – را تھديد قلمداد کردهاند 94.بااينھمه ،در پی مذاکرات صلح ژانويه  2017آستانه که با
ميانجيگری روسيه و ترکيه برگزار شد ،حزبﷲ ميان ترتيبات موقتی که اجازهی حاکميت محلی را بدھد ،با
ترتيباتی که راه را برای فدراليسم ھموار کند ،تمايز قائل شد:
گروهھای اپوزيسيون می خواھند که )ھر آتشبس يا توافق تمديد شدهای( به آنھا اجازهی خودگردانی محلی
بدھد .روسھا شايد با اين قضيه مشکلی نداشته باشند؛ آنھا پيشنھاد کردهاند که تجارت و رفت و آمد ميان
مناطق زير کنترل حکومت و مناطق زير کنترل اپوزيسيون آزاد باشد....حکومت سوريه....اين نظر را رد
میکند ،ولی شايد تا ابد بر سر اين موضع نماند .شايد چنين ترتيباتی – يعنی خودگردانی محلی – به صورت
95
موقت پذيرفتنی باشد ،تا زمانی که نھايتا منجر به فدراليسم نشود.
عجالتا ايران ،حزبﷲ و حکومت سوريه ھمچنان اعتقاد دارند که خودگردانی محلی میتواند پايهای شود برای
ايجاد مناطقی امن برای دشمن ،و واکنش زنجيرهای مھارناپذيری را در سراسر منطقه به راه اندازد که به پيدايش
دشمنانی جديد برای "محور مقاومت" منجر شود 96.به اين ترتيب ،حزبﷲ در نبردھای حکومت سوريه در
بيشتر بخشھای کشور ،شرکت کردهاست 97.از آن مھمتر ،بهرغم ادعاھای مکرر حزبﷲ مبنی بر اين که
راهحل سياسی را ترجيح میدھد ،مقامھای اين گروه ھرگز گزينه ھايی ارائه نکردهاند که فراتر از محدودهی تنگِ
شرايطِ اسد باشد :دستگاه امنيتی نبايد دست بخورد ،و تنھا امتيازاتی جزئی در زمينهی مسائل غيرامنيتی – از
قبيل سِ َمتھای وزارتی – داده شود؛ 98و اسد بايد به عنوان ضامن وحدت حکومت و نيز نيروھای مسلح آن،
رئيسجمھور باقی بماند .يک مقام ارشد حزبﷲ گفت:
طرف ديگر )اپوزيسيون و حامياناش( اعتقاد دارد که در غياب بشار ،حکومت به دو جناح رقيب تقسيم
میشود و آنھا میتوانند آنچه را که از راه نظامی به دست نياوردند ،از راه سياسی به دست بياورند )تغيير
سوريه به يک اردوگاه منطقهای رقيب( .برای ھمين است که اينقدر بر رفتن اسد اصرار دارند .اين اعتقاد
آنھاست ،نه ما .اگر ما ،ايرانیھا و روسھا حمايتمان را )در صورت کنار رفتن اسد( ھماھنگ کنيم،
99
حکومت يکپارچه باقی میماند.

