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  چکیده

ها، برجسته و مؤثر بوده است.  و شکستها   نقش فرماندهان جنگ در پیروزي در طول تاریخ،
بوده ها   بسیاري از فرماندهان موفق، صاحب سبک و نظریه در مدیریت جنگ و کسب پیروزي

و الگوهاي نظامی و رزمی به جا گذاشته که برخی از آنها هنوز در ها   و از خود مکاتب، اندیشه
شود. نوابغ عرصه جنگ و رزم با  می گرفته می تدریس شده و به کارنظاهاي  مراکز و آکادمی

و روند تاریخ سیاسی، ها   مسیر جنگاند    ابتکاري توانستههاي  ها، راهبردها و تاکتیک طرح
  اقتصادي و اجتماعی کشورها را تغییر دهند.

روشن، یکی از نوابغ هاي  به دالیل فراوان و شاخصاهللا     عماد مغنیه، فرمانده برجسته حزب
باشـد. نقـش برجسـته او در     مـی  ي جنگ، مقاومـت و جهـاد  پرداز عرصه فرماندهی و نظریه

، یکی از دسـتاوردهاي  2006و  2000هاي  بزرگ مقاومت اسالمی در لبنان در سالهاي  پیروزي
 وهـا    اندیشه و نبوغ این فرمانده بود. اکنون و پس از ده سـال از شـهادتش، هنـوز اندیشـه    

نظامی ـ امنیتی او در عراق، سـوریه، لبنـان و یمـن در برابـر تجاوزهـا و توسـعه        هاي  طرح
گر و تجاوزگر، به کار گرفته و به بنیه فکري و راهبـردي جبهـه محـور     جبهه سلطههاي  طلبی

  کند. می مقاومت اسالمی در ابعاد و سطوح مختلف کمک
است که به عنوان موضوع محـوري   این بلوغ فکري و نظامی، حاصل عوامل مختلفی بوده

  گیرد.  می مقاله حاضر، مورد بحث و کنکاش قرار
  

  واژگان کلیدي 
  عماد مغنیه، لبنان، حزب اهللا، مکتب جهادي، مقاومت اسالمی، اسرائیل.

                                                                                                                                         
 نور سازان و مسئول کارگروه آفریقا در مؤسسه مطالعات اندیشه و جهان عرب ایکارشناس ارشد مسائل غرب آس 

  5ـ 20 ؛ صفحات1397بهار ، 73، پیاپی 1، شماره نوزدهمفصلنامه مطالعات راهبردي جهان اسالم، سال 
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  مقدمه
هاي دگـذرد، امـا دسـتاور    می 1386بهمن 23سال از شهادت عماد مغنیه در  10بیش از 

چنان در مصاف با جبهه نظام سلطه و رژیم اشـغالگري، کـارکرد و   فکري و عملیاتی او هم
دستاورد دارد. پیرامون چگونگی نشأت و تکوین رهبري و فرماندهی و مسیر تبدیل او بـه  
الگو و نمونه، نظریات مختلفی وجود دارد، اما موضوع اصلی و اساسی ایـن مقالـه، تبیـین    

  1مکتب جهادي و شیوه فرماندهی مغنیه است.
د مغنیه به اعتراف دشمن و شهادت دوست، بـه عنـوان نمونـه و الگـوي فرمانـده      عما

نظیر مطرح شده و سبک و شیوه مدیریت و فرماندهی او نیز در عرصه جهاد و  جهادي بی
پیدا کرده اسـت. در احـراز چنـین جایگـاه و تکـوین شخصـیت       اي   مقاومت، جایگاه ویژه

و صفات فردي و خانوادگی، عوامـل جامعـه   ها   مغنیه، عالوه بر شاخصاي   جهادي و حرفه
انـد. تحـوالت تـاریخ معاصـر لبنـان،       شناختی، سیاسی و فرهنگی بسـیاري دخیـل بـوده   

ی و سیر ارتقـا و تعـالی جایگـاه    الملل بین  و اي   داخلی آن، روند تحوالت منطقههاي  بحران
اي   حرفـه سیاسی جامعه شیعی این کشور، همگی در تکوین شخصیت فکري، جهـادي و  

گـذار بـوده اسـت. مقالـه     تأثیر  این فرمانده به عنوان یک استراتژیست و الگـوي نظـامی،   
مغنیـه، توصـیف   اي   و حرفـه اي   رو، درصدد تبیین سـیر تکـوین شخصـیت اندیشـه     پیش

نظـامی او، اهمیـت فکـر و اندیشـه     هاي  و اندیشهها   دستاوردهاي عملیاتی و میدانی طرح
ن فرمانده به عنوان یـک مکتـب جدیـد و یـک الگـوي ابـداعی در       رزمی و استراتژیکی ای

  باشد. می نسل جدیدهاي  عرصه اندیشه و فرماندهی نظامی و مدیریت جنگ
  

  عوامل مؤثر بر تکوین و تکامل شخصیت عماد مغنیه )الف
گذارنـد کـه    مـی  تـأثیر   در تربیت و نشأت یک رهبر یا یک فرمانده نظامی، عوامل زیادي 

  ضعف آنها با عنایت به شرایط و محیط، متفاوت است. شدت و 
  

                                                                                                                                         
شایسـته اسـت    هاي از فرماندهان نظامی، گري و معرفی نمونه در زمینه ادبیات نظامی و تاریخ مکاتب نظامی. 1

