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امین حطیط استراتژیست لبنانی:

اختالفات حریری و عون بر سر چیست 
سهمیه بندی وزارتخانه های کلیدی

ــکیل کابینه لبنان پس از ۹  ــعد الحریری، نخست وزیر مأمور تش رامین حسـین آبادیان: س
ــتن راه های داخلی و خارجی برای بازگشت به کاخ نخست وزیری، از تشکیل  ماه تعلل و بس
ــات پارلمانی فرار کند. در واقع، حریری  ــمت انتخاب دولت انصراف داد و تصمیم گرفت به س
ــرد؛ مبارزاتی که مقدمات آن را  ــک علیه حزب اهلل مبارزات انتخاباتی خود را آغاز ک ــا تحری ب
آمریکایی ها و فرانسوی ها آماده کرده بودند. واشنگتن و پاریس خواستار شکل گیری اکثریت 

پارلمانی علیه حزب اهلل بوده و هستند.
ــت جمهوری را ترک کرده است. وی که در روز  ــعد الحریری اکنون کاخ ریاس به هر حال، س
ــکیل دولت جدید لبنان منصوب شد، در آن زمان متعهد شد  ــال 2020 برای تش 22 اکتبر س
ــرعت یک دولت از متخصصاِن غیر حزبی  ــور به س ــِی کش که به منظور جلوگیری از فروپاش
ــترین  ــکیل دهد اما آنچه واقعًا اتفاق افتاد این بود که طی ماه های بعد از انتصاب بیش را تش

ویرانی ها در زمینه معیشت مردم اتفاق افتاد.
در همین ارتباط باید گفت که قیمت دالر همزمان با استعفای حریری از ۷ هزار پوند به 22 
هزار پوند افزایش یافت. در واقع، دولت متخصصانی که حریری درباره آنها صحبت می کرد، 
بیش از آنکه متخصص در حوزه اقتصادی باشند، نمایندگان حزب او و شرکایش بوده اند. در 
ــت و تحلیلگر برجسته  همین ارتباط، خبرنگار مهر  گفتگویی را با »امین حطیط« استراتژیس

لبنانی ترتیب داده است که مشروح آن را مطالعه می کنید؛
 

*همانطـور کـه می دانید سـعد الحریری به تازگی از ِسـَمت خـود به عنوان 
نخسـت وزیر مکلف لبنان استعفا داده اسـت. این درحالی است که در طول 
۹ ماه همگان انتظار تشـکیل دولت از سـوی او را داشـتند. شما پس از این 

استعفا چه سناریوهایی را برای آینده لبنان متصور هستید؟
ــت خود دو سناریو در لبنان مطرح است. سناریوی اول همان  ــتعفای حریری از پس پس از اس
ــل عون« رئیس جمهور لبنان بالفاصله  ــت. بر این اساس، »میش ــی اس اجرای قانون اساس
ــت وزیر  ــدگان پارلمان را کلید می زند تا پس از توافق با آنها نخس ــای خود با نماین رایزنی ه
ــر مکلف نیز پس از  ــت وزی ــکیل کابینه را معرفی نماید. در این صورت، نخس ــور به تش مأم

توافقات الزم با رئیس جمهور، کابینه را تشکیل می دهد.
ــود نخواهد دید و  ــان هیچ دولت جدیدی را به خ ــت که لبنان همچن ــناریوی دوم این اس س

ــش ادامه خواهد  ــبرد امور به فعالیت های دولت پیش
ــد  ــرایط کنونی، به نظر نمی رس ــا توجه به ش داد. ب
ــکیل دولت جدید  ــاهد تش ــه در آینده نزدیک ش  ک

لبنان باشیم.

*یکی از عوامل استعفای حریری اختالفات 
ریشـه ای او با رئیس جمهور میشـل عون 
بوده است. اختالفات میان دو طرف عمدتاً 
در چـه زمینه هایی بـود؟ در رابطه با تعداد 
وزرای دولـت و نیـز شـخصیت هایی کـه 
باید در پسـت های وزارتخانـه ای گمارده 
می شـدند، حریری و عون چـه اختالفاتی 

داشتند؟
اختالفات زیادی میان میشل عون و سعد الحریری 
ــعد الحریری به دنبال بسط  ــته است. س وجود داش
ــت. حریری  ــلط و هیمنه خود بر کابینه بوده اس تس
در طول مدت زمان گذشته تالش کرد تا با حمایت 
ــون را از قدرت  ــل ع ــاالت متحده آمریکا، میش ای
ــاقط کند و اجازه ندهد او از اختیاراتش در قانون  س

اساسی برخوردار باشد
ــر میزان اختیارات  در حقیقت، حریری و عون بر َس
ــتند.  ــکیل کابینه اختالف داش ــه تش ــود در زمین خ
ــق قانون باید یک  ــس جمهور می گفت که طب رئی
ــوم اعضای کابینه را او انتخاب کند. این درحالی  س
است که حریری هراس داشت که در صورت تحقق 

چنین چیزی، رئیس جمهور بر کابینه مسلط شود.
ــت  ــری نمی خواس ــعد الحری ــر، س ــوی دیگ از س

ــأله  ــذارد. علت این مس ــل عون بگ ــتری را بر عهده میش ــر دادگس ــاب وزی انتخ
ــای تعدادی  ــه پرونده ه ــید در این صورت ب ــری می ترس ــت که حری ــم آن اس ه
ــته و یا دارند،  ــئولیت داش ــات دولتی مس ــه در نهادها و مؤسس ــکاِن وی ک از نزدی

 

رسیدگی شود.
ــت  ــت کنترل وزارتخانه های کلیدی را نیز در دس در همین حال، حریری قصد داش
ــد. از جمله این وزارتخانه ها می توان به وزارت اقتصاد و وزارت خارجه  ــته باش داش
ــخصیت های متحد خود را در رأس امور  ــاره کرد که حریری تالش می کرد ش اش

این وزارتخانه ها بگمارد.

*سعد الحریری پس از استعفا از پست خود هجمه ها علیه حزب اهلل 
لبنان را کلید زده اسـت و تالش می کنـد دیگر احزاب و جریان های 
سیاسـی را علیـه این گروه مقاومتـی تحریک کند. ارزیابی شـما از 

نقش حزب اهلل در صحنه سیاسی لبنان چیست؟
حزب اهلل همواره به دنبال جلوگیری از ظهور و بروز شکاف و خأل سیاسی در لبنان 
ــی گام نخست به سمت فروپاشی لبنان  ــت. از آنجایی که ایجاد خأل سیاس بوده اس
ــوب می شود، حزب اهلل تمام تالش خود برای ممانعت از تحقق چنین چیزی  محس
ــت که حزب اهلل از همان ابتدا  ــت به همین دلیل اس را انجام داده و می دهد. درس
ــتعفای حریری از پست خود به شدت مخالفت کرد و حاضر نشد با  ــناریوی اس با س

آن موافقت کند.
حزب اهلل پیشتر نیز کاماًل با استعفای دولت »حسان دیاب« مخالف بود، زیرا اعتقاد 
داشت که چنین چیزی می تواند به ظهور و بروز خأل سیاسی در کشور منجر شود. 

با این حال، شاهد بودیم که دیاب از پست خود استعفا داد.
ــکیل دولت  ــزب اهلل لبنان تالش زیادی کرد تا راه را برای تش ــن حال، ح در همی
ــت خود استعفا داد.  ــط »مصطفی ادیب« فراهم کند اما در نهایت او نیز از پس توس
ــهیل کرد اما در نهایت حریری  ــیر را تس در دوره زعامت حریری نیز حزب اهلل مس

تصمیم به استعفا گرفت.
ــواره با یک نگرش  ــالیان اخیر به طور کلی هم ــدم که حزب اهلل طی س ــن معتق م

استراتژیک به موضوع تشکیل دولت در لبنان نگریسته است. 
ــان جلوگیری از ظهور و  ــی حزب اهلل لبن هدف اصلی و اساس
ــت؛ فتنه ای که ممکن است به  ــور بوده اس بروز فتنه در کش
ــزب اهلل همواره مواضع  ــود. ح درگیری های خیابانی منجر ش
ــتای حفاظت و  ــاًل حکیمانه و در راس ــود را به صورت کام خ

حراست از منافع لبنان اتخاذ کرده است.

*برخـی گزارش هـا مبنـی بـر نقـش آفرینی های 
خارجـی در موضـوع اسـتعفای سـعد الحریری از 
پسـت خود منتشـر شده اسـت. به نظر شـما آیا 
عربسـتان سـعودی و فرانسـه نقش بسـزایی در 

استعفای حریری داشته اند؟
ــعودی نقش مستقیم  ــک باید گفت که عربستان س بدون ش
ــته  ــت خود داش ــعد الحریری از پس ــتعفای س و مهمی در اس
ــکیل دهد  ــت دولتی تش ــت. حریری هیچگاه جرأت نداش اس
ــعودی طی  ــتان س ــد. عربس ــعودی با آن مخالف باش که س
ــکیل یک دولِت  ــری در تش ــته از ضعف حری ــای گذش ماه ه
ــن ناراحتی را به  ــود و ای ــدت ناراحت ب ــد حزب اهلل به ش ض
ــت در  ــان داد. حریری نیز که می دانس ــف نش ــکال مختل اش
ــت از پست خود ــکیل دولت نیس ــرایطی قادر به تش  چنین ش

 استعفا داد.
ــتعفای حریری نقش  ــورت در اس ــه همین ص ــه نیز ب فرانس
ــه تالش  ــته فرانس ــت. در طول مدت زمان گذش ــته اس داش
ــد را به لبنانی ها  ــکیل کابینه جدی کرد تا طرح خود برای تش
ــرح پاریس را به احزاب  ــت ط تحمیل کند اما حریری نتوانس
ــت  ــتعفا از پس  لبنانی تحمیل نماید. در نتیجه او مجبور به اس

خود شد.
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ــکیل کابینه لبنان پس از ۹  ــعد الحریری، نخست وزیر مأمور تش رامین حسـین آبادیان: س
ــتن راه های داخلی و خارجی برای بازگشت به کاخ نخست وزیری، از تشکیل  ماه تعلل و بس
ــات پارلمانی فرار کند. در واقع، حریری  ــمت انتخاب دولت انصراف داد و تصمیم گرفت به س
ــرد؛ مبارزاتی که مقدمات آن را  ــک علیه حزب اهلل مبارزات انتخاباتی خود را آغاز ک ــا تحری ب
آمریکایی ها و فرانسوی ها آماده کرده بودند. واشنگتن و پاریس خواستار شکل گیری اکثریت 

پارلمانی علیه حزب اهلل بوده و هستند.
ــت جمهوری را ترک کرده است. وی که در روز  ــعد الحریری اکنون کاخ ریاس به هر حال، س
ــکیل دولت جدید لبنان منصوب شد، در آن زمان متعهد شد  ــال 2020 برای تش 22 اکتبر س
ــرعت یک دولت از متخصصاِن غیر حزبی  ــور به س ــِی کش که به منظور جلوگیری از فروپاش
ــترین  ــکیل دهد اما آنچه واقعًا اتفاق افتاد این بود که طی ماه های بعد از انتصاب بیش را تش

ویرانی ها در زمینه معیشت مردم اتفاق افتاد.
در همین ارتباط باید گفت که قیمت دالر همزمان با استعفای حریری از ۷ هزار پوند به 22 
هزار پوند افزایش یافت. در واقع، دولت متخصصانی که حریری درباره آنها صحبت می کرد، 
بیش از آنکه متخصص در حوزه اقتصادی باشند، نمایندگان حزب او و شرکایش بوده اند. در 
ــت و تحلیلگر برجسته  همین ارتباط، خبرنگار مهر  گفتگویی را با »امین حطیط« استراتژیس

لبنانی ترتیب داده است که مشروح آن را مطالعه می کنید؛
 

*همانطـور کـه می دانید سـعد الحریری به تازگی از ِسـَمت خـود به عنوان 
نخسـت وزیر مکلف لبنان استعفا داده اسـت. این درحالی است که در طول 
۹ ماه همگان انتظار تشـکیل دولت از سـوی او را داشـتند. شما پس از این 

استعفا چه سناریوهایی را برای آینده لبنان متصور هستید؟
ــت خود دو سناریو در لبنان مطرح است. سناریوی اول همان  ــتعفای حریری از پس پس از اس
ــل عون« رئیس جمهور لبنان بالفاصله  ــت. بر این اساس، »میش ــی اس اجرای قانون اساس
ــت وزیر  ــدگان پارلمان را کلید می زند تا پس از توافق با آنها نخس ــای خود با نماین رایزنی ه
ــر مکلف نیز پس از  ــت وزی ــکیل کابینه را معرفی نماید. در این صورت، نخس ــور به تش مأم

توافقات الزم با رئیس جمهور، کابینه را تشکیل می دهد.
ــود نخواهد دید و  ــان هیچ دولت جدیدی را به خ ــت که لبنان همچن ــناریوی دوم این اس س

ــش ادامه خواهد  ــبرد امور به فعالیت های دولت پیش
ــد  ــرایط کنونی، به نظر نمی رس ــا توجه به ش داد. ب
ــکیل دولت جدید  ــاهد تش ــه در آینده نزدیک ش  ک

لبنان باشیم.