 .2013زيارتگاهھا آسيبی نديده اند ،ولی جنگ فرقهای اکنون يک واقعيت است و حزبﷲ ھزاران جنگجو در سوريه مستقر
کردهاست.
 94مصاحبهی گروه بحران ،مقام ارشد حزبﷲ ،بيروت ،اکتبر .2016
 95مصاحبهی گروه بحران ،بيروت ،ژانويه .2017
 96يک مقام حزبﷲ توضيح داد" :بر اساس آنچه من از ايرانیھا شنيدهام ،آنھا با ھر نظام فدرالی مخالفاند ،چون فرايندی
است که اگر در سوريه شروع شود ،ممکن است به ايران ھم سرايت کند .در واقع فدراليسم از بعضی جھات بدتر از تجزيهی
کامل است ،چون وضعيت و رابطهی مبھمی )بين دولت محلی و مرکزی( به وجود میآورد که در عراق شاھدش بودهايم".
خودگردانی محلی را "تجزيهای که محور مقاومت
مصاحبهی گروه بحران ،بيروت ،ژانويه  .2017يک مقام ارشد حزبﷲ،
ِ
مخالف آن است" توصيف کرد .او گفت "الزم است سوريه يکپارچه بماند ،ولی بھتر اداره شود .در طول زمان ،آنھايی که
مناطق خودشان را کنترل می کنند ،نھادھای بھتری خواھند ساخت و اصرار به ماندن آن نھادھا در دست خودشان خواھند
کرد" .مصاحبهی گروه بحران ،بيروت ،اکتبر .2016
 97يک مقام ارشد حزبﷲ گفت" :در بعضی مناطق ما نقش رھبری داريم ،و حکومت سوريه به ما وابسته شده .ولی در
مناطق ديگر مثل درعا ،ما نقش پشتيبانی داريم :مصاحبهی گروه بحران ،بيروت ،اکتبر .2016
 98در سال  ،2013يک مقام ارشد حزبﷲ گفت" :اسد کنترل دستگاهھای نظامی و امنيتی را راھا نخواھدکرد .شايد
پستھای مشخصی در کابينه را ....از قبيل وزارت اقتصاد ،امور اجتماعی ،فرھنگ و اطالعات به اپوزيسيون بدھد".
مصاحبهی گروه بحران ،بيروت ،دسامبر .2013
 99اين مقام انکار نکرد که طرحی جايگزين )پلن بی( برای مرگ يا رفتن اسد وجود دارد ،ولی تاکيد کرد" :البته ما قرار
نيست ھر طرح جايگزينی را اعالم کنيم ،چون دشمنان ما بالفاصله به آن متوسل میشوند" .جايگزينی اسد "منتفی بود".
مصاحبهی گروه بحران ،بيروت ،آوريل  .2016در پی آن ،يک مقام ديگر حزبﷲ پيشتر رفت" :برای ايران ،حفظ وضعيت
ژئوپلتيکی سوريه )به عنوان بخشی از "محور مقاومت"(  ....اصل اساسی است .نتيجهی آن ھم فقط يک ھدف است:
نمیتوانيم بگذاريم اسد را از راه نظامی سرنگون کنند .ايران جايگزينی برای اسد ندارد ،ولی مسائل ديگر را قابل مذاکره
میداند....ايران مشکلی ندارد که سنیھا اکثريت پارلمان را داشته باشند .در ميان مولفهھای خارجی جنگ سوريه ،احتماال
)حزبﷲ( است که در اين مرحله نمیتواند نبود اسد را بپذيرد .برای ما ،اين مسئله مربوط به موجوديتمان است .ولی
مشارکت اپوزيسيون در دولت...برایمان مسئلهای نيست" .مصاحبهی گروه بحران ،بيروت ،ژانويه .2017
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ظاھرا حزبﷲ بر آن است که حضور اسد ،ارتش سوريه و نيروھای امنيتی وابسته به آن ،شبهنظاميان حامی
حکومت را متحد نگه داشته و از سقوط حکومت جلوگيری کردهاست 100.بااينھمه ،حزبﷲ متوجه است که اسد
نيز مانند سوريه از سال  2011به اين سو ،به شکل برگشتناپذيری عوض شدهاست 101.يک مقام حزبﷲ در
توضيح گفت" :اسدی که میشناختيم رفته ،و ديگر برنمیگردد .حاال اسد جديدی ھست ،ضامن حقوق اقليتھا،
نمايندهی بخشھايی از جمعيت ،و حافظ منافع منطقهای )ايران(" 102.اين اسد "جديد" برای آيندهی حزبﷲ اھميت
کليدی دارد.
سرانجام اين که حزبﷲ اعتقاد دارد که میتواند از طريق نظامی به اھدافاش برسد و از سازشھای
دردناک حين مذاکره ،بینياز شود .يک مقام ارشد حزبﷲ گفت" :اخالق در سياست جايی ندارد؛ سياست ،با نفوذ
و قدرت سر و کار دارد .طی....پنج سال ،بهخصوص در دو مرحلهی پياپی ،يعنی اول دخالت ايران و حزبﷲ،
و بعد دخالت روسيه ،حکومت سوريه مناطق کليدی را بازپس گرفت" .چند ماه بعد ،ھمين مقام افزود:
"اپوزيسيون دارد میبازد ،و بايد انتظار خيلی کمی )از مذاکرات( داشته باشد" .سقوط شرق حلب که در دست
103
شورشيان بود ،در نوامبر  ،2016تنھا میتواند حزبﷲ را در اين باور استوارتر کردهباشد.
حزبﷲ نقشھای مختلفی در جبھه بازی کرده :نيروھای ارتش سوريه ،جنگجويان )شبهنظامی( "نيروھای
دفاع ملی" و شبه نظاميان سوری را آموزش داده و سازماندھی کرده؛ رھبری نبردھای عمدهای – بهويژه در
مناطقی که مستقيما با امنيت خودش و خطوط تدارکاتیاش مرتبط بودهاند – را رھبری کرده؛ به تصرف و حفظ
اراضی کمک کرده؛ و نقش ميانجی را ميان نيروھای سوری و جنگجويان و مستشاران ايرانی ايفا کردهاست .در
مقابل ،ارتش سوريه ،پشتيبانی پيادهنظام سبک و اطالعات تجسسی در اختيار حزبﷲ گذاشتهاست 104.يک
جنگجو گفت" :اين که رھبری عمليات به عھدهی حزبﷲ باشد بستگی به ماھيت نبرد و عوارض منطقه دارد .در
يکی از نبردھای اخير در حومهی دمشق ،ما در کنار ھنگِ )عراقی( ابوفاضل عباس جنگيديم و رھبری عمليات
105
را به عھده داشتيم .در عملياتھای ديگر ،ما کل فرايند را از شناسايی تا پاکسازی به عھده داريم".
گھگاه ميان حزبﷲ و جنگجويان حکومت تنش پديد آمده ،که شايد ناشی از تفاوتھای فرھنگی ميان رويکرد
سکوالر ارتش سوريه )و سبک زندگی سکوالر حاکم در ميان بسياری از علویھا( از يک سو ،و گرايشھای
نيرومند مذھبی ايران و حزبﷲ از سوی ديگر باشد .يک روزنامهنگار که با حزبﷲ مرتبط است ،گفت:
"تفاوتھای فرھنگی واقعا وجود دارند .بعضی از جنگجويان حزبﷲ با عادتھای متحدانشان ،از قبيل نوشيدن
الکل يا ناسزا گفتن به نمادھای مذھبی ،آشنا نيستند .در ھمين حال ،نيروھای حکومت ،از شعائر مذھبی سفت و
سخت حزبﷲ شاکیاند" 106.گزارشھای مربوط به فساد و بیکفايتی ارتش نيز ممکن است در اين مخالفت سھيم
باشند؛ در عين حال ،برخی افسران ارتش سوريه ناخرسندیشان را از دادن نقش رھبری جبھه به حزبﷲ ابراز
کردهاند .بهرغم تنشھای محلی ،حزبﷲ و حکومت سوريه در آنچه که ھر دو ،نبردی برای بقا تلقی میکنند،
اتحاد مستحکمی دارند .يک تحليلگر سوری در بيروت گفت" :در سطح سياسی ،تقريبا ھيچ نشانهای از اختالف