 منیر شـفیق  (لبنانی)، ژنرال امین حطیط ،موصل ـ عراق)  1998ـ1919( شیت خطاب ژنرال محمود : به آثار
  .مراجعه شود ـ سوریه) دمشق 2018- 1929سرهنگ بسام العسلی ( متولد قدس شریف) و 1934(
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 اخالقی  عوامل مؤثر در پرورش شخصیت ایمانی و. 1

  مؤثرترین آنها عبارتند از:
جهادي و ایمانی در فرهنگ سیاسـی و تـاریخی شـیعه بـر رشـد      هاي  نقش اسطوره ـ 

  1؛شخصیت جهادي
دهـی صـفت    دینـی در شـکل  مفاهیم امامت و پیروي از ائمه معصوم و مراجـع   تأثیر ـ 
  ؛  مداري، انقیاد و پیروي و تبعیت والیت
  ؛ گذاري فرهنگ ایثار و شهادت در رسوخ عقیدتی و ایمانی این فریضه در روح و ذهن تأثیر  ـ 
انقالب اسالمی ایران به ویژه اندیشه و شخصیت امام هاي  گذاري آموزهتأثیر  نقش و ـ 

  )122: 1397(صادق الوعد،؛ خصلت جهاديراحل(ره) در تکوین شخصیت انقالبی و 
و مبـارزات شـیعه لبنـان بـراي دفـاع از موجودیـت و       ها   اثرگذاري میراث مجاهداتـ 

(بیـدقی  ؛ به هویت سیاسی و عقیدتیدهی   جایگاه خود در این سرزمین در تکوین و شکل
  )117: 1394بالغ، قره

د و ارتقاي سطح تشکیالتی در رش 2اهللا تشکل و سازماندهی جوانان انقالبی در حزبـ 
  )13: 1383(نعیم قاسم،؛ و عقیدتی

  . ) در سـاختن خـانواده مقـاوم و مبـارز    عمـاد  (مشهور بـه ام  آمنۀ سالمه، مادر عمادـ 
  3)2018 من ذاکرة عماد مغنیۀ، فوریه(
  
  جامعه لبنان. 2

کـه  اسـت  اي   طایفـه اي   جامعه لبنان که فرمانده عماد در آن رشد و نمـو یافـت، جامعـه   
امـا   4سـازي شـده اسـت    ــ ملـت    بندي طوایف دینی و مذهبی، دولت براساس نظام سهم

                                                                                                                                         
فـالموت  : «مرگ را به تسخیر درآورده بـود  فرمانده مغنیه از کسانی بود که به فرموده امیرمؤمنان(ع)،. 1

  )88: 1414(رضی ، »هورینفی حیاتکم مق
 اهللا لبنـان،  حـزب )، 1383( نعیم قاسم رجوع کنید به: اهللا و خط مشی آن آشنایی با روند تأسیس حزب . براي2

    .1چاپ  انتشارات اطالعات،: تهران ترجمه محمدمهدي شریعتمدار، گذشته و آینده آن، خط مشی،
، یک تابلوي به او هدیه کرده است اهللا رسیده زببه مقامی در ح ويفهمید که  عماد که مادر در زمانی .3

إذا دعتک قدرتک على ظلـم النـاس فتـذکر    : «حک شده بود که آن فرمایش امیرمؤمنان(ع) براین که 
  ».قدرة اهللا علیک

  .که هرکدام در پارلمان این کشور، نماینده دارند استمؤلفه دینی و قومی  18با  اي ، جامعهمعه لبنان. جا4
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که با آن پیوند و رابطه اجتماعی داشت، جامعه شیعی بود که تـا قبـل از دهـه    اي   جامعه
ترین  ، در ابعاد مختلف و بر اساس استانداردهاي اجتماعی و اقتصادي، جزو محروم1970

سواد و اغلب آنها کـارگر و   رصد جامعه شیعی در آن زمان، بید 50اقشار لبنان بوده است.
) این طایفه همواره تحت فشار و آزار دولت 219: 1388 باحث للدراسات،( کشاورز بودند.

الحمــایگی اســتعمار فرانســه و  منطقــه بــوده و در دوران تحــتهــاي  عثمــانی و فئــودال
ره در حاشـیه و دور از رونـق   مورد حمایت و اهتمـام نبـوده و همـوا    1استقاللهاي  دولت

االحـزاب و الحرکـات و الجماعـات    ( اقتصادي و اصالحات سیاسی و فرهنگی بـوده اسـت.  
  ) 396: 2006االسالمیۀ، 

ــی     ــگ داخل ــس از جن ــور پ ــن کش ــیعیان ای ــاه ش ــاي جایگ ــادي در ارتق ــل زی  عوام
  جمله: از اند، ، دخالت داشته)1975ـ1190(

  پیامدها و تبعات جنگ داخلیـ 
خود در ابعـاد  هاي  آگاه و انقالبی با فعالیت و مجاهدات نیون آگاه و انقالبی: روحانیونروحاـ 

) در ایـن  18: 1383(نعـیم قاسـم،   .ه شیعی را در این دیـار متحـول سـاختند   گوناگون، جامع
 2میان، سه روحانی مبارز و جهادگر، نقش برجسته داشتند که عبارتند از: امـام موسـی صـدر،   

  4اهللا. سیدمحمد حسین فضلاهللا     و آیت 3الدین محمدمهدي شمسشیخ اهللا     آیت
ات گوناگونی در ابعاد و سطوح مختلف تأثیر  قضیه محوري فلسطین،  قضیه فلسطین:ـ 

