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 مقدمة

ا للنظام دعم   سياسي ستراتيجيإيراني ضمن تحالف إبالتزامن مع تدخل  ،سوريا ا فيعسكري  هللا حزب  تدخلمنذ 
  ،ا بعد يومقوة المقاومة تزداد يوم   أن" على التأكيدعلى ، العام للحزب األمينحسن نصر هللا، حرص  ،السوري 

ويقابل ذلك  1."إسرائيلهدافها ال توازي وال تستأهل الكلفة التي ستتحملها أ أي حرب على لبنان مهما كانت  وأن
وقف هذا النمو بالمستمر  اوتهديده ،ونموها ،هللا ة حول قدرات حزبواسعالدعاية تركيز إسرائيل على ال
يصح هل : لغي جدارة السؤاليذلك فإن ما سبق ال ورغم  .المواجهة العسكريةبسيما  ال ،المتصاعد بكل الطرق 

 ركة في جبهات جديدة ومتسعة وعلى مدى سنوات؟معالقول إن قوة حزب هللا لم تتراجع، مع دخوله 

 لى مستوى امتالك القوةع وتنام   وهو في صعود 1985عام في الا رسمي   حزب هللاتأسيس عالن عن اإلمنذ 
ياته، ، بل تطورت إمكانفقط الخفيفة كصواريخ الكاتيوشا قصيرة المدى ألسلحةاالحزب يمتلك عد فلم ي والقدرات،

بعد ما  ادة للدروع. وزادت قدرات الحزبمضا صواريخ  بعيدة المدى و  إستراتيجية اصواريخ  وأصبح يمتلك 
 .2006في حرب قوة بشكل واضح  وظهرت هذه ال، 2000عام في ال اإلسرائيلياالنسحاب 

حزب  إلى، وتحول إستراتيجيةسيطر الحزب على مفاصل جغرافية  ،في الساحة اللبنانيةو ، خرآمن جانب و 
له في بعض المفاصل  استراتيجي  إ ايفرض وجود   أنواستطاع  ،أقوياءوحلفاء  له حاضنة شعبية قوية، مهيمن

تواجده في مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت لتسهيل حركة دخول األفراد، ممن مثل ، مة والحيويةهمال
لى لبنان  2.تهريب السالحلربما و ، يريد، من وا 

ا من العمليات النوعية ضد ا عدد  منذ تأسيسه منفذ   األرضحزب هللا على  أداءتصاعد  ،على الصعيد العسكري و 
وتشير مصادر حزب هللا إلى  .على االنسحاب من الجنوب اللبناني إسرائيلجبر أمما  ،اإلسرائيليمواقع الجيش 

                                                           
   .13/8/2017"، زمن االنتصارحسن نصر هللا في مهرجان "خطاب  1

https://www.youtube.com/watch?v=g7WKc6NaceM. 
 http://ara.tv/nazq6. 12/1/2016ت، سرار فيلق القدس وحزب هللا في مطار بيروت، العربية نأ 2

https://www.youtube.com/watch?v=g7WKc6NaceM
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فترة الخالل عملية، و  292بلغت  (1989-1991خالل الفترة )أن متوسط العمليات العسكرية التي شنها 
 3ة.عملي 736بلغت ف (7919-9519)الفترة بين  خاللعملية، أما  465لغت ب( 1992-4199)

يرانفي سوريا  كان لحزب هللا وجود  الوجودبغرض التدريب والدعم اللوجستي وتبادل الخبرات، وتطور هذا  وا 
 .مقاتليهسوريا من خالل في في الحرب الدائرة المباشر االشتراك  إلى

يرانستراتيجي لتحالف حزب هللا وسوريا إهناك بعد  ا في نقل األسلحة والمعدات حيوي   العب نظام األسد دور   إذ ،وا 
ال . و كبيرة من األسلحة إلى دمشقا أعداد  ا أرسل النظام اإليراني جو  و واألموال من إيران إلى حزب هللا في لبنان، 

لمعسكرات  اآمن  ا األسد مالذ   للدعم المالي والمادي، فقد وفرتقتصر أهمية سوريا لحزب هللا على دورها كقناة 
 4.وتخزين األسلحة الحزبتدريب 

