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مقدمه

 حزب اهلل با طرح هایی در حوزه های امنیتی، سیاسی و نظامی موفق شده است تا کارآمدی 

خود را برای بخشی از مردم لبنان به اثبات رسانده و به همراه متحدانش، رای آنان را در انتخابات 

پارلمانی از آن خود سازد. اسرائیل و متحدانش برای کاهش مقبولیت حزب اهلل و در نتیجه کاهش 

توان بازدارندگی آن، نیازمند اخالل در مسیر کارآمدی های حزب اهلل هستند. به بیان دیگر، در 

صورتی که حزب اهلل یک جنبش ناکارآمد و بیگانه از نیازهای مردم لبنان تصویرسازی شده و 

حتی حضور آن، مخل امنیت و معیشت مردم تلقی شود، بخش هایی از مردم لبنان که اکنون در 

صف حامیان مستقیم و غیرمستقیم آن جای گرفته اند، از آن واگرا شده و عمال بخشی از راهبرد 

مهار و تضعیف حزب اهلل عملیاتی می شود.

متعدد مقامات رژیم صهیونیستی، حرکت  اظهارات  به گواه  نظامی،  در حوزه دفاعی و 

برای  تسلیحات  حامل  کاروان های  به  نقطه ای  اسرائیل جز حمالت  و  جلوست  به  رو  حزب اهلل 

حزب اهلل در سوریه، اقدام دیگری انجام نمی دهد. حزب اهلل موفق شده است خود را به عنوان حافظ 

مردم لبنان در مقابل اسرائیل و گروه های تکفیری تصویرسازی کند. نشانه های متعددی در این 

خصوص قابل ذکر است. در حوزه سیاسی نیز، رقیب سنتی حزب اهلل یعنی جریان المستقبل با 

عربستان،  با وجود حمایت های  و حتی  است  مواجه شده  پارلمانی  معنادار کرسی های  کاهش 

لذا اگرچه مطلوب اسرائیل، کاهش  با حزب اهلل را دارا نیست.]۱[  هم چون گذشته توان رقابت 

کارآمدی سیاسی و نظامی حزب اهلل است اما افق روشنی برای رسیدن به این هدف، با شیوه های 

تجربه شده پیشین وجود ندارد. اما این به معنای بسته بودن دست رژیم صهیونیستی و متحدانش از 

جمله آمریکا در مقابل حزب اهلل نیست. آن ها با روش های دیگری، در پی تضعیف این جنبش 

هستند. یکی از این موارد، همسان  پنداری مردم لبنان و حزب اهلل برای تحمیل هزینه بر مردم و در 
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نتیجه تغییر رفتار آن ها در قبال این جنبش است.

مهار حزب اهلل مقبول

در ادبیات امنیتی اسرائیل در مواجهه با حزب اهلل، دکترین ضاحیه طرح شده است. دکترین 

ضاحیه را نخستین بار گادی آیزنکوت ژنرال نظامی رژیم صهیونیستی در اکتبر ۲۰۰۸ یعنی دو سال 

پس از جنگ ۳۳ روزه مطرح کرد. مبنای این دکترین، حمله به مردم غیرنظامی بود تا رفتار بازیگر 

نظامی تنظیم و کنترل شود.]۲[ در واقع این دکترین، پیش از طرح، در نبرد ۳۳ روزه در ضاحیه ی 

بیروت عملیاتی شده بود. تاکید این دکترین در فضای لبنان، عمدتا بر همان ضاحیه استوار است. 

اما برخی تحلیل گران و مقامات امنیتی اسرائیل کوشیده اند برای مهار حزب اهلل، دکترین ضاحیه 

را به تمام لبنان تعمیم دهند. گیورا ایالند یکی از پژوهشگران موسسه امنیت ملی اسرائیل و از 

ژنرال های مطرح ارتش، در مقاله ای به ارائه راهکار برای ممانعت از جنگ سوم لبنان و یا پیروزی 

در آن در صورت تحقق، پرداخت. از نظر ایالند، باید برای دولت و مردم لبنان روشن شود که 

جنگ بعدی، میان اسرائیل و حزب اهلل نخواهد بود بلکه این تمام لبنان است که در مقابل اسرائیل 

قرار می گیرد. چنین نبردی از نظر ایالند منجر به نابودی ارتش لبنان، زیرساخت های ملی آن و 

رنج بسیار برای مردم این کشور خواهد شد و دیگر تصویری از مردم لبنان در حالی که ضاحیه 