سال گذشته داشته است. شـیعیان   80و ملتش و کل منطقه غرب آسیا طی  5روي لبنان

                                                                                                                                         
مستقل شد و گرچه ریاست پارلمان این کشور سهم شیعیان بوده ولی اغلب  1943نوامبر 22ر لبنان د .1
هـاي فئـودال منطقـه     ساي پارلمان، نماینده واقعی شیعی لبنان نبوده بلکه آنها وابسته بـه خانـدان  ؤر

   جنوب لبنان بودند.
گذاري  ایشان با پایهاست.  نقش امام موسی صدر در تحول جامعه شیعی لبنان، تاریخی و اساسی بوده. 2

جمعیـه البـر و االحسـان، حرکـه المحـرمین و افـواج المقاومـه         نهادهاي سیاسی و اجتماعی همچون
امام موسی صـدر  ربایش فراهم ساخت. با  جانبه شیعیان لبنانی بستر مساعدي در تحول همه اللبنانیه،
از یک مصلح و روحانی مبارزه و توسط رژیم سرهنگ قذافی، لبنان و جامعه شیعی آن،  1978در سال 

  ستیز محروم گشت. صهیونیست
هـاي امـام    هاي خود توانسـت مکمـل تـالش    خصال و صفات و اخالق اسالمی و مجاهدت و با دانش،. ا3

  وهاي ایشان در روند تحوالت جامعه شیعی این دیار چشمگیر بوده است. پموسی صدر باشد و تکا
بوده و در روند تکامل و تحول این حـزب کـه نماینـده واقعـی جامعـه      اهللا  و همواره یار و حامی حزب. ا4

اي بـه   خـدمات ارزنـده   ایشان با تأسیس جمعیت اسـرة التـآخی،  . بسیار تالش کرد شیعی لبنان است،
  . ارایه کردشیعیان 

گـذاري کیـان غاصـب اسـرائیل در      با پایـه  باشد و کیلومتر می 87طول مرز لبنان با فلسطین اشغالی . 5
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. انـد    مبارز آن داشتههاي  و گروهلبنان در ابعاد مختلف، پیوندهاي ژرفی با قضیه فلسطین 
مبـارز آن،  هـاي   فلسطین و کمک به گـروه هاي  شیعیان جنوب لبنان بابت دفاع از آرمان

  ) 15: 1979(سوید، هزینه سنگینی متحمل شدند.
ایـن پیـروزي در کـل منطقـه و جهـان و در ابعـاد و        پیروزي انقالب اسالمی ایـران:  ـ 
شد. جامعه شیعی لبنان بـیش از دیگـر   ها   و دگرگونیگوناگون، منشأ تحوالت هاي  زمینه

این پیروزي و این تحـول شـگرف    تأثیر  )، تحت 45: 1379(اسداللهی،  طوایف این کشور
در ارتقـاي جایگـاه   اي   تهران، طی چهل سال گذشـته، نقـش برجسـته   هاي  بوده و کمک

و اجتمـاعی   شیعیان این سرزمین داشته است. رشد آگاهی سیاسی، فرهنگـی، اقتصـادي  
این جامعه به اذعان و اعتراف دوستان و دشـمنان، محصـول توجـه و اهتمـام جمهـوري      

باشد. یکی از عوامل گسترش روابـط میـان    می اسالمی ایران به لبنان و جامعه شیعی آن
تهران ـ بیروت پس از انقالب اسالمی، توجه رهبران ایران اسالمی به حمایـت از جامعـه    

     )72: 1388 جامعه و سیاست، لبنان، تاریخ،( نی بوده است.مستضعف شیعه لبنا
  
  يا تر زایش یک فرمانده جهادي و حرفهتحوالت لبنان و بس. 3

در کودکی و نوجوانی، اوقـات طـوالنی را    1فرمانده عماد در خانواده فقیري پرورش یافت.
بـراي رفـتن بـه     مـذهبی مـادرش، او را  هـاي   در مسجد شیخ القیبسی گذرانـد، آمـوزش  

در منطقـه   1975 آوریـل  13روز  علمیه نجف تشویق کرد اما رویـداد خـونین  هاي  حوزه
مسیر زندگی این نوجوان را دگرگون کـرد. رونـد تحـوالت و تبعـات جنـگ       2عین رمانه،

                                                                                                                                        
عـام اهـالی روسـتاي مـرزي      مورد تجاوز و تعدي این رژیم بوده است. قتل سال، 70طی ، لبنان 1947

ها علیه ملت لبنـان بـود تـا اینکـه      سرآغاز سیاست تجاوزگري و زورگیري صهیونیست ،1948حوال در 
  ، ارتش این رژیم را ذلیالنه و براي همیشه از جنوب لبنان بیرون راند.  2000اهللا در سال  حزب

متولـد شـد و در    25/1/1962منطقه الشیاح در ضاحیه جنوبی بیـروت در مـورخ    در  ر محله الجوار. د1
دوران نوجوانی به پدرش فایز مغنیه که رستوران کـوچکی در خیابـان عبـدالکریم الخلیـل در منطقـه      

  کرد. مک میداشت، ک الشیاح
دو عضـو   ،ري رستوران فایز مغنیه رخ دادمت 50در حادثه معروف به البوسطه که در میدان البرید در . 2

در هـا   هـا بـه اتوبـوس فلسـطینی    ژفاالن ،در تالفـی آن  شـدند. ي بیار جمیل کشته بررهه حزب فاالنژ ب
ــ فرمانـدهی    نفر از رزمندگان جبهه خلق براي آزادي فلسطین 27حمله کرده و  اردوگاه شاتیال غربی

