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با گذشــت دو ســال از وســاطت امریکا در مســأله ترســیم مرزهای 
دریایــی جنوبــی میــان لبنــان و اســرائیل اکنــون بــا پیشــرفت تاریخــی 
کشــور  دو  هــر  دولتهــای  و  شــده  حاصــل  پرونــده  ایــن  در  کــه 
ــا پیــش نویــس آمــوس هوکســتین فرســتاده  موافقــت خــود را ب
امریــکا اعــام نمــوده انــد، اینــک ایــن پرونــده در صــدر رخدادهــای 

دو کشــور جــای گرفتــه اســت. 
لبنــان و اســرائیل اعــام کــرده انــد کــه در ایــن پیــش نویــس، بــه 
خواســته هــای آنهــا توجــه شــده اســت.  ریاســت جمهــوری لبنــان 
نیــز بعــد از مشــورت هایــی بــا نخســت وزیــر و رئیــس پارلمــان تأکیــد 
کــرد کــه »فــرم نهایــی ایــن توافقنامــه مــورد رضایــت لبنــان اســت 
بــه ویــژه اینکــه خواســته هــای لبنــان در آن لحــاظ شــده اســت« و 
»حقــوق لبنــان در خصــوص منابــع خــدادای را حفــظ کــرده اســت«. 
در عیــن حــال، شــورای امنيــت اســرائیل )کابینــه( در تاریــخ 12 اکتبــر 
2022 میــادی متــن نهایــی ایــن توافقنامــه را بــه تصویــب رســاند 
و بــرای بررســی مــواد مندرجــه، آن را بــه کنســت ارســال نمــود. 
و قــرار اســت بعــد از بازگشــت آن، دولــت در ظــرف 14 روز آن را 

رســما بــه تصویــب نهایــی برســاند. 
ــا طــرح پیشــنهادی امریــکا،  موافقــت علنــی بیــروت و تــل آویــو ب
جنجــال هایــی را در محافــل سیاســی و حزبــی هــر دو کشــور بــه 
راه انداختــه اســت. در هــر دو کشــور، در حالیکــه عــده ای آن را 
یــک »موفقیــت تاریخــی« بــرای منافــع امنیتــی و اقتصــادی مــی 
خواننــد، اردوگاه رقیــب، آن را »عقــب نشــینی تاریخــی« و کوتــاه 
آمــدن در برابــر کشــور مقابــل مــی داننــد. وجــود ایــن ســر و صداهــا، 
مــا را بــر آن مــی دارد کــه بــه فضــای اعــان ایــن موافقتنامــه و 
ــه چنیــن اعانــی شــده اســت  ــز محاســبات طرفیــن کــه منجــر ب نی
و همچنیــن میــزان هزینــه- فایــده هــر کــدام از طرفیــن نگاهــی 
داشــته باشــیم. و بعــد از آن، بــه موضــع »حــزب اللــه« نســبت بــه 

http://main.knesset.gov.il/Activity/Documents/LebanonMBLAgreement.pdf
http://main.knesset.gov.il/Activity/Documents/LebanonMBLAgreement.pdf
https://www.alhadath.ps/article/159646/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D8%BA%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82-%D8%AA%D8%B1%D8%B3%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF-%D9%85%D8%B1%D8%B6%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%AA%D9%84%D8%A8%D9%8A-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7
https://www.alhadath.ps/article/159646/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D8%BA%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82-%D8%AA%D8%B1%D8%B3%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF-%D9%85%D8%B1%D8%B6%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%AA%D9%84%D8%A8%D9%8A-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7
https://www.ynet.co.il/news/article/bk3amle7o
https://www.ynet.co.il/news/article/bk3amle7o
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ایــن موافقتنامــه و روندهــای احتمالــی آینــده ایــن توافــق را مــورد 
بررســی قــرار دهیــم. بــرای ایــن منظــور، ابتــدا بایــد بــه چنــد نکتــه 

پرداختــه شــود:

نخست: تفاهمنامه ترسیم مرزها در شرایط بغرنج 
اقتصادی و سیاسی

دو طــرف اســرائیلی و لبنانــی در حالــی موافقــت خــود را بــا طــرح 
پیشــنهادی امریــکا اعــام کردنــد کــه در هــر دو کشــور، عوامــل 
داخلــی و خارجــی چنــدی بــه حصــول ایــن توافــق کمک کرده اســت 
و از ســویی دیگــر هــم تــل آویــو و هــم بیــروت در ایــن راســتا، بــا 
چالشــهایی روبــرو هســتند. از مهمتریــن ویژگیهــای فضــای حصول 

