
 

  
  الله لبنان حزب یها تیآن بر موقع ریو تأث شیقانا و کار دانیم

  1احسان رفائی
  
  

  
  10/05/1401پذیرش نهایی:  تاریخ              20/04/1401تاریخ دریافت: 

  چکیده

با کشف میادین گازی در مدیترانه شرقی، ظرفیت جدیدی برای کشورهای مستقر در این حوزه جغرافیایی 
گیری از این منبع راهبردی ایجاد شد تا در مسیر رفع نیازهای راهبردی خود بـه انـرژی و کـاهش  در بهره

رجی گام بردارند. میادین گازی کاریش و قانـا جـزو منـابعی مشکالت اقتصادی و وابستگی به منابع خا
دلیل قرار گرفتن در مناقشه مرزهای دریایی لبنان با رژیم صهیونیستی، امکان شناسایی ذخایر و  هستند که به

اللـه در تعیـین تکلیـف  برداشت از این منابع با مالحظاتی جدی مواجه بود. اعمال فشار و تهدید حزب
های رژیم صهیونیستی از منابع یادشده، به توافـق تعیـین مرزهـای  ع در پی سوءاستفادهوضعیت این مناب

دریایی لبنان با رژیم صهیونیستی انجامید که بر اساس آن، قانا به لبنان و کاریش به این رژیم واگذار شد. 
دین گازی سؤال پژوهش حاضر این است که تأثیر توافق دریایی لبنان و رژیم صهیونیستی در خصوص میا

صـیانت « کنـد: الله لبنان چگونه خواهد بود. فرضـیه پـژوهش بیـان می قانا و کاریش بر وضعیت حزب
و کاریش، ضمن تثبیت کنشگری سیاسی و ملی این جنبش  الله از منافع ملی لبنان در حوزه انرژی قانا حزب

در حوزه دریـایی و انـرژی در الله  در لبنان، عرصه جدیدی برای افزایش توان بازدارندگی نامتقارن حزب
  »کند. مقابل رژیم صهیونیستی ایجاد می
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  مقدمه

های مختلف لبنان در پرونده اختالف مرزی بـا فلسـطین اشـغالی،  سال است که دولت ۱۲بیش از 
هـم در شـرایطی کـه آمریکـا و رژیـم   ند این چالش را از طریق مـذاکره حـل کننـد؛ آنا تالش کرده

و  ها شروط خود را به لبنـان تحمیـل کـرده و چـه در سـطح سیاسـی صهیونیستی طی همه این سال
آویو نیـز طبـق  . در مقابـل، تـلاین کشور را تحت فشار قرار دهنداند  امنیتی و چه اقتصادی توانسته

جمهـور  ائتالف تـیم میشـل عـون، رئیس ،نیا وجود  با تمایل به توافق داشت. خود شرایط و اهداف
های قبـل مـانع  طی سال ،الله و همچنین اقدامات نبیه بری، رئیس پارلمان این کشور و حزب ،لبنان

. رویکـرد آمریکـا و ه بـوداز دستیابی آمریکا و اسرائیل به اهداف اصـلی خـود در ایـن پرونـده شـد
های  صورت بوده که لبنان قبل از تسلیم شدن در برابر خواسته اره این پرونده همواره بدیناسرائیل درب

هـای  خواهی نباید از منطقه آبی خود نفت و گاز اسـتخراج کنـد. البتـه باجحتی  ،آویو و واشنگتن تل
ز بحران برداری ا از این هم فراتر رفت و به حد بهره ،آمریکا و رژیم صهیونیستی در پرونده مرزبندی

اللـه بـا  مقاومت نیز رسید؛ با این ادعا کـه حزب» خلع سالح«اقتصادی لبنان و پیش کشیدن بحث 
  شود. سالح خود مانع از رسیدن لبنان و اسرائیل به توافق می

فرستاده آمریکایی در پرونده مناقشـه مـرزی لبنـان و فلسـطین اشـغالی در » آموس هوکشتاین«
به آنچه به شما «: گفتها  خطاب به لبنانی ،با شبکه الحره انجام داد ای که اواسط ماه ژوئن مصاحبه
وجود ندارد، شما چیزی ندارید  یحقوق و  شود راضی باشید و لجاجت بس است. هیچ حق داده می

تشـدید  را فشـارهای خـود علیـه لبنـاندر حالی آمریکا .» و هر توافقی برای شما بهتر از هیچ است
 بـود کـهفروپاشی و اضمحالل کامل لبنان بودند. لبنان دریافته شنگتن منتظر آویو و وا تل که کرد می

در منابع گـازی  ژهیو بهی رژیم صهیونیستی، ها یخواه ادهیزصیانت از منافع ملی کشور و مواجهه با 
ی هـا امیپاللـه در  کاریش تنها گزینه موجود بـرای ایـن کشـور اسـت. حزبقانا و مدیترانه و میادین 

اگر حقوق مردم لبنان از طریق صلح بـرای آنهـا محقـق کرد که  و هشدارآمیز خود بیان می بازدارنده
بعـد از تهدیـدات سیدحسـن نصـرالله، دبیرکـل  ،ترتیب این گزینـه بعـدی جنـگ اسـت. بـه ،نشود
نشینی اسرائیل از تجاوزات خـود علیـه  اتخاذ گزینه نظامی در صورت عدم عقب مبنی بر ،الله حزب

ه به اقدامات سخت و بازدارنده دست خواهد زد، رژیم صهیونیستی با درک این تهدیـد و اینکلبنان، 
از سوی  هر سناریوییالله در عملی کردن تهدیدهای خود و احتمال انجام  و باور به توانمندی حزب

این رژیم برای هدف قرار دادن سکوهای گازی الله با همکاری جبهه داخلی فلسطین اشغالی  حزب
ای بـا  نامـه نشـینی و توافق از مواضع خود در مرزبندی با لبنان عقب های زیاد به آن، زینهو تحمیل ه

  مفاد زیر امضا کرد:
سال قبل تـاکنون دربـاره آن مـذاکره  ۱۲که از  ۲۳منطقه اقتصادی مورد مناقشه با لبنان از خط ـ 
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  ؛به لبنان داده شود است، شده
بـه  ،گیـرد های اقتصادی فلسطین اشغالی قـرار می همه میدان قانا حتی مرز جنوبی که در آبـ 

  ؛لبنان واگذار شود
امکـان فعالیـت در میـادین نفتـی و  ،المللی بعد از لغو وتوی آمریکـا های حفاری بین شرکت ـ

  گازی لبنان را داشته باشند.
نشینی شـده و  الله مجبور به عقب فشار و تهدیدهای حزب زیر رژیم صهیونیستی طور مسلم،  به

 اند و به این نتیجه رسـیده واهمه داشتهالله  ها از رویارویی با حزب ن بدان معناست که صهیونیستای
اسـرائیل  ،نتیجـه در کردنـد. الله بیشتر از چیزی است که آنها تصور می  قدرت بازدارندگی حزب که

تر و  بـا مواضـع سـخت ،اللـه در مراحـل بعـدی د حزبشونشینی موجب  نگران است که این عقب
کاهش یابد یـا نیز های آمریکا علیه لبنان  آویو بایستد و تأثیر فشارها و تحریم تری مقابل تل شجاعانه

از بین برود. همچنین ادامه این وضـعیت موجـب ترسـیم معـادالت جدیـد بازدارنـدگی از جانـب 
  رسیده است. نیز شود که عالوه بر زمین و هوا اکنون به دریا و سکوهای گازی الله می حزب

تـأثیر توافـق دریـایی لبنـان و کند:  بر همین اساس، پژوهش پیش رو این سؤال اصلی را مطرح می
الله لبنان چگونه اسـت؟  رژیم صهیونیستی در خصوص میادین گازی قانا و کاریش در وضعیت حزب

کـاریش،  قانـا والله از منافع ملی لبنـان در حـوزه انـرژی  صیانت حزب«کند:  فرضیه پژوهش بیان می
من تثبیت کنشگری سیاسی و ملـی ایـن جنـبش در لبنـان، عرصـه جدیـدی را بـرای افـزایش تـوان ض

  »  کند. الله در حوزه دریایی و انرژی در مقابل رژیم صهیونیستی ایجاد می بازدارندگی نامتقارن حزب

  چارچوب نظری: نظریه بازدارندگی

رغم قدمت تاریخی کارویژه آن، بخش  است و به الملل بازدارندگی از مفاهیم راهبردی در روابط بین
: ۱۳۸۲آن متعلق به نیمـه قـرن بیسـتم اسـت (بیلـیس و دیگـران، هها دربار پردازی ای از نظریه عمده
اتخـاذ تـدابیر گونـاگون از سـوی یـک دولـت یـا «معنای  ). بازدارندگی در فرهنگ راهبردی به۲۱۷

های تهدیـدآمیز  ر از پیگیری سیاسـتهای دیگ ها برای مأیوس کردن دولت یا دولت گروهی از دولت
یا انجام اقدام سیاسی برای بازداشتن یک دولت از دست یازیدن به اقدام تجاوزکارانه یا راهبرد جنگ 

جای ابـزار فیزیکـی، از  محدود در صورت وقوع و یا تدبیری است که با استفاده از وسایل روانی بـه
). پاتریـک مورگـان در ۴۵: ۱۳۷۸و نـوروزی، (محمـدنژاد » کند بروز جنگ یا تهدید جلوگیری می

بازدارندگی مستلزم تحـت تـأثیر قـرار دادن رفتـار انسـانی از طریـق «نویسد:  می بازدارندگیکتاب 
تهدید وی است. همچنین مستلزم تهدید به استفاده از زور برای جلوگیری از کـاربرد نیـروی قهریـه 

کیسینجر در زمینه بازدارندگی و بعـد ). هنری ٣١ :١٣٨٩ ,Morgan» (توسط شخص دیگری است
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شکل انتزاعی، نامحسوس  طرز وحشتناکی رشد کرده، به طور که قدرت به همان« گوید: روانی آن می
کننده نیز درآمده است. بازدارندگی یک سیاست مسلط نظامی است، اما بیش از هر چیز بـه  اغفال و

تحمـل،  ود تـا بـا تجلـی خطـرات غیرقابلش های روانی وابسته است. در این راهبرد سعی می مالک
گـاهی کامـل از  طرف مخالف را از ارتکاب عمل بازداشـت. پیـروزی ایـن سیاسـت، بسـتگی بـه آ

مراتب مؤثرتر از تهدیدی است کـه  شود، به محاسبات طرف مخالف دارد. بلوفی که جدی گرفته می
ثر نظامی یک کشور، همـان شود. برای مقاصد سیاسی، میزان قدرت مؤ عنوان یک بلوف تلقی می به

تر از نیروهای واقعـی  اهمیت های روانی، کم ارزیابی یک کشور دیگر از آن قدرت است. پس مالک
 عمـل متقابـل یـا تالفی٥٢ :١٩٥٧ ,Kissingre» (نیستند

ً
جویانـه نقـش  ). در بازدارندگی معمـوال

جنگ را آغاز کند، بهای بسـیار ای باشد که چنانچه دشمن  گونه اساسی دارد. پیام بازدارندگی باید به
  ).۱۲۸: ۱۳۹۷سنگینی را بپردازد (دهقانی، 

های مشخصـی اسـت کـه زاگـار آنهـا را  پردازان، بازدارندگی موفـق دارای شاخصـه به گفته اغلب نظریه
 :١٣٨٣ ,Zagareدانـد ( می» ارتباطـات، تهدیـد، توانـایی و معتبرسـازی تهدیـدات«عبارت از چهار عنصر 

  اند از: ورکلی، سه شرط بنیادین برای بازدارندگی موفق عبارتط اما به ).١٨
هـای  چالشگر بازیگری است که قصـد تهـاجم بـه منـافع و ارزش الف) مخاطب بازدارندگی یا چالشـگر: 

ها و نقـاط ضـعف و قـوت  خواهد او را از این کار بازدارد. شناخت ویژگی مدافع را دارد و مدافع می
هـای  ). کانال۲۴۱: ۱۳۸۲تلـیس، (دارنـدگی و ابـزار آن مـؤثر اسـت انتخـاب نـوع باز چالشگر در

شـمار  دیپلماتیک و اطالعاتی و اقدامات تحکیمی، از جملـه ضـروریات انتقـال درسـت تهدیـد به
). لطفیان نیز بر تـأثیر شـناخت ماهیـت دولـت و نـوع رژیـم ۵۳۴: ۱۳۹۲خانی،  روند (عبدالله می

کید د مقابل در روش   ).۱۷۱: ۱۳۷۴ارد (لطفیان، های بازدارندگی تأ
شـود یـا  مسئله اعتبار این است که آیا طرف مقابل باور دارد تهدیدها علیه او عملـی می ب) اعتبار:

تنهایی  ). اعتبار ناظر به این مفهوم است که وجـود تـوان ضـربه دوم بـه۶۷: ۱۳۸۶خیر؟ (فریدمن، 
ن آن نسبت به وجود این توان بسیار برای بازداشتن مهاجم از حمله کافی نیست، بلکه متقاعد ساخت