، ه، جرقه جنگ داخلی لبنان زده شد. جنگ داخلیوسیل و بدین را کشتند رهبري احمد جبریله کل ب
هـزار آواره و تلفـات    600 هـزار مفقـود،   17هزار زخمی، 300هزار کشته، 150سال طول کشید و  15

بستر مناسبی براي مداخله آزادانـه   ،گناین ج جاي گذاشت.ه میلیارد ب 25مادي و اقتصادي به مبلغ 
  ها در لبنان فراهم ساخت. ونیستیصه
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ات چنـد بعـدي   تـأثیر   شخصیت سیاسی ـ نظـامی مغنیـه،    دهی   داخلی لبنان، روي شکل
ارتقاي سطح اگاهی و دانش سیاسی او داشته است. در سـن  داشته و نقش پراهمیتی در 

گـرا و   سیاسـی چـپ  هـاي   فلسطینی پیوست و بـا افکـار جریـان   هاي  سالگی به گروه 14
 التحریـر) و شـیعی   المسـلمین و حـزب   (اخـوان  اسالم سیاسی سـنی هاي  گرا، اندیشه ملی

  الدعوه االسالمی) آگاه شد.   (حزب
و تکوین ذهن و فکر عماد نوجوان، دهی   صدر در شکلو مواضع امام موسی ها   اندیشه

جنبش محرومین، روي روحیه انضـباطی و  هاي  نقش مؤثري داشت و فعالیت او در برنامه
آموزش نظامی سازمان فتح و دیگر هاي  سالگی وارد برنامه 15گذار بود. در تأثیر  سازمانی 

  1فلسطینی و لبنانی شد.هاي  گروه
  
  قضیه فلسطین . 4

ه فلسطین و مسائل آن، از نوجوانی، با فکر، روان و ذهن مغنیه عجین شـده و تمـام   قضی
جهادي و مقاومتی او تا لحظه شهادتش، با قضیه فلسطین آمیختـه  هاي  و فعالیتها   طرح

و در خدمت فراهم آمدن آزادي فلسـطین بـود. در ایـن راسـتا جـنس و بافـت رؤیاهـا و        
ابوحسن خضر سـالمه، معـروف بـه ابوحسـن      2است. هایش با دیگران متفاوت بوده آرمان
در منطقه شیاح بیروت سـکونت داشـت و از ایـن     از کادر مرکزیت سازمان فتح 3پالتین،

انقالبی و فدائی او روي منش و خوي عمـاد  هاي  طریق با عماد جوان آشنا شده و خصلت
شـغالگر  بـه دسـت ارتـش ا    1982جوان اثر ژرفـاي داشـت. بـا اشـغال بیـروت در سـال       

آن تنگاتنگ شده و مبارزه هاي  صهیونیستی، پیوند عماد جوان با قضیه فلسطین و آرمان
طلب با ذهنیت اسـتراتژیک   او با ارتش تجاوزگر، باعث زایش یک فرمانده سترك، شهادت

  و خالق شد.
توسـط شـهید    11/11/1982انفجار مقر فرماندهی ارتش اشغالگر در منطقه صور در 

                                                                                                                                         
هاي نظامی که فرمانده عماد را بیشتر تحت تأثیر گذاشت و روحیه رزمی او تکامـل   ین میان، دورهر ا. د1

  بوده است.» پادگان ابولؤي«دوره آموزشی پادگان الزهرانی معروف به  بخشید،
یکـی از   ،که نمـاز خوانـدن در قـدس و آزادي فلسـطین    است بارها گفته  شهید، فاطمه مغنیه، دختر .2

  .بوده است آرزوهاي پدرش
پیونـدد و در   مـی  بوحسن بعدها از فتح جدا شده و به گروه جوانان مجاهد شیعی به فرماندهی عماد،. ا3

  به شهادت رسید.  1999ها در سال  مصاف با صهیونیست
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از دستاوردهاي ذهنیت خالق و استراتژیسـتی عمـاد جـوان و طلیعـه      أحمد قصیر، یکی
، 80بـود. فرمانـده عمـاد در دهـه      عملیاتی او براي بیرون راندن ارتش اشغالگرهاي  طرح

فلسطینی در بیـروت  هاي  میان جنبش امل با اردوگاهها   و تنشها   مانع گسترش درگیري
زه با دشـمن اصـلی (اسـرائیل) بـه جـذب      و دیگر شهرهاي لبنان شد و جهت تمرکز مبار

طول مبارزه با اشغالگري صهیونیسـتی در لبنـان، روابـط     نیروي جهادي پرداخت. وي در
(خلیل الوزیر) و دیگر رهبران فلسـطینی داشـته و از    و ابوجهاد 1تنگاتنگی با یاسر عرفات

تمرکـز   یـه، باورهـاي اسـتراتژیک مغن   ازمند بود. یکی  آنها بهرههاي  و مشورتهاي  کمک
هاي  و گروهها   بوده و در این راه به وحدت تفنگ 2حمالت علیه هدف اصلی و دشمن اول

ضد صهیونیست معتقد و همواره با تفرقه و تنش میان مبارزان ضـد اسـرائیل و اسـتکبار    
هـا    ) مقاومت در برابر اشغالگري صهیونیست44: 1397 (صادق الوعد، جهانی مخالف بود.
و نیـز عامـل اصـلی    اهللا     و بقاع غربی لبنان، اساس و پایه عقیدتی حـزب در منطقه جنوب 

) و نقش حاج عمـاد در تثبیـت   194: 1388 (سعد غریب، دهد می آن را تشکیل پیدایش
  برجسته بود.اهللا     این اصل در اندیشه سیاسی و استراتژیک حزب