 100يک مقام ارشد حزبﷲ گفت" :نمیتوان دستگاه نظامی و رئيسجمھور را از ھم جدا کرد .بدون اسد ،حکومت به
اندازهی اپوزيسيون از ھم میپاشد .او نگھبان ھمبستگی حکومت است" .مصاحبهی گروه بحران ،بيروت ،آوريل .2016
 101مصاحبهھای گروه بحران ،مقامھای حزبﷲ ،مقام ارشد ،بيروت ،مه -2015اکتبر .2016
 102مصاحبهی گروه بحران ،بيروت ،آوريل .2016
 103مصاحبهی گروه بحران ،بيروت ،آوريل ،اکتبر  .201يک مقام ديگر حزبﷲ گفت" :اسد حق داشت )که در پی راه حل
نظامی در حلب بود( .از دست رفتن )بخش شرقی( شھر ،اپوزيسيون را ناچار از قبول مذاکره کرد....ھر توافقی بايد موازنه
قوای عينی را به حساب بياورد .نمیتوان به اسد )بعد از پيروزی او( گفت که بايد برود .حکومت حق دارد خواھان
ضمانتھايی برای حفظ خود و تا اندازهی زيادی ،برای حفظ شيوهی حکومتاش شود" .مصاحبهی گروه بحران ،بيروت،
ژانويه .2017
 104مصاحبهھا و مصاحبهھای تلفنی گروه بحران ،مقامھای حزبﷲ ،جنگجوی حزبﷲ ،روزنامهنگاران و تحليلگران لبنانی
مرتبط با حزبﷲ ،تحليلگران ،رزونامهنگاران و کنشگران سوری ،مضايا ،استانبول ،غاز عينتاب ،بيروت ،سپتامبر -2013
اکتبر " .2016حزبﷲ در سوريه" ،موسسه مطالعه جنگ ،گزارش خاورميانه شماره  ،19آوريل .2014
 105نقل از "يک جنگ مرزی ديگر؟"  ،ناو 22 ،اکتبر  .2013حزبﷲ اغلب در ھماھنگی با ارتش و شبهنظاميان ھوادار
حکومت ،در پشتيبانی مستقيم ،مثال عمليات تکتيراندازی و ضدتکتيراندازی ،حفاظت از بناھا و راهھا ،پاکسازی مشترک و
درگيری مستقيم با نيروھای اپوزيسيون شرکت دارد .مصاحبهھای گروه بحران ،جنگجو و مقام حزبﷲ ،روزنامهنگارانی با
ارتباط نزديک با حزبﷲ ،تلحيلگر سوری ،بيروت و جنوب لبنان ،ژاويه -2014اکتبر .2016
 106مصاحبهی گروه بحران ،بيروت ،مه  .2016يک تحليلگر ايرانی گفت" :حکومت سوريه در زمينهی روايتی که از
مقاومت دارد ،با ايران و حزبﷲ ھماھنگ نيست .ارتش سوريه سکوالر است .اين حکومت ممکن است برای نجات خود با
شيطان ھم متحد بشود .ايران و حزبﷲ از اين موضوع خسته شدهاند" .مصاحبهی گروه بحران ،تھران ،مه  .2016ولی
حزبﷲ حکومت را از نظر اخالقی و سياسی ،وابسته به محور مقاومت میداند.
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به چشم نمیخورد ،چه برسد به تنش .عجالتا ،اين سه متحد )حکومت سوريه ،ايران و حزبﷲ( ھمبستگی بسيار
107
نزديکی دارند".
.C

روسيه در ھيئت ناجی؟

دخالت نظامی سپتامبر  2015روسيه ،نقشی حياتی در جلوگيری از سقوط حکومت سوريه داشت ،ھمچنانکه
دخالت نظامی ايران و حزبﷲ در سال  108.2013از آن زمان ،اين چھار طرف ،در شراکتی استراتژيک به ھم
پيوستهاند – آنھا بر سر ضرورت حفظ حکومت سوريه ھمرایاند ،اما احتماال دچار اختالفھايی – حتا گسترده
– بر سر جايگزين حکومتاند .حمالت ھوايی روسيه ،که اغلب بر شورشيان غيرجھادی تمرکز داشت ،راه را
برای پيشرویھای عمدهی حکومت سوريه ھموار کرد .مسکو از اين طريق ،افزون بر اين که جلوی عملی شدن
ت غرب مبنی بر تغيير حکومت در دمشق را گرفت ،نقش بينالمللی مھمی برای خود بازيافت – که يکی از
ني ِ
109
اھداف اصلیاش بود.
از لحاظ نظامی ،روسيه ثابت کرد که مکملی قدرتمند برای نقشھايی است که ايران و حزبﷲ ايفا کردهاند.
در حالی که شبهنظاميان شيعه ،کمبود نيروی انسانی حکومت را از طريق اعزام جنگجو برای جنگھای زمينی
جبران میکنند ،روسيه در پشتيبانی از نيروھای زمينی ،بمبارانھا و عمليات شناسايی ھوايی انجام داده ،و تا
کنون از گرفتار شدن در باتالقی مشابه افغانستان پرھيز کردهاست .درگيری روسيه در سوريه ،آغازگر رابطهای
با حزبﷲ شد که ابعاد و کارکرد داخلیاش ناروشن است .مسلم اين است که اين رابطه ،به حزبﷲ در بھبود
توان رزمیاش کمک کردهاست 110.چند روزنامه نگار به اتاقھای عمليات مشترک دو طرف در الذقيه و دمشق
اشاره کردهاند .افزون بر اين ،بنا به گزارشھا ،شش جنگجوی حزبﷲ در نجات يکی از دو خلبان روسی که
111
ھواپيمایشان در نوامبر  2015به دست ترکيه سرنگون شد ،شرکت داشتند.
ت نجاتبخشی که روسيه به سوی حکومت سوريه درازکرد ،قدرداناند ،ولی نه به
ايران و حزبﷲ بابت دس ِ
نيات روسيه اعتماد دارند ،و نه میتوانند اعمال آن کشور را کنترل کنند .دو بار ،در فوريه و سپتامبر ،2016
مسکو حکومت روسيه را مجبور کرد تا – گرچه برای مدتی کوتاه – آتشبس موقتی را که ميان اياالت متحده و
روسيه توافق شده بود بپذيرد ،آتشبسی که حمالت ھوايی روسيه عليه شورشيان را در حلب به حال تعليق
درآورد .در مذاکراتی که برای برقراری نخستين آتشبس موقت انجام شد ،حزبﷲ و ايران شرکت نداشتند ،و بنا
به گزارشھا ،حتا از پيش مطلع نيز نشدند 112.در مارس  ،2016اعالم بيرون کشيدن بخشی از نيروی ھوايی
روسيه از سوريه ،به بدگمانی ايران و حزبﷲ دامن زد .يک ماه بعد که جنگ از سر گرفته شد ،حمايت
113
ديرھنگام روسيه از تھاجم حکومت سوريه به حلب ،بدگمانی ايران و حزبﷲ را دوچندان کرد.
روابط ديرپای روسيه با حکومت سوريه ،اسباب نگرانی ديگر حاميان اسد نيز ھست .آنھا سکوالريسم
روسيه ،سابقهی حمايت آن از سوريه ،و اطالعات ژرف روسيه از ارتش سوريه را تھديدی بالقوه به شمار
میآورند .جھانبينی سکوالر روسيه ،آن را برای جامعهی علویھا – و مسلّما سنیھا و اقليتھای غيرشيعهی