 نيسان 30في و  ،لألسد دعم الحزب ان نصر هللا علن  أعلن ، 2011عام في الفي بداية االحتجاجات في سوريا 
 5.ا للنظامفي سوريا دعم   حزبلاعترف فيه بدور لخطاب ا  ألقى نصر هللا 2013

عناصر الحزب في البدايات في مدينة القصير بحمص لمساعدة قوات نظام األسد في السيطرة على  تتواجد
بلدة السيدة زينب بريف دمشق التي كانت تعد أهم جبهات القتال بين الجيش في  اأيض  الحزب تواجد المدينة، و 

الشمال بريف حلب،  تواجد فيمن ثم و ، زينبتدخله بالدفاع عن مقام السيدة ، وبرر الحزب الحر وحزب هللا
 6.في بلدتي نبل والزهراء وقاتل

                                                           
http://www.aljazeera.net/specialfiles/pages/25305d60- .تر، الجزيرة نة والتطو أحزب هللا النشعبد المعطي محمد،  3

64eb71384ae3-aae0-4cc4-53cc  
http://www.orient-. 2/11/2014ت، ورينت نأ ،ممارسات – قادة – حزب هللا في سوريا: بدايات منصور العمري، 4

news.net/ar/news_show/82360 
 .المصدر السابق 5
 /tPqA95https://goo.gl. 30/5/2013 الجزيرة نت، ،؟اقية في سوريايرانيون والميليشيات العر ين يقاتل حزب هللا واإلأ 6
 

http://www.aljazeera.net/specialfiles/pages/25305d60-53cc-4cc4-aae0-64eb71384ae3
http://www.aljazeera.net/specialfiles/pages/25305d60-53cc-4cc4-aae0-64eb71384ae3
http://www.aljazeera.net/specialfiles/pages/25305d60-53cc-4cc4-aae0-64eb71384ae3
http://www.orient-news.net/ar/news_show/82360
http://www.orient-news.net/ar/news_show/82360
http://www.orient-news.net/ar/news_show/82360
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 والتوسع ،جديدة السيطرة على مناطق هءوحلفان استطاع أبعد  السوريةمناطق ال معظمفي بات الحزب يتواجد و 
في  دير الزور خرهاآوالتي كان  ،اإلسالميةا المناطق التي كان يسيطر عليها تنظيم الدولة وخصوص   ،فيها

 الجاري.أيلول 

إذ . ؤهشركاإليها  توفير القدرات التي يفتقرر ، عبزداد حجم االستثمار اإليراني في سوريا من خالل حزب هللاا
 ،من اإليرانيين أفضلالعتماد على المدربين والمستشارين من حزب هللا لمساعدة القوات الموالية للنظام اإن 

يتألف الجيش و في جنوب لبنان.  إسرائيلخبرة قتالية اكتسبوها في قتالهم ضد ولهم  ،ألنهم يتكلمون العربية
 7ف ا.من وحدات ثقيلة يصعب عليها العمل في البيئات الحضرية ضد مجموعات مسلحة خفي االسوري أساس  

 عدد منإلى أتي تبرير التساؤل عن أثرها على قوة حزب هللا، ويمكن اإلشارة فيما يإلى أدت هذه المشاركة 
عدد من المؤشرات التي تتعارض مع هذه الفرضية، يليه المؤشرات التي تعزز فرضية أن الحزب ازداد قوة، 

 نقاط ضعف بسبب المشاركة. إلى وتشير 

 

 قوة حزب هللا تنامي مؤشرات 

 .خدمته في هذا الجانب العديد من المعطياتو  ،إسرائيلفي حال أي مواجهة مع  على تنمية قدراتهحزب العمل 

 
 القوة الصاروخية لحزب هللا 

ويمتلك  .الحزب إلىوسوريا  إيرانلسالح من فزاد نقل ا ،تطورت القوة الصاروخية للحزب بشكل الفت في سوريا
 إلى إضافة ،الفاتحو  "رعد"و "الز زل"و "فجر"وبعيدة المدى كصواريخ  ،متوسطة المدى إيرانيةاليوم صواريخ 
  8.إيران إلىللطائرات جرى نقلها من سوريا و مضادة للدبابات  صواريخ روسية