اي   مذهبی و نزاع طایفـه  حاج رضوان در مسائل فلسطین و آزادي آن با هرگونه مناقشه
و آزادي قـدس را در گـرو رفـع فتنـه و      3و تنش عقیدتی، به شدت مخالف و حسـاس بـود  

دانست و در این راه با هر گروهی که با اسـرائیل در سـتیز و در حـال مبـارزه      می اختالفات
اي   کرد. آخرین لحظات زندگی فرمانده شهید، جلسـه  می بود، دست همکاري و دوستی دراز

با خالد مشعل و برخی از فرماندهان فلسـطینی و مستشـاران ایرانـی بـود کـه موضـوع آن،       
  بررسی چگونگی و راهکارهاي کمک به جهاد علیه رژیم صهیونیستی بوده است.

                                                                                                                                         
شـد و   بـدل مـی   دو مکاتبـاتی رد و  فرمانده عماد و یاسر عرفات، پیوند دوستی بوده و بین ایـن . میان 1

  کرد. خطاب می »یا ولدي«هایش همواره به عماد، او را به  هابوعمار در نام
نـابودي ایـن رژیـم     در داشت. اوجایگاه ویژه و اولویت ممتازي در ذهن عماد  ،اهبرد نابودي اسرائیل. ر2

با خروج ارتش اسرائیل از جنوب لبنان، به  2000سال  گر و تجاوزکار، شک و تردید نداشت و در سلطه
  اسرائیل شدنی است.د که محو ییقین رس

تـا تشـکیالتی را بـه عنـوان      ندگروهی از جوانان شیعی فلسطینی ساکن غزه از فرمانده عماد خواسـت  .3
با این فعالیت به شدت مخالفـت کـرد و ایـن اقـدام را      . عمادریزي کنند اهللا فلسطین در غزه پایه حزب

  ت. دانس بستري براي فتنه و ضربه زدن به جبهه مقاومت و مبارزه می
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  اسرائیل و تطور اندیشه نظامی و و راهبردي هاي  جنگ. 5
بـا  هـاي   ها و درگیـري فرمانده حاج رضوان از سال اشغال بیروت تا روز شهادتش در نبرد

جانبـه   حضـور همـه   در لبنان و فلسطین اشغالی، مسـتقیم و غیرمسـتقیم،  ها   صهیونیست
نگر، گستره ابداع راهبـردي و خالقیـت نظـامی نـوآور او در      داشته و ظرفیت فکري آینده

  )221: 1388 پیروزي مقاومت،( ها شکوفا شد. میادین جهاد و ستیز علیه صهیونیست
  

  ي نوینمکتب جهادب) 
سـال مبـارزه و جهـاد     25نظامی نبود، ولی هاي  کرده آکادمی فرمانده عماد مغنیه، تحصیل

براي آزادي کشورش و ستیز بـا رژیـم صهیونیسـتی بـراي آزادسـازي فلسـطین، از او یـک        
سـال   20نگـر سـاخت.    و یک مجاهد استراتژیسـت مبـدع و آینـده   اي   فرمانده نظامی حرفه

ی عملیات مقاومت اسالمی لبنان را علیه رژیم اشغالگر بـه عهـده   بیشتر نداشت که فرمانده
اسـاس  برهـا    و اصـول فرمانـدهی انـواع جنـگ    ها   گرفت. مطالعه تجربیات دیگران در جنگ

نظریات کهن و نوین، با عقل هوشیار و تحلیلگرش آمیخته شد. فرمانده بـا مقایسـه کـردن    
هـاي   نگ و دفاع در جهـان و تحلیـل داده  ان عرصه جپرداز تجارب فرماندهان پیروز و نظریه

و راهبردهـاي جنگـی و   ها   ها، تاکتیک توانست شیوهها   نظامی و قرائت هدفمند تاریخ جنگ
هـا و   دفاعی مناسب و کاربردي را در مصاف با دشـمنی هوشـمند، مسـلح بـه انـواع سـالح      

دادن کمتـرین   و با 1استکبار جهانی، استخراج و گزینش کندهاي  مستظهر به انواع حمایت
هایی بـراي لبنـان و فلسـطین بـه دسـت بیـاورد. ایـن عقـل          ها، پیروزي و خسارتها   هزینه

استراتژیست توانست دو پیروزي بزرگ را نه فقط براي لبنان بلکه براي امت اسالمی کـه در  
ــا نظــام ســلطه قــرار دارد، بــه ارمغــان آورد. (پیامــدهاي جنــگ اســرائیل علیــه    مصــاف ب

و نظریـات رزمـی و   هـا    دیـدگاه «گویی نیست اگر گفته شود کـه   ) گزافه257: 1389لبنان،
در بعد آفندي و چه در قالب پدافندي، نظیـر و شـبیه یـک مکتـب نظـامی       چه عملیاتی او

نظریه جنگی مکتب جهادي ایـن  » منطقی استوار است.هاي  نوینی است که بر اصول و پایه
  معنوي استوار است، از جمله: فلسفی وهاي  فرمانده بر اصول و پایه

                                                                                                                                         
گویـد کـه    مـی  در توصیف خصوصیات این فرمانده، رزمان قدیمی حاج رضوان، هم انیس نقاش یکی از .1

   )43ص ،1397(صادق الوعد، یادداشت کردن تجربه بود یکی از ویژگی او،
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مصاف با دشـمن ددمـنش، بـا تمـام      دراهللا     فرمانده عملیات حزب ها: تکیه بر خود داشته. 1
کـرد.   مـی  افزایـی تـالش   پیروي و براي ظرفیت» وأَعدواْ لَهم ما استَطَعتُم من قُوةٍ«توان از آیه 