 107مصاحبه ھای گروه بحران ،روزنامهنگاران ،تحليلگران و سرباز سوری ،بيروت ،دمشق ،مه-اکتبر 2016؛ تحليلگر
سوری ،بيروت ،اوت .2016
 108يک مقام اسرائيلی که در ژوئن  2015در روسيه بود گزارش کرد که وقتی روسيه تصميم به دخالت گرفت ،ھمتايان
روس او کامال حس کردهبودند که حکومت سوريه نفسھای آخرش را میکشد .مصاحبهی گروه بحران ،مقام سابق شورای
امنيت ملی ،تل آويو 30 ،سپتامبر  .2016يک ديپلمات روس گفت" :در تابستان  ،2015ما بینھايت نگران پيشروی سريع
نيروھای اسالمگرای افراطی به سوی دمشق و تھديد ثبات دولت و سرنوشت ميليونھا سوری بوديم .در ميان جنگجويان
افراطی 3000 ،شھروند روس ھم بودند....اگر دولت سوريه زرادخانهھای نظامیاش را از دست میداد ،به معنای آن بود که
سالحھای تازهای به دست جھادیھا میافتاد .نگرانی خيلی جدی بود" .مصاحبهی گروه بحران ،تل آويو ،سپتامبر .2016
 109ر.ک .گزارش خاورميانه شماره  47گروه بحران ،گزينهی روسيه در سوريه 29 ،مارس .2016
" 110آموزش نظامی حزبﷲ به دست روسيه" ،ھمان؛ "حزبﷲ روسی میآموزد" ،مرکز خاورميانه کارنگی 26 ،فوريه
 .2016مصاحبهی گروه بحران ،روزنامهنگار با رابطهی نزديک با حزبﷲ ،بيروت ،ژوئيه .2016
" 111آموزش نظامی حزبﷲ به دست روسيه" ،ھمان؛ "بنا به گزارشھا ،نيروھای ويژه روسيه در الذقيه به حزبﷲ کمک
میکنند" ،ناو 27 ،ژانويه 2016؛ االخبار 17 ،ژوئيه  .2016راشاتودی به عربی 25 ،نوامبر .2016
" 112چرا ايران ھنوز در سوريه به روسيه اعتماد ندارد؟" المانيتور 10 ،ژوئن  .2016يک مقام ارشد حزبﷲ گفت" :ما با
آتشبس موافقت نکرديم .به نظر ما روسھا تصميم غلطی گرفتند" .يک مقام ديگر حزبﷲ گفت" :روسھا در پی توقف
درگيریھا بودند ،که ايران و حکومت سوريه مخالفاش بودند .ولی در پايان روسھا موفق نشدند ،...و ما بھای آن را
پرداختيم )از طريق پيشروی شورشيان در جنوب حلب(" .مصاحبهھای گروه بحران ،بيروت ،اکتبر  ،2016ژانويه .2017
 113مصاحبهی گروه بحران ،مقام حزبﷲ ،بيروت ،مه .2016
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سوريه  --جذابتر از ايدئولوژی واليت فقيه ايران میسازد .پشتيبانی نيرومند روسيه از ارتش و نھادھای دولتی
سوريه ،با گرايش ايران و حزبﷲ – که ترجيح میدھند شبهنظاميان از حکومت محافظت کنند – در تضاد است.
ايران و حزبﷲ از اين نظر نيز دست پايين را دارند که روسيه در صحنهی بينالملل ،اردوگاه طرفدار
حکومت سوريه را نمايندگی میکند ،بهويژه که عضو دائم شورای امنيت سازمان ملل متحد ،و دارای حق وتو ھم
ھست .ايران و حزبﷲ اين موضوع را بهشدت مسئلهساز تلقی میکنند ،زيرا صرفنظر از ضرورت بقای
حکومت سوريه ،اھداف روسيه تفاوتھايی اساسی با اھداف حکومت سوريه ،ايران و حزبﷲ دارد .روسيه
برخالف متحداناش ،از  -- YPGگروه وابسته به  PKKدر شمال سوريه  --پشتيبانی کرده ،و ظاھرا پيشنھاد
فدرالی شدن سوريه را پذيرفتهاست ،ترتيباتی که به سود کردھا تمام خواھد شد 114.افزون بر اين ،شايعات
گستردهای ھست که والديمير پوتين ،رئيسجمھور روسيه ،عالقهای به شخص اسد ندارد ،او را در نھايت يک
بررسی برکناری او باشد ،به شرطی که چنين کاری منافع
نقطه ضعف به حساب میآورد ،و ممکن است آمادهی
ِ
روسيه را بھتر برآورده سازد 115.يک تحليلگر ايرانی در پاسخ گفت:
روسيه در مذاکرات دست باال را دارد؛ عليه آمريکا اھرم فشار دارد ،در سازمان ملل حق وتو دارد و از کانال
ھای مذاکراتی بينالمللی و منطقهای بيشتری ھم برخوردار است .ولی روسھا نبايد تصور کنند که میتوانند
منافعشان را بر منافع ما تحميل کنند .روسيه ممکن است بر ديوانساالری و نخبگان سوريه نفوذ داشته باشد،
116
ولی ما و حزبﷲ ھستيم که زمين را در اختيار داريم.
با توجه به پيوندھای مسکو با اسرائيل ،که پوتين بهدقت از آن مراقبت کرده ،رابطهی حزبﷲ با روسيه
محدوديتھای ديگری نيز دارد 117.از زمان دخالت در سوريه ،مسکو مشغول ايجاد موازنهای ظريف ميان
خودش ،اسرائيل ،و حکومت سوريه و حامياناش بودهاست .رئيس شورای فدراسيون روسيه در ديداری از
اسرائيل ،و در بيانيهای که صريحا از حزبﷲ نام نمیبُرد ولی با توجه به ماھيت جنگ در سوريه و نقش روسيه
درآن ،سرشار از تناقض بود ،گفت" :ما مشغول گفتگو با سازمانھايی در سوريه ھستيم ،ولی اجازهی تحويل
سالح به سازمانی را که ويرانی و مرگ به بار میآورد نخواھيم داد" 118.افزون بر اين ،ھرچند روسيه بلندیھای
جوالن را طبق قوانين بينالمللی در اشغال اسرائيل میداند ،راهحلی سياسی را در اين زمينه ترجيح میدھد.
حزبﷲ و ايران ،مبارزهی مسلحانه را راه رھايی اين سرزمين اشغالی میدانند و تالش کردهاند در اطراف