*یکی از عوامل استعفای حریری اختالفات 
ریشـه ای او با رئیس جمهور میشـل عون 
بوده است. اختالفات میان دو طرف عمدتاً 
در چـه زمینه هایی بـود؟ در رابطه با تعداد 
وزرای دولـت و نیـز شـخصیت هایی کـه 
باید در پسـت های وزارتخانـه ای گمارده 
می شـدند، حریری و عون چـه اختالفاتی 

داشتند؟
اختالفات زیادی میان میشل عون و سعد الحریری 
ــعد الحریری به دنبال بسط  ــته است. س وجود داش
ــت. حریری  ــلط و هیمنه خود بر کابینه بوده اس تس
در طول مدت زمان گذشته تالش کرد تا با حمایت 
ــون را از قدرت  ــل ع ــاالت متحده آمریکا، میش ای
ــاقط کند و اجازه ندهد او از اختیاراتش در قانون  س

اساسی برخوردار باشد
ــر میزان اختیارات  در حقیقت، حریری و عون بر َس
ــتند.  ــکیل کابینه اختالف داش ــه تش ــود در زمین خ
ــق قانون باید یک  ــس جمهور می گفت که طب رئی
ــوم اعضای کابینه را او انتخاب کند. این درحالی  س
است که حریری هراس داشت که در صورت تحقق 

چنین چیزی، رئیس جمهور بر کابینه مسلط شود.
ــت  ــری نمی خواس ــعد الحری ــر، س ــوی دیگ از س

ــأله  ــذارد. علت این مس ــل عون بگ ــتری را بر عهده میش ــر دادگس ــاب وزی انتخ
ــای تعدادی  ــه پرونده ه ــید در این صورت ب ــری می ترس ــت که حری ــم آن اس ه
ــته و یا دارند،  ــئولیت داش ــات دولتی مس ــه در نهادها و مؤسس ــکاِن وی ک از نزدی

 

رسیدگی شود.
ــت  ــت کنترل وزارتخانه های کلیدی را نیز در دس در همین حال، حریری قصد داش
ــد. از جمله این وزارتخانه ها می توان به وزارت اقتصاد و وزارت خارجه  ــته باش داش
ــخصیت های متحد خود را در رأس امور  ــاره کرد که حریری تالش می کرد ش اش

این وزارتخانه ها بگمارد.

*سعد الحریری پس از استعفا از پست خود هجمه ها علیه حزب اهلل 
لبنان را کلید زده اسـت و تالش می کنـد دیگر احزاب و جریان های 
سیاسـی را علیـه این گروه مقاومتـی تحریک کند. ارزیابی شـما از 

نقش حزب اهلل در صحنه سیاسی لبنان چیست؟
حزب اهلل همواره به دنبال جلوگیری از ظهور و بروز شکاف و خأل سیاسی در لبنان 
ــی گام نخست به سمت فروپاشی لبنان  ــت. از آنجایی که ایجاد خأل سیاس بوده اس
ــوب می شود، حزب اهلل تمام تالش خود برای ممانعت از تحقق چنین چیزی  محس
ــت که حزب اهلل از همان ابتدا  ــت به همین دلیل اس را انجام داده و می دهد. درس
ــتعفای حریری از پست خود به شدت مخالفت کرد و حاضر نشد با  ــناریوی اس با س

آن موافقت کند.
حزب اهلل پیشتر نیز کاماًل با استعفای دولت »حسان دیاب« مخالف بود، زیرا اعتقاد 
داشت که چنین چیزی می تواند به ظهور و بروز خأل سیاسی در کشور منجر شود. 

با این حال، شاهد بودیم که دیاب از پست خود استعفا داد.
ــکیل دولت  ــزب اهلل لبنان تالش زیادی کرد تا راه را برای تش ــن حال، ح در همی
ــت خود استعفا داد.  ــط »مصطفی ادیب« فراهم کند اما در نهایت او نیز از پس توس
ــهیل کرد اما در نهایت حریری  ــیر را تس در دوره زعامت حریری نیز حزب اهلل مس

تصمیم به استعفا گرفت.
ــواره با یک نگرش  ــالیان اخیر به طور کلی هم ــدم که حزب اهلل طی س ــن معتق م

استراتژیک به موضوع تشکیل دولت در لبنان نگریسته است. 
ــان جلوگیری از ظهور و  ــی حزب اهلل لبن هدف اصلی و اساس
ــت؛ فتنه ای که ممکن است به  ــور بوده اس بروز فتنه در کش
ــزب اهلل همواره مواضع  ــود. ح درگیری های خیابانی منجر ش
ــتای حفاظت و  ــاًل حکیمانه و در راس ــود را به صورت کام خ

حراست از منافع لبنان اتخاذ کرده است.

*برخـی گزارش هـا مبنـی بـر نقـش آفرینی های 
خارجـی در موضـوع اسـتعفای سـعد الحریری از 
پسـت خود منتشـر شده اسـت. به نظر شـما آیا 
عربسـتان سـعودی و فرانسـه نقش بسـزایی در 

استعفای حریری داشته اند؟
ــعودی نقش مستقیم  ــک باید گفت که عربستان س بدون ش
ــته  ــت خود داش ــعد الحریری از پس ــتعفای س و مهمی در اس
ــکیل دهد  ــت دولتی تش ــت. حریری هیچگاه جرأت نداش اس
ــعودی طی  ــتان س ــد. عربس ــعودی با آن مخالف باش که س
ــکیل یک دولِت  ــری در تش ــته از ضعف حری ــای گذش ماه ه
ــن ناراحتی را به  ــود و ای ــدت ناراحت ب ــد حزب اهلل به ش ض
ــت در  ــان داد. حریری نیز که می دانس ــف نش ــکال مختل اش
ــت از پست خود ــکیل دولت نیس ــرایطی قادر به تش  چنین ش

 استعفا داد.
ــتعفای حریری نقش  ــورت در اس ــه همین ص ــه نیز ب فرانس
ــه تالش  ــته فرانس ــت. در طول مدت زمان گذش ــته اس داش
ــد را به لبنانی ها  ــکیل کابینه جدی کرد تا طرح خود برای تش
ــرح پاریس را به احزاب  ــت ط تحمیل کند اما حریری نتوانس
ــت  ــتعفا از پس  لبنانی تحمیل نماید. در نتیجه او مجبور به اس

خود شد.
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ناامنی در »خلده« لبنان؛ سناریوی کشاندن حزب اهلل به فتنه نظامی

10 مرداد بود که افراد مسلح ناشناس »علی شبلی« از اعضای حزب اهلل لبنان را در منطقه »خلده« 
واقع در جنوب بیروت پایتخت این کشور به شهادت رساندند. پس از آن نیز در مرااسم تشییع پیکر 
ــوی شرکت کنندگان در مراسم آتش گشوده و شماری را شهید و زخمی  ــبلی افراد مسلح به س ش

کردند. این تحوالت با واکنش حزب اهلل مواجه شد.
 در همین ارتباط، در بیانیه حزب اهلل لبنان بر مخالفت با هر گونه قتل و زیرپا گذاشتن محرمات و 
پایمال کردن کرامت انسانی تاکید شده است. حزب اهلل لبنان در بیانیه خود از دستگاه های امنیتی و 
قضایی این کشور خواست که برخورد قاطع با عامالن جنایت داشته باشد و کسانی که در شیپور فتنه 

می دمند و راه ها را می بندند و شهروندان را مورد اهانت قرار می دهند را تحت پیگرد قرار دهند.
منطقه خلده واقع در جنوب پایتخت لبنان طی شب گذشته شاهد حوادث ُپرتنشی بود که می توانست 
به وقوع یک بحران بزرگ بینجامد. با این حال، خویشتنداری حزب اهلل لبنان و اتخاذ موضع حکیمانه 
ــد تا نا امنی های اخیر در خلده یک بحران فراگیر را به دنبال  ــط این گروه مقاومتی موجب ش توس
نداشته باشد. علت اینکه حزب اهلل موضع حکیمانه ای را در قبال حوادث مذکور اتخاذ کرد، کاماًل 

واضح است.
باید گفت که حزب اهلل لبنان ثابت کرده است که هیچگاه منافع حزبی و جناحی را به منافع و مصالح 
ملی لبنان ترجیح نداده است. حزب اهلل در طول مدت زمان گذشته نشان داده است که همواره کلّیت 
لبنان و منافع آن را مد نظر داشته است و در این میان، از منافع حزبی و جناحی خود عبور کرده است. 
از دیدگاه حزب اهلل، منافع و مصالح لبنان در نبرد با رژیم صهیونیستی که برای فتنه انگیزی در این 

کشور تالش می کند، نهفته است.
نکته قابل تأمل در خصوص نوع رفتار حزب اهلل و واکنش آن به تحوالت داخلی لبنان این است که 
این گروه مقاومتی هیچگاه از قدرت نظامی خود برای تحقق اهداف حزبی و جناحی بهره برداری 

نکرده است.
در حال حاضر، حزب اهلل زرادخانه های تسلیحاتی بزرگی را در اختیار دارد اما طی چند دهه گذشته 
ــلیحاتی در گیرودار بحران های داخلی، نشده  ــتفاده از این قدرت تس حتی یک بار هم حاضر به اس

است.
حتی با وجود اینکه افراد مسلح ناشناس با تحریک های خارجی به ویژه از سوی رژیم صهیونیستی 
یکی از اعضای حزب اهلل را در منطقه خلده به شهادت رساندند، این گروه مقاومتی به جای متوسل 
شدن به قدرت سالح استراتژیک خود، در موضعی حکیمانه از ارتش و مراجع قضایی درخواست کرد 

تا مسأله جنایت در خلده را پیگیری کنند
 به نظر می رسد که حزب اهلل خود به خوبی دریافته است 
ــاندن آن به درگیری های  که یک فتنه جدید برای کش
نظامی داخلی تدارک دیده شده است. برخی طرف های 
داخلی لبنان با حمایت های خارجی به دنبال آن هستند تا 
حزب اهلل را تحریک کرده و آن را وادار به ورود به جنگ 
ــازند. طرف های داخلی و خارجی پس از آن نیز قصد  س
داشتند پرونده سالح حزب اهلل را بین المللی ساخته و پروژه 

فتنه انگیزانه بی سابقه ای را علیه آن راه اندازی کنند.
با این حال، اتخاذ موضع مدبرانه توسط گروه مقاومتی 
ــا حمایت های خارجی  ــزب اهلل تالش های داخلی ب ح
برای وارد کردن این گروه به مناقشات نظامی را ناکام 

گذاشت.
از سوی دیگر، نمی توان تحوالت و نا امنی های اخیر در 
منطقه خلده را بی ارتباط با انتخاب »نجیب میقاتی« به 
عنوان نخست وزیر مأمور تشکیل کابینه جدید لبنان، 
دانست. گروه های لبنانی به این مسأله واقف هستند که 