تحت حمالت اسرائیل است اما آن ها به کافه ها و ساحل می روند، منتشر نخواهد شد.]۳[  بعدها 

این راهبرد از سوی دیگر مقامات و تحلیل گران صهیونیست نیز تکرار شد به گونه ای که ایهود 

باراک که سابقه مسئولیت وزارت دفاع اسرائیل را داراست در سال ۲۰۱۲ به صراحت، تفکیک 

میان حزب اهلل و لبنان در نبرد ۲۰۰6 را خطایی استراتژیک از سوی اسرائیل معرفی کرد.]۴[
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در این نگاه، هر قدر بر مردم لبنان هزینه بیشتری تحمیل شود، نه تنها میزان همراهی آنان با 

حزب اهلل در نبرد آتی این جنبش با اسرائیل کاهش خواهد یافت، بلکه فشارهای بیشتری از ناحیه 

افکار عمومی لبنان بر حزب اهلل وارد خواهد شد تا این جنبش رفتارش را در مقابل اسرائیل تغییر 

داده و زمینه ی ثبات و آرامش در لبنان را فراهم سازد. اسرائیل با طرح این ایده که »حزب اهلل 

همان لبنان است و لبنان همان حزب اهلل است«]5[ در پی تحمیل هزینه به مردم با هدف تغییر در 

دستگاه محاسباتی، کنش انتخاباتی و نقش آفرینی های حامیانه آن ها از حزب اهلل است تا مشروعیت 

لبنان، صاحب خانه ی  دولت  اسرائیل،  مقامات  نظر  از  دهد.]6[  کاهش  را  جنبش  این  اجتماعی 

حزب اهلل است و باید مسئولیت تمامی اقدامات آن را بپذیرد.]7[ از نظر این مقامات، طرح این همانی 

میان حزب اهلل و لبنان و تکرار و معتبرسازی آن، می تواند مشی محافظه کاری دولتمردان لبنان را 

تقویت کرده و قدرت مانور حزب اهلل در مقابل اسرائیل را کاهش دهد.

تحریم به مثابه اخالل گر مقبولیت

با توجه به تاکید مقامات رژیم صهیونیستی مبنی بر ضرورت یکسان پنداری حزب اهلل و 

لبنان، به نظر می رسد گزینه ای که در آینده نزدیک با شدت بیشتری در دستور کار آمریکا، 

اسرائیل و برخی متحدان شان قرار خواهد گرفت، تحریم اقتصادی حزب اهلل است به گونه ای که 

مصائب چنین تحریمی، عالوه بر اثرگذاری بر توان نظامی حزب اهلل، مردم لبنان را نیز دربرگرفته 

و آن ها را در مقابل دو گزینه مخیر سازد؛ ادامه ی حمایت از حزب اهلل یا تحریم های اقتصادی 

بیشتر. رئیس پیشین موساد در این خصوص در گفتگو با روزنامه جزورالم پست گفته است: »بهتر 

است به جای استفاده از راهکار نظامی برای شکست دادن جنبش مقاومت حزب اهلل لبنان، از روش 
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تحریم علیه دولت لبنان استفاده شود زیرا احتمال موفقیت آن بسیار بیشتر است. اگر این اتفاق 

بیافتد، اقتصاد لبنان فقط ۳ یا ۴ ماه دوام خواهد آورد.« این ژنرال بازنشسته سپس به آمریکا توصیه 

کرد که دو شرط برای برداشته شدن تحریم ها بگذارد: »حزب اهلل سالح های خود را تحویل دهد یا 

در ارتش لبنان ادغام شود؛ ایران انشعابات خود را به صورت کامل از لبنان خارج کند«.]۸[ پیشنهاد 

این مقام سابق رژیم صهیونیستی، حداکثری است و مستقیما مردم لبنان را هدف می گیرد در حالی 

که آن  چه آمریکا سال هاست در دستور کار قرار داده و در پی تشدید آن است، بر حزب اهلل 

متمرکز شده اما پیامدهای معناداری برای مردم لبنان نیز خواهد داشت. عالوه بر تحریم هایی که 

در سال ۲۰۱۱ با دستور اجرایی رئیس جمهور وقت آمریکا، باراک اوباما علیه حزب اهلل اعمال شد 

و در سال های ۲۰۱۴ و ۲۰۱6 نیز با مصوبه کنگره از قدرت بیشتری برخوردار گشت، در اکتبر 