توافــق مــی تــوان بــه مــوارد زیــر اشــاره نمــود:
یــک. بحــران اقتصــادی لبنــان: لبنــان بــا بحــران اقتصــادی کمــر 
شــکن و بغرنجــی دســت بــه گریبــان اســت. در واقــع، اقتصــاد 
ایــن کشــور کامــا دچــار ورشکســتی شــده و بحــران بــی برقــی 
امــان از ایــن کشــور ربــوده اســت. بــر اســاس گــزارش بانــک جهانــی، 
تولیــد ناخالــص داخلــی لبنــان در ســال 2021 میــادی 10.5 درصــد 
کاهــش داشــته اســت یعنــی در میــان تمــام کشــورهای جهــان، 
ــه کــرده اســت. انتظــار  ــان را تجرب اقتصــاد ایــن کشــور بیشــترین زی
مــی رود کــه تــورم ایــن کشــور در ســال جــاری بــه 120 درصــد برســد 
و همیــن امــر ســبب شــد اعتراضــات گســترده ای در محکومیــت 
ســوء مدیریــت دولــت و فســاد بــه راه افتــد. در ســایه ایــن اوضــاع 
وخیــم اقتصــادی، رهبــران سیاســی لبنــان امیــد دارنــد کــه ایــن 
توافقنامــه کشــتی نجــات ایــن کشــور شــود. در عیــن حال، بســیاری 
دیگــر امیدوارنــد کــه ثروتهــای نهفتــه در زیــر دریــا لبنــان را از بحــران 

اقتصــادی نجــات دهــد. 
دو. محاســبات سیاســی متفــاوت: محاســبات سیاســی داخلــی 
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بــر آن  را  هــر ســه طــرف لبنــان، اســرائیل و میانجــی امریکایــی 
داشــت تــا بــرای رســیدن بــه توافقــی کــه بــه اختافــات مــرزی 
دریایــی میــان لبنــان و اســرائیل پایــان دهــد، ســرعت عمــل بــه خــرج 

دهنــد. 
الــف. در لبنــان، در کنــار ایــن بحــران اقتصــادی، یــک بحران سیاســی 
نیــز شــکل گرفتــه اســت کــه از چندیــن مــاه بدینســو تاشــها بــرای 
ــاکام گذاشــته اســت و بیــم آن مــی رود کــه  تشــکیل دولــت را ن
اگــر چنانچــه بــرای تعییــن جانشــین میشــل عــون کــه 31 اکتبــر 
2022 میــادی پایــان دوره وی اســت گشایشــی حاصــل نشــود، 
ایــن کشــور وارد یــک خــأ ریاســت جمهــوری شــود و ایــن خــأ، 
اتخــاذ هرگونــه تدابیــر بــرای جلوگیــری از وخیــم تــر شــدن اوضــاع 
اقتصــادی و معیشــتی کشــور، را ناممکــن مــی ســازد. از ایــن رو، 
تمــام نیروهــای سیاســی لبنــان چــه اپوزیســیون و چــه احزابــی کــه 
در دولــت نقــش دارنــد، همگــی بــه اجــرای تعییــن مرزهــای دریایــی 

چشــم دوختــه انــد.
و  سیاســی  هــای  آشــفتگی  ســبب  بــه  اســرائیل،  در  امــا  ب. 
کشــمکش هــای داخلــی میــان اردوگاه دولــت موقت به ریاســت 
یائیــر الپیــد و اردوگاه رقیــب بــه رهبــری بنیامیــن نتانیاهــو بــر ســر 
انتخابــات »کنســت« کــه در اول مــاه نوامبــر برگــزار شــد، تــل آویــو 
هــم اکنــون بــا یــک وضعیــت ســر درگمــی سیاســی دســت بــه 
گریبــان اســت. لــذا، هــر دو طــرف تــاش دارنــد از مســأله ترســیم 
مرزهــای دریایــی بــه نفــع خــود اســتفاده کننــد. و هــر دو طــرف 
ســعی داشــتند با اســتفاده از این پرونده رأی دهندگان بیشــتری 

