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ВСТУП 

 

Темою цієї дипломної роботи є «"Хізбалла" в регіональних 

конфліктах на Близькому та Середньому Сході (1982-2018)». 

Актуальність даної роботи обумовлена недостатнім розкриттям цієї 

проблеми вітчизняними вченими. У сучасній українській науковій думці 

якщо «Хізбалла» і вивчається, то вона розглядається або як об'єкт 

міжнародних відносин, або в рамках одного окремо взятого конфлікту. У 

даній роботі ця організація буде розглядатися як суб'єкт. 

«Хізбалла» також є унікальним актором у сучасних міжнародних 

відносинах завдяки своєму невизначеному статусу. Хоча дану організацію 

не можна назвати ані суто терористичною, ані суто політичною, ані тільки 

народним опором, «Хізбалла» впливає на сучасні міжнародні відносини в 

регіоні. 

На даний момент «Хізбалла» є найбільшою арабською шиїтською 

воєнізованою організацією, яка активно веде свою діяльність як у рамках 

регіону, так і за його межами. Особливу увагу варто приділити глобальним 

діям «Хізбалли», оскільки українськими вченими роль цієї організації у 

глобальних терористичних операціях, світовому наркотрафіку та інших 

нелегальних операціях не була досліджена взагалі.  

На сьогодні громадянська війна в Сирії є однією з ключових подій у 

регіоні Близького Сходу, «Хізбалла» бере участь у даному конфлікті на 

стороні Башара Асада. Результат цього протистояння вплине як на 

глобальне розташування сил у регіоні, так і на ситуацію всередині Лівану.  

Метою даної роботи є комплексний аналіз еволюції «Хізбалли» як 

актора Міжнародних відносин крізь призму конфліктів, в яких вона бере 

участь. 

Відповідно до поставленої мети сформульовано такі завдання: 

1) дослідити діяльність «Хізбалли» на початковому етапі її 

існування; 
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2) дати характеристику діяльності організації на глобальному 

рівні; 

3) вивчити реакцію «Хізбалли» на події «Арабської весни»; 

4) проаналізувати, чи є «Хізбалла» раціональним актором 

міжнародних відносин; 

5) показати еволюцію «Хізбалли» в рамках мінливої системи 

регіональних відносин на Близькому Сході; 

6) дати прогностичну оцінку наслідкам утягнутості «Хізбалли» в 

громадянську війну в Сирії. 

Об'єктом даного дослідження є регіональні та міжнародні конфлікти 

1982-2018 рр. Предметом даного дослідження є роль «Хізбалли» в 

регіональних і міжнародних конфліктах 1982-2018 рр. 

Хронологічні рамки роботи охоплюють період з 1982 р. по 2018 р. 

Нижня хронологічна рамка обумовлена виникненням «Хізбалли» на півдні 

Лівану в 1982 р. Верхня хронологічна рамка пов'язана з багаторічною 

сирійською кризою, в якій «Хізбалла» дотепер бере активну участь.  

При написанні даної роботи були використані такі методи 

дослідження: системний підхід і кейс-стаді (case study). 

Системний підхід дозволив представити комплексне бачення 

середовища, в якому відбуваються конфлікти за участю «Хізбалли». Також 

він допоміг визначити співвідношення впливу на неї глобалізаційних 

чинників. Завдяки системному підходу акторність «Хізбалли» була 

вивчена на всіх трьох рівнях – локальному, регіональному і глобальному. 

Були визначені елементи системи і розібрана її структура. Так само було 

вивчене середовище системи, в якій існує «Хізбалла», і зовнішні чинники, 

які впливають на поведінку даної організації в конфліктах. 

Метод кейс-стаді був використаний при аналізі окремих конфліктів, 

особливо він був корисний при вивченні Другої Ліванської війни 2006 р. 

Пояснювальна стратегія кейс-стаді допомогла здійснити пошук причин і 

факторів, що вплинули як на початок конфлікту, так і на його результат.  
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Наукова новизна даного дослідження полягає в тому, що вперше був 

проведений комплексний аналіз еволюції «Хізбалли» крізь призму 

конфліктів, в яких вона бере участь; удосконалено результати системного 

підходу щодо глобальної діяльності організації; набуло подальшого 

розвитку визначення чинників впливу на формування зовнішньої політики 

«Хізбалли» на Близькому Сході. 

Дана дослідницька робота пройшла апробацію, а результати роботи 

за темою «Війна Ізраїлю та «Хізбалли» 2006 року: регіональний та 

міжнародний аспекти» були надруковані у томі 23 випуску 2 (31) фахового 

журналу «Вісник Одеського національного університету. Соціологія та 

політичні науки» у 2018 році. 

Дипломна робота складається зі вступу, чотирьох основних розділів, 

висновків та списку використаних джерел. 