 114يک مقام حزبﷲ گفت" :روسيه مشکلی با فدراليسمی که به کردھا خودمختاری بدھد ندارد .ولی برای ما فدراليسم به
معنی تجزيه است و آن را نمی توانيم بپذيريم" .مصاحبهی گروه بحران ،بيروت ،آوريل  .2016يک مقام سازمان ملل متحد
پس از ديدار از مسکو گفت" :مقامھای روس مخالفت اساسی با يک منطقهی خودمختار ُکرد در سوريه ندارند" .مصاحبهی
گروه بحران ،بيروت ،آوريل ) YPG .2016يگانھای محافظ خلق( ،گروه مسلح کرد سوری وابسته به  ،PKKدر سال
 2012تاسيس شد .اين گروه ،عمدهترين نيروی کرد مسلح در سوريه است) PKK .حزب گارگران کردستان( عمدهترين
گروه مسلح کرد در ترکيه است که در سال  1978به وسيلهی عبدﷲ اوجاالن تاسيس شد؛ اين گروه در سال  1984دست به
شورشی مسلحانه زد .ترکيه ،اتحاديهی اروپا ،اياالت متحده و چند کشور ديگر ،آن را گروھی تروريستی به شمار میآورند.
ر.ک .گزارش خاورميانه شماره  151گروه بحران ،پرواز ايکاروس؟ قدرت گرفتن تزلزلآميز  YPGدر سوريه 8 ،مه
.2014
 115مصاحبهھای گروه بحران 6-3 ،مارس  .2016يک مقام حزبﷲ گفت" :روسھا میگويند سرنوشت اسد بايد از ھر
توافقی بيرون گذاشته شود .از لحاظ نظری ،اگر ما تنھا در مقابل آنھا بوديم ،احتماال به توافقی )شامل کنار رفتن اسد(
میرسيديم .ولی در واقعيت ،آنھا نمیتوانند چنين شرطی را تحميل کنند ،و چنين ھم نخواھندکرد" .مصاحبهی گروه بحران،
بيروت ،ژانويه .2017
 116مصاحبهی گروه بحران ،تحليلگر ايرانی نزديک به محافل تصميمگيرنده ،تھران ،مه .2016
 117ر.ک" .والديمير پوتين صميمیترين دوستی که اسرائيل در مسکو داشتهاست" ،رويترز 14 ،ژانويه 2016؛ "پوتين بر
روابط اسرائيل و روسيه تاکيد کرد" ،جروزالم پست 11 ،ژوئن .2016
" 118ماتوينکو ،دبير شورای فدراسيون روسيه ،از اسرائيل ديدن کرد" ،وزارت خارجه اسرائيل 4 ،فوريه  .2016وقتی دو
فرمانده حزبﷲ گفتند که روسيه سالحھای پيشرفته به حزبﷲ دادهاست ،بنا به گزارشھا ،عقايد اسرائيلیھا در اين باره
متفاوت بود .برخی در اصل خبر ترديد داشتند ،برخی ديگر به نيات روسيه ظنين بودند" .دو فرمانده عملياتی حزبﷲ گفتند
روسيه حزبﷲ را مسلح میکند" ،ديلی بيست 11 ،ژانويه 2016؛ "آيا روسيه از حزبﷲ حمايت میکند؟" اينترسکشن8 ،
فوريه ،2016
www.inss.org.il/uploadImages/systemFiles/Is%20Russia%20supporting%20Hezbollah%2
0-%20Citing%20Yiftah%20Shapir%20in%20Intersection%20site.pdf.
مقامھای وزارتخانهھای دفاع و امور خارجه اسرائيل گفتند که مسکو جلوی چند حمله ھوايی اسرائيل را به کاروانھای حامل
تسليحات گرفت و به حزبﷲ موشک تحويل داد .مصاحبهھای گروه بحران ،به ترتيب در تل آويو ،سپتامبر ،2016
بيتالمقدس ،نوامبر .2016
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قنيطره ،جایپايی نظامی برای انجام عمليات نظامی و در نتيجه باال بردن ھزينهی اشغال برای اسرائيل ،ايجاد
119
کنند.
120
به طور خالصه ،روسيه و ايران /حزبﷲ متحدانی نامشتاق ولی ضروری در سوريهاند .يک مقام حزبﷲ
گفت" :میشود گفت ما با روسيه شراکت داريم ،شراکتی که جا را برای اختالف باز میگذارد ،و در آن ھر
121
طرف به منافع طرف ديگر احترام میگذارد ،زيرا به يکديگر احتياج داريم".