را بــه خــود جلــب کننــد. 
ــان  ــن توافــق می ــه ای ــرای ســرعت بخشــیدن ب ــکا ب ج. تــاش امری
دو طــرف و ورود فرانســه بــرای میانجیگــری، تنهــا بــه محاســبات 
سیاســی داخلــی بیــروت و تــل آویــو خاصــه نمــی شــود بلکــه 
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ناشــی از درگیــری کنونــی امریــکا بــا روســیه در بحــران اوکرایــن و 
پیامدهــای اقتصــادی و سیاســی ایــن جنــگ اســت. پیــش از ایــن 
گفتیــم کــه بیــروت از بیــم اینکــه مبــادا خــأ ریاســت جمهــوری 
امضــای هرگونــه توافقــی در ماههــای آینــده را بــا مانــع روبــرو 
کنــد و اســرائیل نیــز بــه خاطــر شــرایط انتخابــات زودهنــگام و از 
بیــم اینکــه مبــادا نتیجــه ایــن انتخابــات بــه نحــوی رقــم بخــورد کــه 
مانــع از امضــای توافــق شــود، تــاش دارنــد هرچــه زودتــر چنیــن 

توافقــی نهایــی شــده و بــه ثمــر نشــیند.
ــان اســرائیل و  ــی می ــه: اختافــات دریای ــی دیرین ســه. تنــش دریای
لبنــان یکــی از مســائل اختافــی میــان طرفیــن مخصوصــا بعــد از 
سال 2009 میادی است که در منطقه شرقی دریای مدیترانه 
ذخایــر گاز طبیعــی شناســایی شــد. ایــن اکتشــافات و جریانــات 
بعــدی ســبب شــد کــه کشــورهای منطقــه بــه طــور جــدی تــری 
وارد صحنــه رقابــت شــده و بــرای کســب بیشــترین دســتاوردها، 
تاشــها را بــرای اســتخراج گاز طبیعــی بــا جدیــت بیشــتری دنبــال 
کننــد. از اینجــا بــود کــه اختــاف دیرینــه دو کشــور اســرائیل و 
لبنــان بــر ســر خــط مــرزی دریایــی، جانــی تــازه گرفــت. و هــر دو 
طــرف چندیــن مرتبــه نقشــه هایــی بــرای ترســیم خــط مــرزی ارائــه 
دادنــد. لبنــان در ســال 2011 میــادی رســما خواهــان ایــن شــد کــه 
خطــی موســم بــه »خــط 23« بــه عنــوان خــط مــرزی دریایــی تعیین 
شــود کــه در اینصــورت 860 کیلومتــر مربــع از آبهــای منطقــه ای 
جــزو قلمــرو لبنــان مــی شــد.  بعدهــا، لبنــان بــا مطالبــه مســاحت 
بیشــتری از آبهــای منطقــه ای، خواهــان تعییــن خطــی موســوم 
بــه »خــط 29« را بــه عنــوان خــط مــرزی شــد کــه در اینصــورت 1430 
کیلومتــر مربــع از مســاحت آبهــای منطقــه ای جــزو قلمــرو لبنــان 

محسوب می شد.
ایــاالت متحــده بــه عنــوان میانجــی تاش کرد تا با نزدیک ســاختن 
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دیدگاههــای طرفیــن تنــش موجــود میــان آنهــا را حــل و فصــل 
نمایــد. و ایــن تاشــها اخیــرا، بــا طــرح پیشــنهادی هوکســتین و 