У першому розділі «Теоретичні засади дослідження» висвітлюються 

теоретичні та методологічні основи роботи. У першому підрозділі дається 

характеристика основної теоретичної бази дослідження, пояснюється 

доцільність застосування теорії неореалізму до даної теми. У другому 

підрозділі дається характеристика наукової розробки проблеми в працях 

вітчизняних і зарубіжних політологів. У третьому підрозділі 

характеризується науковий апарат дослідження. У четвертому підрозділі 

характеризується джерельна база дослідження. 

У другому розділі «Еволюція "Хізбалли" на початковому етапі її 

існування» дається характеристика причин і умов еволюції «Хізбалли» в 

рамках тодішньої (сконцентрованої навколо арабо-ізраїльського 

конфлікту) близькосхідної системи МВ. Окремо було вивчено причини та 

наслідки Другої Ліванської війни 2006 р. 

У третьому розділі «Міжнародна діяльність "Хізбалли"» 

висвітлюється глобальна діяльність організації. Зокрема досліджується 

терористична діяльність «Хізбалли» на світовому рівні, дається 
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характеристика залученості організації в глобальний наркотрафік та іншу 

злочинну діяльність.  

У четвертому розділі «Реакція "Хізбалли" на події "Арабської весни" 

і Сирійська криза» дається аналіз реакції організації на кожне окремо взяте 

повстання. Також пояснюється відмінна від інших реакція на Сирійську 

кризу. Аналізуються причини і діяльність «Хізбалли» в даному конфлікті, 

також дається прогностична оцінка наслідків утягнутості «Хізбалли» в 

громадянську війну в Сирії. 
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ВИСНОВКИ 

 

«Хізбалла» сформувалася в рамках близькосхідної системи 

міжнародних відносин, у центрі якої був арабо-ізраїльський конфлікт. 

Вторгнення Ізраїлю до Південного Лівану, в якому проживають в 

основному шиїти, і його подальша окупація стали, по суті, «raison d'être» 

для «Хізбалли». Саме боротьба з Ізраїлем в даний період є причиною 

існування цієї організації. Також цей період відмінний тим, що всі 

конфлікти, які веде «Хізбалла», є асиметричними, що характерно для 

протистояння слабкого актора з більш сильним. 

Варто відзначити, що взаємозв'язок існування «Хізбалли» і боротьби 

з Ізраїлем обумовлений зовсім не ідеологічними причинами, а цілком 

раціональними. По-перше, підтримка конфлікту гарантує «Хізбаллі» 

внутрішню підтримку населення і водночас збільшення кількості рекрутів, 

готових вступити в її лави, що означає збільшення її сили (power). З іншого 

боку, це посилює її безпеку у себе в тилу. По-друге, конфлікт з Ізраїлем 

надає «Хізбаллі» необхідну їй політичну підтримку Сирії (війська якої, по 

суті, контролювали Ліван до 2005 р.), що також збільшує її безпеку. Варто 

відзначити, що саме під впливом САР «Хізбалла» не була роззброєна після 

Таїфських угод. Сирійська Арабська Республіка в даному випадку отримує 

важіль тиску на Ізраїль у питанні повернення Голанських висот. Також 

САР надає «Хізбаллі» життєво необхідний коридор для отримання 

військової допомоги з Ірану – це теж збільшує її міць. По-третє, підтримка 

конфлікту означає фінансову і військову допомогу від Ірану, для якого 

підтримка боротьби шиїтської організації є частиною «доктрини експорту 

ісламської революції». 

Виходячи з вищесказаного, можна відзначити, що на даному етапі 

«Хізбаллі» як раціональному актору вигідно підтримувати конфлікт на 

півдні Лівану і не допускати мирного врегулювання. Отже, саме з початку 

близькосхідного мирного процесу «Хізбалла» активізує свої операції в 
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Південному Лівані, що призводить до ізраїльських операцій у відповідь 

(«Відплата» – 1993 р. і «Грона гніву» – 1996 р.). Це ускладнює примирення 

сторін.  

У період між виведенням ізраїльських військ із Південного Лівану і 

Другою Ліванською війною «Хізбалла» формується вже як повноцінний 

актор близькосхідної системи МВ. Цьому, насамперед,сприяє Іран, який 

після усунення Іраку з регіональної арени в 2003 році підсилює свій вплив 

у регіоні та допомагає все більше нарощувати військову міць «Хізбаллі». 

Виведення військ із Південного Лівану не позбавило «Хізбаллу» сенсу 

існування, а лише посилило її позиції. Оскільки «Хізбалла» є раціональним 

актором, була знайдена нова причина для продовження конфлікту – а саме 

територія ферм Шебаа.  

Варто зазначити, що «Хізбаллі» вигідний млявоплинний конфлікт, 

тому що він не забирає у неї багато ресурсів і не ставить під загрозу її 

існування. З іншого боку, «Хізбалла» нарощує свою силу не для 

повномасштабної наступальної операції, оскільки, будучи раціональним 

актором, вона усвідомлює, що не зможе виграти такий конфлікт з Ізраїлем, 

а для гарантії власної безпеки. Це сприймалося Ізраїлем як загроза, що 

призвело до так званої. «Дилеми безпеки» і стало причиною Другої 

Ліванської війни.  