دولت لبنان دیر یا زود تشکیل خواهد شد.
ــناریوی ایجاد خأل سیاسی در لبنان با  از آنجایی که س
موفقیت مواجه نشد، برخی طرف ها سناریوی ایجاد خأل 
ــاید از این رهگذر به  ــی را در پیش گرفته اند تا ش امنیت
ــانند. این طرف های فتنه  اهداف خود جامه عمل بپوش
گر به خوبی می دانند که حزب اهلل به منظور جلوگیری 
از ظهور و بروز خأل سیاسی در کشور از نخست وزیری 
ــت. درست به همین  میقاتی حمایت به عمل آورده اس
دلیل است که طی شب گذشته شاهد حوادث نظامی و 

امنیتی در منطقه خلده بودیم.
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ــرداد به حمالت تجاوزکارانه  سـمیه خمارباقی: حزب اهلل لبنان جمعه 15 م
اخیر رژیم صهیونیستی به مرزهای جنوبی این کشور واکنش نشان داد. پس 
از شلیک ده ها موشک به سمت مواضع صهیونیست ها، حزب اهلل لبنان ضمن 
برعهده مسئولیت گرفتن این حمالت اعالم کرد: در ساعت 11:15 امروز جمعه 
با ده ها راکت، اراضی اطراف پایگاه های رژیم صهیونیستی در مزارع شبعا هدف 

قرار گرفته است.
در همین ارتباط، حزب اهلل لبنان تصریح کرد: یگان های شهیدان علی کامل 
ــن و محمد قاسم طحان مناطق اطراف مواضع اشغالگران را در مزارع  محس
شبعا هدف قرار دادند. در بیانیه حزب اهلل آمده است: این حمله با دهها راکت از 
نوع 122 میلی متری انجام شد. این حمالت راکتی در واکنش به حمالت اخیر 

رژیم صهیونیستی به الجرمق و الشواکر لبنان رخ داده است
 اقدام غافلگیرکننده حزب اهلل و حمالت آن به مواضع رژیم صهیونیستی 
ــه تمامی گروه های  ــت به طوری ک ــای متعددی به دنبال داش واکنش ه
مقاومت در لبنان، فلسطین، عراق و یمن از این اقدام حزب اهلل استقبال 
کردند و آمادگی خود را برای نبرد گسترده با رژیم صهیونیستی در منطقه 

ابراز کردند.
ــف الغوش دبیرکل هیئت علمای لبنان در این رابطه در گفتگو با  ــیخ یوس ش
ــت: تحرکات اخیر در جنوب لبنان پس از آن صورت  خبرنگار مهر اظهار داش
می گیرد که رژیم اشغالگر صهیونیستی در جنگ 12 روزه غزه و در برابر مقاومت 

قهرمانانه فلسطین با شکست مواجه شد. از سوی دیگر کشتی اسرائیلی اخیراً 
در آب های خلیج فارس هدف قرار گرفته است. همگی این اقدامات باعث شده 
است تا یکسری اقدامات بین المللی، داخلی و خارجی علیه مقاومت در لبنان 
ــمن اسرائیلی از محاصره و  صورت گیرد، اقداماتی که هدف از آنها خروج دش

سلسله ناکامی هایی است که این رژیم در آن گرفتار شده است..
ــتی به لبنان و  ــا بیان این مطلب افزود: تجاوزات اخیر رژیم صهیونیس وی ب
ــورهای عربی خائن مبنی بر عادی  ــطین همزمان با اقدامات برخی کش فلس
ــوی  ــازی روابط از س ــو صورت می گیرد. عادی س ــط با تل آوی ــازی رواب س
کشورهایی همچون امارات، بحرین و سودان در راستای نابودی حق بازگشت 
آوارگان فلسطین صورت می گیرد و هدف از آن چشم پوشی از قضیه فلسطین 
در راستای منافع جهانی صهیونیسم و دشمن غاصب صهیونیستی است. این 
ــرائیل در آمریکا تامین می شود و در اصل به منظور  ــوی البی اس منافع از س
ــالمی ایران صورت می گیرد چرا که این کشور حامی  مقابله با جمهوری اس

قضیه فلسطین است.
دبیرکل هیئت علمای لبنان درباره استقبال تمامی گروه های مقاومت منطقه از 
پاسخ حزب اهلل به تجاوزات اخیر رژیم صهیونیستی گفت: ائتالف، همبستگی 
و همراهی مقاومت فلسطین، عراق و یمن با مقاومت لبنان بهترین دلیل است 
ــده است و این به  که پیروزی به لحاظ راهبردی، نظامی و مردمی محقق ش

مثابه شکستی برای آمریکا و دشمن اشغالگر صهیونیستی است

شیخ یوسف الغوش دبیرکل هیئت علمای لبنان:

تحقق پیروزی مقاومت در منطقه به لحاظ راهبردی



مجلـه بین الملـل مهــر
|ســــال هفتم|شـمـــاره35|

شهریور  مــاه 1400

6

طالل عتریسی تحلیلگر لبنانی:

حزب اهلل در حادثه »خلده« حکیمانه رفتار کرد
چالش های فـرا روی لبنـان

سـمیه خمارباقی: پس از اسـتعفای »سـعد 
الحریری« از پسـت خود بـود که »نجیب 
رأی  بـا  لبنانـی  سیاسـتمدار  میقاتـی« 
نماینـدگان پارلمان این کشـور به عنوان 
نخسـت وزیر مأمور تشـکیل کابینه جدید 

انتخاب شد.
نجیب میقاتی در روند تشکیل کابینه با چالش های 
ــد که در صورت عدم حل  متعددی مواجه خواهد ش
ــکیل دولت لبنان حداقل در آینده  و فصل آنها، تش
ــئله ای  ــد. این همان مس نزدیک محقق نخواهد ش
ــت که نجیق میقاتی نیز خود کامال به آن واقف  اس

است.
عالوه بر چالش های فرا روی تشکیل کابینه لبنان، 
ــناریوی ایجاد ناامنی در  برخی طرفها قصد دارند س
ــتا چند روز  ــور را دنبال کنند. در همین راس این کش
گذشته افراد مسلح ناشناس »علی شبلی« از اعضای 
حزب اهلل لبنان را در منطقه »خلده« واقع در جنوب 
بیروت پایتخت این کشور به شهادت رساندند. پس 
ــم تشییع پیکر شبلی افراد مسلح  از آن نیز در مراس
به سمت شرکت کنندگان در مراسم آتش گشوده و 

شماری را شهید و زخمی کردند. این تحوالت با واکنش حزب اهلل مواجه شد.
ــتن محرمات و پایمال  ــت با هر گونه قتل و زیرپا گذاش ــزب اهلل لبنان بر مخالف ــه ح در بیانی
ــده است. حزب اهلل لبنان در بیانیه خود از دستگاه های امنیتی  ــانی تاکید ش کردن کرامت انس
و قضایی این کشور خواست که برخورد قاطع با عامالن جنایت داشته باشد و کسانی که در 
ــهروندان را مورد اهانت قرار می دهند را تحت  ــیپور فتنه می دمند و راه ها را می بندند و ش ش

پیگرد قرار دهند
ــی و رئیس مرکز مطالعات  ــی تحلیلگر سیاس ــن ارتباط گفتگویی را با طالل عتریس در همی

سیاسی دانشگاه لبنان ترتیب داده ایم که از نظر می گذرد:

آمـدن  الحریـری و روی کار  از اسـتعفای سـعد  را پـس  لبنـان  اوضـاع 
 نجیـب میقاتـی بـه عنـوان مامـور جدیـد تشـکیل دولـت چگونـه ارزیابی

می کنید؟
ــعد الحریری بی ثبات است در ابتدا برای اینکه ماموریت  ــتعفای س اوضاع در لبنان پس از اس
ــده نیست. دوم اینکه  ــکیل کابینه تضمین ش ــت وزیر جدید لبنان و موفقیت آن در تش نخس
اوضاع اقتصادی لبنان در حال حاضر وخیم است و این نگرانی وجود دارد که توافقات و وعده 
ــود و دولت جدید شکل  ــکیل کابینه و رئیس جمهور لبنان محقق نش های میان مامور به تش
نگیرد. این موضوع طبعا امور را با دشواری بیشتر مواجه خواهد کرد. وضعیت ارزش پول ملی 
ــت. اوضاع امنیتی نیز مرتبط با  ــکالت کنونی اس لبنان و افزایش قیمت دالر نیز از دیگر مش
ــت در نتیجه ما در مرحله شکننده و حساسی قرار  ــی و بی ثبات و نامعلوم اس وضعیت سیاس
داریم که نتیجه سال هافساد و عدم شفافیت در طرح های اقتصادی و سوء مدیریت در مسائل 



مجلـه بین الملـل مهــر
|ســــال هفتم|شـمـــاره35|

شهریور مــاه 1400

۷

ــت. این وضعیت نابسامان وجود دارد و ما  مالی اس
ــت وزیر جدید لبنان  نمی دانیم در صورتی که نخس
ــکیل کابینه شود اوضاع در آینده بهتر  موفق به تش

خواهد شد یا خیر.

چالـش های فـرا روی نجیـب میقاتی در 
تشـکیل کابینه جدید چه چیزهایی خواهد 

بود؟
ــع چالش های فرا روی نجیب میقاتی مامور  در واق
ــیار است. اوضاع لبنان  ــکیل کابینه لبنان بس به تش
همانطور که اشاره شد متشنج است، چالش نخست 
ــامان چگونه تمام  ــن اوضاع نابس ــت که ای این اس
ــروری مردم  ــی و ض ــد و نیازهای اساس خواهد ش
ــی و کاالهای  ــای غذایی و داروی ــون نیازه همچ
ــد. چالش  ــوخت چگونه تامین خواهد ش اصلی و س
دوم موضوع یارانه دولت در بخش نیازهای اساسی 
مردم است که قبال فراهم می شد اما اکنون شرایط 
به سمت و سویی در حال سوق است که این یارانه 
ــی به دلیل  ــه کاالهای اساس ــود و در نتیج لغو ش
ــش ارزش پول ملی و  ــش قیمت دالر و کاه افزای
لغو یارانه ها از سوی دولت با افزایش قیمت مواجه 

خواهند شد.
ــار نهادهای بین المللی علیه لبنان  چالش سوم فش
است که نجیب میقاتی درگیر آن خواهد بود و وی 

امیدوار است بتواند از آنها عبور کند. چالش چهارم که از اهمیت شایانی برخوردار است، طرح 
ــت و چگونه  ــت، اینکه کابینه جدید چه طرح های اقتصادی خواهد داش های آینده دولت اس
اقتصاد کشور را بنا خواهد کرد، سیاست های دولت جدید در قبال کشورهای عربی و محیط 
پیرامونی خود چه خواهد بود. در رابطه با قانون جدید انتخابات چه سیاستهایی در پیش گرفته 
خواهد شد. برنامه دولت برای اصالحات و مبارزه با فساد چه خواهد بود. اینها همگی پرونده 
های مهم و چالش های فرا روی نخست وزیر جدید لبنان است. همچنین انتخابات پارلمانی 
نزدیک است و کشور به لحاظ اوضاع اجتماعی و اقتصادی در وضعیت دشواری بسر می برد، 

بنابراین نجیب میقاتی شرایط آسانی نخواهد داشت.