توافــق دیگــر طرفهــا بــه ثمــر نشســته اســت. 
چهــار. بحــران جهانــی انــرژی: مهمتریــن عاملــی کــه ســبب شــد 
اختــاف مــرز دریایــی حــل و فصــل شــود، ارتبــاط آن بــا مســأله 
تحــوالت غیــر مترقبــه نظــام جهانــی انــرژی در پــی جنــگ روســیه 
و اوکرایــن و نیــز رقابــت کنونــی قدرتهــای جهــان بــر ســر خطــوط 
انــرژی جایگزیــن ماننــد »نفــت و گاز و ذغــال ســنگ« و مخصوصــا 
گاز، بــود. اکنــون نیــاز روز افــزون کشــورهای اروپایــی بــه گاز، آنــان 
را بــر آن داشــته تــا بــرای یافتــن خطــوط انتقــال انــرژی جایگزیــن و 
یافتــن منابــع بــا ثبــات تــر و ارزان تــر بــه تکاپــو افتنــد. و همیــن امــر 
ــه  ســبب شــده اســت کــه اهمیــت ژئوپلیتیــک منطقــه خاورمیان
در نظــام تــازه انــرژی جهانــی – کــه بعــد از ایــن بحــران در حــال 
شــکل گرفتــن اســت- بیشــتر مطــرح شــود. و بــا توجــه بــه اینکــه 
منطقــه خاورمیانــه از لحــاظ جغرافیایــی فاصلــه چندانــی بــا اروپــا 
نــدارد، حــوزه هــای گازی اســرائیل در دریــای مدیترانــه و مخصوصا 
ميــدان گازی کاریــش، یکــی از گزینــه هــای اروپــا و امریــکا بــرای 
جبــران کمبــود گاز مــورد نیــاز اروپــا بــه شــمار مــی رود تــا یکــی 
ــرژی  ــا ان ــا کــه همان ــر اروپ ــن اهرمهــای فشــار مســکو ب از مهمتری
اســت، کارآیی خود را از دســت بدهد. اینجاســت که راز تاشــهای 
بــی دریــغ ایــاالت متحــده در اعمــال فشــار بــر تمامــی طرفهــا بــا 
ــن اختــاف  ــرای حــل و فصــل ای ــد گفتگوهــا ب هــدف تســریع رون
مــرزی دریایــی و کاهــش هرگونــه تنــش امنیتــی کــه ممکــن اســت 
شــرط بنــدی اروپــا بــر گاز اســرائیل را بــی ثمــر ســازد، روشــن مــی 
شــود. بلــه، همــه ایــن تاشــها در راســتای جنــگ کنونــی انــرژی 
قابــل تفســیر اســت. و نیــز تاشــهای قبلــی امریــکا و اســرائیل در 
نشســت هــای گوناگــون از جملــه »نشســت نقــب« در مارچ 2022 
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میــادی بــا هــدف یافتــن راه حلهــای گوناگــون بــرای تأمیــن گاز 
مــورد نیــاز اروپــا و نیــز امضــای یادداشــت تفاهــم ســه جانبــه میــان 
مصــر، اســرائیل و اتحادیــه اروپــا در اواســط مــاه جــوالی گذشــته، 

در راســتای جنــگ کنونــی انــرژی قابــل تفســیر اســت.  
پنــج. نیــاز امریــکا بــه دســتاوردهای زود بــازده: بــا نزدیــک شــدن 
موعــد انتخابــات میــان دوره ای آمریــکا، و در شــرایطی کــه رابطــه 
ميــان آمريــكا و عربســتان ســعودی – علــی رغــم نشســتی کــه 
ــاالت متحــده  ــدن در جــده داشــت- کــم رنــگ شــده اســت، ای بای
بــه رونمایــی از دســتاوردی در خاورمیانــه احســاس نیــاز مــی کــرد 
ــان  کــه موفقیــت در حصــول توافــق تعییــن مرزهــای دریایــی می
لبنــان و اســرائیل مــی توانــد پاســخی بــه ایــن نیــاز باشــد. تصمیــم 
گــروه »اوپــک پــاس« در اوایــل مــاه اکتبــر 2022 میــادی مبنــی 
ــون بشــکه در روز، ســبب شــد  ــد حــدود دو میلی ــر کاهــش تولی ب
بســیاری از نهادهــای سیاســی امریــکا ضمــن ابــراز ناراحتــی از ایــن 
امــر، ریــاض را متهــم ســازند کــه بــه عنــوان یــک عامــل تأثیرگــذار در 
انتخابــات امریــکا، تــاش دارد از طریــق افزایــش بهــای ســوخت 
بــر رای دهنــدگان امریکایــی تأثیــر بگــذارد و بدیــن ســان در جریــان 
جنــگ روســیه علیــه اوکرایــن و مناقشــه بــا ایــاالت متحــده و 
اتحادیــه اروپــا، از مســکو حمایــت کنــد. از ایــن رو، موفقیــت در 
حصــول توافــق گاز نقطــه عطفــى در راهبــرد امریــکا در منطقــه 
بــه حســاب مــی آیــد زیــرا بــا ایــن توافــق، از بــروز جنــگ منطقــه ای 
کــه ممکــن اســت محاســبات ایــاالت متحــده را بــر هــم زده و ایــن 
کشــور را از اولویتهایــش دور کنــد، ممانعــت بــه عمــل مــی آیــد. 
همچنیــن در ایــن شــرایط امریــکا ســخت نیــاز دارد بــه اینکــه ثابــت 
کنــد کــه - علــی رغــم انتقــادات موجــود- از نقــش آفرینــی خــود 
در منطقــه نکاســته و میــدان را بــرای نقــش آفرینــی دیپلماســی 
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رقبــا خالــی نکــرده اســت در نتيجــه، نفــوذ ایــن کشــور در منطقــه 
همچنــان پــر رنــگ اســت. 