ناپذیری بر او وارد سـازد و اراده سیاسـی الزم بـرای ایـن کـار  تواند خسارات جبران مهم است و می
دیگر، معتبرسازی تهدید در گـرو توجـه بـه سـه  بیان   ). به۱۲: ۱۳۹۹وجود دارد (افشردی و نادری، 

ن تهدیـد و ارزیـابی اجـرای تهدیـد از سـوی باور تهدید از سوی تهدیدشونده، عقالنی بـود«مؤلفه 
برخـی نویسـندگان نیـز  ).٨٣ :١٣٧٩ ,Zagare & Kilgourاسـت (» تهدیدشونده با احتمـال بـاال

  ).۱۷۰: ۱۳۸۲(بیلیس، » اعتبار، کلید اصلی موفقیت بازدارندگی است«معتقدند 
گاهی از الزمه بازدارندگی رسیدن پیام با ج) ارتباط ادراکی بین طرفین بازدارندگی: زدارنده به چالشگر برای آ

» اصـل تبلیـغ«ایـن مطلـب را بـا عنـوان » کالینز«ها و پیامدهای احتمالی اقداماتش است.  توانایی
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ها و تصمیمات خود را برای طـرف مقابـل  که مدافع، توانمندی گوید در صورتی کند و می مطرح می
ثر واقـع نخواهـد شـد و عامـل بازدارنـده کدام مؤ افشا نکند، نه ترس از تنبیه و نه شوق تشویق هیچ

شود که بازیگر تهدیدشونده،  ). تهدید زمانی توانمند ارزیابی می۱۷۰: ۱۳۷۲کالینز، (نخواهند بود 
شـود کـه تهدیـد  وضعیت موجود را به درگیری ترجیح دهد. وقتی این رابطه معکوس شود، گفته می

   ).٨٣ :١٣٧٩ ,Zagare & Kilgourفاقد توانایی اعمال و اجراست (
رسد: نخست آنکه بیان شـود  در ارائه مباحث بازدارندگی، توجه به چندین نکته ضروری به نظر می

 نظریه بازدارندگی، آیا بازیگر ضعیف توان ایجـاد بازدارنـدگی در 
ِ
بر اساس تعاریف و مفروضات سنتی

های اخیـر، چنـان  گی در دهـهتر را دارد؟ دوم، نشان داده شود که آیا مفهوم بازدارنـد مقابل بازیگر قوی
های انرژی را نیـز  جز ابعاد نظامی، سایر ابعاد همچون حوزه تحول مفهومی شده است که بتوان به دچار

  المللی دخالت داد و مؤثر دانست؟ در تبیین قدرت بازدارندگی بازیگران بین
ن جنگ سرد و وجود آمدن شرایطی همچون پایا در پاسخ به نکته نخست، باید بیان داشت که به

ها و  هایی همچون ورود بازیگران مسلح غیردولتی، جنبش بعدها فروپاشی نظام دوقطبی و نیز پدیده
ای، ناکارآمـدی  المللـی و منطقـه های سیاسـی بین به کنش های مقاومت نیابتی و نامتقارن نیز گروه

بود، آشـکار سـاخت  »بازیگر خردمند«سیاست بازدارندگی در معنای سنتی آن را که مبتنی بر مدل 
الملـل،  ). به عقیده هالستی، علل ناکارآمدی نظریه بازدارندگی در روابـط بین۴۱: ۱۳۹۷(ساسان، 

از اندازه نسبت به محاسبه هزینه ـ فایده از سوی طـرف مقابـل، بـدون در نظـر گـرفتن  اعتماد بیش 
و ایثارگرانه گـاه چنـان قش مسائل ایدئولوژیک ها نزد آنان است. وی معتقد است که ن اهمیت ارزش

موجب شکسـت در راهبـرد  ،کند که امکان محاسبه را تضعیف کرده ها غلبه پیدا می گیری بر تصمیم
نیروهـای غیردولتـی  ت.اسـ» قابلیت کاربرد تـوان بازدارنـده«نکته دیگر در ضعف ستون . شود می

ازدارنده برای هدف قـرار گیرند و طرف ب در میان مردم جای می راحتی بهاغلب بازیگرانی هستند که 
زیرا بـدون توجـه بـه  ؛دادن آنها باید مردم را نشانه بگیرد. این مسئله در بعد نامتعارف دشوارتر است

کار گرفـت.  هها و بازیگران غیردولتی ب های نامتعارف را علیه جنبش توان سالح برتری راهبردی، نمی
رخورد و تهـاجم چنـدان متوجـه ایـن نیروهـا دلیل ماهیت غیردولتی آنها، تبعات ب از سوی دیگر، به

ها یـا حفـظ قـدرت  ها، تعهدی بـه حفـظ زیرسـاخت ملتـ  برخالف دولت از آنجا کهشود و  نمی
آرگوین «بر همین اساس،  ).۷۸: ۱۳۶۶ریزد (بوفر،  فرومیندارند، کارایی این ستون بازدارندگی نیز 

واند موقعیت را برای پیـروزی نظـامی ت نیز معتقد است که بازیگر ضعیف تحت شرایطی می» تافت
اند از: برخورداری از حمایت اجتماعی،  خود بر مخالفان قدرتمندش فراهم کند. این شرایط عبارت

بر اساس ضـرورِت ( شود سازی خود می ای که قادر به قربانی داشتن پناهگاه سیاسی یا فیزیکی، ایده
هـای  توانـد ایـن مزایـا را در ذیـل تالش کـه می شرافت، مانند: جهاد، ناسیونالیسم و...) و راهبردی
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تر موسوم به  اتخاذ چنین رویکردی از سوی بازیگر ضعیف ).٢١٣ :١٣٨٨ ,Tiftواحدی جای دهد (
های عملی  های کالمی و کنش زنی، کنش است که فرایندهایی همچون چانه» بازدارندگی نامتقارن«

تقارن، پذیرش قوانین بازی از سوی هـر دو طـرف گیرد. شرط پیروزی بازدارندگی نام را نیز دربر می
های محدودش در مقابل بـازیگر  این بازدارندگی، بازیگر ضعیف باید اثبات کند که گزینه است. در

از سوی بـازیگر » مجازاتی«و » ممانعتی«شود. در واقع، تلفیق دو ویژگی  قدرتمند، جدی تلقی می
). باید توجه داشت که بـرای ١٦٢ :١٣٩٦ ,Sobelmanکند ( تر می ضعیف، بازدارندگی را مستحکم

هایی بـا هـدف محـدود،  پذیر شدن سطح بازدارندگی در بازدارندگی نامتقارن، باید به راهبرد امکان
یافـت  های اقـدام حریـف و... دسـت  ولی افزایشی با کنترل آستانه تعارض، افـزایش سـطح هزینـه

  ).۳۸۰: ۱۳۹۰(قاسمی، 
ی نامتقارن، پاسخ به نکته دوم که قائل به بررسی امکـان وجـود ابعـاد بررسی بازدارندگ هدر ادام
هـای نـوین و بـااهمیتی همچـون  توان با بررسی حوزه غیرنظامی است را می ساز نوین و بازدارندگی

گونه که نظریه بازدارندگی سنتی قابلیت تبیین  ایضاح و تبیین کرد. در واقع، همان» سایبری و انرژی«
 مادیبا کنشگری مؤثر

ً
گرایانـه و سـخت ایـن نـوع  زیگران غیردولتی و ضعیف را نداشت، نگاه صرفا

هـای یادشـده نـاتوان  بازدارندگی، از تفسیر سطوح خاص راهبردی بودن موضوعاتی همچـون حوزه
ویژه حوزه انرژی قادر به تطابق بـا  های موضوعات یادشده و به است. در واقع، اگرچه برخی از جنبه

هایی همچـون توانمنـدی بـازیگران غیردولتـی در  یت سنتی هستند، وجود مؤلفـههای امن چارچوب
اثرگذاری بر بازارهای این حوزه و تصاحب این منابع و بـه مخـاطره انـداختن منـافع و امنیـت ملـی 

هـا ضـروری  های بازدارندگی در حوزه انرژی را نیز برای دولت گیری از رویه ها، ضرورت بهره دولت
هایی همچون امنیت انرژی و رسیدن به سطح مطلـوبی از  ها نسبت به مقوله دولتسازد. دغدغه  می

توسـط ایـن  جویانه را ای که توان اتخاذ رویکردهای تنبیهی یا تالفی گونه بازدارندگی در این حوزه، به
ها داشته باشند، از اهمیـت ایـن حـوزه حکایـت دارد. البتـه  ابزار در مواجهه با مسائل و سایر دولت

انکار در دسـت صـاحبان ایـن  طور مشخص و  غیرقابل م است که ابتکار عمل در این حوزه، بهمسل
های فاقد منابع و نیز کشورهای ترانزیـت  اما قدر مسلم، سایر دولت منابع و تولیدکنندگان آن است؛

طرق مختلفی، همچـون مجهـز شـدن بـه سـایر منـابع  توانند سطحی از بازدارندگی انرژی را از می
یا عدم همکاری در انتقال و ترانزیت انرژی از مبدأ به مقصـد  )های تجدیدپذیر ی (مانند انرژیانرژ
واسطه وقوع مسائل داخلی در این کشورها در خود ایجاد کرده یا امنیت انرژی را با مخاطره مواجه  به

ا، هـای فسـیلی نفـت و گـاز در رشـد اقتصـادی کشـوره وجود ایـن، نقـش بنیـادین انرژی کنند. با 
المللی سبب شده است تـا توجـه بـه مقولـه  ای و بین های منطقه های نظامی بزرگ و بحران عملیات

 ).۱۷: ۱۳۹۰ترکـان، ( بازدارندگی این منبع قـدرت، مـورد توجـه کشـورهای مختلـف قـرار بگیـرد
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گـاز،  که در بحران اوکراین نیز روسیه با اتکـا بـه قـدرت بازدارنـدگی خـود در حـوزه انـرژی و چنان
هـای بسـیار  ترین مشـتریان خـود بـا چالش ترین و بزرگ عنوان مهم به وانست کشورهای اروپایی رات

  جدی مواجه سازد.
نفـت، ( گیری از ابزار انرژی ها با بهره دولت«بازدارندگی انرژی به موقعیتی اشاره دارد که در آن، 

های تهدیـدآمیز یـا اقـدام  سـتگاز یا هر دو) سعی در کنترل رفتار بازیگران دیگر در مواجهه بـا سیا
ویژه در حوزه انـرژی بـه  توجه این است که کارایی بازدارندگی، به سیاسی علیه خود دارند. نکته قابل

کننده این منابع به یکدیگر مرتبط است. اگرچه ایـن تعریـف از  میزان وابستگی تولیدکننده و مصرف
طور مشـترک، از یـک  یی نیز تسـری داد کـه بـهتوان به تولیدکنندگان و شرکا بازدارندگی انرژی را می
هایی  تـوان در مقولـه الزامـات بازدارنـدگی انـرژی را می». کنند برداری می میدان و منبع انرژی بهره

نیز ترانزیت آن، اعتبار در مدیریت و کنترل تولید و  توانایی مدیریت و کنترل منابع انرژی و«همچون 
کننده و چـه رابطـه  چه تولیدکننده ـــ مصـرف( فین بازدارندگیترانزیت، وجود رابطه ادراکی بین طر

های او و برخـورد عقالیـی و منطقـی طـرفین  شراکتی در منابع مشترک)، شناخت چالشگر و ویژگی
). در مـورد الـزام آخـر یعنـی برخـورد ۱۵: ۱۳۹۹وجو کرد (افشردی و نادری،  جست» بازدارندگی

گونـه کـه  آنکـه همان رندگی متقارن و کالسیک است. حـال عقالیی، فرض بر استفاده از نظریه بازدا
یافته اسـت تـا  های اخیر، بازدارندگی نامتقارن در ابعاد مختلفی ظهور و گسترش  اشاره شد، در دهه

برخورداری از  کنترل منابع انرژی و توان تحت تأثیر آن دانست. جایی که حتی حوزه انرژی را نیز می
ی و حتی تروریستی (مانند داعش و کنترل آنان بر منابع نفتی در عراق و نظام های شبه آن توسط گروه

 گذشته افزوده شده و حتی عرضـه منـابع را نیـز بـا  سوریه) موضوعی است که به چالش
ِ
های امنیتی

  توجهی مواجه ساخته است. مشکالت درخور
های اخیر، مسئله  توان به این موضوع اشاره کرد که در دهه بندی مباحث بازدارندگی می در جمع

غیر از حوزه کالسیک و سنتی خود، بـا تمرکـز بـر موضـوعات   های جدیدی به بازدارندگی در حوزه
هـایی همچـون انـرژی،  های بازدارندگی در بخش نظامی مورد توجه قرار گرفته است. ظهور دغدغه

سـت. البتـه در ایـن الملـل ا های امنیتی روابط بین های اثرگذاری جدید در مقوله بیانگر ورود عرصه
هـای  نظامی (در قالـب جنبش های نامتقـارن از سـوی کنشـگران شـبه بین، شاهد تولد بازدارنـدگی 