عامالن تیراندازی اخیر در منطقه خلده چه اهدافی را دنبال می کنند؟
ــت، در حقیقت اقدامی  ــی آن صورت گرف ــش در بیروت و نواح ــه چند روز پی ــدازی ک تیران
مشکوک است زیرا عمدا صورت گرفت و اتفاقی نبود. هدف از این امر، کشاندن حزب اهلل به 
درگیری در این منطقه بود که در نهایت به فتنه مذهبی میان شیعیان و اهل تسنن منجر شود 
ــتی و برخی کشورهای حاشیه  ــورهای خارجی همچون آمریکا، رژیم صهیونیس و برخی کش
ــود دارد که حزب اهلل  ــرداری کنند چرا که همواره این توطئه وج ــارس از آن بهره ب ــج ف خلی
درگیر مسائل و مشکالت داخلی شود تا از خط مقدم مقابله با اسرائیل به تمرکز بر موضوعات 
داخلی لبنان سوق داده شود. در چنین شرایطی مقاومت، مشروعیت خود را از دست می دهد 
ــد همگی جز اهداف  ــائلی که ذکر ش و در حمایت و دفاع از لبنان ناتوان می ماند. لذا این مس
ــدازی که در آن یکی از اعضای حزب اهلل و 4 تن  ــدازی اخیر در منطقه خلده بود، تیران تیران
از افراد حاضر مراسم تشییع »علی شبلی« به شهادت رسیدند. در جریان این حادثه کسی از 
ــد چون درگیری نبود و هدف از آن صرفا تالش برای کشاندن حزب  ــته نش طرف مقابل کش
ــی این  ــتنداری، بررس اهلل به فتنه داخلی بود اما حزب اهلل حکیمانه رفتار کرد و ضمن خویش
ــکل گیری  ــپرد و با این اقدام خود مانع از ش رویداد را به طرف های امنیتی و قضایی لبنان س

یک فتنه داخلی شد، فتنه ای که تنها به نفع رژیم صهیونیستی و آمریکا است
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غافلگیری حزب اهلل برای تل آویو
وقتی نهادهای اطالعاتی صهیونیست در خواب بودند

ــه اخیر رژیم  ــالت تجاوزکاران ــه 15 مرداد به حم ــزب اهلل لبنان جمع ح

صهیونیستی به مرزهای جنوبی این کشور واکنش نشان داد. پس از شلیک 

ــت ها، حزب اهلل لبنان ضمن  ــک به سمت مواضع صهیونیس ده ها موش

ــاعت 11:15 امروز جمعه  ــده گرفتن این حمالت اعالم کرد: در س برعه

با ده ها راکت، اراضی اطراف پایگاه های رژیم صهیونیستی در مزارع شبعا 

هدف قرار گرفته است.

ــهیدان علی  در همین ارتباط، حزب اهلل لبنان تصریح کرد: یگان های ش

کامل محسن و محمد قاسم طحان مناطق اطراف مواضع اشغالگران را در 

مزارع شبعا هدف قرار دادند. در بیانیه حزب اهلل آمده است: این حمله با دهها 

راکت از نوع 122 میلی متری انجام شد. این حمالت راکتی در واکنش به 

حمالت اخیر رژیم صهیونیستی به الجرمق و الشواکر لبنان رخ داده است

اقدام غافلگیرکننده حزب اهلل و حمالت آن به مواضع رژیم صهیونیستی 

واکنش های متعددی به دنبال داشت. در همین ارتباط، جنبش »أنصاراهلل« 

ــان  ــتی واکنش نش یمن به عملیات مقاومت لبنان علیه رژیم صهیونیس

ــجاعانه حزب اهلل علیه رژیم  داد. این جنبش با صدور بیانیه ای عملیات ش

صهیونیستی را به این گروه مقاومتی تبریک گفت.

ــت: اقدام حزب اهلل در هدف قرار  در بیانیه جنبش أنصاراهلل یمن آمده اس

ــروع به اقدامات و حمالت  ــتی پاسخی مش دادن مواضع رژیم صهیونیس

ــه این رژیم بود. ما در یمن از عملیات های مقاومت لبنان علیه  تجاوزکاران

ــم. نبیه بری،  ــتی حمایت می کنی رژیم صهیونیس

رئیس پارلمان لبنان نیز گفت: تحوالت دو روز اخیر 

این واقعیت را ثابت کرد که صهیونیست ها تنها زبان 

زور را می فهمند.

رئیس پارلمان لبنان افزود: رژیم صهیونیستی یک 

ــه تجاوزگری جزئی جدایی  ــار دیگر ثابت کرد ک ب

ناپذیر از طبیعت و ماهیت آن است. تنها راه مقابله با 

صهیونیست ها تمسک به وحدت و مقاومت است. 

ــم، معاون دبیرکل  ــوی دیگر، شیخ نعیم قاس از س

ــری درباره حمالت  ــان به موضع گی حزب اهلل لبن

ــت ها پرداخت و آن را  امروز مقاومت به صهیونیس

ــتای تثبیت قواعد بازدارندگی دانست. وی  در راس

تصریح کرد: واکنشی که حزب اهلل لبنان نشان داد 

در واقع در پاسخ به حمالت رژیم صهیونیستی بود 

که همه دنیا آن را دیدند و ما نمی توانیم که در قبال 

آن سکوت اختیار کنیم.

ــزب اهلل لبنان با عملیات  ــت که ح واقعیت آن اس

ــتی یک  غافلگیرکننده خود علیه رژیم صهیونیس

ــت به تثبیت معادله نبرد با این رژیم  بار دیگر دس

ــم به صورت عملی  ــزب اهلل باز ه ــع، ح زد. در واق

ــاخت تا این پیام را به  ــک در برابر موشک« را اجرایی س معادله »موش

صهیونیست ها مخابره کند که هیچ تجاوزی بدون پاسخ باقی نخواهد 
ماند.

این همان معادله بازدارندگی است که مقاومت لبنان از سال هاپیش تاکنون 

ــت. اگر حمالت تجاوزکارانه صهیونیست ها  آن را به تثبیت رسانده اس

ــخ می ماند، بدون شک، مقامات تل آویو  به مناطق مرزی لبنان بی پاس

حمالت مذکور را تشدید می کردند. از همین روی، واکنش غافلگیر کننده 

ــت و قطع به یقین موجب  و قدرتمندانه حزب اهلل نقش بازدارندگی داش

خواهد شد تا صهیونیست ها در آینده پیش از هرگونه تجاوز نظامی به فکر 

عواقب و پیامدهای آن باشند.

نکته قابل تأمل در خصوص حمالت موشکی حزب اهلل به مواضع رژیم 

صهیونیستی، آشکار شدن مجدد ضعف و ناکارآمدی سامانه گنبد آهنین 

بود. علیرغم تبلیغات فراوان رژیم صهیونیستی در خصوص قدرت این 

سامانه موشکی، اما گنبد آهنین قادر به رهگیری موشک های حزب اهلل 
نبود.

ــتی نیز  ــال، نهادهای امنیتی و اطالعاتی رژیم صهیونیس در همین ح

ــتند پیش از انجام عملیات موشکی حزب اهلل از آن اطالع یابند؛  نتوانس

گویی که کاماًل در خواب بودند

این مسأله خود به تنهایی نشان دهنده ضعف آشکار نهادهای امنیتی و 

اطالعاتی رژیم صهیونیستی از یک سوی و قدرت اطالعاتی حزب اهلل 

از سوی دیگر بود. رسانه های رژیم صهیونیستی خود به ضعف امنیتی و 
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اطالعاتی این رژیم در برابر مقاومت لبنان اذعان کرده اند. البته ناگفته نماند 

که این صهیونیست ها بودند که حمالت تجاوزکارانه به مرزهای لبنان را 

کلید زدند و مقاومت تنها در مقام پاسخگویی برآمد

به نظر می رسد که رژیم صهیونیستی با هدف حاکم ساختن آشوب و هرج 

ــرج، مرزهای جنوبی لبنان را هدف تجاوز نظامی توپخانه ای و هوایی  و م

قرار داد. صهیونیست ها به خوبی می دانند که لبنان در حال حاضر مرحله 

ــکیل دولت جدید را سپری می کند و از همین روی تالش می کنند تا  تش

پیش از برقراری ثبات سیاسی کامل در این کشور، هرج و مرج را در آنجا 

حاکم سازند. این در حالی است که تل آویو پیشتر به وسیله ُمهره های داخلی 

خود تالش کرده بود لبنان را به آشوب بکشاند.

در همین راستا، می توان به حوادث منطقه »ُخلده« واقع در جنوب بیروت 

ــتی در آن به خوبی دیده می شود.  ــاره کرد که رد پای رژیم صهیونیس اش

ــی بود که می توانست به  ــاهد حوادث ُپرتنش چندی پیش منطقه خلده ش

وقوع یک بحران بزرگ بینجامد. با این حال، خویشتنداری حزب اهلل لبنان 

و اتخاذ موضع حکیمانه توسط این گروه مقاومتی موجب شد تا ناامنی های 

اخیر در خلده یک بحران فراگیر را به دنبال نداشته باشد.

ــتی بود که حزب اهلل را در جریان  ــناریوی رژیم صهیونیس در واقع، این س

ــاند. با این حال، مواضع  حوادث خلده به درگیری ها و جنگ داخلی بکش

ــد. در  ــتی ش حکیمانه حزب اهلل مانع از تحقق این هدف رژیم صهیونیس

ــده پارلمان لبنان اعالم کرد که  ــن فضل اهلل« نماین همین ارتباط، »حس

بسیاری از شرارت های داخلی در لبنان از جمله حوادث منطقه خلده توسط 

مقامات رژیم صهیونیستی سازماندهی می شوند.

ــاندن حزب اهلل به یک جنگ داخلی  ــت ها پس از آنکه در کش صهیونیس

ــدند، سناریوی تجاوز نظامی مستقیم را  در جریان حوادث خلده ناامید ش
در پیش گرفتند

ــناریوی ایجاد خأل  ــتی خود نیک می دانند که س مقامات رژیم صهیونیس

سیاسی در لبنان با شکست مواجه شده است. درست به همین دلیل است 

که آنها اکنون سناریوی ایجاد خأل و شکاف امنیتی و نظامی در لبنان را در 

دستور کار خود قرار داده اند.

به هر حال، آنچه که واضح به نظر می رسد این است که امروز قدرت موشکی 

حزب اهلل لبنان به یک تهدید موجودیتی برای رژیم صهیونیستی تبدیل شده 

است. اکنون صهیونیست ها نیک می دانند که حزب اهلل لبنان در هر لحظه از 

ــخگویی به تجاوزات دشمن صهیونیستی برخوردار  آمادگی فراوانی برای پاس

است. این مسأله خود به معنای تغییر موازنه قدرت به نفع مقاومت لبنان است
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ــرداد در تقویم  ــوم م ــت و س احمد روح اهلل زاد: بیس

جمهوری اسالمی به عنوان روز مقاومت اسالمی ثبت 

ــت. این روز آخرین روز جنگ 33 روزه لبنان  ــده اس ش

است. جنگی که در سال 2006 میالدی با حمله رژیم 

صهیونیستی به لبنان شروع شد و پس از 33 روز با آتش 

ــاس قطعنامه 1۷01 متوقف  بس بین دو طرف و براس

شد. با توجه به تاثیرات مهمی که این جنگ بر تحوالت 

و معادالت منطقه ای گذاشت و روند تحوالت را کاماًل 
تغییر داد.

ــتی و  ــکا و رژیم صهیونیس ــگ از نگاه آمری ــن جن ای

ــه ای آنها قدم اول در تغییر  همپیمانان غربی و منطق

نقشه غرب آسیا بود. موضوعی که در ادبیات آمریکایی 

ــد و خانم  از آن با عنوان خاورمیانه جدید مطرح می ش

کاندولیزا رایس وزیر امور خارجه وقت آمریکا این جنگ 

را »درد زایمان خاورمیانه جدید« نامید.

ــخصیت های  ــی که از مواضع ش ــق گزارش های طب

ــی غربی و صهیونیستی درباره این جنگ در آن  سیاس

ــد، اهداف اولیه این جنگ حذف حزب  زمان مطرح ش

ــتا قرار  اهلل لبنان از معادله منطقه ای بود و در این راس

بود زیرساخت های مقاومت، سخت افزار مقاومت، مغز 

ــت را همزمان از بین  ــزار مقاومت و نرم افزار مقاوم اف

برود. مرحله بعدی حمله به سوریه بود و در مرحله بعدی 

حمله به ایران قرار داشت. اما روند جنگ آنگونه که آنها 

ــش بینی کرده بودند پیش نرفت. با آنکه با برخی از  پی

ــده بود تا افکار عمومی  دولت های منطقه هماهنگ ش

خود را کنترل کنند اعتراضات گسترده مردمی در سطح 

منطقه و جهان علیه اسرائیل، آنها را غافلگیر کرد. پادشاه 

عربستان صراحتاً حزب اهلل را محکوم کرد و آن را متهم 

به ماجراجویی کرد.

دعا برای پیروزی حزب اهلل را هم جایز ندانستند! اما مردم 

عربستان در شهرهای مختلف علیه اسرائیل تظاهرات 

کردند و برای نخستین بار پرچم حزب اهلل و عکس های 

ــن نصراهلل در اعتراضات مردمی عربستان در  سید حس

ــد و حتی شعارها رنگ و بوی  دست معترضین دیده ش

ــتان ناگزیر شد  ضد حکومتی گرفت تا جائی که عربس

ــهرهای اردن و  ــع خود را تا حدی اصالح کند. ش موض

ــهر مصر صحنه اعتراضات و درگیری با  بیش از 80 ش

نیروهای امنیتی بود.