                                                           
 مصدر سابق. منصور العمري، 7
 https://goo.gl/m7tR6g  .28/3/2017سبونتيك عربي،  ن سالح،ماذا تحوي ترسانة حزب هللا م 8
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 اإلصابةبدقة التي تتميز  من صواريخ الفاتح 110ن الحزب يمتلك إف ،اإلسرائيلية "تواي ن"حسب صحيفة و 
 9.والقدرة التدميرية

 
 القدرة التكنولوجية والجوية 

استخدم و  . من الطائرات بدون طيار يستخدمها بشكل واسع في سوريا لتعزيز قدرته هناكسطوال  أيمتلك حزب هللا 
عمل ما ك .2014عام المنذ ها بشكل محدود، وزاد استخدام 2006و 2004في العامين الحزب هذه الطائرات 

يمتلك الحزب  نإ العبري  ""والالوقع محيث قال الحزب على تطوير معرفته بهذا النوع من الطائرات في سوريا، 
 10.طائرة من هذا النوع 150من  أكثرا حالي  

 2015ام عفي الالمتحدة  ألممالجمعية العامة ل أمامخطابه في بنامين نتنياهو  اإلسرائيلييس الوزراء شار رئوأ
ا موجودة لدى الجيش حزب هللا يعمل منذ سنوات على امتالك منظومة دفاع جوي متطورة تكنولوجي   أنإلى 

خرى دقيقة أوصواريخ  ،(SA22حزب هللا صواريخ مضادة للطائرات نوع )إلى وصل  ،نتنياهوحسب بو  ،السوري 
 11.للهدف اإلصابة

 
 
 

                                                           

 
 .5/12/2012 ،ت العبري حزب هللا، موقع واي نإلى الصواريخ الروسية : ستصل الخوفديانا بخور مير، تيال شوم صليبي و أ 9

3031885,00.html-http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L 
  .26/4/2013 ال العبري،الموقع و و، الطائرات بدون نقطة ضعف سالح الجاختراق مير بخبوط ، أ 10

https://stage.news.walla.co.il/item/2636547 
، العبرية "هآرتس"، صحيفة م المتحدة: منظومات سالح متقدمة نقلت لحزب هللامنتنياهو يكشف في خطابه باأل عموس هرائيل، 11
1/1/2015. 1.2742935news/politics/https://www.haaretz.co.il/ 

http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-3031885,00.html
https://stage.news.walla.co.il/item/2636547
https://www.haaretz.co.il/news/politics/1.2742935
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 الخبرة والكفاءة 
ا حزب جيش  دى الصبح لأا، و كثر خبرة وكفاءة وتطور  أباتوا  هللامقاتلي حزب  أن اإلسرائيليينيقر كبار القادة 

عشرات اآلالف من المقاتلين بين نظامي حزب بات يمتلك الن إف العبري  "ماكو"موقع ا إلى استناد  و 12ف ا.محتر 
وحدات الحزب  يمتلكما ك .2006عام في الضعاف ما كان عليه أوقوة ا ا أكثر انتشار  وأصبح حالي  واحتياط، 
   .رضبالمهمات اللوجستية والعمليات الهجومية والسيطرة على األ المتخصصةالنخبة 

 
 تتمدجغرافيا حزب هللا 

على مواقع محددة في  مقتصرةكانت  أنبعد  ،بين سوريا ولبناننشر حزب هللا قواته على مساحات واسعة 
 ،هذه الوظيفة بكثير تعدى الحزببين ثناياه وظيفة تكتيكية، بل هذا االنتشار لم يعد يحمل و  .جنوب لبنان
الحزب  حافظوبذلك ا، وليس فقط محلي   اإقليمي   االعب  باعتباره متعلقة بالحزب  إستراتيجيةوظيفة هذه ال وأصبحت

 .لهالشريان المغذي وسوريا  إيرانعلى تحالفه مع ا ستراتيجي  إ

 
 مكانة حزب هللا في الساحة السياسية اللبنانية 

في  ا للبنانعون رئيس   ليماد ميشانتخاب العفي وتوج ذلك  ،اللبنانيةتعزيز مكانته في الساحة في نجح الحزب 
 نانياللب امتثلت جميع مكونات النظام السياسي أن إلىا لفترة طويلة وهو المنصب الذي بقي شاغر  ، 2016العام 

 لحزب هللا وسوريا.  ابارز   اعون حليف  الحزب، ويعد  إلرادةلمبني على الطائفية ا

 
 