اسالمی و ایجابی) و غیردولتی و سلبی (مانند گروه تروریستی داعـش) در ایـن عرصـه هسـتیم کـه 
شـان  اجـع نیابتیهای مقبول خـود یـا مر های خود را در ذیل تأمین منافع دولت اقدامات و توانمندی

سـاز  تـوان از جملـه بـازیگران بازدارندگی الله در لبنان را می جنبش اسالمی حزب کنند. تعریف می
نامتقارن و مؤثر در منطقه خاورمیانه دانست که اقـدامات خـود را در وهلـه نخسـت، در جغرافیـای 

ار و در مرحلـه بعـد، ها و نیز محور سازشک و مقابله با اقدامات تروریست مقاومت در منطقه محور
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  کند. در مسیر تأمین منافع ملی دولت و مردم لبنان پیگیری می
ای چه در حوزه ملـی، دارای ابزارهـای بازدارنـدگی مـؤثری  الله لبنان، چه در ابعاد منطقه حزب

کند. قدرت بازدارندگی این جنبش  است که  توأمان منافع محور مقاومت و مردم لبنان را پیگیری می
از  های اخیر و پس از تعیین مرزهای دریایی لبنان، چه قبل از ترسیم مرزها چه پـس  ، در ماهاسالمی

آن، نقش بسزایی در صیانت از منافع ملت لبنان در برابر رژیم صهیونیستی و برخـورداری از منـافع 
اره ویژه گـاز) داشـته اسـت کـه در ادامـه بـدان اشـ و بازدارندگی منابع انرژی (به حاصل از مالکیت

الله بیـان شـده اسـت. در  شود. پیش از آن، شرحی اجمالی از قدرت بازدارندگی نامتقارن حزب می
شـود کـه بـا تعیـین  ادامه، به موقعیت منابع انرژی لبنان و رژیم صهیونیستی اشاره و توضیح داده می

  کند. ی میالله با توجه به این موقعیت جدید چه تغییر تکلیف مرزهای دریایی لبنان، وضعیت حزب

  الله: الگویی نامتقارن در برابر رژیم صهیونیستی قدرت بازدارندگی حزب

کشد که عدم تقـارن قـدرت بـه ایـن  گفته شد که رویکرد بازدارندگی نامتقارن این استدالل را پیش می
 :١٣٨٤ ,Buffaloeای جـز تسـلیم نـدارد ( تر گزینه معنا نیست که نتیجه حتمی است و طرف ضعیف

بازدارندگی نامتقارن اگرچه بـین طـرفین از منظـر تقـارن قـدرت تفـاوت اسـت، امـا بـازیگر ). در ١٧
هـای  گیـری از راهبرد بهره ای بـرای مقابلـه اسـت. تر مجهز به تهدیدات باور نکردنی غافلگیرانه ضعیف

منظور به حداکثر رساندن مزایای شخصـی خـود، سوءاسـتفاده از نقـاط ضـعف حریـف و  نامتقارن به
توانـد  ی به ابتکار یا آزادی عمل بیشتر نسبت به دشمنان متفاوت و اقداماتشان است. این امـر میدستیاب

اندازهای زمانی یا ترکیـب برخـی از آنهـا ریشـه داشـته باشـد  ها و چشم ها، ارزش ها، فناوری در روش
)Zagare & Kilgour,هــای چریکــی زمینــی و دریــایی و ارتقــای  جنــگ محــدود، جنگ ).١٣٧٢:٣

و حمله یا پاسخ به حمالت در سـطح و زمـان متفـاوت از  منظور غافلگیری دشمن دارندگی پدافندی بهباز
در خصـوص  ).۱۱۵: ۱۴۰۰محمدی و وزیریان،  شود (گل های بازدارندگی نامتقارن محسوب می ویژگی

گانـه  های یادشده در الگوی بازدارندگی این جنبش، سه الله، عالوه بر وجود مؤلفه بازدارندگی حزب
بـه رژیـم صهیونیسـتی » توانایی تهدید، معتبرسازی تهدیـد و انتقـال پیـام تهدیـدآمیز و بازدارنـده«
شده است. اهمیـت قائـل شـدن جامعـه صهیونیسـتی بـرای   الله نشان داده دفعات از سوی حزب به

پذیر بـودن وقـوع ایـن تهدیـدات، بیـانگر  پذیرش امکان الله و شده از سوی حزب تهدیدهای مطرح
  الله است. پذیرش ادراکی رژیم صهیونیستی در مواجهه با حزب

توان از عناصر بازدارندگی این گروه مقاومت اسـالمی  الله را می های تسلیحاتی حزب توانمندی
صهیونیستی نیز این توانمندی را در معادالت امنیتـی خـود وارد سـاخته  ای که رژیم گونه دانست؛ به

 ۳۳هایش در ایـن حـوزه پـس از جنـگ  قدرت موشکی و پیشـرفتالله از  برخورداری حزب است.
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الله است  ساز تهدیدات حزب روزه، چنان معتبر است که رژیم صهیونیستی توان نظامی را ـ که زمینه
ایـن زمینـه، رئـیس پیشـین اطالعـات ارتـش رژیـم  ـ در برآوردهای خـود لحـاظ کـرده اسـت. در

اللـه  الله مهم نیست، مهم این اسـت کـه حزب زبهای ح تعداد موشک«کند:  صهیونیستی بیان می
هـا  های دوربرد خـود اسـت و توانـایی آنهـا را در حمـل کالهک پیوسته در حال بهبود دقت موشک

تواند مراکز جمعیتی و تأسیسات راهبردی اسـرائیل را هـدف  هایی می دهد. چنین موشک افزایش می
و مخابره ایـن پیـام بـه  ١٣٩١ایوب در سال  ). رونمایی از پهپاد١٣٩٦:١٩٢,Sobelman» (قرار دهد

تری داشـته باشـد، بـر  الله ممکن اسـت پهپادهـای پیشـرفته طرف صهیونیستی مبنی بر اینکه حزب 
اللـه در سـوریه و  های بازدارندگی این جنبش صورت گرفت. حضور میـدانی حزب اساس شاخص

، سـبب افـزایش ١٣٩٢در بهـار  ویژه پس از آزادسازی القصیر در منـاطق مـرزی سـوریه و لبنـان به
های جنگ شهری برای این جنبش شد  تجارب آفندی، مدیریت و راهبری عملیات گسترده و مهارت

های امنیتی و جغرافیایی، قادر به کسب هـیچ مـانور  لحاظ محدودیت که تا پیش از جنگ سوریه، به
  ).۴۷ـ۴۵: ۱۳۹۶نزدیک به واقعیتی در این حوزه نبود (ساسان، 

لحاظ روانی با تهدید راهبردی حمله ایـن جنـبش بـه  الله به بازدارندگی نامتقارن حزبهمچنین 
های اشـغالی، از  روی در الجلیـل و بعـد از آن، در سـرزمین مخازن آمونیاک در حیفا و طرح پـیش

پذیر تلقـی شـد کـه مقامـات شـهر حیفـا در فلسـطین  سوی رژیم صهیونیستی چنان معتبر و امکان
برانگیز آمونیـاک در نزدیکـی سـاحل ایـن شـهر بسـته شـود  دنـد مخـزن جنجـالاشغالی دستور دا

)Jerusalem Post, الله متناسب با الگـوی بازدارنـدگی  ). البته لزوم توسعه بازدارندگی حزب١٣٩٦
ای که در جدیدترین الگوی بازدارندگی رژیـم  گونه رژیم صهیونیستی ضرورتی انکارناپذیر است؛ به

زمـان از نیـروی  بـا سـازوکار اسـتفاده هم» زنی بازدارندگی چمن«الله،  حزب صهیونیستی در مقابل
تجهیـز الگـوی «های طوالنی در دستورکار این رژیم قرار دارد. ضـرورت  نظامی و تهدیدها در دوره
  شود. نیز از سوی این جنبش با جدیت دنبال می» الله به پدافند هوایی بازدارندگی نامتقارن حزب

 اللـه، ایـن جنـبش از وجهـه و افزاری حزب های بازدارندگی نامتقـارن و سـخت در کنار قابلیت
افزاری مناسبی برای اقدام  توجهی نیز در جامعه لبنان برخوردار است که پشتوانه نرم مقبولیت درخور

کند. سیدحسن نصـرالله بـا حضـور در  و عمل این گروه در مسیر ارتقای بازدارندگی خود ایجاد می
هـای تروریسـتی در برخـی منـاطق  امنیتی و نظامی و تالش مؤثر در مبـارزه بـا گروهحوزه سیاسی، 

الله را جنبشی در خدمت تمام مردم لبنـان  های قلمون، حزب شرقی لبنان، از جمله عرسال و بلندی
گیـری از  ها توانسـت بـا بهره ). این حـزب طـی سـال۵۶: ۱۳۹۶تصویرسازی کرده است (ساسان، 

 منبعث از مبارزات طوالنی با رژیـم صهیونیسـتی و پیـروزی بـر ایـن رژیـم، مقبولیت اجتماعی که
کید بر سه مقوله خاک، خون و دیـن و راهبـرد  ائتالف با برخی گروه های سیاسی موجود در لبنان، تأ



فصلنامه مطالعات راهبرد
 ي

جهان اسالم، سال 
ت و سوم

بیس
، شماره

 2
پ،  
اپی

 ی
90

، تابستان 
1401

  
 

 

 14  

الری،  ). ۱۱۴: ۱۳۹۲وحدت در درون لبنان، به مشـروعیت سیاسـی دسـت پیـدا کنـد (پاشـاپور آ
امضای سند تفاهم با جریان ملی آزاد به ریاست میشل عون در سال وگوی ملی،  تشکیل هیئت گفت

الله به فضای اجتماعی و سیاسـی بـزرگ لبنـان از دیگـر اقـدامات ایـن  و ورود جدی حزب ۲۰۰۶
های اجتمـاعی  حمایت«جنبش در سپهر سیاسی، اجتماعی و امنیتی لبنان بود. عالوه بر این موارد، 

را نیـز در » المنفعـه هـای عام صرفه این جنبش در قالـب فعالیت به لبنان و امکانات مطلوب و مقرون
  ).۵۱ـ۴۸: ۱۳۹۵کسب وجهه مثبت این جنبش نباید از نظر دور داشت (درخشه و بیگی، 

 اللــه و نیــز پشــتوانه مقبولیــت و هــای بازدارنــدگی نامتقــارن موفــق حزب بــا برشــمردن ویژگی
از پیش خود را در مسیر تأمین منافع ملت لبنان  الله اکنون بیش  مشروعیت داخلی این جنبش، حزب

های تعقیـب منـافع ملـت  داند. از جمله عرصه متعهد و در مواجهه با رژیم صهیونیستی مصمم می
ها  مندی لبنان از این موهبت ملی است که سـال های اخیر، حوزه پر تنش انرژی و بهره لبنان در سال

رغم داشـتن منـابع غنـی   شده و این کشـور را بـه دیل به محل تعارض و تنش با رژیم صهیونیستی تب
ای  انرژی و با توجه به وضعیت بغرنج و بحرانی این کشـور در حـوزه یادشـده بـا مشـکالت عدیـده

منـدی ملـت لبنـان از ذخـایر  الله در هموار کردن مسـیر بهره های حزب مواجه ساخته است. تالش
های مشـترک و مـورد  ژیـم صهیونیسـتی در میـدانهای توسعه انـرژی ر انرژی خود در مقابل برنامه

در ادامـه  مناقشه با لبنان، از اقدامات این جنبش در مسیر ارتقـای بازدارنـدگی نامتقـارن اسـت کـه
  توضیح داده خواهد شد.

  وضعیت منابع انرژی در لبنان

پیش از بررسی وضعیت منابع انرژی در لبنان ضروری است تا تصویر کلـی از وضـعیت اقتصـادی 
شده تا جایگاه دستیابی به منـابع فسـیلی در مختصـات کلـی اقتصـادی، سیاسـی و  این کشور ارائه 

  خوبی تبیین شود. امنیتی این کشور به
ی نیسـت و فاقـد ظرفیـت صـادراتی بـاال بـه سـایر ا شرفتهیپلبنان از دید صنعتی، کشور چندان 

 کشورهاست. توسعه اقتصادی این کشور 
ً
ی ها شـرکتابـط تجـاری بـا از طریـق گسـترش رو عمدتا

 نیتـر بزرگدرصـد،  ۳/۶۹بوده و بخش خدمات با  فارس  جیخلبزرگ در کشورهای حاشیه جنوبی 
لحاظ  . لبنان تا پیش از کشف منابع گازی در مدیترانه، بـهدهد یمبخش اقتصاد این کشور را تشکیل 

 سـنگ، آهـک  سـنگ معادنشد، اما دارای معادنی همچون  منابع فسیلی کشوری فقیر محسوب می
). اقتصاد لبنـان در ۵۱: ۱۳۹۸سازمان توسعه تجارت ایران، ( ، سنگ نمک و سنگ مرمر استآهن 

وجود یک طبقه «در  توان یمی اخیر با بحران شدیدی مواجه بوده است که دالیل عمده آن را ها سال
تمر، فسـاد هـای سیاسـی مسـ کنـد، بحران دهه گذشته بر لبنان حکومت می سهسیاسی فاسد که از 
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های مربوط و نـاتوانی دولـت، سـیطره  طرف تیریدر ادارات و نهادهای دولتی، سوءمد افتهی سازمان
 دانسـت» غرب و آمریکا بر مؤسسـات مـالی و اقتصـادی و در رأس آنهـا بانـک مرکـزی لبنـان و...