ــین  حزب اهلل لبنان با ابتکار جنگ نامتقارن عماًل ماش

جنگی اسرائیل را به چالش کشید. استفاده از توان نظامی 

ــد  در چارچوب مدیریت روانی افکار عمومی، موجب ش

افکار عمومی در جامعه صهیونیستی در ابعاد مختلف فرو 

بریزد. هنوز چند روزی از جنگ نگذشته بود که تظاهرات 

ضد جنگ در شهرهای مختلف اراضی اشغالی شروع شد. 

موشک باران مدیریت شده مرحله ای حزب اهلل موجب 

آوارگی بیش از یک میلیون صهیونیست از مناطق شمالی 

به سمت جنوب شد و رژیم صهیونیستی برای نخستین 

ــار در تاریج جعلی خود با پدیده ای بنام آوارگان جنگی  ب

روبرو شد. از آنجائی که همواره در همه جنگ ها ارتش 

ــتی موفق بود، جامعه صهیونیستی خطرات  صهیونیس

جنگ را احساس نمی کرد اما برای نخستین بار جنگ 

به عمق استراتژیک رژیم صهیونیستی کشیده شده بود و 

دولت آمادگی چنین شرایطی را نداشت.

باور شکست ناپذیری ارتش صهیونیستی نیز به چالش 

ــد و نظامیان صهیونیست در شرایط ناامیدی  کشیده ش

ــده بود که  ــرار گرفته بودند و این امر چندان عمیق ش ق

ــت ها را ناگزیر کرد تا به سمت پایان جنگ  صهیونیس

بروند. سفیر وقت قطر در آمریکا بعدها گفت، نیمه شب 

ــت تا به دیدارش بروم و  جان بولتون تلفنی از من خواس

وقتی رفتم سفیر اسرائیل را دیدم که نگران و آشفته بود 

و بی هیچ مقدمه ای از من خواستند هرکاری می توان 

ــد. آنها گفتند اگر جنگ  انجام دهم تا جنگ متوقف ش

ادامه یابد ارتش رژیم صهیونیستی از هم فرو می پاشد.

هر چند اسرائیل در این جنگ همه اهدافی را که از قبل 

ص کرده بود را مورد حمله قرار داد و حتی پس از 
مشخ

هفته دوم که بانک اهدافش به پایان رسیده بود، حمالت 

تور قرار داده بود اما حزب اهلل همچنان مانند 
کور را در دس

جنگی که افول اسرائیل را کلیـد زد  
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ــیار قوی تر از از روزهای اول جنگ،  روز اول بلکه بس

در صحنه بود. لذا اسرائیل ناگزیر شد تا به سمت پایان 
جنگ حرکت کند.

ــتی یک کمیته  ــام جنگ رژیم صهیونیس پس از اتم

حقیقت یاب متشکل از تعداد زیادی از افسران قدیمی را 

برای ارزیابی روند جنگ و علل ناکامی اسرائیل تشکیل 

داد. این کمیته که به کمیته وینوگراد مشهور شده است، 

طی گزارشی بسیار مفصل رسماً به شکست اسرائیل در 

این جنگ اعتراف کرد.

ــه عطفی در  ــن جنگ نقط ــد ای ــان معتقدن کارشناس

ــود و روند تاریخ منطقه را تغییر  معادالت منطقه ای ب

ــواره در همه جنگ ها پیروز بود،  ــرائیل که هم داد. اس

نخستین شکست را در کارنامه خود ثبت شده دید. این 

موضوع نگاه بازیگران منطقه را به اسرائیل کاماًل تغییر 

داد و الگوی جنگ حزب اهلل به الگویی موفق در مقابله 

ــرائیل تبدیل کرده بود تا جایی کهبشار اسد طی  با اس

سخنانی استفاده از این الگو را برای آزاد سازی جوالن 

ــت و از ارتش سوریه  ــب و کارآمد دانس الگویی مناس

خواست تا در چارچوب این الگو خود را آماده سازد.

بن گوریون نخستین نخست وزیر رژیم صهیونیستی و 

کسی که اشغال فلسطین به فرماندهی وی شروع شد، 

ــت که اسرائیل در هیچ جنگی نباید  همواره تاکید داش

ــت خورد پس از آن دیگر  ــت بخورد و اگر شکس شکس

ــچ جنگی قادر به پیروزی نخواهد بود. نتیجه این  در هی

پیش بینی بن گوریون را در جنگ هایی که پس از سال 

ــرائیل وارد آن شده است آشکارا می توان دید.  2006 اس

ــرائیل همه جنگ هایی که با غزه داشته )از 2008 تا  اس

ــت نیاورده است بلکه موازنه قوا  2021( موفقیتی به دس

کاماًل به ضرر آن تغییر کرده است. در حوزه منطقه ای هم 

جنگ کشتی ها را با ایران شروع کرده است اما به اعتراف 

خود صهیونیست ها در این جنگ تاکنون شکست خورده 

است و هیچ افق روشنی هم برای آن متصور نیست.

در حال حاضر رژیم صهیونیستی در محاصره مقاومت 

قرار دارد و مقاومت منتظر است تا دستور نهایی صادر 

ــک در اختیار حزب اهلل  ــود. بیش از 150 هزار موش ش

ــمند و رادار گریز  ــرعت باال و هوش لبنان با دقت و س

د. در غزه نیز انبار بزرگی از موشک های ارتقاء 
ــتن هس

یافته هوشمند و رادار گریز استقرار یافته است. در سوریه 

ــکی سوریه تقویت شده است. در  نیز معادله توان موش

ــک های مقاومت مانند  عراق نیز حجم زیادی از موش

ــهاب 4 به اعتراف منابع اطالعاتی صهیونیستی با  ش

برد باالی 1000 کیلومتر مربع آماده عملیات تهاجمی 

هستند. در یمن موشک های مقاومت هر روز دارای برد 

و دقت و قدرت تخریب بیشتر می شوند. این در حالی 

ــوزه ها پهپادهای تهاجمی و  ــت که در همه این ح اس

انتحاری پیشرفته نیز در اختیار است.

در نهایت به ایران به عنوان محور اصلی محور مقاومت 

ــیم که توان تسلیحاتی اش به تنهایی قابلیت  می رس

ــرائیل بلکه نابودی اهداف گسترده  نابودی نه تنها اس

 از ۷ هزار کیلومتر مربع را 
ــتره ای تا بیش ای را در گس

دارد. این جدای از توان دریایی ایران است که اکنون به 

عنوان یک قدرت دریایی پیشرفته و قدرتمند محسوب 
می شود.

بر این اساس این روز نه تنها یادآور روز پیروزی مقاومت 

لبنان و شکست اسرائیل در سال 2006 است بلکه روز 

آغاز افول میدانی رژیم صهیونیستی و همپیمانان منطقه 

ای و فرا منطقه ای آن محسوب می شود و باید تاریخ 

ــت کرد. تاریخی که  ــه را پس از این جنگ روای منطق

روند فروپاشی اسرائیل را شتاب بخشیده است و اسرائیل 

شتابان به پایان خود نزدیک می شود و تکاپوهای آن 

در یکی دو سال اخیر نه تنها نجات بخش نیست بلکه 

شتاب دهنده نیز است
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سید رضا صدرالحسینی: وضعیت داخلی رژیم صهیونیستی بسیار شکننده است زیرا در طول دو سال چهار 
مرتبه انتخابات کنیست برگزار شد. نخست وزیر کنونی رژیم صهیونیستی با اختالف یک رأی برای 2 سال به 

نخست وزیری رسید و پس از این مدت باید کابینه را به رقیب سیاسی خود تحویل دهد.
بنابراین، وضعیت شکننده سیاسی موجود در رژیم صهیونیستی، مهاجرت معکوس، مشکالت فراوانی که در 
حال حاضر ساکنان سرزمین های اشغالی با آن رو به رو هستند، فضای ضد اسرائیلی که در جنگ 12 روزه در 
5 قاره جهان دیده شد و نیز همراهی جوانان جهان اسالم که در همین جنگ 12 روزه یک نماد قابل توجه 

پیدا کرد، می تواند تصویری روشن از وضعیت کنونی رژیم صهیونیستی برای ما ترسیم کند.
بر این اساس، نخست وزیر تازه کار رژیم صهیونیستی با شرایط بسیار نامناسبی رو به رو است. لذا او سعی 
ــار خارج شود. نخست وزیر رژیم صهیونیستی تصور کرد که یکی از راه های برون  ــرایط پرفش دارد از این ش
رفت از وضعیت کنونی ایجاد یک درگیری مصنوعی با لبنان و حزب اهلل در این کشور است تا از این رهگذر 
بتواند شرایطی را برای اجماع سازی به نفع خود ایجاد کند. اتفاقی که در اواخر هفته گذشته رخ داد و پاسخی 
ــی از این بود که رژیم صهیونیستی حیات خود را در بحران  ــلیک راکت های خود داد، ناش که حزب اهلل با ش

آفرینی جستجو می کند
ــلیک شده از سوی حزب اهلل به سمت مواضع رژیم صهیونیستی باید گفت   در خصوص پیام راکت های ش
که حزب اهلل به عنوان مهمترین قدرت درون جغرافیای لبنان علیرغم وجود مشکالت اقتصادی و علیرغم 
توطئه های رسانه ای که علیه این جریاِن مقاومت در لبنان ایجاد کردند، نتوانستند و نمی توانند آن را از دشمن 

خونخوار صهیونیستی اش غافل کند.
بنابراین، آمادگی کامل حزب اهلل در مقابل تجاوز نظامی رژیم صهیونیستی نشان می دهد که این آمادگی به 
صورت عملیاتی وجود دارد و دوم اینکه توطئه های رژیم صهیونیستی برای تغییر اتمسفر تنفسی برای خود 
امکان پذیر نخواهد بود و آخرین نکته اینکه جبهه مقاومت به عنوان یک جبهه درهم تنیده آمادگی این مسأله 
را دارد که اگر رژیم صهیونیستی در آب های خلیج فارس توطئه ای را تدارک ببیند و تهدیداتی را برای این 
جبهه و در رأس آن جمهوری اسالمی انجام دهد، ممکن است پاسخ آن را در داخل تل آویو و حیفا دریافت 

کند.
با توجه به شرایط اقتصادی و فشارهای ظالمانه ای که کشورهای مرتجع خلیج فارس با حمایت آمریکا، فرانسه 
و رژیم صهیونیستی علیه مردم لبنان اعمال می کنند، آن صالبت و اقتدار حزب اهلل شرایطی است که قطعًا 
و یقیناً با اقدامات بی تأثیر رژیم صهیونیستی توسط عوامل خود در خاک لبنان، تحت الشعاع قرار نمی گیرد و 

نمی تواند قدرت محاسبه زوایای مختلف را از حزب اهلل سلب کند.
البته نمی توان به طور قطع گفت که حزب اهلل از سالح خود استفاده نخواهد کرد زیرا ممکن است شرایطی 
برای هویت سیاسی، امنیتی لبنان به وجود آید که مقامات ارشد این کشور از حزب اهلل درخواست کنند تا این 

گروه از امکانات موجود به منظور دفع شر و حفاظت از امنیت استفاده نماید.
ــت که حزب اهلل محاسبات دقیق خود را تغییر  ــرایط داخلی لبنان تاکنون به گونه ای نبوده اس با این حال، ش

بدهد.
واقعیت این است که قدرت محاسبه فرصت ها و تهدیدات در رابطه با حزب اهلل بسیار مهم است. نکته مهمی 
که می خواهم بدان اشاره کنم این است که با توجه به اینکه حزب اهلل صالبت بسیار زیادی را در محاسبه 

تمامی فرصت ها و تهدیدات دارد، اقدامات کوچک نمی تواند این قدرت محاسبه گری را از آن سلب کند