انفجـاري،  هـاي   کـرد: تلـه   مـی  خـوبی اسـتفاده   حاج رضوان در نبردهایش از چهار سـالح بـه  
  )88: 1382میرباقري،( و منظومه ارتباطات بیسمی.ها   کاتیوشا، تونلهاي  موشک

عمـاد   نسل نوین و نامتقارن:هاي  نظامی براي جنگ سازي یک ارتش شبه تربیت و آماده. 2
وشـمند بـود. او   مغنیه در آموزش و تربیت مجاهد و رزمنده راه خدا، بسـیار حسـاس و ه  

 اهللا، بیشـتر روي ابعـاد   سخت بر این باور بود که باید در تربیت و آمـوزش رزمنـده حـزب   
روحی، معنوي و ایمانی جنگجو کار کرد زیرا معتقد بود که این روح و این اراده است که 

دهد نه تفـوق ابزارهـاي جنگـی و     می رزمنده را به سمت پیروزي و شکست دشمن سوق
تـرین   طلبـی، اصـلی   در هنر جنگی مکتب نظامی حاج رضوان، سالح شهادتتوان مادي. 

منبع قدرت است که گروه جهادي به آن متکی است، زیرا ایـن سـالح در تجربـه نشـان     
  دارد. هایش وامی گذاري داده که دشمن را به بازنگري در محاسبات و هدف

چـابکی فکـري و    دیـد: به عنوان فرصت و نه به عنـوان ته ها   نگاه همیشگی به چالش. 3
مهارت ذهنی این فرمانده، به عقل و اندیشه استراتژیستی او، این توانمندي و ظرفیـت را  

را فرصـت ببینـد و ایـن قـدرت را پیـدا کـرده بـود کـه         هـا    داده بود که همـواره چـالش  
  بر تبدیل کند.   هزینهاي   پیش روي دشمن را به تله و مخمصههاي  فرصت

عماد مغنیـه گرچـه بـه دنبـال کشـف و رصـد        1ن دشمنان:کوچک و ضعیف نشمرد. 4
دشمن بود، ولی همواره در صدد ضربه زدن به نقـاط قـدرت و نـه اسـتفاده از     هاي  ضعف

، ترجمان واقعـی از  16مرکافا و سرنگونی جنگنده اف هاي  نقاط ضعفش بود. انهدام تانک
   2اندیشه نظامی فرمانده، بوده است.

 تأکیدنقدر فرمانده به افرادش، گرا  هاي یکی از آموزهر و نوگرایی: بر ابداع، ابتکا تأکید. 5
گـاه از تجربـه قـدیمی در     بر ابداع، ابتکار و نوگرایی در عرصه نبرد با دشمن بود. او هـیچ 

کرد مگر این که بدان یک ابتکار جدیدي افزوده باشد. بـه اعتقـاد او    عملیات استفاده نمی

                                                                                                                                         
توان  رمانده عماد همواره به افرادش یاد داده که دشمن اولین معلم شما است و با شناخت دشمن می. ف1

  ست داد.او را شک
را صـرف اندیشـیدن در مـورد     2006تـا   2000هاي سال اهللا، حزب« یک ژنرال اسرائیلی گفته بود که: .2

   )171 :1388 کردزمن،( .»جنگ آینده از نظر تاکتیکی کرده بود
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سـازد و دشـمن را    مـی  ا در صحنه نبـرد، خـالق و پویـا   این شیوه تربیتی، ذهن رزمنده ر
  کند. می غافلگیر

معنوي اندیشه نظامی حاج رضوان این بـود کـه   هاي  یکی از پایه غافلگیري دشمن:. 6
پندارد ما شکست خوردیم، تغییر دهـیم یـا آنچـه را     می چگونه تصور دشمن را زمانی که

ل کنیم. به شهادت رسیدن نیروهـاي خـودي   داند به شکست تبدی می براي خود پیروزي
طلبی، خـود   داند که شهادت و شهادت به تصور دشمن، موفقیت و پیروزي است ولی نمی

  )142: 1388 ،پیروزي مقاومت( زا براي جبهه و ارتش ما است. یک منبع انرژي
انده روحی و معنوي فلسفه جنگی حاج رضوان بود و فرمهاي  یکی از پایه صبر استراتژیک:. 7

این خصلت را به رزمندگان خود به خوبی آموزش داد. او همواره به حمالت دشمن، پاسخ مناسب 
  )52: 1397(صادق الوعد، داد. می در زمان و محل مناسب و با شیوه و ابزار مناسب

یکـی از عوامـل موفقیـت و پیـروزي      اهمیت دادن به فنون مخفی کاري و پوشش امنیتی:. 8
ضـد  هـاي   ن ایـن بـود کـه در عـین حضـور فعـال و مسـتمر در جبهـه        فرمانده حـاج رضـوا  

زیست. خانواده و خویشان او نیـز   می صهیونیستی ولی مادام در سایه و وضعیت ناپیدا و پنهان
 1به این وضعیت خو گرفته بودند. او زمانی براي جهانیان شناخته شد که به شهادت رسید.