۲۰۱7، چندین الیحه تحریمی از سوی کنگره تصویب شد که در پی قطع شریان مالی حزب اهلل 

بود. این تحریم ها، ضمن اجرای برنامه هایی برای محدودسازی رسانه ها و نهادهای حزب اهلل، در 

حوزه بانکی نیز هرگونه تعامل بانکی از سوی اعضای حزب اهلل و خانواده های شان را ممنوع کرده 

است.]9[ دولت لبنان به ناچار با این تحریم  ها همراه شد. ریاض سالمه رییس وقت بانک مرکزی 

لبنان در سال ۲۰۱6 در دستورالعملی به بانک های لبنانی بر لزوم اطاعت کامل از قوانین تحریمی 

آمریکا درباره حزب اهلل تاکید کرد. با این وجود، تحریم ها با واکنش های منفی مقامات لبنان 

که بعضا از رقبای حزب اهلل هستند، روبرو شد به گونه ای که می توان از این مخالفت ها، آثار سوء 

تحریم بر اقتصاد لبنان را استنباط کرد. به گفته سالمه، مبنای ثبات در بخش پولی و اقتصادی لبنان، 

منابع مالی است که از لبنانی های مقیم خارج وارد این کشور می شود و ۱5 درصد تولید ناخالص 

ملی این کشور را تشکیل می دهد و باعث می شود لبنان به ارزهای خارجی از جمله دالر دسترسی 

داشته باشد.]۱۰[ تحریم حزب اهلل، این منابع مالی را کاهش خواهد داد. محمد قبانی از چهره های 

برجسته ی جریان المستقبل نیز گفته است که تحریم ها در صورت عملی شدن فقط مردمی را که 
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حساب های بانکی به دالر دارند تحت تاثیر قرار خواهد داد.]۱۱[ سعد حریری نخست وزیر وقت و 

کنونی لبنان که رئیس حزب المستقبل است نیز گفته است که تحریم های مالی و بانکی آمریکا 

علیه حزب اهلل، برای لبنان ناگوار خواهد بود و وی امیدوار است با همکاری سیاستمداران آمریکایی 

الیحه را تغییر دهد.]۱۲[

دغدغه ی مقامات لبنانی به خوبی نشان می دهد اگرچه تحریم های آمریکا علیه حزب اهلل 

است اما پیامدهای آن بر مردم لبنان نیز وارد می شود. لذا به صورت عملی، چندان فاصله ای میان 

طرح حداکثری پیشنهادی رئیس سابق موساد مبنی بر تحریم لبنان و طرح اعمالی آمریکا مبنی بر 

تحریم حزب اهلل وجود ندارد، اگرچه شدت آن ها متفاوت است. چنین رویکردی حتی اگر مدنظر 

سیاست گذاران آمریکایی هم نباشد، زمینه ی فشار بر اقتصاد لبنان و در نتیجه معیشت مردم این 

کشور را فراهم خواهد کرد و در نتیجه احتمال واگرایی میان بخش های مختلف مردم از حزب اهلل 

را افزایش خواهد داد. این طرح، می تواند خدمات اجتماعی و خیریه ای حزب اهلل را تحت تاثیر قرار 

دهد.]۱۳[ در واقع، اقتصاد – جز حوزه خدماتی و خیریه ای- در میان کارآمدی های شناخته شده ی 

حزب اهلل برای مردم لبنان نیست، لذا تمرکز رقبا و مخالفان این جنبش بر حوزه مالی و بانکی – 

حتی اگر بر حوزه تسلیحاتی آن اثرگذار نباشد- می تواند تحت شرایطی، حزب اهلل را به عنوان عامل 

اخالل گر در تامین یکی از نیازهای اصلی و عینی مردم لبنان جلوه داده و سایر کارآمدی های 

آن را تحت تاثیر قرار دهد. تا کنون، تحریم های اعمالی بر حزب اهلل در حوزه بانکی، از شدت 

تعیین کننده برخوردار نبوده است اما به نظر می رسد با توجه به رویکردهای نیمه سخت و تحریمی 

دونالد ترامپ رئیس جمهور ایاالت متحده بر مساله ی تحریم حزب اهلل، این روند شدت خواهد 

یافت.
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این متن با اندکی تغییر، برگرفته از مقاله ای از همین نویسنده با عنوان »تاثیر مشروعیت 

اجتماعی حزب اهلل لبنان بر بازدارندگی آن در مقابل رژیم صهیونیستی« است که مورد پذیرش 

دوفصلنامه علمی پژوهشی جامعه شناسی سیاسی جهان اسالم قرار گرفته و در نوبت انتشار است.
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