پیام های حمله راکتی حزب اهلل به اسرائیل/ محاسبه فرصت ها و تهدیدات
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ــید حسن نصراهلل دبیرکل حزب اهلل لبنان در شب پنجم ماه محرم الحرام  رامین حسـین آبادیان: س
سخنانی را در خصوص شاخص های قدرت حزب اهلل لبنان مطرح کرد. دبیرکل حزب اهلل لبنان تأکید 
کرد که این گروه مقاومتی در حال حاضر یکی از بزرگترین گروه ها در لبنان محسوب می شود و کسی 
نمی تواند این واقعیت را انکار کند. نصراهلل همچنین به لزوم نقش آفرینی این گروه و دیگر احزاب در 

تحوالت سیاسی، اجتماعی و امنیتی اشاره کرد.
واقعیت آن است که در حال حاضر حزب اهلل لبنان دارای شاخص های زیادی است که جملگی نشان 
می دهند این گروه مقاومتی به یک قطب قدرت چه در عرصه داخلی و چه در عرصه خارجی تبدیل 
شده است. به عنوان نمونه، حزب اهلل لبنان اکنون جزئی جدایی ناپذیر از ساختار سیاسی لبنان محسوب 
می شود. نمایندگان این گروه با قدرت در پارلمان نقش آفرینی می کنند و وزرای آن نیز در ساختار دولت 

حضور دارند.
این بدان معناست که حزب اهلل در عیِن برخورداری از امکانات نظامی و قدرت سخت، در حوزه سیاسی 

نیز نقش آفرینی چشمگیری دارد و یکی از بزرگترین گروه های سیاسی در لبنان به شمار می رود.
قدرت سیاسی حزب اهلل در داخل لبنان به حدی است که تاکنون هیچیک از تالش های خارجی به 
ویژه از سوی ایاالت متحده آمریکا و رژیم صهیونیستی برای حذف این گروه از ساختار سیاسی لبنان 

کارگر نیفتاده است.
در همین حال، یکی از دیگر از مؤلفه ها و شاخص های قدرت حزب اهلل لبنان در ایفای نقش میانجی 
گرایانه آن در عرصه سیاسی لبنان نهفته است. لبنان در طول سالیان متمادی همواره با بحرانی تحت 
عنوان بحران »تشکیل کابینه« مواجه بوده است. با این حال، حزب اهلل لبنان به جای انتخاب مسیر 
سهم خواهی سیاسی به منظور مشارکت در کابینه، همواره به ایفای نقش میانجی گرایانه پرداخته و در 

هر برهه سهم زیادی در رساندن لبنان به ساحل ثبات و آرامش داشته است.
به عنوان نمونه، می توان به اختالفات اخیر میان »میشل عون« رئیس جمهور لبنان و »سعد الحریری« 
نخست وزیر مکلف سابق این کشور اشاره کرد که حزب اهلل علیرغم مخالفت با دیدگاه های حریری، 
به جای مواجهه و رویارویی با او مسیر میانجی گری را برگزید و بدین ترتیب، منافع ملی را بر مصالح 

حزبی ارجحیت داد.
افزون بر تمامی آنچه که گفته شد، از جمله دیگر شاخص های قدرت حزب اهلل لبنان نقش آفرینی آن 
ــی و اجتماعی لبنان است. در طول سالیان اخیر همواره شاهد آن بوده ایم  در حوزه های امنیتی، سیاس
که حزب اهلل از قدرت نظامی خود برای یاری رساندن به ارتش و نیروهای مسلح لبنان بهره برداری 

کرده است.
در عرصه های اجتماعی و سیاسی نیز هیچگاه خأل حضور حزب اهلل احساس نشده است. بسیاری از 
کارشناسان و ناظران سیاسی نیز اذعان دارند که فعالیت های فرهنگی حزب اهلل نیز در لبنان غیرقابل 

چشم پوشی است.
عالوه بر مؤلفه ها و شاخص های قدرِت داخلی حزب اهلل لبنان باید به شاخص های قدرِت فرا مرزی این 
گروه نیز اشاره کرد. حزب اهلل لبنان در حال حاضر به یک قدرت بازدارندگی در عرصه مقابله با تهدیدات 
خارجی دست یافته است. دستیابی به این قدرت موجب شده است تا از حاکمیت و تمامیت ارضی لبنان 
بیش از پیش حفاظت و حراست شود. قدرت نظامی و تسلیحاتی حزب اهلل لبنان منشأ شکل گیری این 

قدرِت بازدارندگی فراگیر است.

در طول هفته های اخیر برخی تالش کردند تا به منظور 
تحت الشعاع قرار دادن قدرِت نظامی حزب اهلل و بدبین 
ساختن افکار عمومی لبنان نسبت به این قدرت، حزب 
اهلل را به سوی یک جنگ داخلی سوق دهند. به همین 
ــبلی« یکی از  دلیل، مزدوران داخلی در لبنان »علی ش
ــرده و او را به  ــزب اهلل را در بیروت ترور ک ــای ح اعض

شهادت رساندند.
ــی از این اقدام، کشاندن حزب اهلل  هدف اصلی و اساس
ــود که  ــگ داخلی بود تا اینگونه وانمود ش به یک جن
ــلیحاتی خود در امور  ــزب اهلل از قدرت نظامی و تس ح
داخلی لبنان نیز بهره می گیرد و حاضر است به منظور 
حفاظت و حراست از منافع و مصالحش، از تسلیحات و 
تجهیزات پیشرفته نظامی خود در درگیری های داخلی 
ــزب اهلل با اتخاذ موضعی  ــتفاده کند. با این حال، ح اس
ــورداری از قدرِت  ــان داد که در عین برخ حکیمانه نش
نظامی و قدرِت بازدارندگی خارجی، هیچگاه منافع ملی 

را قربانی مصالح حزبی نمی کند
 باید به تجاوز نظامی اخیر رژیم صهیونیستی به مرزهای 
ــاره کرد که با پاسخ سخت حزب  جنوبی لبنان نیز اش
ــتی که تصور می کرد  ــد. رژیم صهیونیس اهلل مواجه ش
حزب اهلل به دلیل مشغله های داخلی دیگر قادر به دفاع 
ــت، مرزهای جنوبی این کشور  از حاکمیت لبنان نیس
ــرار داد اما حمله راکتی حزب اهلل به مواضع  را هدف ق
این رژیم در جوالن اشغالی و مزارع شبعا نشان داد که 
ــود بحران های داخلی در لبنان،  حزب اهلل علیرغم وج
ــر  برای مقابله با تهدیدات خارجی در اوج آمادگی به س
می برد؛ مسأله ای که خود به تنهایی یکی از مهمترین 

شاخص های قدرت حزب اهلل محسوب می شود.
افزون بر آنچه که گفته شد، یکی دیگر از شاخص های 
قدرت حزب اهلل لبنان نقش آفرینی آن در حل و فصل 
بحران های ملی در این کشور بوده است. به عنوان نمونه 
می توان به بحران کمبود سوخت در لبنان اشاره کرد که 
به یک مسأله امنیتی در این کشور تبدیل شده است. با 
این حال، حزب اهلل با بسترسازی مناسب و نقش آفرینی 
فعاالنه زمینه های واردات سوخت از جمهوری اسالمی 

ایران را فراهم آورد.

شاخص های قدرت حزب اهلل لبنان/ 
از قدرت داخلی تا بازدارندگی خارجی
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 نگاهی به روندهای موجود در طول یک سـال گذشـته پس از انفجار مهیبی که در لبنان 
رخ داد، نشـان می دهد که دست های پنهان و آشکار برای برهم ریختن وضعیت سیاسی 
و اجتماعـی لبنان با یکدیگر همـکاری دارند. یکی از مهمترین مجموعه هایی که می تواند 
در مقابل توطئه ها علیه منافع ملی لبنان بایسـتد، بانفوذترین و قدرتمندترین حزب لبنان 

یعنی حزب اهلل است.
ــته تحریم های ظالمانه ای علیه مردم لبنان توسط  ــأله، در طول ایام گذش با توجه به این مس
ایاالت متحده آمریکا، کشورهای اروپایی و همچنین مرتجعین منطقه و در رأس شان عربستان 
ــتمداران این  ــد. هدف از چنین اقدامی نیز این بود که مردم لبنان و سیاس ــعودی اعمال ش س
کشور و نیز احزاب و گروه های سیاسی آن به نخست وزیری »سعد الحریری« با شروط غیر 
ــل  قابل قبول تَن دهند. با این حال، هم مردم لبنان و هم پارلمان و هم رئیس جمهور میش
ــون مخالفت خود در این زمینه را اعالم و هیچ گونه همکاری با براندازان و مخالفان مردم  ع

لبنان نکردند.
با توجه به اینکه درآمد ملی لبنان بسیار کاهش پیدا کرده است و گردشگرانی که در سال های 
ــته به لبنان سفر نموده و بخش قابل توجهی از درآمد ساالنه لبنان را تأمین می کردند،  گذش
ــطح درآمد ملی  ــفرهای خود را متوقف کردند تا بدین ترتیب از س ــرایط کرونا س به دلیل ش

لبنان کاسته شود.
ــای موجود در بانک  ــاختن پول ه ــط رئیس بانک مرکزی لبنان با خارج س ــی که توس خیانت

مرکزی صورت گرفت، فشار مضاعفی را به مردم این کشور تحمیل کرد
ــوی دیگر خارج کردن پول های موجود در بانک مرکزی که با خیانت رئیس کل بانک  از س
ــان وارد کرد. در همین حال، به دلیل  ــار مضاعفی را به مردم لبن مرکزی صورت گرفت، فش
ــختی برای تأمین  ــازوت و بنزین مورد نیاز مردم، مدتی بود که لبنانی ها به س ــدم تأمین م ع
ــوخت روزگار سپری می کردند. در این رابطه تعدادی از دالالن و سودجویان هم با گرفتن  س
ــرایط روحی، روانی و اقتصادی بدی  بنزین دولتی و احتکار و فروش آن در بازار آزاد یک ش

را برای مردم لبنان ایجاد کردند.
ــزب اهلل از لحاظ اقتصادی در نقاط مختلف دنیا  ــه به نفوذ حزب اهلل و امکاناتی که ح ــا توج ب
ــرمایه تعدادی از سرمایه  ــتفاده از س در اختیار دارد، دبیرکل این حزب تصمیم گرفت که با اس
گذاران لبنانی که در نقاط مختلف دنیا زندگی می کنند، سوخت و مازوت مورد نیاز مردم لبنان 
را از جمهوری اسالمی ایران تأمین نماید. این در حالی است که جمهوری اسالمی ایران خود 

نیز در چارچوب تحریم های ظالمانه ایاالت متحده آمریکا قرار دارد.
ــود و از ایران درخواست  ــالمی را گش به هر حال، حزب اهلل لبنان باب گفتگو با جمهوری اس
ــدت موجب  ــه کرد. این موضوع به ش ــردم لبنان را ارائ ــازوت و بنزین مورد نیاز م ــد م خری
ــانی  ــعد الحریری« و مجموعه کس عصبانیت و حقد و کینه مخالفان ملت لبنان از جمله »س
که در طول سه دهه گذشته تالش کردند وابستگی مردم لبنان به نیروهای خارجی افزایش 
پیدا کند، قرار گرفت. در این رابطه آنها تالش می کنند که با تولید شایعات و فضاسازی های 

ــالمی، میان  ــه حزب اهلل و جمهوری اس کاذب علی
مردم لبنان بدبینی ایجاد کنند.