او بر این باور بود که براي مبارزه با اسـتکبار   شعاع و قلمرو فعالیت جهادي نامحدود:. 9
را به کـار بـرد و بـراي بسـیج     ها   را رفت، تمام شیوهها   و صهیونیسم جهانی، باید تمام راه

نیروهاي مجاهد باید تمام درها را زد. در زمان حیات، او همزمان با فعالیت در لبنـان، در  
مقاوم شـیعیان کشـور   هاي  ت و به گروهعراق علیه اشغالگري امریکا اقدامات جهادي داش

  کرد. می نظامیهاي  کمک
  
  دستاوردهاي اندیشه عماد مغنیه )ج

مکتب رزمی فرمانده عماد در عرصه عمـل، دو دسـتاورد تـاریخی و دو پیـروزي شـگفت      
و  2000هـاي   و امت اسالمی داشته است. شکست ارتش اسرائیل در سـال اهللا     براي حزب

                                                                                                                                         
سال تحت نظر و تعقیـب داشـته و همـواره     25او را  ،هاي اطالعاتی و جاسوسی سیا و موساد سرویس. 1

 :ها و ادبیات زیادي نوشته شده از جملـه  خوردند. در این زمینه کتاب ارش شکست میترور و شک براي
دار  :امـان  الموساد و العملیات الکبري، ترجمـه بـدر عقیـل،    )،2011( نسیم مشعل، میخائیل، زوهر بار

  .الجلیل للنشر و الدراسات و االبحاث الفلسطینیه



مغن
اد 
عم

ب 
مکت

 نینو يها وهیش ه،ی
اد 
جه

در 
رزه

مبا
و 

  
 

 

 15  

و راهبردهـاي فرمانـده دو پیـروزي    ها   ناسبی براي کارایی تاکتیک، محک نظامی م2006
، یک واقعیت تـاریخی بـود کـه بـه      2006بود. شکست ارتش اسرائیل در جنگ تابستان 

مختلـف علـوم   هـاي   رقم خورد. در این زمینه، ادبیـات فراوانـی در زمینـه   اهللا     دست حزب
تاریخی در زمینـه نظـامی و مکاتـب    و هنوز این رخداد  1نظامی و فنون رزمی تولید شده

  باشد.   می مراکز مطالعات نظامی و استرتژیکهاي  آن، محور پژوهش
هـاي   در نظریـات، سـاختارها و دکتـرین    این رخداد نظامی باعث تغییرات چشمگیري

  ارتش اسرائیل گشته است، از جمله:
ی سـنتی ارتـش   تغییر در استراتژي نظامی سنتی ارتش اسـرائیل: اسـتراتژي نظـام    ـ 

  )73: 1386زیر استوار بود: (کرمی ،هاي  اسرائیل بر محور
جانبـه   دیـده و پـر سـرعت متکـی بـه حمایـت همـه        ایجاد ارتش کوچـک آمـوزش  ـ 
  جهان؛هاي  ترین قدرت بزرگ
  تأمین قدرت از طریق نیروي هوایی مدرن و مقتدر و نیروي زرهی؛ـ 
استفاده از عوامل بازدارندگی و انتقـال   و آسا هجومی و برقهاي  برداري از شیوه بهرهـ 

  جنگ به زمین دشمن؛
در زمینه شناسایی، اطالعات نظـامی،  ها   ترین فناوري ترین و قوي به کارگیري مدرنـ 

  ارتباطات، هدایت، فرماندهی و کنترل.
تـرین زمـان و تکـاپوي پویـا در مـدیریت       تأمین پیروزي و شکست دشمن در کوتاهـ 

  زمان و مکان نبرد؛
اي   جانبه امریکا و غرب و نیز انحصار داشتن قدرت هسته تأمین انحصار حمایت همهـ 

  در منطقه.
 عـرب از هـاي   خود علیـه ارتـش  هاي  ارتش اسرائیل براساس استراتژي فوق در جنگ

، از نیروهـاي  2006همواره پیروز میـدان بـود، امـا در جنـگ      1982تا سال  1948سال 
تـاریخی خـورد. در خصـوص بررسـی علـل ایـن امـر، مراکـز         شکسـت  اهللا     جهادي حزب

                                                                                                                                         
کتـاب   ،در ایـن میـان  اسـت.   نوشـته و چـاپ شـده    2006جنـگ ژوئیـه   بـاره  ها و نألیفات فروانـی در  کتاب .1

 که یک پژوهشـگر نظـامی بـه نـام آنتـونی اچ کـوردزمن       »اهللا روزه اسرائیل ـ حزب  33هایی از جنگ  درس«
ــیار    ــت، بس ــته اس ــت نوش ــودمند اس ــونی اچ : س ــردزمنآنت ــگ   درس ،)1388( ک ــایی از جن   روزه  33ه

  .1چاپ سازان نور، مؤسسه مطالعات اندیشه: تهران پژوهی، ئیلترجمه گروه مطالعات اسرا اهللا، حزب ـ اسرائیل
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. از جملـه عوامـل پیـروزي    انـد    فراوانـی داشـته  هاي  مطالعاتی رژیم صهیونیستی، پژوهش
  توان به نکات زیر اشاره کرد: اهللا می    حزب
پیـروي   نظامی سنتی خـود هاي  از استراتژي و شیوهاهللا     اسرائیل در جنگ با حزب. 1

ابتکـاري حـاج رضـوان، نتوانسـت از     هاي  جنگ نامتقارن و در قبال شیوه کرد اما در یک
  )357: 1388 (انبار، و قدرت آتش و ادوات جنگی خود به خوبی استفاده کند.ها   ظرفیت

شده است که قواعد بازي عرصه جنگ را باید  تأکیددر استراتژي نظامی این رژیم . 2
ه دشمن منتقل کنید، اما این بار، ایـن  به دشمن تحمیل و گستره جنگ را به داخل جبه

بجنگد و در ایـن راسـتا متحمـل شکسـت     اهللا     ارتش وادار شد که با شرایط و قواعد حزب
  )170: 1388 (کوردزمن، شد.