دوم: پیش نویس امریکا و مالحظات لبنان
ایــاالت متحــده تــاش دارد در مســأله ترســیم خــط مــرزی دریایــی 
و مخصوصــا در مــورد حــوزه هــای گازی میــان اســرائیل و لبنــان 
میانجیگــری کنــد. در اول اکتبــر 2022 میــادی دوروتــی شــیا ســفیر 
ــک پیــش نویســی را  ــار ی ــن ب ــرای اولی ــروت، ب ــاالت متحــده در بی ای
در مــورد تعییــن خــط مــرزی دریایــی بــه ریاســت جمهــوری لبنــان 
تســلیم نمــود. ریاســت جمهــوری لبنــان بــدون اینکــه از ماهیــت و 
ــن پیشــنهاد را  ــردارد، گفــت کــه ای ــرده ب ــن پیشــنهاد پ ــوای ای محت
بررســی خواهد کرد. بعد از آن، ریاســت جمهوری لبنان ماحظات 
خــود در مــورد ایــن طــرح پیشــنهادی را بــه میانجــی امریکایــی 
انتقــال داد. در زمــان اعــام حصــول توافــق، وضعیــت همچنــان 
ابهــام داشــت. زیــرا ریاســت جمهــوری لبنــان بــه ایــن موضوع اشــاره 
داشــت کــه اکثــر ماحظــات ایــن کشــور در طــرح پیشــنهادی لحــاظ 
شــده اســت. امــا روزنامــه اســرائیلی مدعــی بود که پیــش از نهایی 
شــدن طــرح پیشــنهادی، لبنــان از بســیاری از ماحظاتــی در مــورد 

طــرح پیشــنهادی داشــت، صــرف نظــر کــرده اســت.
پیشــنهادی  طــرح  در  درگیــر  واکنــش طرفهــای  بــه  نگاهــی  بــا 
توافــق، بــه واقعیتهایــی مــی رســیم کــه در اینجــا بــه طــور خاصــه 

وار بــه آنهــا مــی پردازیــم:
یــک. ایــن توافــق، یــک گام قابــل توجهــی در ســطح طرفهــای 
مذكور به حساب می آید. برخی از آن تمجید کردند و برخی دیگر 
از آن بــه منزلــه عقــب نشــینی در برابــر طــرف مقابــل یــاد کردنــد. 
امــا واقعیتــی کــه مســکوت مانــد ایــن بــود کــه توافــق لبنــان و 
اســرائیل بــر ســر پیــش نویــس طــرح تعییــن خــط مــرزی دریایــی، 
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یــک قــراردادی اســت کــه از لحــاظ زمــان و دســتاوردها منفعــت 
لبنــان، اســرائیل و ایــاالت متحــده را تامیــن مــی کنــد. ایــن توافــق 
درســت در زمانــی حاصــل شــده اســت کــه لبنــان بــا ســخت تریــن 
ــد  ــان اســت و ســخت نیازمن ــه گریب وضعیــت اقتصــادی دســت ب
راهــی اســت کــه اقتصــاد ایــن کشــور را از فروپاشــی کامــل نجــات 
دهــد. اکنــون و بــا حصــول ایــن توافــق، ســیگنالهای مثبتــی در 
خصــوص قریــب الوقــوع بــودن گشــایش اقتصــادی، گشــایش در 
مــورد بحــران بــرق، مالــی و امنیتــی لبنــان از خــارج مخابــره مــی 
شــود. بــه عنــوان نمونــه، ســفیر امریــکا در دیدارهــای اخیــرش بــا 
مســئولین لبنــان و همچنیــن در ســفرهایش بــه همیــن مســأله 
اشــاره داشــت. وی همچنیــن در پیــام تبــریک خــود بــه مناســبت 
توافــق مقدماتــى میــان طرفیــن لبنانــی و اســرائیلی بر ســر تعیین 
خــط مــرزی، اظهــار امیــدواری کــرد آینــده درخشــانی پیــش روی 
لبنــان باشــد. امــا علــی رغــم ایــن خوشــبینی هــا، برخــی دربــاره ایــن 
توافــق نگرانــی هایــی مطــرح کردنــد کــه جــا دارد نگاهــی بــه آنهــا 