البته آنها از سوی مردم لبنان پاسخ مناسبی دریافت 
ــازی  نکردند و در حال حاضر به دنبال ایجاد فضاس
رسانه ای علیه حزب اهلل و جمهوری اسالمی هستند. 
ــالمی ایران در  ــا قاطعیتی که جمهوری اس البته ب
ــال نفتکش های حامل مازوت و بنزین به خرج  ارس
ــم مانند توطئه های  ــت، حتمًا این توطئه ه داده اس

دیگر خنثی خواهد شد.
حزب اهلل لبنان صراحتًا اعالم کرده است که تعرض 
ــالمی که در راه لبنان  به نفتکش های جمهوری اس

هستند به مثابه اعالم جنگ علیه این کشور است
ــت که حتی در یک استراتژی  نکته قابل تأمل این اس
ــه دبیرکل  ــاهده می کنیم ک ــد حزب اهلل ما مش جدی
ــدن  ــروه اعالم می کند که به محض خارج ش این گ
ــا از بنادر ایران تا تخلیه کامل محموله، این  نفتکش ه
ــوب شده و هر  نفتکش ها به عنوان خاک لبنان محس
گونه تعرض به آنها به مثابه تعرض به خاک لبنان و به 
مفهوم اعالم جنگ با ملت لبنان است و حزب اهلل حتمًا 

به آن واکنش مناسب را نشان خواهد داد.
ــته که  ــول یک هفته گذش ــاس، در ط ــر این اس ب
ــالمی حرکت کرده  نفتکش ها از بنادر جمهوری اس
و به سمت لبنان می روند هیچ خطری آنها را تهدید 
ــا پایان هفته  ــد که ت ــت و به نظر می رس نکرده اس
آینده نیز که به مقصد می رسند، هیچ مشکل خاصی 

برای این محموله ها ایجاد نشود.
البته این اقدام شجاعانه دبیرکل حزب اهلل نشان دهنده 
ــت برتر حزب اهلل در فضای سیاسی و امنیتی این  دس
کشور است. در پایان نیز باید تأکید کنم که استراتژی 
ــزب اهلل ورود به عرصه بازدارندگی اقتصادی  جدید ح
ــت که  لبنان خواهد بود و این یک عرصه جدیدی اس
ــط دبیرکل آن، ایجاد شده است.  برای حزب اهلل توس
این مسأله می تواند تا حدود بسیار زیادی آرامش را در 

اذهان ملت لبنان ایجاد کند.

سید رضا صدرالحسینی؛ کارشناس و تحلیلگر مسائل منطقه ای:

استراتژی جدید »حزب اهلل« و ورود به عرصه بازدارندگی اقتصادی لبنان
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ــر منازعات  ــه لبنان درگی ــا اگرچ این روزه
ــی و عدم توانایی  ــی، دخالت های بیرون داخل
تشکیل دولت براساس توافقنامه طایف است 
اما قدرت مقاومت مانع از فروپاشی و هجوم 
به این کشور شده است. در حالی که در چند 
سال اخیر بیشترین فشار تحریمی آمریکا بر 
لبنان وارد آمد، رژیم صهیونیستی نیز تالش 
نمود تا با توجه به مشکالت داخلی دریچه ای 
ــاز نماید و در  ــگ را در جنوب لبنان ب از جن
ــئله را محک  این باره نیز چندین بار این مس

زده است.
ــه و قاطعانه حزب اهلل  ــور قدرتمندان اما حض
ــده  ــخ های به جا و به لحظه، باعث ش و پاس
ــم تجاوز در  ــر و توه ــت تا هر گونه فک اس
ــت ها در نطفه خفه گردد. با  ذهن صهیونیس
ــار بی سابقه  این وجود لبنان در معرض فش
ــط آمریکا و هم پیمانان است.  اقتصادی توس
ــت و مقاومت  روندی که کمتر از جنگ نیس
ــدان آمده و  ــز در این عرصه به می ــان نی لبن
برای امنیت و استقالل لبنان و تقویت جبهه 

مقاومت منطقه ای تالش می نماید.
ــتر است که حزب اهلل در مقابله با  در این بس
جریان استکبار، واردات نفت و بنزین از ایران 
ــید حسن نصر اهلل با  ــت داده و س را درخواس
اخطار نسبت به هرگونه تعدی به کشتی های 
مقاومت، آن را در حکم حمله به خاک لبنان 
دانسته و در این باره اخطار جنگ داده است. 
ــیار  ــد مقاومت لبنان هرچند بس معادله جدی
پیچیده تر از گذشته است که تهدیداتی بسیار 
پیشرفته نیز بر آن متمرکز شده است؛ اما در 
ــیر قوه عاقله مقاومت نیز زیرک تر از  این مس
ــته به تدبیر امور می پردازد. این رویکرد  گذش
ــای لبنان و جلوگیری  ضمن تالش برای بق
از شعله ور شدن مجدد جنگ داخلی در این 
ــور موجب نوعی الگو سازی برای سایر  کش
ــالم برای انجام  اقطاب مقاومت در جهان اس

عمل سیاسی خواهد بود.
در همین راستا نشست »لبنان و معادله جدید 
مقاومت« با حضور کارشناسان و صاحنظران 
سیاسی در محل خبرگزاری مهر برگزار شد. 
در این برنامه که به طور زنده از شبکه رادیو 
ــید رضا صدرالحسینی  گفتگو پخش شد، س
کارشناس مسائل غرب آسیا، علی صمدزاده 
ــدی  ــی مهت ــی، محمدعل ــناس سیاس کارش
ــیا و مهدی  ــرب آس ــائل غ ــناس مس کارش
ــی خبرگزاری  ــزی مدیرکل اخبار خارج عزی

مهر سخنانی را ایراد کردند.
ــی از  ــت: بخش ــزی اظهار داش مهدی عزی
ــان مربوط به دو  ــی در لبن بحران خأل سیاس
ــال اخیر نیست، چرا که در سنوات گذشته  س
ــی لبنان  ــاختار سیاس نیز چنین بحرانی در س
ــی از این بحران  ــاهده شده است. بخش مش
ــاز می گردد که  ــی لبنان ب ــاختار سیاس به س
ــت. در حقیقت،  ــهمیه بندی اس مبتنی بر س
نوع و ماهیت چینش و ساختار سیاسی لبنان 
موجب شده است تا خأل سیاسی ایجاد شود.

ــی  ــل دوم ایجاد خأل سیاس ــزود: عام وی اف
ــط ایاالت  در لبنان، دخالت های بیرونی توس
ــت.  ــور اس متحده آمریکا و اروپا در این کش
ــن دخالت ها  ــی از ای ــی و اساس ــدف اصل ه
افزایش فشارها علیه حزب اهلل به منظور خلع 
سالح کردن آن است. در واقع، آمریکایی ها 
ــئولیت  ــالش می کنند تا مس ــا ت و اروپایی ه
ــالت لبنان از جمله  تمامی بحران ها و معض
ــوخت را متوجه حزب  ــای برق و س بحران ه
اهلل ساخته و مردم را در برابر آن قرار دهند.

ــزاری مهر در  ــرکل اخبار خارجی خبرگ مدی
ــه دنبال عدم  ــکا و اروپا ب ــه گفت: آمری ادام
ــکیل یک دولت مقتدر و توانمند در لبنان  تش
ــتی را در  ــتند زیرا منافع رژیم صهیونیس هس
این مسأله می بینند. ایاالت متحده آمریکا به 
ــود یک محیط پیرامونی امن برای  دنبال وج

ــت. منافع اسرائیل اقتضا می کند  اسرائیل اس
که آمریکا و اروپا در امور داخلی لبنان دخالت 

کنند.
ــوان کرد: آنچه که واضح  مهدی عزیزی عن
ــه حزب اهلل  ــت ک ــد این اس به نظر می رس
همواره نقش میانجی گرایانه در امور داخلی 
ــت. این گروه هیچگاه از  لبنان ایفا کرده اس
ــلیحاتی خود برای  ــروعیت و قدرت تس مش
منافع حزبی بهره برداری نکرده است. سالح 
حزب اهلل همواره به سمت رژیم صهیونیستی 
نشانه رفته است. به عنوان نمونه، می توان به 
حوادث منطقه »ُخلده« در بیروت اشاره کرد 
ــذر آن به  ــد حزب اهلل از رهگ ــه تالش ش ک

جنگ داخلی کشیده شود.
ــا این حال، حکمت  ــان کرد: ب  وی خاطرنش
ــد تا این گروه  ــت حزب اهلل موجب ش و درای
ــوق پیدا  ــمت جنگ داخلی در لبنان س به س
ــای خارجی  ــال حاضر، تالش ه نکند. در ح
ــتند. از  ــالح حزب اهلل متمرکز هس بر خلع س
ــای عربی و در  ــوی دیگر، برخی طرف ه س
ــعودی با دخالت های  رأس آنها عربستان س
بی جا در امور داخلی لبنان برای عدم تشکیل 
ــور تالش می کنند. این نشان  کابینه این کش
ــیاری از طرف های منطقه ای  می دهد که بس
و فرامنطقه ای خواهان تشکیل دولت جدید 

لبنان نیستند.
ــوخت  ــاره به واردات س مهدی عزیزی با اش
ــط حزب اهلل لبنان گفت: اکنون  از ایران توس
ــتیم که یک بازدارندگی جدید  شاهد آن هس
ــکل گرفته است و آن  در گفتمان مقاومت ش
ــت. پس از ارسال  بازندارندگی اقتصادی اس
کشتی حامل سوخت از سوی ایران به لبنان 
ــاهد آن بودیم که برخی طرف های داخلی  ش
از جمله جریان المستقبل و 14 مارس شروع 
ــد. همزمان  ــت و فرافکنی کردن ــه مخالف ب
ــتی نیز تبلیغات  ــانه های رژیم صهیونیس رس

جنگ نسـل چهـارم آمریکا علیه لبنـان
تولید فشـارهای اجتمـاعی علیه مقـاومت
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مسمومی را در این زمینه کلید زدند.
عزیزی تأکید کرد: در واقع، برخی طرف های 
داخلی در لبنان به همراه طرف های خارجی 
ــور هستند  به دنبال تداوم بحران در این کش
زیرا معتقدند که در چنین شرایطی می توانند 
ــازی  ــالح حزب اهلل را پیاده س طرح خلع س
ــوخت توسط  کنند. با تمامی اینها واردات س
ــوی ایران به تقویت پشتوانه  حزب اهلل از س
ــد. افکار عمومی  مردمی این گروه منجر ش
ــراز رضایت کردند. درحال  از این موضوع اب
ــر مقاومت در نقاط مختلف به یک هم  حاض

تکمیلی رسیده است.
ــینی در  ــید رضا صدر الحس ــه نیز س در ادام
ــخنانی اظهار داشت: لبنان طی چند دهه  س
ــر  ــت س اخیر فراز و فرودهای فراوانی را پش
گذاشته است اما در اینجا قصد داریم درباره 
ــال اخیر آن صحبت کنیم.  تحوالت یک س
ــال پیش اتفاق افتاد،  آنچه که حدود یک س
ــاخت. ما  ــه مهلکی را به لبنان وارد س ضرب
ــخن  از فاجعه بزرگ انفجار مهیب بیروت س
می گوئیم. پس از وقوع انفجار مذکور شرایط 

کاماًل متفاوتی در لبنان رقم خورد.
ــائل سیاسی  ــناس و تحلیلگر مس این کارش
ــف بار  ــس از این واقعه تأس ــد: پ یادآور ش
ــتون فقرات اقتصادی لبنان دچار  بود که س
اشکال اساسی شد. پس از این اتفاق، بخش 
ــای ارزی لبنان کاهش  ــی از درآمده اعظم
ــم آن بود که  ــأله ه پیدا کرد. علت این مس
ــه نقطه صفر  ــگری در لبنان تقریبًا ب گردش
ــید. خیانت های داخلی به ویژه از سوی  رس
ــکل  ــزی لبنان نیز در ش ــس بانک مرک رئی

گیری این وضعیت بی تأثیر نبود.
ــه داد: در طول این مدت همچنین   وی ادام
ــده آمریکا  ــاهد تحریم های ایاالت متح ش
علیه لبنان بوده ایم؛ تحریم هایی که با هدف 
وخیم تر کردن وضعیت اقتصادی لبنان وضع 
ــذر این  ــرائیل از رهگ ــکا و اس ــدند. آمری ش
ــا به دنبال ایجاد یک فضای نا امن  تحریم ه
در لبنان بوده و هستند. اسرائیل در طول این 

مدت نیم نگاهی نیز به خاک لبنان داشت و 

تمام تالش خود را به کار بست تا بخشی از 

این خاک را تحت تصرف خود درآورد.