برداري از قدرت موشکی، جنگ را به داخل جبهه دشمن بـرد و در   با بهرهاهللا     حزب. 3
 ه و قدرت بازدارندگی خود را به دشمن اثبات کـرد. عمل کرد موفق برقراري توازن هراس،

  )206: 1388 (خواجه،
اي، ارتـش   سیاسـی و شـواهد و قـرائن رسـانه    هـاي   براساس اسناد تاریخی، تحلیل. 4

گوناگونی را تدارك دیده بـود،  هاي  اهللا، زمینه اسرائیل براي حمله به لبنان و نابودي حزب
تعدد آن را تهیه نموده و جهت حمله در هر زمان این حمله با زوایا و جزئیات مهاي  طرح

آمادگی کامل داشت و در این راستا با حامی استراتزیک خود یعنی؛ آمریکـا در سـطوح و   
(مـرد   عملیات حاج رضوانهاي  اما تاکتیک 1کاملی انجام داد،هاي  ابعاد مختلف هماهنگی

ـ  هاي  طرح ها)، و غافلگیريها   شگفتی رهم زد، کـارایی قـدرت   عملیاتی ارتش دشـمن را ب
هـاي   آتش نیروي هوایی و نیروي زرهی را خنثی کرد و مـانع از پیشـروي ادوات و یگـان   

، یـک ضـربه   5به ناوچه فوق مدرن سـاعر اهللا     زبح زبده نیروي زمینی شد. حمله موشکی
و هنرهـاي رزمـی حـاج عمـاد باعـث      هـا    روانی سنگینی به دشمن وارد سـاخت و شـیوه  

هـا    زده طرح گیري ارتش دشمن شد. تغییر شتاب ند فرماندهی و تصمیمدستپاچگی در رو

                                                                                                                                         
جنگ واشنگتن علیه بیروت  علیه لبنان، 2006شود که جنگ  به عنوان یک واقعیت تاریخی، گفته می. 1

خارجـه بـوش    امـور  وزیر ،وارد یک جنگ نیابتی شده است. رایس ل در این راستا،ییبوده و ارتش اسرا
همراهـی جبهـه ارتجـاع     مینه را براي خاورمیانه برزگ مهیا خواهد ساخت.اعالم کرد که این جنگ، ز

گ، نشانه دیگـري از نقـش اصـلی    نمصر و اردن با امریکا در این ج ،هبري عربستان سعوديه رعربی ب
  واشنگتن در این جنگ است.
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روزه، ضـربه سـختی بـه موقعیـت و      33عملیاتی در خالل نبردهـاي جنـگ   هاي  و نقشه
  )90: 1386 سلمان، (رضوي، پرستیژ فرماندهان کارکشته این ارتش وارد ساخت.

 عیارهاي زیادي مطرحو صفات نظامی و عملیاتی عماد، اوصاف و مها   در مورد شاخص
شود، اما این مقوله که حاج رضوان همواره سه چهار بـازي از دشـمن، جلـوتر بـوده و      می

بینی تعامل نظامی ارتش دشمن بود، کاربردهاي  استاد رفتارخوانی و پیش که اواي   مقوله
داشت و راه را براي تحقق یک پیـروزي   2006زیادي در میدان عمل و در جنگ تابستان

و  خطاي فاحش اطالعاتی همواره ساخته است. یکی از اشتباهات راهبردي ارتش دشمن،
 آن ارتش بوده و در گزارش کمیته فینوگراد، بارها بدان اشاره شـده اسـت.  هاي  شناسایی

کـدام از اهـداف    ) به اذعان خود دشمن، در این جنگ هیچ23: 1389 (پیروزي مقاومت،
یعنی؛ شکست ها   خود صهیونیستهاي  معیارها و ارزیابی اعالمی آن محقق نشد و این در

  ها. و کسب پیروزيها   در انجام مأموریت
  عملیاتی حاج رضوان عبارت بودند از:هاي  براساس طرحاهللا     دستارودهاي ارزشمند حزب

ات عوامل قدرت ارتش دشمن کـه عبارتنـد از: اسـلحه    تأثیر  شکست و خنثی کردن  ـ 
قدرت آتش نیـروي هـوایی و یگـان زرهـی، تـوان و فنـاوري پیچیـده         مدرن و پیشرفته،

  اطالعاتی و شناسایی؛هاي  منظومه
قدرت بازدارندگی به وسـیله تکیـه   هاي  برقراري توازن استراتژیک با ارتقاي ظرفیتـ 

بر قدرت موشکی و نیز برقراري توازن هراس با باال بردن توان براي ضربه زدن به عمـق و  
  ن دشمن؛جبهه داخلی ای

و اي   اش سیدحسن نصر در ایـن جنـگ، قـدرت رسـانه    به ویژه رهبر فرزانهاهللا     حزبـ 
مهارت در هدایت و مدیریت جنگ روانی و رسانه را به خوبی نشان داد. دشمن به گستره 

  1ات آن اذعان و اعتراف کرده است.تأثیر  
  
  
  

                                                                                                                                         
 افکـار  اذعـان کـرده کـه    شناسی سیاسی دانشگاه بن گورین در گزارشی استاد روان ،کتر اودي لیقل. د1

  هاي سیدحسن نصراهللا اعتماد داشتند. عمومی در خالل این جنگ، به سخنان و گفته
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