داشــته باشــیم:
ــر اســاس اســنادی کــه از پیــش نویــس توافــق درز کــرده  الــف. ب
اســت، توافــق جدیــد میــدان گازی »قانــا«  را در اختیــار لبنــان قــرار 
مــی دهــد. امــا میزانــی از درآمدهــای آینــده ایــن حــوزه گازی یعنی 
ــه اســرائیل اختصــاص مــی دهــد. در عیــن  17درصــد درآمدهــا را ب
حــال، میــدان گازی »کاریــش« کــه در نزدیکــی دو میــدان گازی 
تامــار و لویاتــان اســرائیلی قــرار دارد، کامــا در اختیــار اســرائیل 

قــرار مــی گیــرد. 
ب. ایــن توافــق، هــم در لبنــان و هــم در اســرائیل بــا انتقادهایــی از 
ســوی جریانهــای داخلــی روبــرو شــد. در لبنــان نیروهــای سیاســی 
مــی گوینــد کــه دولــت لبنــان از نقطــه مــرزی ناقــوره و در نتیجــه 
از »خــط 29« کــه از نقطــه خشــکی در رأس الناقــوره آغــاز و در 
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امتــداد بــه ســوی دریــا، میــدان گازی »کاریــش« را قطــع مــی 
کنــد، عقــب نشــینی کــرده اســت و نتیجــه ایــن شــده اســت کــه 
ــار اســرائیل قــرار گرفتــه و لبنــان  ایــن میــدان گازی کامــا در اختی
بــا شــروطی بــه »خــط 23« رضایــت داده اســت از جملــه اینکــه 
شــرکتی کــه عملیــات اســتخراج را بــر عهــده مــی گیرد ملزم اســت 
میزانــی از درآمدهــای حاصــل از اســتخراج گاز بخــش جنوبــی »خــط 

23« را بــه اســرائیل بدهــد.
ج. عــاوه بــر همــه اینهــا، میــدان گازی کــه بــه لبنــان واگذار شــده، 
هنــوز در مرحلــه اکتشــاف قــرار دارد و اســتخراج و تجــاری ســازی 
گاز لبنــان بــه زمــان زیــادی نیــاز دارد. ایــن در حالیســت کــه حتــی 
قبــل از اعــان توافــق ســه جانبــه بــر ســر پیــش نویــس توافــق، 
اســرائیل عمــا عملیــات اســتخراج گاز از میــدان گازی »کاریــش« 

را شــروع کــرده بــود. 
دو. دســتاوردی کــه اســرائیل کســب نمــوده، بیــش از آن چیــزی 
اســت کــه نصیــب لبنــان شــده اســت. بــه موجــب ایــن توافــق، 
ــات، منافــع  ــا برقــراری آرامــش و ثب ــا ب ــن نمــوده ت ــو تضمی ــل آوی ت
اقتصــادی هــر دو طــرف تامیــن گــردد. همچنیــن اســرائیل خــود را 
بــرای ورود بــه بــازار کشــورهای تولیــد کننــده نفــت آمــاده ســاخته 
و بــه عنــوان یکــی از منابــع تامیــن گاز مــورد نیــاز اروپا مطرح اســت. 
و حتــی قبــل از اعــام رســمی ایــن توافــق، عمــا اســتخراج گاز از 
حوزه گازی کاریش را آغاز کرده اســت. »شــرکت انرژیان« در اوایل 
مــاه اکتبــر از آغــاز اســتخراج گاز از ســکوی شــناور در ميــدان گازی 
»کاریــش« خبــر داد. امــا در اســرائیل نیــز، هماننــد لبنــان، جریانهــا و 
نیروهــای سیاســی داخلــی مواضــع متفــاوت و تنــدی در مــورد این 
توافــق اتخــاذ کردنــد. در حالیکــه دولــت کنونــی ســخت در تــاش 
اســت تــا هــر چــه زودتــر ایــن توافقنامــه بــا لبنــان نهایــی و بــه امضــا 
برســد، مخالفتهــا از ســوی جریــان راســتگرا علیــه ایــن پیــش نویــس 
ــر ســر امضــای  ــدازی ب ــاال گرفتــه و احتمــال ســنگ ان توافقنامــه ب
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توافقنامــه نهایــی را تقویــت کــرده اســت. جــا دارد در اینجــا نگاهی 
گــذرا بــه ایــن مخالفتهــا داشــته باشــیم: 