ــم تمامی این  ــینی گفت: علیرغ صدر الحس

ــید  ــا، حزب اهلل لبنان به رهبری س چالش ه

حسن نصراهلل با کمک شخصیت هایی نظیر 

ــت در برابر  ــل عون، و نبیه بری توانس میش

ــتی مقاومت کند.  ــکا و رژیم صهیونیس آمری

ــن درس را به رژیم  ــا ای ــن، لبنانی ه بنابرای

ــتی دادند که این رژیم قادر نیست  صهیونیس

ــامانی های  از فضای اقتصادی و برخی نابس

ــاک این  ــرای تصرف خ ــی در لبنان ب داخل

ــور اقدام نماید.. این پیام قدرت لبنان به  کش
صهیونیست ها بود.

ــأله نیز  ــه این مس ــرد: باید ب ــد ک وی تأکی

ــته  ــال گذش ــاره کرد که در طول یک س اش

ــت کردند که از  ــی کلمه ثاب ــه معنای واقع ب

روحیه مقاومت و ایستادگی برخوردار هستند. 

ــی خود را به رخ جهانیان  آنها روحیه مقاومت

ــوخت از  ــوص واردات س ــاندند. در خص کش

ــط حزب اهلل باید بگوییم که این  ایران توس

ــیار بزرگ و فوق العاده ای را از  گروه کار بس
خود به نمایش گذاشت.

ــائل سیاسی  ــناس و تحلیلگر مس این کارش

عنوان کرد: حزب اهلل لبنان در زمینه واردات 

ــالمی ایران توان و  ــوخت از جمهوری اس س

ــه رخ آمریکایی ها  ــی خود را ب ــوذ اجتماع نف

ــی می تواند  ــان داد که به راحت ــید و نش کش

نیازهای راهبردی مردم لبنان را شناسایی و 

ــازد. حزب اهلل لبنان در شرایط یک  مرتفع س

جنگ اقتصادی نفس گیر، نیازهای اقتصادی 

ــایی قرار دارد  ــردم را به خوبی مورد شناس م

ــه نمایش  ــاالی آن را ب ــن توانمندی ب و ای
گذاشت.

ــن بدان  ــح کرد: ای ــینی تصری ــدر الحس ص

ــت که حزب اهلل لبنان در حال حاضر  معناس

ــی اقتصادی رسیده  به مرحله ظرفیت شناس

ــی امروز مردم  ــت. یکی از نیازهای اصل اس

ــت. حزب اهلل لبنان  لبنان بنزین و مازوت اس

ــید حسن نصراهلل به خوبی این  به رهبری س

ــراهلل یک دریچه  ــایی کرد. نص نیاز را شناس

ــرد و بازدارندگی اقتصادی را  ــد را باز ک جدی

ــرای لبنان رقم زد. دبیرکل حزب اهلل لبنان  ب

ــتی های حامل  ــالم کرد که کش صراحتاً اع

ــوخت که از ایران حرکت کردند به مثابه  س

خاک لبنان تلقی می شوند و هرگونه تعرض 

به آنها به مثابه تعرض به خاک لبنان است.

ــد: اقدامی  وی در ادامه اظهاراتش یادآور ش

ــه معنای  ــان انجام داد، ب ــزب اهلل لبن که ح

ــت. حزب اهلل لبنان  بازدارندگی اقتصادی اس

ــور را نه  ــت کرد که اقتدار مردم این کش ثاب

ــی و امنیتی که در  ــا در حوزه نظام تنه
ــی حفظ و  ــادی نیز به خوب ــوزه اقتص ح

تقویت کرده است.
ــت، »علی صمدزاده«  در ادامه این نشس
ــی عنوان کرد:  ــناس مسائل سیاس کارش
ــال 201۹ به  ایاالت متحده آمریکا از س
ــارها  ــتراتژی اجتماعی کردن فش بعد اس
ــتور کار خود قرار  ــه مقاومت را در دس علی
ــی را علیه لبنان وضع  داد. آنها تحریم های
ــارهای خود را بیش  ــا بتوانند فش کردند ت
ــازند و مردم را درگیر  از پیش اجتماعی س
ــره ای از تحوالت به  ــازند. بنابراین زنجی س
ــد تا این  رهبری آمریکا در لبنان طراحی ش
ــطوح اجتماعی درگیر مسائل  ــور در س کش

مختلف باشد.
ــوان نمونه می توان به  ــه داد: به عن وی ادام
ــت  اعتراضات علیه عادل عبدالمهدی نخس
ــاره کرد که در نهایت  ــبق عراق اش وزیر اس
ــد. همچنین ترور  ــتعفای او منجر ش ــه اس ب
ــی فرودگاه  ــت در نزدیک ــان مقاوم فرمانده
بغداد نیز محصول همین فشارهای اجتماعی 
ــارهای اجتماعی در لبنان بیش  بود. روند فش
ــور دیگری ادامه پیدا کرد و تالش  از هر کش
ــد تا ضمن بهره برداری از خأل سیاسی در  ش
ــانی به مردم متوقف  این کشور، خدمت رس

گردد و به تبع آن، مردم خشمگین شوند.
ــائل سیاسی عنوان کرد:  این کارشناس مس
ــا، حزب اهلل لبنان نقش فعالی  با تمامی اینه
ــای اجتماعی در این  ــه با بحرانه را در مقابل
ــت. به عنوان نمونه می  کشور ایفا کرده اس
توان به نقش حزب اهلل در مقابله با ویروس 
ــاره کرد که از طریق وزیر بهداشت  کرونا اش
ــزب اهلل بود،  ــهمیه ح ــان که س ــه لبن کابین

صورت گرفت.
وی افزود: باید گفت که اقدام وزیر بهداشت 
ــیار درخشان بود  لبنان در مقابله با کرونا بس
ــش آفرینی  ــه های نق ــه ای از نمون و نمون
ــای بحرانهای  ــزب اهلل در حل و فصل ه ح
ــه منصه ظهور  ــور را ب اجتماعی در این کش
رساند. امروز به فضل همین تالشها وضعیت 
کرونا در لبنان یک وضعیت قابل قبول است. 
ــزب اهلل توجه و  ــی دهد که ح ــان م این نش
اهتمام ویژه ای به خدمات بهداشت و درمان 
ــته و دارد کما اینکه حزب اهلل در زمینه  داش
ــز قدرتمند ظاهر  ــات اجتماعی دیگر نی خدم

شده است.
ــروز حزب اهلل به  ــدزاده تصریح کرد: ام صم
گروهی تبدیل شده است که دیگر گروه های 
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مقاومت از آن الگو برداری می کنند. به عنوان 
مثال، باید به نبرد شمشیر قدس اشاره کرد که 
در جریان آن، گروه های مقاومت فلسطین یک 
ــت ها  ــی بزرگ را در برابر صهیونیس بازدارندگ
خلق کردند؛ این قدرت بازدارندگی الهام گرفته 
از قدرت بازدارندگی بود که پیشتر حزب اهلل در 

برابر صهیونیست ها خلق کرده بود.
ــان داد که  ــان نش ــزب اهلل لبن ــت: ح وی گف
ــمن نمی ماند که به  ــگاه منتظر اقدام دش هیچ
یک باره غافلگیر شده و منفعل عمل کند. این 
گروه نشان داده است که همواره خود مدیریت 
ــوالت را در اختیار دارد.  صحنه و مدیریت تح
ــاهد آن بودیم  در جریان حوادث اخیر لبنان ش
ــا درایت و حکمتی که به خرج  که حزب اهلل ب
ــمت و  داد، علیرغم تالش های خارجی، به س

سوی جنگ داخلی کشیده نشد.
ــر بخواهیم میزان  ــت: اگ صمدزاده اظهار داش
ــا ظرفیت های  ــمنی متمرکز در لبنان را ب دش
ــم باید گفت که  ــه کنی داخلی مقاومت مقایس
ــمنی ها و خباثت آمریکایی ها بسیار  حجم دش
ــت.  ــدرت و توان لبنان بوده و هس ــر از ق فرات
این میزان خباثت آمریکایی ها علیه یک کشور 
ــابقه بوده است. با تمامی اینها در  کاماًل بی س
ــاهد وفاداری ملی حزب اهلل  طول این مدت ش
ــان داد که تنها  ــان بوده ایم. حزب اهلل نش لبن

منافع و مصالح ملی را ارج می نهد.
ــناس  ــی مهتدی، کارش ــن محمد عل همچنی
ــرد: مقاومت در  ــیا عنوان ک ــائل غرب آس مس
ــن عنصر در معادالت منطقه ای  لبنان مهمتری
ــود. این مقاومت تنها منحصر  محسوب می ش
ــت. مقاومت در کشورهای دیگر  به لبنان نیس
از جمله فلسطین، سوریه، یمن، عراق و… با 
ــتند. حزب اهلل لبنان  ــزب اهلل در ارتباط هس ح
ــاندن تسلیحات  تاکنون نقش مهمی را در رس
به گروه های مقاومت فلسطین در نوار غزه ایفا 

کرده است
ــه می خواهم بدان  ــت: آنچه ک وی اظهار داش
ــت که ما امروز گریزی از  ــاره کنم این اس اش
ــه راه ها به  ــت نداریم. امروز هم گزینه مقاوم
ــود. روز گذشته بود  گزینه مقاومت ختم می ش
که »بنی گانتز« وزیر جنگ رژیم صهیونیستی 
اعالم کرد که تشکیالت خودگردان فلسطین 
ــرائیل  ــتراتژیک برای اس ــه اس ــک گنجین ی

ــود. این لکه ننگی بر دامان  محسوب می ش
تشکیالتی  ــت؛  اس خودگردان  ــکیالت  تش
ــتاوردی را محقق  ــره هیچ دس ــه با مذاک ک
ــان می دهد که مؤثرترین  نساخت. این نش

گزینه، گزینه مقاومت است.
ــزب اهلل لبنان اولین  ــه داد: ح مهتدی ادام
ــت قدرت  ــت که توانس گروه غیرنظامی اس
ــتی  ــی را در برابر رژیم صهیونیس بازدارندگ
ــق کند. حزب اهلل لبنان در جریان جنگ  خل
ــال 2006 رژیمی  ــال 2000 و جنگ س س
ــانه  ــت داد که از آن به عنوان افس را شکس
ــزب اهلل،  ــد. ح ــر یاد می ش ــت ناپذی شکس
صهیونیست ها را وادار به فرار از خاک لبنان 
کرد. پس از آن دشمن صهیونیستی به دلیل 
معادله بازدارندگی که حزب اهلل آن را خلق 
ــارت تجاوز به  ــرد، هیچگاه جرأت و جس ک

خاک لبنان را پیدا نکرد.
ــه در لبنان جریان دارد،  وی افزود: آنچه ک
یک جنگ نسل چهارم آمریکایی علیه این 
ــت. آمریکایی ها پس از آنکه از  ــور اس کش
نابودی لبنان از رهگذر راهکار نظامی ناامید 
ــدند، تصمیم گرفتند از راهکارهای دیگر  ش
ــن دلیل، آنها  ــرداری کنند. به همی ــره ب به
ــتور  ــگ نرم و جنگ اقتصادی را در دس جن
ــد. تحریم های اقتصادی  کار خود قرار دادن
ــتند.  ــتا قابل تعریف هس نیز در همین راس
هدف اصلی و اساسی آمریکایی ها فروپاشی 
لبنان بوده است. از روز اول آغاز این جنگ 

ــتور کار  اقتصادی، مقابله با حزب اهلل در دس
ــه تمامی مردم  ــت؛ اقدامی که البت ــوده اس ب

لبنان را تحت تأثیر قرار داد.
ــناس و تحلیلگر مسائل غرب آسیا  این کارش
با اشاره به واردات سوخت توسط حزب اهلل از 
ــالمی ایران نیز تصریح کرد: از  جمهوری اس
اقدامی که حزب اهلل انجام داد نباید به عنوان 
ــه باید به عنوان یک  یک اقدام اقتصادی ک
ــوخت  اقدام نجات بخش یاد کرد. واردات س
از جمهوری اسالمی ایران، اقدامی است که 
مردم لبنان را در برهه کنونی نجات می دهد. 
امروز حزب اهلل خود را به عنوان یک نیروی 

نجات بخش در لبنان مطرح ساخته است..



مجلـه بین الملـل مهــر
|ســــال هفتم|شـمـــاره35|

شهریور  مــاه 1400

۱۸

mehrnewsar
MehrnewsEn

mehrnewsarabic
MehrnewsCom

ar.mehrnews

مجلـه بین الملـل مهــر