                                                           
  .25/4/2013، موقع ماكو العبري، القوة العسكرية لحزب هللاليفي، شاي  12
 .htm31006e14a0ce71b559-forces/Article-magazine/foreign-http://www.mako.co.il/pzm 
 

http://www.mako.co.il/pzm-magazine/foreign-forces/Article-559b71ce0a14e31006.htm
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  سوريا في التدخل بعد هللا حزب ضعف مؤشرات

مؤشرات  من يعاني فالحزبلوضع حزب هللا الحالي،  الكاملمؤشرات القوة التي تم ذكرها ال تعطي التحليل 
 .إسرائيلي أي مواجهة قادمة مع ا ف، خصوص  مستقبال  تؤثر عليه قد ضعف 

 
 الخسائر المادية والبشرية

أيلول  30من مقاتليه في سوريا، بين  1048 ما ال يقل عنجرته مجلة نيوزويك، خسر حزب هللا أ وفق تحقيق
المجلة فإن حسب و  .من بينهم مصطفى بدر الدين، اا ميداني  قائد   60 إلى إضافة، 2017نيسان  10و 2012
نحو  الحزبخسر  فقد ، 2013أعداد القتلى كانت في العام ن ذروة أوبينت دنى. في الحد األ األعدادهذه 
في العام حلب ر في حصاعنصر ا  50خسر و ، بعد هجومه على مدينة القصير، 2013أيار مقاتل في  100

2016.13 

 (المصرف المركزي اللبناني)أصدر "مصرف لبنان" ، المثال ، فعلى سبيلائر مادية فادحةخستكبد الحزب كما 
دعا فيه كافة المصارف إلى إغالق حسابات تعود إلى أفراد ومؤسسات مرتبطة  اتعميم   3/5/2016بتاريخ 

. وقد صدر هذا التعميم في أعقاب تشريع جديد أصدرته الواليات المتحدة ُعرف باسم "قانون مكافحة حزب هللابـ
غالق مئات إ  سّببوقد . 2015 وتّم توقيعه ليصبح قانونا  في منتصف كانون األولا. دولي   حزب هللاتمويل 

 14.مرتبطة بالحزب وكياناتمؤسسات حالة من الذعر في أوساط  الحسابات

و تغطية لنفقات عائالت أااللتزامات المادية الباهظة التي يتكبدها الحزب كتعويض  ، هناكوعالوة على ذلك
 الوزراء، أطلع أحد 2016عام الوفي  .لتكاليف المترتبة على تجنيد شبان جدد للمشاركة في القتالاو القتلى، 

                                                           
 ajh8http://ara.tv/j. 1/5/2017ت، ، العربية ندراسة للنيوزويك حول خسائر ميليشيات حزب هللا في سوريا 13
 .18/10/2016، دنى، معهد واشنطن لسياسة الشرق األالبدائل االقتصادية قد تساهم في فصل الشيعة عن حزب هللاحنين غدار،  14
-split-help-could-alternatives-analysis/view/economic-http://www.washingtoninstitute.org/ar/policy

hezbollah-from-shiites 

http://www.washingtoninstitute.org/ar/policy-analysis/view/economic-alternatives-could-help-split-shiites-from-hezbollah
http://www.washingtoninstitute.org/ar/policy-analysis/view/economic-alternatives-could-help-split-shiites-from-hezbollah
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ألف  400 أن ما يعني ،لف فردأ 80كان يدفع رواتب  حزب هللاالسابقين صحيفة "فاينانشال تايمز" على أن 
وهذا يشمل مؤسسات  .من يتقاضون الرواتب أفراد أسر ، وذلك باحتسابيعتمدون على هذه الرواتبشخص 

 15ة.عسكرية ومدنية وخدمي

 

  تراجع التأييد الشعبي لحزب هللا 
 حزبال ولكن بعد تدخل ،مواجهاته العسكرية مع إسرائيلخلفية على  اواسع   اعربي   اشعبي   اكسب حزب هللا تأييد  

 ،السنة تأييدوفقد الكثير من ، واإلسالميفي الشارع العربي  ينالتعاطف والتأييد الواسع من اجزء  خسر في سوريا 
وهذا مؤشر خطير للحزب كمؤسسة  .هثقة الجماهير ب فتزعزعت ،لدى الحزببرزت النزعة الطائفية الشيعية و 
 و منظمة كانت تعتمد على شرعية من الجماهير.أ