)www.Tasnim,گـردد یبـازم ۲۰۱۹اما بحران اصلی در خصوص اقتصاد لبنان به سال  .)١٤٠١ .
عنوان  انفجـار بنـدر بیـروت نیـز بـه شـدند ومردم لبنان در این سال با فشار اقتصادی باالیی مواجه 

افت ارزش پول ملی این کشور در برابر دالر آمریکـا در کنـار داد.  شیافزاعاملی مهم، این بحران را 
لبنـان باعـث ومرج و خأل سیاسی و گسترش احتکار و فقدان نظارت بر بازار تولید و توزیـع در  هرج
در برابر بحران اقتصـادی قـرار گیرنـد.  شیپ از  شیقشر متوسط و ضعیف این کشور باست که شده 

پـول بـه دولـت  یالمللـ نیهای تحمیلی صـندوق ب نتیجه سیاست اضافه شدن بحران سوخت که در
زمره خـود را ها نتوانند نیازهای اساسی و رو تا لبنانی است وجود آمد، نیز مزید بر علت شده لبنان به

پول، دولت لبنان را مجبـور  یالملل نیآمریکا و فرانسه با اعمال شرایط خود به صندوق ب .تأمین کنند
سوخت و بـرق مـردم لبنـان  نیتأم ،ترتیب  این  به لغو یارانه دولتی برای کاالهای ضروری کردند و به

ین مسائل، برخی عوامل داخلی نیز در کنار ا ).۱۴۰۰(دنیای اقتصاد،  ای از ابهام قرار گرفت در هاله
که قاطبه کارشناسان بحران ناشی از سـوخت در ایـن کشـور را معلـول  به این بحران دامن زد؛ چنان

های غلـط و تعمـدی بانـک مرکـزی بـا  بحران ارز در نظام بانکی لبنان دانستند کـه تحـت سیاسـت
یی که متعلق به مردم بـود ها بخشنظارت آمریکا صورت گرفت و بر اساس آن، ذخایر ارزی ـ حتی 

این کشور خارج و به فروپاشی نظام بانکی لبنان منجر شد. سیاسـت  از ـ )میلیارد دالر ۵۲ بر  بالغ(
جلوگیری از تزریق پول به بخش حقیقی اقتصاد و ناتوانی ایـن کشـور در تـأمین نیازهـای خـود نیـز 

د ایت آمریکـا آن را اجرایـی کـرسیاستی بود که ریاض سالمه، رئیس بانـک مرکـزی لبنـان، بـا هـد
اما موضوع دیگر در خصوص بحران اقتصادی لبنان به نوع نگاه احزاب  .)۱۴۰۰خبرگزاری فارس، (

. گـردد یبازمشان  ی آنان و نیز طرفداران خارجیها رقابتسیاسی این کشور به موضوعات داخلی و 
 ۸) در مقابـل جریـان با محوریت سـعد حریـری (جریـان المسـتقبل مارس ۱۴ی گرا غربجریان 

کند تا با احاله وضعیت بحرانی اقتصـادی لبنـان بـه موضـوع  الله تالش می مارس و متمایل به حزب
القای حساسیت غرب و آمریکا نسبت به سالح مقاومت به قیمت تحمیـل  به الله و مقاومت، حزب
الله تجهیز  ابل حزبی مختلف، نزد افکار عمومی این کشور مبادرت کرده و مردم را در مقها میتحر

، نـه حاکمیـت و دولـت شده  وضعی آمریکا نسبت به گروه مقاومت لبنان ها میتحر آنکه  حالکنند. 
و بخـش  اللـه پیشـنهاد واردات بنـزین از ایـران بـا لیـر لبنـان توسـط حزب، حال  نیا بااین کشور. 

تداوم روند فعلی، منجر به لبنان مطرح و مورد پیگیری قرار گرفت تا  خصوصی مرتبط با این گروه در
اللـه  پس از پیگیری و تـالش حزب ترتیب، های اجتماعی و امنیتی در لبنان نشود. بدین تشدید تنش

 د وکرسمت این کشور حرکت  کش حامل سوخت از ایران به برای واردات سوخت از ایران، سه نفت
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ی ها سـال، طـی حـال  نیـا با ).۱۴۰۰به دست مردم این کشور رسید (خبرگزاری فارس،  تینها در
الله  ی بسیار زیادی برای اعمال فشار بر حزبها تالشدر لبنان  اش یداخلدستان  اخیر، آمریکا و هم

. انـد آورده  عمـلی این گـروه بـرای تعـدیل فشـارهای وارده بـر مـردم لبنـان، بـه ها طرحو شکست 
 ی آمریکا برای انتقال انرژی به لبنان ها طرح

ً
مات خـود آمریکـا بـا شکسـت تصـمی واسـطه به عمـال

  مواجه شده است.
خط لوله گاز عرب و انتقال گاز مصر به لبنان اسـت. مصـر پـس از  متکی به راهکارهای آمریکا 

 متفـاوت اسـت.  ترانهیرو شد، اما تصویر امروز شرق مد بهار عربی با مشکل کمبود گاز روبه
ً
کـامال

 رژیـم صهیونیسـتی نیـز انـه را آغـاز کـرد وتولید از میادین عظیم گـازی مدیتر ١٣٩٧مصر در سال 
مصر و سپس به اروپـا ارسـال  برداری از منابع عظیمی را کلید زد که بخشی از آن با خط لوله به  بهره
 ؛ زیـراروسـت طرح آمریکایی هم با موانـع آمریکـایی روبه گونه که گفته شد، این همان شود؛ اما می

صـورت نقـدی یـا  ه ترانزیت گاز را دولت بشـار اسـد بهکند و هزین این خط لوله از سوریه عبور می
برنامه دیگر آمریکا هم واردات برق برای لبنان از اردن است کـه ایـن  .دریافت خواهد کرد ینقدریغ

حل چالش خاموشی در سوریه هم کمک کند؛  تواند به  اجراست و می طرح هم از طریق سوریه قابل
کند. ضمن آنکه بایـد یـادآور شـد  یه دولت اسد را نقض می، قانون تحریمی سزار عل اما هر دو طرح

شده  های تخریب سوریه در ابتدا باید تمام زیرساخت زیرا ؛که تمام این سناریوها مفروضات هستند
کـدام از  بـرای اجـرای هر ،آمریکـا در حـال حاضـر ،حال هر  اما به .و فرسوده خود را بازسازی کند

عنوان سالحی علیه  ها به استفاده از تحریم کماکان به  ،از سوی دیگرنیاز دارد و  هیهایش به سور طرح
کـه مشـاهده  گونه همان). ۱۴۰۰(دنیای اقتصاد،  داشتن آنها متمایل است  سوریه و برای منزوی نگه

الله دارد، اما این مسـئله  ی با جبهه مقاومت و حزبانکار رقابلیغآمریکا خصومت  اگرچهشود،  می
هانه الزم برای دخالت آمریکا در حوزه داخلی کشور لبنان، دستاویز بسیار مناسـبی عالوه بر ایجاد ب

و همکاری با محور غرب در مسیر  ها تیریمد منظور توجیه سوء نیز برای رقبای داخلی این جنبش به
  خالف منافع ملی ملت لبنان است.

ز منابع انرژی بـرای فـائق ی امند بهرهنیازمند  شدت بهذکر این وضعیت بیانگر آن است که لبنان 
ی پیش روست. شناسایی منابع فسـیلی و تـالش بـرای ها سالآمدن بر وضعیت کنونی و حتی برای 

گـاهی از ذخـایر و ا ذرهاستحصال آن، اقدامی است که در ضرورت انجام آن  ی تردید وجود ندارد. آ
با پیگیری دولت این کشور  در حوزه مدیترانه موضوعی است که ژهیو بهمنابع طبیعی و فسیلی لبنان، 

ی در رفع نیازهای آتی لبنان خواهد داشت. البته این ظرفیـت در سـایه اختالفـات توجه قابلظرفیت 
ی در این کشور بـه محـاق درپ یپهای مستعفی  ی مختلف لبنان با یکدیگر و دولتها انیجرداخلی 

ین گروه به مقامات رژیم صهیونیستی الله و پیام بازدارنده و هشدار دبیرکل ا رفته و تنها واکنش حزب
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در توقف برداشت از میادین گازی مورد مناقشه با این کشور بود که پرونده ترسیم مرزهای آبـی ایـن 
کشور با رژیم صهیونیستی و تعیین وضعیت میادین گازی مشترک این کشور با رژیـم غاصـب را در 

مندی از حـوزه  ی رژیم صهیونیستی، بهرهدو حوزه قانا و کاریش به جریان نهایی نزدیک ساخت. برا
  العاده حساس است. انرژی در حکم یک مسئله امنیتی با درجه اهمیت فوق

این ماده حیاتی بـه  که کشف و استخراج گاز در میادین گازی دریای مدیترانه موجب شده است
بـدیل شـود. آویو ت بخـش بـرای تـل های مشروعیت های امنیتی و برنامه ابزاری برای احقاق سیاست

ها تالش دارند خود را از یک رژیم وابسته به انرژی، بـه قطـب تولیـد گـازی در منطقـه  صهیونیست
اند که عالوه بر کاستن از تنگناهای امنیتی و نجـات  آویو به دنبال آن مقامات تل کنند.مدیترانه تبدیل 
ــه خــود از تحریم ــالی منطق ــی، از  بینـ  ای هــای احتم ــاز«الملل ــط و در » ســالح گ ــت رواب تقوی

های رژیم صهیونیستی در حـوزه  و سیاست هابررسی راهبرد کنند.زایی در منطقه استفاده  مشروعیت
گیـری از دیپلماسـی انـرژی بـرای  ای در بهره هد که این رژیم تالش بسـیار گسـترده نشان می انرژی

از  دیپلماســی انــرژی تالشــی بــرای عبــور کســب منــافع و اهــداف سیاســت خــارجی خــود دارد.
(متقـی،  است گذاری خارجی های تکنولوژیک، بازاریابی، اکتشاف، استخراج و سرمایه محدودیت

 .بخش دارد ، ماهیتی حیاتشده انیاین مسئله برای رژیم صهیونیستی عالوه بر موارد ب ).۱۸: ۱۳۹۰
 ،دآنچه در ورای دیپلماسی انرژی و تعـامالت اقتصـادی بـرای ایـن رژیــم اهمیــت دار ،عبارتی به

های امنیتـی و کسـب مشـروعیت سیاسـی از طریـق دیپلماســی انــرژی و ایجــاد  کاهش دغدغه
لحاظ  ازرا رژیم صهیونیستی مقام اول  ).۲۸: ۱۳۹۴پور،  (نیاکوئی و کریمی وابستگی متقابل است
مصـرف انبـوه،  نیا وجود با .شرق مدیترانه و رتبه دوم را در مصرف گاز دارد مصرف نفت در منطقه

های آن برای کشف و اسـتخراج نفـت  شود و تالش ن رژیم کماکان واردکننده انرژی محسوب میای
های جوالن و سواحل بحر المیت گرفته  های اشغالی از بلندی در سرتاسر سرزمین ،در دو دهه اخیر

 بی تا تمام سواحل مدیترانه و بیابان
ً
 زدهتخمـین  ،۲۰۱۶در ژانویـه  .نتیجه بوده است های نقب تقریبا

 ایـن رژیـم موجـود اسـت شـده ییبشکه نفت در میادین نفتی شناسـامیلیون  ۱۴ شد که تنها حدود 
)www.eia.gov,آخرین حفاری و کشف نفت از سـوی رژیـم صهیونیسـتی مربـوط بـه  ).١٣٩٩  

فاصـل شـهر دیمونـا (مرکـز  ب در حدبیابانی نق  واقع در منطقه در میدان نفتی هاتروریم ٢٠١٦می 
یعنی  ،میلیون بشکه نفت ١١تا  ٧بین  ها،برآوردطبق ای رژیم) و دریای مرده است.  تأسیسات هسته

 .)٢٠١٦ ,Koren( در این میدان موجود است ،روز نفت ایران ٣چیزی کمتر از صادرات 
ایـن  .کند وارد میاز نفت مصرفی خود را  درصد ۹۵بیش از  ،رژیم صهیونیستی در حال حاضر