Ведучи асиметричну війну, «Хізбалла» хоч і не змогла перемогти у 

воєнному плані, однак політична і стратегічна перемога дісталася «Партії 

Аллаха». Оскільки міжнародні відносини на Близькому Сході все ще 

сконцентровані навколо арабо-ізраїльського конфлікту, «Хізбалла» 

покращує свій статус і вплив у всьому арабському і мусульманському 

світі. Надалі в період з 2006 по 2011 рр. «Хізбалла» зміцнює свої позиції 

всередині країни і підтримує млявоплинний конфлікт у Південному Лівані. 

Говорячи про глобальну діяльність «Хізбалли», варто відзначити, що 

участь організації в наркотрафіку, контрабанді та іншій незаконній 

діяльності, передусім, є засобом, а не метою організації. Завдяки даній 
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діяльності «Хізбалла» диверсифікує своє фінансування, що збільшує її 

силу. Що стосується участі «Хізбалли» у глобальній терористичній 

діяльності, то це також є засобом досягнення політичних цілей її або Ірану 

(від допомоги якого залежить її сила). 

У 2011 р. з приходом «Арабської весни» відбувається переломний 

момент у близькосхідній системі МВ. Арабо-ізраїльський конфлікт 

відходить на другий план, а в центрі системи стає боротьба за регіональне 

лідерство між Іраном і Королівством Саудівська Аравія. Саме реакція на 

події «Арабської весни» починає формувати основні вузли протиріч і 

основних акторів даної системи. Характерною рисою даної системи є 

наростаюче «сунітсько-шиїтське протистояння», хоча це і є більше 

ідеологічною ширмою в боротьбі за регіональне лідерство. 

«Хізбалла» підтримала революції в Тунісі, Єгипті, Ємені, Лівії та 

Бахрейні. По-перше, це обумовлено ворожим ставленням цих режимів до 

«Хізбалли», тому підтримка революцій означала ослаблення потенційних 

супротивників. По-друге, підтримка даних революцій збігалася із 

зовнішньополітичним вектором Ірану, який є життєво необхідним 

союзником і джерелом сили «Хізбалли». По-третє, підтримка покращувала 

імідж організації в усьому арабському світі.  

У разі ж сирійського повстання «Хізбалла» знову показала себе як 

раціональний актор. Вона підтримала режим, оскільки його повалення 

було б, по суті, екзистенційною загрозою для організації. По-перше, зміна 

режиму на сунітську більшість означала б те, що «Хізбалла» опинилася у 

ворожому оточенні з усіх боків, що збільшує загрозу існування організації. 

По-друге, в разі зміни режиму життєво важливий коридор для доставки 

військової та фінансової допомоги з Ірану був би перекритий. По-третє, 

хоч «Хізбалла» і не потребує на даному етапі політичної підтримки САР, 

зміна влади в Сирії може призвести до політичної підтримки опозиції 

організації всередині країни, що можна сприймати як загрозу безпеці 

організації. Зважаючи на перераховані вище фактори, «Хізбалла» є 
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глибоко втягнутою в Сирійську кризу. Можна дати прогностичну оцінку, 

що «Хізбалла» і надалі буде всіма своїми силами намагатися утримати при 

владі Асада. 

На тлі участі «Хізбалли» в громадянській війні в Сирії можна 

простежити зміну близькосхідної системи МВ. Притому, що союзники 

організації залишилися всі ті ж самі, до списку ворогів додалися 

радикальні сунітські організації (ІД, Фронт Ан-Нусра тощо). Ба більше, до 

списку потенційних супротивників у 2016 році додалася ЛАД, яка визнала 

«Хізбаллу» терористичною організацією. Варто зазначити, що на даний 

момент «Партія Аллаха» має більше бойових зіткнень із супротивниками 

із «сунітського блоку», ніж з Ізраїлем. Ми можемо спостерігати 

встановлення нової близькосхідної системи МВ, у якій «сунітсько-

шиїтське» протистояння є системоутворювальним фактором. 

Виходячи з вищесказаного, можна дати прогностичну оцінку, що 

оскільки «Хізбалла» продовжує нарощувати свою силу (power), це 

призводить до нової безпекової дилеми. Однак, беручи до уваги те, що 

близькосхідна система МВ змінилася, реагувати повномасштабно на даний 

виклик буде вже не Ізраїль, як це було раніше (і як припускають багато 

політологів зараз), а «сунітський блок». Отже, наступний конфлікт, скоріш 

за все, буде відбуватися всередині Лівану за сирійським сценарієм, тобто 

«Хізбалла» буде протистояти внутрішній опозиції, яку підтримуватимуть 

сунітські держави, особливо КСА.  
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