 
 روخية التي تعرض لها الحزب االص الهجمات
عدم إلى منها  شارةإفي  ،لن تسمح بتغيير ميزان القوى في المنطقة أنهاعالمها على إ في وسائل  إسرائيلشددت 

 نإ، ف"أحرنوتديعوت ب"في صحيفة  حسب مقال نشربو  .ستراتيجيةا  سلحة نوعية و أامتالك بالسماح لحزب هللا 
 16.حزبالإلى  من سوريا عسكرية التي كانت تنقلالتعزيزات والقوافل القامت بضرب و  ،تهديداتهانفذت  إسرائيل

من عالمات االستفهام حول القدرات لعديد يضع ا امملم يكن هناك رد عسكري من حزب هللا، المقابل، في 
 .في حال تعرضه لهجوم إسرائيلة لحزب هللا للرد على يالحقيق

 

                                                           
 .المصدر السابق 15
 .1/7/2017"، حرنوتأديعوت ي"صحيفة و ال نهاجم، أنهاجم يوسي يهشوع،  16

4983421,00.html-https://www.yediot.co.il/articles/0,7340,L 

https://www.yediot.co.il/articles/0,7340,L-4983421,00.html
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 الخصوم في الساحة السياسية اللبنانية 
 سعد الحريري  الوزراء اللبناني حيث جدد رئيستدخله في الساحة السورية،  يينهللا السياسلم يرق لخصوم حزب 

كما شدد على أن هذه المواضيع ال تزال  .بـ"جرائم نظام األسد"ا ولتدخله في سوريا، مندد  حزب الرفضه لسالح 
على صعيد الجبهة  ،يعنيما  17.مجلس الوزراء، وال في مجلس النواب عليها توافق في ليسو ر خالف محو 

يوثر عليه في  أنالذي من الممكن  األمرأن النظام السياسي اللبناني ال يدعم الحزب قي توجهاته،  ،الداخلية
ا عن بعيد  بشكل فردي  يأخذه فإنهقرار الحرب  يأخذالحزب عندما  أنمن منطلق  إسرائيلأي مواجهة مع 
 .مؤسسات الدولة

 
 الجغرافيا والمكان  عبء

كون الجغرافيا ستن إففمن جهة ثانية  ،كمؤشر قوة يمكن رؤيته من زاوية الجغرافي لحزب هللا ذا كان التمددإ
لها  إسرائيلن أه، ومن سوء حظ .تواجده في سوريا يضعف جبهته في الجنوب نإ، إذ حزبالعلى  ثقيال   اعبئ  

و أمنه الرد على أي اختراق  اوسيكون مطلوب   ،بهة ثانيةجحزب الشريط حدودي مع سوريا، وهذا يفرض على 
 ا. وهذا ما يحصل حالي   ،محرجالسيظهره بمظهر فعدم الرد وأما  .تجاه سورياي سرائيلإاستفزاز 

 

 خاتمة

 اوتسبب قلق   ،باتت طموحاته العسكرية مرئيةفقد  ،من تّدخل حزب هللا في سوريا اب  ربع سنوات تقريألخالصة كو 
ا أن النتائج علم  سرائيل التي توّلدت لديها مشاعر مزدوجة من الحذر واإلقدام على حرب جديدة معه، إل كبرأ

ن كانت الكلفة  .أصبحت لصالحه ،ل المتغيرات الدوليةظوفي  ،على األرض  ولكنّ ،البشرية التي دفعها عالية وا 

                                                           
 http://ara.tv/pss6e .14/2/2017ولتدخله في سوريا، العربية نت،  الحريري يؤكد رفضه لسالح حزب هللا 17



 

10 
 

السياسية الداخلية، والعسكرية حزب السيتبين أّن الحصيلة اإلجمالية تقول إّن مكاسب  ،عند إجراء جردة حساب
 18.أضعاف خسائره البشريةتفوق  سوريامن تّدخله في  واإلستراتيجية

                                                           
 /Bhdzu2https://goo.gl .27/1/0172، ما الذي حققه حزب من دخوله الحرب في سوريا، موقع قناة المنار صادق النابلسي، 18
 