مقامات صهیونیسـتی تـالش  .کرده است هزار بشکه نفت وارد می ۲۵۰روزانه  ،١٣٩٤رژیم تا سال 
فقـدان منـابع  ،واقـع دارند برای قطع وابستگی، مصرف خود را از حوزه نفت به گاز تغییر دهنـد. در

http://www.eia.gov
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حـل  ویو بـه فکـر راهآ بر بودن انتقال نفت به این رژیم موجب شده اسـت مقامـات تـل نفتی و هزینه
برخالف ناکـامی  .گاز است ،بهترین گزینه برای آنان .خود باشند ازیدیگری برای تأمین انرژی موردن

سال اخیر برای اکتشـاف  ۱۵های این رژیم طی  رژیم صهیونیستی در دستیابی به ذخایر نفت، تالش
بـرداری گـاز در  و بهرههـایی همـراه بـوده اسـت. تـا پـیش از کشـف  برداری گـاز بـا موفقیت و بهره

اشـکلون  ـ های اشغالی، این رژیم عمده احتیاجات خود را از طریـق خـط لولـه العـریش سرزمین
کیلـومتری  ۵بندرالعریش در استان سینای شمالی مصـر و بنـدر اشـکلون در  .کرده است تأمین می

وله از مصـر بـه رژیـم میلیارد مترمکعب گاز از طریق این خط ل ۲شمال نوار غزه قرار دارد و ساالنه 
پس از آغاز بیداری اسـالمی و سـقوط حسـنی  ).١٣٩١ ,Casertano( دوش صهیونیستی صادر می

تـرس  .حملـه و انفجـار قـرار گرفـت های انتقال گاز به رژیم صهیونیسـتی بارهـا مـورد مبارک، لوله
صر موجـب مقامات صهیونیست از بیداری اسالمی و تکرار حوادثی مثل سقوط دیکتاتور تونس و م

را بـا  ـ شـروع کـرده بـود ۹۰که از اواخـر دهـه ـ شد این رژیم حرکت در راستای خودکفایی انرژی 
های اشغالی  های گازی سرزمین ای که عمده کشف میدان گونه به ؛ای افزایش دهد العاده سرعت فوق

 .شود های بعد از بیداری اسالمی مربوط می به سال ،برداری از آن و بهره
ب در دریای مدیترانه در حدفاصل مرز آبـی نـوار غـزه و  ـ که میدان گازی ماری ۲۰۰۰از سال 

کـه ذخـایر ایـن میـدان بـه پایـان رسـید، رژیـم  ١٣٩٢های اشغالی کشـف شـد تـا سـال  سرزمین
میدان گازی تامـار در  .کرد از نیازهای داخلی خود را از این میدان تأمین می درصد ۴۰صهیونیستی 

ترین میادین بزرگ گازی رژیم صهیونیستی است  در نزدیکی حیفا، یکی از اصلیهای مدیترانه و  آب
اکنـون  هم  ناایـن میـد .برداری قرار گرفـت مورد بهره ١٣٩٢و از سال  شد کشف ١٣٨٨که در سال 

تری  میـدان کوچـک ،١٣٩٢در سال  .کند تمام نیاز سوخت صنعتی و نیمی از برق رژیم را تأمین می
میلیارد مترمکعب گاز را  ۷۰۰شود  غربی تامار کشف شد که تخمین زده می کیلومتری جنوب ۸در 

   .باشد داده  یدر خود جا
نوعی مکمل میدان گازی تامـار  شده توسط رژیم صهیونیستی که به ترین میدان گازی کشف مهم
 کشـورهای سـاحل با بهره است و

ِ
ی برداری از آن، این رژیم به بـازیگری تأثیرگـذار در حـوزه انـرژی

کیلـومتری حیفـا و در  ۱۳۰مدیترانه تبدیل خواهد شد، میدان گازی لویاتان نام دارد کـه در فاصـله 
کشف این میـدان گـازی کـه  .)١٣٩٢ ,Reed( شده است  های مدیترانه واقع متری آب ۱۵۰۰عمق 

توانـد  می ،شود سال اخیر محسوب می ۱۰ترین اکتشافات حوزه انرژی هیدروکربن در  یکی از بزرگ
ایجـاد سـبب  ،و عالوه بر آنداشته باشد أثیر بسزایی در خودکفایی رژیم صهیونیستی در این حوزه ت

در کنار این میادین گازی، کشـف و  .دشوآویو با قاهره و آنکارا  تغییرات بنیادین در روابط خارجی تل
جنـوب مرزهـای در  چون کاریش، تانین، ُری و افرودایت در شمال و نـوآ ییها دانیبرداری از م بهره
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دهـد و  تریلیون مترمکعب گاز را در اختیار این رژیم قـرار می ۴۵آبی رژیم صهیونیستی با مدیترانه، 
ی از یکـ .های بعد مورد کشف و استخراج قرار گیرد شود دو برابر این میزان نیز در سال می ینیب شیپ

 ۲۰۱۶کـه در ژانویـه اسـت  های دانیل شـرقی و غربـی میدان ،شده جدیدترین میادین گازی کشف
هـای بخـش میـانی مـرز رژیـم صهیونیسـتی بـا  ها که در آب شود این میدان برآورد می .کشف شد

 تریلیــون مترمکعــب گــاز در اختیــار ایــن رژیــم قــرار دهنــد ۹ ،مجمــوع در ،مدیترانــه قــرار دارنــد
)Rabinovitch, ٢٠١٦.(  

شناسـی  و بررسـی آمارهـای زمینحفـاری  یهـا دادهاز شناسی آمریکا، با استفاده  سازمان زمین
تریلیـون  ۱۲۲میلیـون بشـکه نفـت و  ۷۰۰ ومیلیـارد ۱حـدود که منطقه مدیترانه تخمین زده است 

بـرداری قـرار نگرفتـه  مترمکعب گاز در منطقه لوانت موجود است که کماکـان مـورد کشـف و بهره
ادین گازی در دریـای برداری می در صورت کشف و بهرهاست که بینی کرده  این سازمان پیش .است

ژئوپلیتیـک منطقـه دسـتخوش  ،مدیترانه که بخش وسیعی از آن در اختیار رژیم صهیونیستی اسـت
هـایی بـین  کمااینکـه در حـال حاضـر نیـز تنش ).١٣٩١ ,Engdahlد (تحـول و تـنش خواهـد شـ

ی بـر جوار این حوزه یعنی قبرس، ترکیه، سوریه، لبنان، غزه، مصر و رژیـم صهیونیسـت کشورهای هم
 .آویو بر میادین و ذخایر این منطقه وجود دارد های غیرقانونی تل اندازی دست سر

این رژیم عالوه بر  .برنامه صادرات گاز خود را آغاز کرده است ١٣٩١رژیم صهیونیستی از سال 
ی پیشرفته مورداستفاده در کشف و استخراج نفت و گـاز را در دسـتورکار فناورصادرات گاز، فروش 

ای بین رژیم صهیونیسـتی و قبـرس به امضا رسید کـه  نامه موافقت ،١٣٩٢داده است. در فوریه قرار 
های  از حقوق کاوش و استحصال منطقه ویژه اقتصادی قبـرس بـه شـرکت درصد ٣٠ ،بر اساس آن

گرای رژیـم صهیونیسـتی  کابینـه راسـت ،١٣٩٢ژوئـن  .شده است گاز و نفـت صهیونیستی واگذار
در  ،هفـت مـاه بعـد کنـد.از ذخایر گازی خود را صادر درصد  ٤٠ تواند دولت میتصویب کرد که 

این رژیم طی قراردادی با دولت خودگردان فلسطین تأمین گاز ساکنان کرانه باختری را  ١٣٩٣ژانویه 
امضای قـراردادی بـا اردن بـرای انتقـال گـاز از  هکمی بعد ب .از میدان گازی لویاتان بر عهده گرفت

 ۶۶سـازد  سـال متعهـد می ۱۵آویو را برای  این قرارداد که تل .مار به این کشور مبادرت کردمیدان تا
 .عملیاتی شده است ۲۰۱۶میلیارد مترمکعب از نیازهای گازی اردن را تأمین کند، از سال 

و در پی کشف میادین متعدد گازی از سوی این رژیم، اتحادیه اروپا مذاکرات  ١٣٩٣در اواخر 
های اشغالی از طریق قبرس و یونان  تأسیس خط لوله گازی برای انتقال گاز سرزمین هدفا خود را ب

رژیم صهیونیستی از آمادگی خود بـرای صـادرات  ،١٣٩٤به اروپا آغاز کرد. یک سال بعد در نوامبر 
 ،۲۰۱۶ر اواخـر ژانویـه د .انبوه گاز به ترکیه، اردن، یونان و سایر کشورهای اروپای شـرقی خبـر داد

میلیارد  ۶میلیون دالر، متعهد شد  ۳۰۰میلیارد و ۱ساله به مبلغ  ۱۸ژیم صهیونیستی طی قراردادی ر
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به سردی گراییده بـود،  ١٣٨٩آویو و آنکارا که از سال  روابط تل کند.به ترکیه صادر  [گاز] مترمکعب
 به حالت عادی بازگشت نیا از  ماه پس ۵

ً
 .قرارداد رسما

میلیارد دالر متعهد شده است گاز ۱۰طی قراردادی به مبلغ  ۲۰۱۶بر رژیم صهیونیستی در سپتام
رژیـم  ،بـا انعقـاد ایـن قـرارداد .سـال تـأمین کنـد ۱۵مورداستفاده شـرکت بـرق اردن را بـه مـدت 

در همین . )٢٠١٦ ,LeviJulian( است شده  لیگاز اردن تبد کننده نیترین تأم صهیونیستی به بزرگ
گوهای خود را با قاهره برای صادرات گاز این رژیم بـه مصـر آغـاز و مقامات صهیونیستی گفت ،ماه

د رژیـم صهیونیسـتی واردکننـده گـاز مصـر بـو ١٣٩١این در حالی بود که تا پـیش از سـال  .کردند
 ).۱۳۹۵(خبرگزاری تسنیم، 

های خارجی رژیم صهیونیستی در غـرب آسـیا و  بخش اعظم سیاست بیان داشت توان یمی طورکل به
تـرین دلیـل  مهم. آویو بـرای بقاسـت سازی بـرای ایـن رژیـم و تـالش تـل یقا معطوف به امنیتشمال آفر

خـروج از انـزوا و  ،های این رژیم در گسترش دیپلماسـی انـرژی و روابـط اقتصـادی در درجـه اول تالش
هـای تکنولوژیـک، تجـاری، صـنعتی و  سازی روابط با کشورهای منطقـه و تسـری روابـط از حوزه عادی

به سطوح سیاسی و دیپلماتیک است. مقامات صهیونیستی در نظر دارند با ایجاد وابسـتگی متقابـل انرژی 
 .دنای خویش بپرداز سازی روابط منطقه خود، به عادی هو گره زدن منافع کشورهای منطقه و فرامنطقه ب

ــا کشــورهای منطقــه عادی«و  »زایــی مشــروعیت«اگــر  تــرین هــدف  را مهم »ســازی روابــط ب
ای رژیم صهیونیستی در حوزه انرژی در منطقه شرق آسیا بدانیم، تالش ایـن رژیـم بـرای ه سیاست

نفوذ در حوزه شمال مدیترانه یعنی ورود به بازارهای اروپای شرقی را باید در تمایل این رژیـم بـرای 
حضـور بـا  ١٣٨٨رژیـم صهیونیسـتی از سـال  .غـرب دانسـت رخودکفایی و عدم تمرکز مطلـق بـ

ای را بـرای کـاهش اتکـای خـود بـه غـرب و  وقفـه ن صهیونیست در قدرت، تالش بیگرایا نوراست
انعقـاد قراردادهـای  .قاره هند و شرق اروپا آغاز کرده است گسترش روابط با آفریقا، شرق آسیا، شبه

سـال  ۲۸بـار در  نظامی با هند، گسترش روابط اقتصادی با چین، سفر نتانیاهو به آفریقا برای اولـین
 .اسـت لیـتحل از ایـن زاویـه قابل ،های گـازی البته پیوند با حوزه شرق اروپا از طریق برنامهاخیر و 

ای جدید بـا همکـاری قبـرس و  های اخیر درصدد است یک بلوک منطقه رژیم صهیونیستی در سال
ترکیـه، پیونـدهای  رعنوان اهرم فشار بـ تا ضمن استفاده از آن به )٢٠١٦ ,Mekel( دکنیونان ایجاد 

را بهتـرین وسـیله بـرای نزدیکـی بـه  »حوزه انرژی«آویو  تل .گسترش دهد نیز ژی خود با اروپا راانر
  .)۱۳۹۵مشتاقی، آورد ( شمار می کشورهای عربی به

ی هـا تالشکه این رژیم همچنان بـه  دهد یممشاهده دیپلماسی انرژی رژیم صهیونیستی نشان 
در خصـوص میـادین  مسـئله. ایـن دهد یمه گسترده خود برای کشف و استحصال منابع گازی ادام
  شود.  مورد مناقشه این رژیم با لبنان نیز با جدیت دنبال می
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  ی راهبردی لبنان و رژیم صهیونیستیها برنامهاهمیت میادین گازی کاریش و قانا در 

ی اخیـر رو ها سالاهمیت دریای مدیترانه در بازار انرژی با کشف ذخایر جدیدی از گاز طبیعی طی 
تریلیون فوت مکعـب گـاز در حـوزه دریـای  ۶۰ها از کشف حدود  پژوهش. ه فزونی گذارده استب

حدود را مؤسسات آمریکایی این پهنه آبی  یشناس نیهای زم ررسی. همچنین بدهند یم مدیترانه خبر
گـاز موجـود  زانیم .کنند یمبینی  ام پیشتریلیون بشکه نفت خ ٧/١تریلیون فوت مکعب گاز و ۱۲۲
 .سـال باشـد ۷۶ماق دریای مدیترانه قادر است پاسخگوی مصرف گاز کل اتحادیه اروپا برای در اع

ی زیـادی از سـوی ایـن ها یانداز دستوجود رؤیای امپراتوری گازی برای رژیم صهیونیستی سبب 
لبنان شد. بر همـین اسـاس،  ازجملهی اشغالی ها نیسرزمرژیم جعلی نسبت به حقوق همسایگان 

دف صیانت از منابع گازی خود در مقابل رژیم صهیونیستی مبادرت به ارائـه طرحـی این کشور با ه
تعیین مرزهای آبی بـا قبـرس و  هدف با ۲۰۰۷در سال  لبنان برای ترسیم مرزهای دریایی خود کرد.