 119مصاحبهی گروه بحران ،ديپلمات روس ،سپتامبر  .2016در طول جنگ  2014اسرائيل-غزه ،پوتين به ھيئتی از
خاخامھا گفت" :من از تالش اسرائيل برای محافظت از شھرونداناش حمايت میکنم .من ھم خبر قتل تکاندھندهی سه نوجوان
را شنيده ام .چنين اعمالی مجاز نيست ،و من از شما میخواھم تسليت مرا به خانوادهھایشان ابالغ کنيد" )اشاره به ربودن و
قتل دانشآموزان يشيوا ،که اسرائيل حماس را مسئول آن میدانست( .ايزرييل نشنال نيوز 10 ،ژوئيه .2014
 120در اوت  ،2016تھران به روسيه اجازه داد از پايگاه ھوايی ھمدان برای حملهی بمبافکنھای دوربرد تیيو22-ام 3به
سوريه استفاده کند .بعد از انقالب سال  ،1979ايران به ھيچ نيروی خارجی اجازهی استفاده از حريم ھوايی خود را ندادهبود.
بر اثر اعتراضھای داخلی در پی اعالم استفاده از اين پايگاه ھوايی توسط روسھا ،ايران اين مجوز را پس گرفت" .ايران
مجوز استفادهی روسيه از پايگاه نظامی را لغو کرد و گفت روسھا به اعتماد ما خيانت کردند" ،نيويورک تايمز 22 ،اوت
.2016
 121مصاحبهی گروه بحران ،بيروت ،مه .2016
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خروج از بن بست

با وجود پيروزی حکومت سوريه در شرق حلب ،جنگ اصال به پايان نرسيدهاست .نصرﷲ مذاکرات صلح آستانه
را تاييد کرده ،ولی حزبﷲ بايد در عمل پايبندیاش را به آن نشان دھد 122.حتا شکست اپوزيسيون مسلح
غيرجھادی نيز احتماال به خشونت پايان نخواھدداد ،بلکه باعث افزايش نفرت از حکومت سوريه و حمايت از
123
گروهھای جھادی مانند داعش و فتحالشام  --بهويژه در ميان نسل جوان سنیھا – خواھدشد.
انتخاب دانلد ترامپ در اياالت متحده ،به طور بالقوه فصل تازهای در جنگ خواھد گشود ،فصلی که آکنده از
ابھام خواھدبود .حاميان حکومت از انتخاب ترامپ استقبال کردهاند ،زيرا باور دارند که نتيجهاش ،بيرون کشيدن
سياسی و نظامی بيشتر اياالت متحده از درگيری ،و به اين ترتيب توافقی مطلوب است که روسيه تحميل
خواھدکرد .تصور آنھا پذيرفتنی به نظر میآيد .حضور واشنگتن در مذاکرات صلح آستانه ،محدود به تنھا يک
ناظر بود 124.اسد اعالم کرد که اگر ترامپ "میخواھد با تروريستھا بجنگد ،ما قطعا متحدش خواھيم بود ،از
اين لحاظ ،ما متحد طبيعی روسھا ،ايرانیھا ،و بسياری کشورھای ديگر ھستيم" 125.ولی عجالتا به نظر میرسد
که دولت ترامپ از تھاجمی به رھبری "نيروھای دموکراتيک سوريه" – که مورد پشتيبانی اياالت متحده است –
عليه پايگاه مرکزی داعش در شھر رقه در سمال سوريه ،حمايت میکند.
بااينھمه ،ترامپ ھنوز سياست فراگيرتری در مورد سوريه تدوين نکردهاست .او نقش روسيه را – که به
گفتهی او ،ھدفاش شکست دادن داعش است – تاييد کرده؛ ھمچنين انتقاد از حمايت دولت اوباما از شورشيان
غيرجھادی را – که ترامپ ،وابستگی سياسیشان را مورد سئوال قرار داده .بااينھمه ،ترامپ به ھمان اندازه ھم
با ايران مخالفت کرده ،و گفته است که مصمم است با نفوذ ايران در منطقه مقابله کند .ھرچند ھنوز روشن نيست
که واشنگتن قصد دارد در سوريه چه بکند ،اردوگاه طرفدار حکومت سوريه با دولتی در آمريکا روبروست که
رويکردش خصمانهتر از دولت قبلی است .حاميان حکومت سوريه بايد به ھمان اندازه نيز نگران استقبال
گروهھای جھادی از شعارھای مسلمانستيزانهی ترامپ و ممنوعيت مورد نظر در اياالت متحده برای ورود
126
مھاجرانی از چند کشور مسلمان باشد ،که در خدمت روايت گروهھای جھادی عمل میکند.
کاھش
انسانی رو به
ھرچه سوريه بيشتر در چنگال خشونت باقی بماند ،حزبﷲ ھم مدت بيشتری بايد نيروی
ِ
ِ
حکومت را جبران کند .حزبﷲ چنان سرمايهگذاری سنگينی در جنگ کرده که رھا کردن خود را تقريبا ناممکن
خواھديافت .به گفتهی يک مقام ارشد "ائتالف  14مارس" لبنان" :حزبﷲ بليت يکسره برای سوريه خريده ،چه
ببرد ،چه ببازد" 127.حزبﷲ حتا اگر ھم بخواھد ديگر نمی تواند خود را از منافع ايران در لبنان جدا کند.

 122المنار 12 ،فوريه  .2017موضع نصرﷲ در باره آستانه با گفتهھای پيشين او پس از شکست دومين آتشبس در سال
 2016مغايرت داشت" :ھيچ چشماندازی برای راهحل سياسی )در سوريه( نيست....حرف آخر در جبھه زدهمیشود".
االخبار 27 ،سپتامبر  .2016پس از اعالم آتشبس و در حالی که مذاکرات آستانه در جريان بود ،حزبﷲ در حمله به وادی
برادی در حومهی دمشق ،به حکومت سوريه کمک کرد .يک مقام حزبﷲ توضيح داد که حمله در جريان آتش بس "يک
استثنا بود ،و دليل آن ،منبع آب )استراتژيک آن منطقه( بود .حزبﷲ بهشدت درگير شد....چون از قبل حضور چشمگيری در
آنجا داشت .روسھا ھم به دليل بحران آب )در دمشق( ....حمايت کردند ".مصاحبهی گروه بحران ،بيروت ،ژانويه .2017

 123برای مقايسه با عراق ،ر.ک .گزارش خاورميانه شماره  169گروه بحران ،جنگ يا گريز :مخمصهی نااميدکنندهی "نسل
 "2000عراق 8 ،اوت .2016
" 124درگيری ديگری در خاورميانه :دانلد ترامپ چه خواھد کرد" ،نيويورک تايمز 10 ،نوامبر  .2016مقالهی گروه
بحران" ،در مذاکرات صلح سوريه در آستانه چه چيزی مطرح است؟" 24 ،ژانويه .2017