ی از مرزهـای ا هیـاولی ها میترسـ ،١٣٨٩ی تشکیل داد. این کشور در سال ا تهیکمرژیم صهیونیستی 
اکتشافات نفتی و گازی در دریای مدیترانه تعیین کرد و قانون مصوب پارلمان لبنـان  خود و محدوده

عنوان یک سند به سازمان ملـل بـرد. پـیش از اقـدامات لبنـان، رژیـم صهیونیسـتی در اقـدامی  را به
 ۸۶۰ی از پوشـ چشمآن، لبنـان ملـزم بـه  موجب بـهدستانه طرحی را تهیه و ارائه کرده بـود کـه  پیش

کـه لبنـان  جهـت  آن ازاز محدوده اکتشافی آبی خـود در دریـای مدیترانـه شـده بـود.  ربعلومترمیک
، تیـنها دروگوی مستقیمی با رژیم صهیونیستی نداشت، این پرونده به سازمان ملـل رفـت و  گفت

عنوان میـانجی منازعـه آبـی لبنـان و رژیـم صهیونیسـتی  بـه ١٣٩١در سال  )آمریکا (فردریک هوف
 ۳۷۰کیلومترمربـع بـه لبنـان و  ۴۹۰یشنهاد تقسیم منطقه مورد مناقشه و اعطای پانتخاب شد. وی 

قرار بود مذاکرات بر اساس در واقع،  .اما لبنان آن را رد کرد ؛کیلومترمربع به رژیم صهیونیستی را داد
نقشـه منطقـه ایـن  [پـیش بـرود].به سازمان ملل ارسال کرده بـود،  ۲۰۱۱ای که لبنان در سال  نقشه
 اعالم کرد کـه نقشـه  .کیلومترمربع تخمین زده است ۸۶۰ایی لبنان را دری

ً
بـر  مـذکوراما لبنان بعدا

کیلومترمربـع اضـافی شـامل  ۱۴۳۰و خواسـتار الحـاق  است شده  میاساس برآوردهای اشتباه ترس
 ۲۹۰هـزار و  ۲ ،نظـر بیـروت عبارتی، منطقـه مـورد مناقشـه از هایی از میدان کاریش شد. به بخش
 .مترمربع است که توسط رژیم صهیونیستی رد و منجر به تعلیق مذاکرات شدکیلو

کرا ، رژیم صهیونیستی مخالفت خود ١٣٩٩در نوامبر  کـرد کـه  دیـبا موضـع لبنـان اعـالم و تأ
، این مذاکرات پس از تینها در .مذاکره نخواهد کرد ۲۰۱۱شده در سال  خارج از محدوده مشخص

و واشـنگتن در تحمیـل  ویآو تـلدلیـل آن عـدم تحقـق اهـداف  و شـد  متوقـف حاصـل یبدور  پنج
نشینی لبنان از بخش بزرگی از حقوق دریایی خود بود. منطقه مورد مناقشـه در میـادین گـازی  عقب

مذاکرات فنی غیرمستقیم بین دو طرف آغاز شد و لبنـان در  ،١٣٩٩در اکتبر  کاریش و قانا قرار دارد.
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کـه از میـدان ــ  ۲۹ود را برای ترسیم مرزهای دریایی طبق خـط های خ طول این مذاکرات خواسته
  ).۱۴۰۱(خبرگزاری مهر،  اصالح کرد ـ گذرد کاریش می

کیلـومتری  ۱۰۰هـای سـرزمینی حـوزه مدیترانـه و در  یدان نفتی و گاز طبیعی کـاریش در آبم
ق، ایـن طور دقیـ شـده اسـت. بـه  کیلومتری ساحل حیفا واقع ۷۵سواحل فلسطین اشغالی و حدود 

هـای سـرزمینی لبنـان اسـت،  که متعلق به آب ۹قرار دارد و با بلوک شماره  ۸میدان در بلوک شماره 
حجـم  .کیلومترمربع بـرآورد شـده اسـت ۱۵۰مساحت میدان کاریش  .کیلومتر فاصله دارد ۷فقط 

ای البتـه برآوردهـ .تریلیون فوت مکعب برآورد شده اسـت ٣/١ذخایر گاز طبیعی در میدان کاریش 
هـای  مساحت کل آب .تریلیون فوت مکعب است ۲تا  ٥/١دهد که حجم ذخایر بین  دیگر نشان می

شود، اما مساحت منطقه مورد مناقشه با رژیـم  هزار کیلومترمربع تخمین زده می ۲۲سرزمینی لبنان 
میلیون بشکه و سهم آن  ۸۶۵حجم ذخایر نفت دریایی لبنان  .کیلومترمربع است ۸۵۴صهیونیستی 

زدیک به دو سال پـس . نتریلیون فوت مکعب برآورد شده است ۹۶ز گاز طبیعی در دریای مدیترانه ا
، رژیم صهیونیستی از کشف میدان گـاز طبیعـی کـاریش در ۲۰۱۱در سال » تانین«از کشف میدان 

های سرزمینی مدیترانه و آغاز استخراج گاز در این میـدان توسـط شـرکت نفـت  در آب ١٣٩٢سال 
 کـاریش «، این شرکت، حفاری را در منطقـه ١٣٩٢مارس  ۲۱در  .خبر داد» نوبل انرژی« آمریکایی

روز طـول  ۷۷ ایـدر ریـاین حفـاری در ز که یطور به ؛متر آغاز کرد ۸۱۲هزار و  ۴با عمق کلی » ۱ـ 
تمدیـد  تیـقابل سال به شرکت نوبل انـرژی بـا ۳۰، میدان کاریش به مدت ١٣٩٣در نوامبر  .کشید

» انرجیـان«، شرکت نفت و گاز یونانی ۲۰۱۶سپس در سال  .سال دیگر اجاره داده شد ۲۰اختیاری 
  .را تصاحب کند تانین میلیون دالر توانست میادین کاریش و ۱۵۰مستقر در لندن با پرداخت 

ماه، این شرکت موافقت رژیم صهیونیستی را برای واگـذاری قراردادهـای  ۴پس از گذشت تنها 
، ۲۰۱۶در دسـامبر  .دریافـت کـرد» انـرژی اسـرائیل«به شرکت صهیونیستی  تانین اجاره کاریش و

دریافـت کـرد  تانین های کاریش و آویو را برای طرح توسعه میدان شرکت انرژی اسرائیل موافقت تل
، ١٣٩٦در آگوسـت  .میلیارد دالر بـرآورد شـد ٧/١های توسعه آن تنها برای میدان کاریش  که هزینه

طور رسمی توسط وزارت انرژی رژیم صهیونیستی ارائه شد. در این  میدان به طرحی برای توسعه این
گـاز ایـن  و کرده یریکیلومتری مرز رژیم صهیونیستی پهلوگ ۹۰توانند در فاصله  ها می کشتی ،طرح

، مذاکرات فنی غیرمسـتقیم بـین دو ١٣٩٩در اکتبر که بیان شد،  گونه همان .دو میدان را صادر کنند
های خود را برای ترسیم مرزهای دریـایی طبـق  و لبنان در طول این مذاکرات خواستهطرف آغاز شد 

  رژیم صهیونیستی قرار نگرفت. موردتوافقکه  اصالح کرد ـ گذرد که از میدان کاریش میـ  ۲۹خط 
هنوز  ،۲۰۲۲بر این اساس، تا زمان آغاز مجدد مذاکراِت منجر به امضای توافق مرزی در سال 

 را داشـت،هایی که رژیم صهیونیستی قصد اکتشـاف و حفـاری در آنهـا  درباره بلوک ارزیابی دقیقی
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، ۵های  اما کارشناسان لبنانی معتقدند که اسرائیل تمایل زیادی به حفاری در بلوک بود.نشده   انجام
، ۷، ۴های  الزم است که هریک از بلوکاین نکته  دارد. ذکر ۷۲و  ۷۱و  ۱۶، ۱۵، ۱۴، ۱۳، ۸، ۷، ۶
کننده فنی ـ نظامی لبنـان ایـن  گیرند که تیم مذاکره قرار می ۲۹در ردیف خط  ۷۲و  ۷۱، ۱۶، ۱۵، ۸

 .بندی کرده است عنوان سقف مرزهای این کشور طبقه خط را به
گرفتـه  قرار ۲۳زیرا در مجاورت خط  ؛ای برخوردار است از اهمیت ویژه ۷۲بلوک  ،نیب  نیا در

 در ،بـر همـین اسـاس .سـتااست که متعلق به لبنان » قانا«ن طور کامل در بخش جنوبی میدا و به
 توانسته است  ،اکتشاف و حفاری کند ۷۲رژیم صهیونیستی بتواند در بلوک شماره  که ی صورت

ً
عمال

به یـک منطقـه  ،یک نقطه قوت از لبنان بگیرد؛ زیرا در این حالت میدان قانا که متعلق به لبنان است
اش در این  های دریایی برداری از ثروت های لبنان برای بهره و همه برنامهشود  مورد مناقشه تبدیل می

لبته خطرات تجاوز اسرائیل در منطقه مورد مناقشه با لبنـان تنهـا ا. گیرد الشعاع قرار می تحت ،میدان
هـایی  قرار دارنـد نیـز بلوک ۸که در مجاورت بلوک  ۷و  ۴نیست، بلوک شماره  ۷۲محدود به بلوک 

نفـت و گـاز در  زانیبرداری از آنها را دارد و هنوز مشخص نیست چه م اسرائیل قصد بهرههستند که 
  .شده است  ها مدفون این بلوک

ایـن  زیآم کیـتحرگیـری از منـابع گـازی، رفتـار  ی رژیم صهیونیستی در بهرهها تالشدر ادامه  
» کاریش«در میدان » نانرژی«شرکت یونانی رژیم، در منطقه مورد مناقشه و اعطای حق اکتشاف به 

، واکـنش مقامـات برای شروع اکتشاف یساز آماده منظور بهورود یک کشتی حفاری به این میدان  و
کدر این خصوص رئیس پارلمان لبنان » نبیه بری. «ختیبرانگلبنانی را  تحـت هـیچ  کرد که مـا دیتأ

هشدار داده بود تا زمـانی الله چندین بار  کل حزب بیرد گذریم. فشار و تهدیدی از حق خودمان نمی
نـد. نها هـم از ایـن منـابع اسـتفاده ک تـا صهیونیسـت داد که منافع لبنان تأمین نشود، اجازه نخواهد

های  کـرده بـود کشـتی» تهدیـد«آویو منتقـل شـد،  نصرالله در پیامی کـه از طریـق آمریکـا بـه تـل
هـدف قـرار خواهـد داد  ،شوندهای مورد مناقشه  قصد استخراج گازی وارد آب  صهیونیستی را که به

با ارسـال سـه پهپـاد الله  در راستای همین تهدید، حزب ١).۱۴۰۱شورای راهبردی روابط خارجی، (
در  ،در آن مستقر کردند صهیونیستیهای پیمانکار  که شرکت یساتیشناسایی بر فراز این میدان و تأس

الله از تـوان بازدارنـدگی  اینکه حزب انیب وی با .داند قبول نمی عمل پیام داد که چنین اقدامی را قابل
های دقیـق  هیچ هدف اسرائیلی در دریا یا زمـین وجـود نـدارد کـه موشـک: افزود ،برخوردار است

بـه تصـمیم دشـمن  ،آن از مقاومت نتوانند به آن دست یابند. این اقدام چـه در کـاریش و چـه بعـد
ابتـدا بایـد مشـکل خـط کـرد لله تصـریح ا حزب .آمریکا بستگی دارد متحده  االتیو ا صهیونیستی

                                                                                                                                         
١. https://www.scfr.ir/fa/١٠٢/١٤٦٧٥٨/ 

https://www.scfr.ir/fa/
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هم بتوانـد اقـدامات اقتصـادی خـود را  ان مرزی حل و سهم هر طرف از این منابع تعیین شود تا لبن
جنبش با تعیـین  نیا ١).۱۴۰۱د (خبرگزاری ایرنا، مند شو آغاز کند و از منافع موجود در مدیترانه بهره

کتـه ن .کـرد خاطرنشـانیت میادین گـازی را ی ضرورت تعیین تکلیف وضعا هفته شش االجل ضرب
الله و جنبش امـل مبتنـی بـر یـک وضـعیت راهبـردی، ابعـاد  موضع مشترک حزب نکهیتوجه ا قابل

جدیدی به خود گرفت و بحث درباره ضرورت اولویت دادن به مسئله اکتشاف گاز در مرحله آینده، 
جمهور و جریان آزاد ملی  رئیس» ونمیشل ع«و همچنین  وقتپیمانان این دو جنبش در دولت  با هم
هـدف انجـام  اللـه و جنـبش امـل بـا ها در چـارچوب تـالش مشـترک حزب . این بحثیافتادامه 
اللـه  بـه هـر صـورت، تهدیـدات حزب .در لبنان صورت گرفت یهای هایی برای ایجاد نیروگاه پروژه

 هنامـ ، به انعقاد توافقتینها درسبب توقف اقدامات گازی رژیم صهیونیستی در حوزه کاریش شد و 
  گری آموس هوخشتاین انجامید. صهیونیستی با میانجی مرزهای آبی میان دولت لبنان با رژیم

 متن توافق گازی لبنان با رژیم صهیونیستی

دایی کامل بین مرز دریـایی و زمینـی اسـت و بـه ج کاریش قائل به قانا وتوافق در خصوص میادین 
را حفـظ  کـاریشاسـرائیل کنتـرل کامـل بـر میـدان  کـه ی حال در ،دهد میرا  لبنان کنترل میدان قانا

عنوان خط مرزی دریایی که لبنان به سازمان ملـل ارسـال کـرده  را به ۲۳کند. این پیشنهاد، خط  می
دهد تا کاوش در میدان قانا را آغاز کند. عـالوه بـر ایـن، ایـن  کند و به لبنان اجازه می حفظ می ،بود

نامـد کـه از منطقـه  رسمیت شناختن چیزی است که اسرائیل آن را خط شـناورها می توافق شامل به
ر د یابـد. در مرز با لبنان تا پنج کیلومتر در مسیر دریـا امتـداد می )Rosh Hanikra( روش هانیکرا

مرزهـای زمینـی، مـذاکره  هدربـارکه در صورت برگزاری مذاکرات  است این توافق خاطرنشان شده
موجب یکـی از بنـدهای  بـه .سرائیل بر سر مرزهای دریایی دو طرف تکرار خواهد شدمیان لبنان و ا

این  .شده از منبع گازی صیدا، به اسرائیل داده خواهد شد درصد از سود گاز استخراج ۱۷این توافق، 
دستیابی طرفین به درآمد حاصل از استخراج گاز توسـط  برایبار، سازوکار الزم  توافق برای نخستین

توافـق مـذکور شـامل مرزهـای زمینـی  .کنـد در سواحل مرزی را فراهم می» توتال انرجیز« شرکت
  .٢)۱۴۰۱(خبرگزاری اقتصاد نیوز،  شود نمی

  
 

                                                                                                                                         
١. https://www.irna.ir/news/٨٤٨٣٨١٤٥/ 
٢. https://www.eghtesadnews.com 

https://www.irna.ir/news/
https://www.eghtesadnews.com
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  پیامدهای توافق گازی برای لبنان و رژیم صهیونیستی

به هر صورت، نباید از نظر دور داشت که اهداف لبنان و رژیم صهیونیستی از تالش بـرای مالکیـت 
یی دارای مالحظـات سیاسـی ـ امنیتـی و هـا حوزهین میادین و ترسیم مرزهای دریایی خـود، در بر ا

  البته برخی منافع اقتصادی است.
اما دامنه محدودی دارد و به مرز زمینی بین دو کشور مربوط  ،است» تاریخی«ین توافق اگرچه ا
و  رژیـم صهیونیسـتیلح شود که صحنه چندین دهه درگیری مسلحانه مکرر بین نیروهـای مسـ نمی

 است اعالم کرده ـاز طریق رهبر سیاسی خود سیدحسن نصرالله  ـالله  الله لبنان است. حزب حزب
 .رسمیت خواهد شناخت که توافق و موضع رسمی دولت لبنان در این مورد را به

از از ای برای اقتصاد لبنان باشـد. عـالوه بـر ایـن، اسـتخراج گـ تواند هوای تازه میمذکور توافق 
تواند تا حدی کمبود انرژی و خاموشی مداوم شبکه برق لبنان را کاهش دهـد.  میادین فراساحلی می

رژیـم تصـریح کـرده کـه ایـن توافـق معـادل مشـارکت بـا  ،جمهـور لبنـان رئیس ،البته میشل عـون
 آن را دشمن می رسمیت نمی را به این رژیمنیست، لبنان  صهیونیستی

ً
 .داند شناسد و رسما

 فـت کـهر با توجه به مراحـل مختلـف، انتظـار میرژیم صهیونیستی در زمان انعقاد قرارداد، در 
صورت بگیرد. این انتخابات، در اول نوامبر  یگذار زمان مناسب برای انتخابات قانونتا نهایی  دییتأ

ازگشـت تا از ب کرد الپید تالش  ریوز نخست ،بود که در آن ریپنجمین انتخابات در سه سال و نیم اخ
د که بنیامین نتانیاهو و متحدانش از احزاب افراطی ارتدوکس و راست افراطی به قدرت جلوگیری کن

 .البته این هدف برآورده نشد و نتانیاهو به قدرت بازگشت
از این توافق انتقـاد کـرده و الپیـد  ،شتریپ، (در زمان توافق) رژیم صهیونیستیسابق  ریوز نخستنتانیاهو، 

در البتـه الله متهم کرده اسـت.  به لبنان و تسلیم شدن به حزب» بخشی از قلمرو مستقل اسرائیل اعطای«را به 
 کننـدگان نیهای انرژی و با توجه به اینکه اتحادیه اروپا به دنبـال تأم المللی افزایش تصاعدی قیمت شرایط بین

کنـد و  میدان کاریش تمرکـز میبر رژیم صهیونیستی جدید برای رهایی از وابستگی خود به گاز روسیه است، 
 ١).۱۴۰۱، سایت تحلیل بازار وب( آماده تولید است تا تحویل گاز خود به اروپا را افزایش دهد

ناپذیر  بخشی جدایی نیز ی به توافقابیدستجز منافع اقتصادی،  البته از منظر رژیم صهیونیستی به
بـا رژیـم اشـغالگر اسـت. در  یسـاز یدلبنان به مسـیر عـا کردن طلبانه برای وارد از یک پروژه جاه

کنند اگر یک توافـق اقتصـادی در زمینـه اسـتخراج گـاز در  آویو و واشنگتن ارزیابی می تل ،حقیقت
سازی میـان دو طـرف  د، راه برای عادیشومنطقه مورد مناقشه میان لبنان و رژیم صهیونیستی منعقد 

هدف نهایی اسرائیل و آمریکـا در  ،واقع این درشود و  های سیاسی و امنیتی نیز باز می در سایر زمینه

                                                                                                                                         
١. https://www.tahlilbazaar.com/news/١٨٠٧٩٤ 

https://www.tahlilbazaar.com/news/
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رژیـم صهیونیسـتی  ،بنـابراین .اسـتپرونده ترسیم مرزهای دریایی میان لبنان و فلسـطین اشـغالی 
ها مهــم اســت کــه  بــرای صهیونیســت ایــنانگیــزه بــاالیی بــرای تصــرف منطقــه آبــی لبنــان دارد و 

منطقـه مـورد مناقشـه در  ی حفـاری در المللـی بـرا های بین گذاری لبنان از طریـق شـرکت سرمایه
  .منافعی فراتر از سود اقتصادی برای اسرائیل خواهد داشت زیراباشد؛  ویآو چارچوب مشارکت با تل

  الله؛ گسترش بازدارندگی جنبش مقاومت تا حوزه دریایی کاریش در وضعیت حزب قانا وتأثیر توافق گازی 

ی توافق گازی لبنان با رژیم صهیونیستی، محصول ، این حقیقت پوشیده نیست که امضاقطعطور  به
اللـه و دبیـر کـل آن سیدحسـن نصـرالله اسـت.  ایستادگی، مقاومت و درایت نیروی مقاومت حزب

رژیم صهیونیستی و ارسال پهپاد و غواصـان خـود بـه منطقـه  دیتهد درالله  ی بازدارنده حزبها امیپ
رسال کرد که صیانت از منافع ملی لبنـان خـط قرمـز مورد مناقشه، این پیام را به رژیم صهیونیستی ا

در دریا هم از این منافع محافظت  پس  نیا ازاین جنبش قادر است در هوا، زمین و  الله بوده و حزب
کاربعین سیدحسن نصرالله خطاب به جمعیت حاضر در مراسم کند.  بـرای «دشـمنان کـه کرد  دیتأ

بـه همـین دلیـل، ». ثروت لبنان دراز شود، قطع خواهد شدزیرا دستی که به  ؛هر اتفاقی آماده باشند
گاز از برخی میادین شرقی مدیترانـه  جانبه کیاسرائیل را از استخراج که تهدید کرد  ایشانزمانی که 

زیرا عواقب درگیـری  ؛، دیپلماسی آشکار و پنهان برای جلوگیری از وقوع درگیری فعال شددارد یبازم
میـز قـرار دادن  یرو اللـه بـا دبیر کـل حزب ،به اعتقاد تحلیلگران .شد یغیرقابل محاسبه ارزیابی م

مذاکرات درباره تعیـین مرزهـای دریـایی را در شـرایط رویـارویی روسـیه و  ،واقع گزینه نظامی، در
کرد تا قدرت بازدارندگی خود را بر معادالت آتی منطقه کشورهای غربی به موضوعی جهانی تبدیل 

اللـه لبنـان  این نکته را حتی مخالفان و رقبای حزب آنکهتوجه   جالب١.)۱۴۰۱ برجسته سازد (ایرنا،
اللـه  از مخالفان داخلی حزب یک هیچ ،تا به سرانجام رسیدن توافق علت،به همین  .نیز قبول داشتند
هـای  تـرین چهره خـواه و از مهم رهبر حـزب سوسیالیسـت ترقی» ولید جنبالط. «ندکارشکنی نکرد
هـای دریـایی بایـد  ه در لبنان پس از توافق در توئیتی نوشت: در مـورد ترسـیم مرزالل مخالف حزب

ها انجـام شـد کـه  بگویم که این توافق بدون هیچ مشکل یا جنگی، مطابق با اصول دیپلماسی پهپاد
حاال شرکتی ملی باید آغاز به کار کنـد تـا لبنـان بـدون مـداخالت محلـی و  .من به آن توصیه کردم

  .هایش استفاده کند خلی از ثروتاختالفات دا
ها  آفرین بــود، بــرای صهیونیســت همــان انــدازه کــه ایــن توافــق ملــی بــرای لبنــان وحــدت بــه
صـدا علیـه کابینـه ضـعیف  های عبری یک آویو و رسانه مخالفان کابینه تل زیراشد؛  برانگیز اختالف

                                                                                                                                         
١. https://www.irna.ir/news/٨٤٩٠٥٣٧٦/ 
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ها با  نویس توافق ترسیم مرز ها که با دفاع از پیش موقت صهیونیست وزیر نخسترژیم حمله کردند. 
انتقـاد هـدف  کنـد، اللـه را دور می این توافق، احتمال رویارویی نظامی بـا حزبکه لبنان، گفته بود 

آویو و رهبـر  وزیر سـابق تـل نخسـت» بنیـامین نتانیـاهو«های خـود قـرار گرفـت.  مخالفان و رسانه
اللـه تسـلیم شـد.  در برابـر حزب وا .اپوزیسیون در صدر منتقدان گفت: کابینه الپید ضعیف اسـت

و  سـو یکآویو و بیـروت از  نیز نوشت: با توجه به توافق مرزی دریایی بین تل» ۲۴ آی«پایگاه خبری 
رهبـر اپوزیسـیون روز  »نتانیـاهو«آمیز در شرق قدس از سـوی دیگـر،  های خشونت تشدید درگیری

قرار داد و خطاب به وی  موردحملهالپید را  تشد بهها  ای در رسانه ) با انتشار بیانیهاکتبر ۱۳(گذشته 
روزنامـه  .»شـود پـا می هایی بـه وقتی در لبنان تسلیم نصرالله شوید، در قدس هـم شـورش« :گفت