" 125مناقشهی سوريه :اسد اميدوار است ترامپ متحدی عليه تروريسم باشد" ،بیبیسی 15 ،نوامبر  .2016اسد بر موضع
خود تاکيد کرد و گفت که اياالت متحده و وسوريه میتوانند "عليه تروريستھا و عليه تروريسم ھمکاری کنند .اين بديھی
است....البته اولويت ھمکاری در نبرد با تروريسم ميان کشورھای مختلف از جمله روسيه ،ايران و سوريه است"" .پرزيدنت
اسد :تنھا راه آمريکا برای شکست دادن تروريسم در سوريه از طريق ھمکاری با دولت سوريه است—ويديو" ،ياھو نيوز،
 10فوريه  .2017متن مصاحبه در اينجا موجود است .http://sana.sy/en /?p=99897 :نصرﷲ گفت که با اين
موضع توافق کامل ندارد ،زيرا ترامپ "چھرهی واقعی دولت نژادگرا ،سرکوبگر و زشت آمريکا را آشکار کرده" ،ولی
افزود" :حضور يک رئيس جمھور احمق در کاخ سفيد خبر خوبی برای مردم مظلوم سراسر دنياست" .المنار 13 ،فوريه
.2017
 126مصاحبه ترامپ با سیبیاس مورنينگ نيوز 18 ،فوريه www.youtube.com/watch?v=nlJ- ،2016
 .H5yZe90&feature=youtu.beابوعمر خراسانی ،از رھبران ارشد داعش در افغانستان گفت" :اين بابا کامال ديوانه
است .نفرت بیحدش از مسلمانھا کار ما را خيلی آسانتر خواھد کرد ،چون میتوانيم ھزاران عضو جديد بگيريم" .رويترز،
 14نوامبر .2016
 127مصاحبهی گروه بحران ،رھبر حزب مخالف حزبﷲ ،آوريل .2016
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مذاکرات صلحی که به ابتکار روسيه ،ترکيه و ايران در آستانه آغاز شد ،فرصتی اندک برای کاھش خشونت
در سوريه به وجود آوردهاست .جنگ با جھادیھا – داعش و فتحالشام )که اکنون زير نام ھيئه تحريرالشام
تجديدسازمان يافته( – تنھا فضايی بسيار تنگ برای اجماع ميان حاميان حکومت و ترکيه به وجود میآورد .برای
ھمراه نگه داشتن آنکارا و گروهھای زير حمايتاش در روند صلح ،متحدان اسد بايد از حمالت جديد عليه
غيرجھادیھا و نيز از تاکتيکھای تروريستی عليه جمعيت غيرنظامی پرھيز کنند .روسيه و ترکيه ،مرز روشنی
ميان گروهھای جھادی و غيرجھادی مشخص کردهاند .حزبﷲ و ايران ،که بارھا عملگرايی را بر ايدئولوژی
128
خواندن ھمهی جنبشھای مسلح بپرھيزند.
مقدم داشتهاند ،بايد اقدام مشابھی کنند و از افراطی و تکفيری
ِ
در سطحی کلیتر ،حزبﷲ بايد در بھرهگيری از ادبياتی که باعث بسيج جوامع سنی عليه آن شود – به ھمان
اندازه که بسيج جوامع شيعه مورد نظر حزبﷲ را در نظر دارد – بازنگری کند .ھرچند حزبﷲ ھرگز برندهی
يک مسابقهی محبوبيت در سوريه نخواھد شد ،ولی اگر گامی علنی به سمت موضعی صراحتا غيرفرقهای
بردارد ،شايد بتواند بخشی از برتری اخالقی را که زمانی از آن برخوردار بود دوباره به دست بيآورد .ايران و
حزبﷲ بايد ھمچنين مذاکراتی را با شورشيان غيرجھادی بر سر مسائلی آغاز کنند که توافق در موردشان ممکن
باشد ،از جمله حاکميت محلی در مناطق زيرکنترل شورشيان و کاستن از شدت محاصرهی مضايا ،زبدانی ،فوعه
و کفريا.
اياالت متحده به نوبهی خود بايد در عين ادامهی پشتيبانی از شورشيان سوری ،نقش خود را در مذاکرات با ھدف
پايان دادن به درگيری ،تقويت کند .بااينھمه ،استراتژی آيندهی دولت ترامپ در مورد سوريه بايد ھمچنين برخی
عين رويارويی ايران  --که متحد مسکو در سوريه است  --و
تناقضات را حل کند :ھمپيمان شدن با روسيه در
ِ
129
عين تعليق کمک به گروهھای مورد حمايت اياالت متحده که با داعش میجنگند.
نبرد با داعش ،در ِ

 128نصرﷲ تا آنجا پيش رفت که گفت" :چيزی به اسم اپوزيسيون ميانهرو سوری وجود ندارد .يا النصره ھستند يا داعش".
االخبار 27 ،سپتامبر  .2016جبھهالنصره تا سال  2016نام جبھه فتحالشام بود.
" 129اختصاصی :به گزارش منابع ،کمک سيا به شورشيان سوريه پس از حمله به حال تعليق درآمد" ،رويترز 21 ،فوريه
.2017
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نتيجه