یک حقیقت واضح وجود دارد و آن این است کـه «هم در گزارشی نوشته بود:  هاآرتصصهیونیستی 
 پایاناو برای  .نصرالله بسیار محتاطانه استالله برای اسرائیل، قدرتی بازدارنده است. سخنان  حزب
 .»کند تا باالخره موضوع خاتمه یابد چیزی عجله نمی یافتن
» مجمـع امنیـت اسـرائیل«عنوان مـدیر  های ذخیره رژیم صهیونیستی بـه یکی از ژنرال» امیر آویوی«

را نشـانه ضـعف و  آویو بـه آن های آبی با لبنان پیوسـت و رضـایت تـل صف مخالفان توافق ترسیم مرز به
. مـا در ه اسـتو تحت سلطه خود گرفتـ زانو درآورده  الله، اسرائیل را به حزب«شکست دانست. او گفت: 

کنـد و از سـوی  اللـه مـا را تهدیـد می حزب ،اینجا شاهد یک رخداد تاریخی خطرناک هسـتیم کـه در آن
  » .کــردیم، پــس گــرفتیم مــا خیلــی ســریع مواضــعی را کــه قبــل از انتخابــات لبنــان اعــالم می ،دیگــر

بـه الپیـد حملـه کـرد و » نـت وای«ای با  عضو پارلمان رژیم صهیونیستی نیز در مصاحبه» اسرائیل کاتز«
های  تصـویری از ضـعف در قبـال نصـرالله اسـت. رسـانه ،دهد گفت: آنچه در موردتوافق با لبنان رخ می

هـای  اعتـراض بـه آن، دربـاره فعالیتآویو و بیـروت، در  پـیش از حصـول توافـق بـین تـل نیززبان  یعبر
ها خطـاب بـه  اللـه لبنـان برضـد ارتـش ایـن رژیـم هشـدار دادنـد. ایـن رسـانه های جنـبش حزب پهپاد

الله، پهپادهایش را در مقابل ارتش اسرائیل مستقر و از آنها اسـتفاده خواهـد  حزب«ها گفتند:  صهیونیست
  ١).۱۴۰۱سایت جوان آنالین،  (وب »هندد ها در اوکراین انجام می کرد؛ همان کاری که روس

الله در توافق  گرفته در خصوص نقش حزب های صورت قول واضح است که تمام تعاریف و نقل
آمده واقعیت دارد و بیانگر اثر بازدارندگی این جنـبش در فضـای امنیتـی موجـود در روابـط  دست به

در خصـوص توافـق یادشـده ضـروری حال، ذکر چند نکتـه  لبنان با رژیم صهیونیستی است. با این 
الله را در معادالت آتی لبنان بهتر درک کرد. اولین نکته درک ایـن مسـئله  است تا بتوان جایگاه حزب

 بـه
ً
معنای تـوافقی  است که توافق یادشده، اگرچه منافعی را برای طرف لبنانی در پی دارد، اما لزومـا

                                                                                                                                         
١. https://www.javanonline.ir/fa/news/١١٠٩٧٨١ 

https://www.javanonline.ir/fa/news/
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آورد، اما فقط حق اکتشاف، حفـاری  ا را به دست میاگرچه لبنان تمام میدان قانپایاپای نیست؛ زیرا 
، ادعای اسرائیل در قانا ممکن اسـت جبـران شـود. یـائیر الپیـد، حال با این و استخراج گاز را دارد. 

وزیر اسرائیل، فاش کرد که اسرائیل از گـازی کـه لبنـان در منطقـه مـورد مناقشـه اسـتخراج  نخست
قرارداد حـق امتیـاز بـین اسـرائیل و ). ١٤٠١ ,Al-arabiya(کرد کند، حق امتیاز دریافت خواهد  می

برای استخراج گاز از میـدان را مجوز لبنان  کنسرسیوم گازی به رهبری شرکت انرژی فرانسوی توتال
تحت کنترل کامل اسـرائیل بـاقی  ۲۳میدان گازی کاریش در جنوب غربی خط آنکه   حال قانا دارد،

انداز است. تنها زمـانی  میدان کاریش گاز دارد، قانا هنوز یک چشم که دیگر آنکه در حالی  .ماند می
ها طـول  که حفاری انجام شود، همه متوجه خواهند شد که چه میزان گاز در قانـا وجـود دارد. سـال

 قانا پیـدا شـود میدان ببیند، البته اگر منابع گازی چشمگیری در این توافق را کشد تا لبنان مزایای می
)www.bbcnews, سـمت وخامـت اقتصـادی بـدتر و  بـه لبنـانتا آن زمان، ممکن اسـت ). ١٤٠١

المللی که ممکن اسـت امـروز بـا ایـن توافـق تشـویق  گذاران بین د. سرمایهیابثباتی بیشتر سوق  بی
 در صورت بروز بی

ً
 درهمچنـین  .خواهنـد کـردگذاری ن ثباتی، دیگر در لبنان سرمایه شوند، احتماال

های زیادی وجـود دارد کـه درآمـدهای لبنـان  برد، نگرانی که اقتصاد اسرائیل سود بیشتری می  حالی
طبق معمول در گرداب فساد ناپدید شود. عالوه بر این، بدون اصالحات جـدی در بخـش انـرژی، 
مانند ایجاد یک صندوق توسعه و ثروت ملی، مردم و نهادهای لبنـان ممکـن اسـت هـیچ دسـتاورد 

المللی پس از نهـایی شـدن توافـق  های بین ضروری است که تالش ،ینند. به همین دلیلواقعی را نب
  .کند ادامه یابد تا اطمینان حاصل شود که لبنان بالفاصله اجرای این اصالحات را آغاز می

الله دارد. نیروی مقاومت در  اما نکته موردتوجه در خصوص این توافق، شرایطی است که حزب
زنی طرف لبنـانی زد. در واقـع، در ایـن  سازی باالیی برای مذاکره و چانه ه ظرفیتاین توافق، دست ب

های بازدارنـده  گیری از مؤلفـه الله در نقش ارتش لبنان به مسئله ورود پیدا کرد و با بهره مقطع، حزب
های جاری خود در حوزه کاریش و نشستن بر سر  خود طرف صهیونیستی را مجبور به توقف فعالیت

طور قطـع، دسـتاوردهای دولـت لبنـان و  افتد، به ذاکره کرد. اما آنچه در اتاق مذاکره اتفاق میمیز م
کننده  الله از ابتدا بیان کرد که در تیم مذاکره ؛ زیرا حزبالله نه حزب کننده است، اعضای تیم مذاکره

تیبانی از تـیم اش بـرای پشـ هـای بازدارنـدگی حضور ندارد، اما تا آنجا که قادر است از همه ظرفیت
هـای  گیـری از ایـن ظرفیت کننـده در بهره امـا اینکـه هنـر تـیم مذاکره کند. کننده استفاده می مذاکره
مردان لبنـانی و مقاصـد آنـان از مـذاکره بـا طـرف  توجه، چه مقدار اسـت، بـه اهـداف دولـت قابل

  صهیونیستی بستگی دارد.
مخالفـان  ،ا قبـل از ایـنتوافق دانست؛ زیرا تـتوان برنده اصلی این  الله را می حال، حزب با این 

قـومی و مـذهبی  ای، فرقـهیـک عنصـر در لبنان، این جنبش را نزد افکار عمـومی الله  حزبداخلی 
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کند. ولی در ایـن  قدرت خارجی بازی می ا یکصر مذهبی و قومی یابه نفع عن کردند که قلمداد می
 الله  حزب ،ماجرا

ً
برای تحصیل  های خود ن تمام داشتهروی میز گذاشتملی و  با ارائه یک بازی کامال

را در  جدیـدی از بازدارنـدگی معنـای هـم د و کر طرحمملی خود را  یعنوان نیروی به لبنان هممنافع 
گلوله یا برپا شدن یک مناقشه یا منازعه یک بدون شلیک توانست و  حوزه دریایی به نمایش گذاشت

 نظامی 
ً
طرف  کننـده لبنـانی ـ بـه چنـدان قـوی تـیم مذاکره کـرد نهرغم عمل ـ بـهنظـر خـود را  عمـال

اللـه و اعضـای محـور  و این رژیم را وادار به تمکین کند. از سوی دیگر، حزب صهیونیستی تحمیل
تـر جـزو  پس قادرنـد کـه ایـن بازدارنـدگی در حـوزه دریـایی را در مختصـاتی کلی مقاومت از این 

نه این بازدارندگی را با توجه به مقاومت انصـارالله در دستاوردهای محور مقاومت لحاظ کنند و دام
  یمن، در پیوستاری از دریای مدیترانه تا باب المندب ترسیم کنند.

رسد یکی از شروط آمریکا برای حصول توافق میان رژیم صهیونیستی بـا لبنـان،  البته به نظر می
اللـه اسـت. در وهلـه  ه حزبعدم اختصاص منابع مالی یا سهمی از عواید فروش گاز این کشـور بـ

از این نیز ایـن  دنبال ندارد؛ زیرا تا پیش  الله به نخست، این شرط چندان محلی از نگرانی برای حزب
کرد و در وهله دوم، توجه به این مسئله  جنبش بودجه یا منابع مالی از سوی دولت لبنان دریافت نمی

در  تالش برای اثرگذاری اجتماعی مثبـت و الله در روندی آرام و پیوسته، در ضروری است که حزب
 در  دست آوردن مشروعیت سیاسی و اخذ کرسی گام بعد، به

ً
های بیشـتر در پارلمـان اسـت و قطعـا

شـده  های این جنبش، حداقل اصطکاک و تنش با دولت و افکار عمومی لبنان در نظـر گرفتـه  برنامه
جل با طـول عمـر کوتـاه هسـتند. چنانچـه هایی مستع های لبنان دولت است. در نهایت اینکه دولت

الله بتواند مقبولیت اجتماعی و مشروعیت سیاسی خود را در پناه اقدامات اجتماعی، فرهنگی  حزب
و نیز قدرت بازدارنـدگی در مقابـل رژیـم صهیونیسـتی افـزایش ببخشـد، برخـورداری مسـتقیم یـا 

انتظار نیسـت و  لبنان چندان دور ازتوجه در ساختار قدرت  غیرمستقیم این جنبش از جایگاهی قابل
تری دنبـال  اللـه، بـا قـدرت و توجیـه اصـولی در این صورت، گسترش ابزارهـای بازدارنـدگی حزب

انداز قـدرت  الله بیکار نخواهند نشست. اما چشم ای حزب شک، رقبای داخلی و منطقه شود. بی می
  کند. له ترسیم میال ای برای حزب نرم این جنبش در لبنان، شرایط امیدوارکننده

  گیری نتیجه

گیـری از ابزارهـای  و تـالش ایـن جنـبش در بهرهنصـرالله سیدحسن هشدارهای ی اخیر، ها ماهطی 
های اشغالی  موجب گسترش وحشت فراگیر در سرزمینبازدارنده خود در دفاع از منافع ملی لبنان، 

من اعتراف به اینکـه نصـرالله های صهیونیستی ض شده بود. این مسئله باعث شد تا مقامات و رسانه
از منابع  دغدغه یبی بردار بهرهخود مبنی بر هایش عمل خواهد کرد، ناگزیر  از مواضع قبلی  عده به و
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های  خواستهاجبار، به  بهو کنند  »نشینی عقب«گازی موجود در مرزهای دریایی مورد مناقشه با لبنان 
و » مقاومـت«در ایـن مناقشـه، بـه لطـف  یسـتیونیصه مییروزی اخیر لبنان بر رژد. پنتن دهلبنان 
اصرار آمریکا، اروپـا و که دهد  . این موضوع نشان میاست آمده  دست الله لبنان به های حزب سالح

الله که حتـی در داخـل لبنـان  حزب» خلع سالح«های مرتجع عربی در منطقه مبنی بر  برخی رژیم
تواند ضـمن تضـعیف لبنـان در  ناکی است که میکنند، مسئله بسیار خطر طرح میمنیز برخی آن را 

تمامیت ارضی و ارکان وجودی این کشـور را بـا نیز ، امنیت و منافع ملی و یستیونیصه میمقابل رژ
 .تهدیدهای حیاتی مواجه سازد

آمده و  دسـت نمایی و قاطعیت سیدحسن نصرالله در عبور موفق و تـاریخی لبنـان از بحـران به قدرت
اللـه در داخـل  و حزب» جایگاه مقاومت یارتقا«تنها موجب  و از مواضع قبلی خود، نهآوی عقب راندن تل

 یسـتیونیصه میـدر قبال رژ» رویکرد و گفتمان مقاومت«شود، بلکه باعث اثبات کارایی  لبنان و منطقه می
ات رسـیده ، در هوا و زمین به اثبـنیا از  شیپعالوه بر آن، قدرت بازدارندگی این جنبش را که  .خواهد شد

کند که هـیچ هـدفی  گذارد و به افکار عمومی لبنان و منطقه اعالم می نمایش می  بود، در گستره دریا نیز به
  الله در زمین، هوا و دریا دور نیست. بازدارندگی نامتقارن حزب ررسیتاز 
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