دخالت حزبﷲ در سوريه تاثيری متناقض بر اين گروه داشتهاست .از يک سو ،به استعداد رزمی آن کمک کرده،
به حزبﷲ امکان داده پيوندھايش را با متحدان خود تحکيم کند ،و جايگاه منطقهای آن را به عنوان نيرويی نظامی،
تقويت کردهاست .از سوی ديگر ،منابع حزبﷲ را بهشدت مصرف کرده ،دشمنان جديدی برای گروه به وجود
آورده ،باعث کاھش تراکم نيروھايش در طول جبھهی رويارويیاش با اسرائيل شده ،و حزبﷲ را از جنبهھايی
تغيير داده که ممکن است در آينده به زياناش تمام شود.
رھبران حزبﷲ ظاھرا بر اين باورند که چارهای جز تالش برای رسيدن به يک پيروزی قاطع نظامی ندارند.
حزبﷲ برای بزرگداشت "روز شھيد" خود در نوامبر  ،2016رژهای نظامی در قصير اجرا کرد ،شھری که نماد
ورود تمامعيار حزبﷲ به جنگ سوريه در سال  ،2013و نيز نخستين
پيروزی آن بود 130.با نمايش تسليحات
ِ
سنگيناش از جمله تانک ،موشکھای ضدھوايی و خودروھای زرھی ،حزبﷲ بهروشنی توان نظامی خود را به
دشمناناش يادآوری کرد .يک روزنامهی لبنانی از معاون نصرﷲ نقل قول کرد که" :حاال ما ارتشی آموزشديده
131
داريم".
رھبران حزبﷲ بايد به طور جدی واقعيتھا را در نظر گيرند .بيش از پنج سال جنگ نشان دادهاست که
قدرت نظامی بهخودیخود معادل پيروزی نظامی نيست ،و نمايش قدرت ممکن است به جای تحت تاثير قرار دادن
دشمنان ،تنھا عزم آنھا را جزمتر کند .حزبﷲ با تمامی قابليتھايش ،ھنوز عاملی خارجی در سوريه است – در
منطقهای که تاريخ نشان دادهاست که آنھايی که يک روز آزاديبخش و حامی شناخته میشوند ،ممکن است فردای
آن روز متجاوز و اشغالگر به حساب آيند .افزون بر اين ،ايران اکنون با دولتی پيشبينیناپذير در اياالت متحده
روبروست که مصمم است جلوی نفوذ ايران را در منطقه بگيرد .به نفع حزبﷲ و ايران خواھد بود که به جای
تقويت افراطگرايی ،فتيلهی فرقهگرايی را پايين بکشند ،باب گفتگو را با گروهھای شورشی غيرجھادی باز کنند ،و
راه را برای توافقی بر اساس مذاکره ھموار کنند که ھم منافع حياتیشان را تضمين کند ،و ھم حزبﷲ را ترغيب
کند که در نھايت به لبنان بازگردد.
بيروت/بروکسل 14 ،مارس 2017

 130النھار 14 ،نوامبر .2016
 131السفير 16 ،نوامبر  .2016حزبﷲ بهسرعت اصالحيهای صادر کرد و گفت که اين مقام ،نعيم قاسم ،گفته بود" :ما به
چيزی بيش از يک نيروی چريکی ولی کمتر از يک ارتش تبديل شدهايم" .المانيتور 16 ،نوامبر 2016
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 دربارهی گروه بينالمللی بحران.ب
The International Crisis Group (Crisis Group) is an independent, non-profit, non-governmental organisation, with some 120 staff members on five continents, working through field-based analysis and
high-level advocacy to prevent and resolve deadly conflict.
Crisis Group’s approach is grounded in field research. Teams of political analysts are located within
or close by countries or regions at risk of outbreak, escalation or recurrence of violent conflict. Based
on information and assessments from the field, it produces analytical reports containing practical recommendations targeted at key international, regional and national decision-takers. Crisis Group also
publishes CrisisWatch, a monthly early warning bulletin, providing a succinct regular update on the
state of play in up to 70 situations of conflict or potential conflict around the world.
Crisis Group’s reports are distributed widely by email and made available simultaneously on its website, www.crisisgroup.org. Crisis Group works closely with governments and those who influence
them, including the media, to highlight its crisis analyses and to generate support for its policy prescriptions.
The Crisis Group Board of Trustees – which includes prominent figures from the fields of politics, diplomacy, business and the media – is directly involved in helping to bring the reports and recommendations to the attention of senior policymakers around the world. Crisis Group is chaired by former UN
Deputy Secretary-General and Administrator of the United Nations Development Programme (UNDP),
Lord Mark Malloch-Brown. Its Vice Chair is Ayo Obe, a Legal Practitioner, Columnist and TV Presenter
in Nigeria.
Crisis Group’s President & CEO, Jean-Marie Guéhenno, served as the UN Under-Secretary-General
for Peacekeeping Operations from 2000-2008, and in 2012, as Deputy Joint Special Envoy of the United Nations and the League of Arab States on Syria. He left his post as Deputy Joint Special Envoy to
chair the commission that prepared the white paper on French defence and national security in 2013.
Crisis Group’s international headquarters is in Brussels, and the organisation has offices in nine other
locations: Bishkek, Bogota, Dakar, Islamabad, Istanbul, Nairobi, London, New York, and Washington
DC. It also has staff representation in the following locations: Bangkok, Beijing, Beirut, Caracas, Delhi, Dubai, Gaza City, Guatemala City, Jerusalem, Johannesburg, Kabul, Kiev, Mexico City, Rabat,
Sydney, Tunis, and Yangon.
Crisis Group receives financial support from a wide range of governments, foundations, and private
sources. Currently Crisis Group holds relationships with the following governmental departments and
agencies: Australian Department of Foreign Affairs and Trade, Austrian Development Agency, Canadian Department of Foreign Affairs, Trade and Development, Dutch Ministry of Foreign Affairs, Finnish
Ministry for Foreign Affairs, French Ministry of Foreign Affairs, German Federal Foreign Office, Irish
Aid, Principality of Liechtenstein, Luxembourg Ministry of Foreign Affairs, New Zealand Ministry of
Foreign Affairs and Trade, Norwegian Ministry of Foreign Affairs, Swedish Ministry of Foreign Affairs,
Swiss Federal Department of Foreign Affairs, and U.S. Agency for International Development.
Crisis Group also holds relationships with the following foundations: Carnegie Corporation of New
York, Henry Luce Foundation, Humanity United, John D. and Catherine T. MacArthur Foundation,
Koerber Foundation, Open Society Foundations, Open Society Initiative for West Africa, Ploughshares
Fund, Rockefeller Brothers Fund, and Tinker Foundation.
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 گزارشھا و تحليلھای گروه بينالمللی بحران در بارهی.پ
2014 خاورميانه و آفريقای شمالی از سال
Special Reports
Exploiting Disorder: al-Qaeda and the Islamic
State, Special Report N°1, 14 March 2016 (also available in Arabic).
Seizing the Moment: From Early Warning to Early Action, Special Report N°2, 22 June 2016.

Israel/Palestine
The Next Round in Gaza, Middle East Report
N°149, 25 March 2014 (also available in Arabic).

New Approach in Southern Syria, Middle East
Report N°163, 2 September 2015 (also available in Arabic).
Arsal in the Crosshairs: The Predicament of a
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