الــف. بنیامیــن نتانیاهــو کــه نامــزد انتخابات آینده »کنســت« اســت، 
دولت الپید را متهم ساخته که در مقابل »حزب الله« کوتاه آمده 
اســت. وی همچنیــن تهدیــد کــرده اســت کــه اگــر در انتخابــات پیــروز 
شــود و دولــت راســتگرای جدیــد تشــکیل دهــد، بــه ایــن توافقنامــه 
پــای بنــد نخواهــد بــود. ایــن امــر فشــار بیشــتری بــر دولــت کنونــی 
وارد مــی کنــد. انتقادهــای نتانیاهــو به همینجا ختم نشــد بلکــه او از 
ایــاالت متحــده نیــز بــه خاطــر میانجیگــری در مســأله مناقشــه مــرزی 
دریایــی میــان اســرائیل و لبنــان انتقــاد کــرد و ایــن میانجیگــری را بــه 

منزلــه دخالــت در انتخابــات اســرائیل دانســت.  
ب. اســتعفای رئیــس هیــأت مذاکــره کننــده اســرائیل، یــک تحــول 
مهــم و نشــان از عمــق اختــاف داخلــی اســرائیل در مــورد متــن 
پیــش نویــس توافقنامــه اســت. وزارت انــرژی اســرائیل در 3 اکتبــر 
ــی  ــد کــرد. عل ــری را تأیی ــر اســتعفای اودی ادی 2022 میــادی خب
رغــم تأکیــد دفتــر نخســت وزیــری اســرائیل مبنــی بــر اینکــه اودی 
ادیــری در اعتــراض بــه اینکــه در جریــان واگــذاری مأموریــت گفتگو 
بــه ایلــی هولتــا رئیــس شــورای امنیــت ملــی اســرائیل، جایــگاه 
وی بــه عنــوان رئیــس تیــم مذاکــره کننــده نادیــده گرفتــه شــده 
و بــه همیــن دلیــل اســتعفا نمــوده اســت، امــا برخــی منابــع دلیــل 
اســتعفای او را مخالفت وی با توافقنامه مورد نظر می دانند. 

سوم: تغییر موضع »حزب الله« از تهدید به تمجيد
در گرماگــرم تمجیــد از ایــن رویــداد، حــزب اللــه نیــز از اقــدام دولــت 
لبنــان در گفتگــو و دســتیابی بــه ایــن توافق حمایــت کرد. نصرالله 
ــا اشــاره بــه ایــن مســأله گفــت: » مــا بایــد احتیــاط  در ســخنانی ب
کنیــم؛ هــر لحظــه ایــن امــکان وجــود دارد کــه برخــی طرفهــا نظــر 

https://www.maariv.co.il/news/politics/Article-949727
https://www.maariv.co.il/news/politics/Article-949727
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ــود. مــا  ــده ب ــن گفتگوهــا دشــوار و پیچی ــد. ای خــود را عــوض کنن
لبنــان پشــت  ابتــدا گفتیــم کــه در مســأله مطالبــات  از همــان 
دولــت خــود ایســتاده ایــم. و مــن همیشــه مــی گفتــم مــا مــی 
خواهیــم هــم بهــره ببريــم و هــم نفــت را اســتخراج کنیــم. وقتــی 
رســمی  رئیــس جمهــور، موضــع  جنــاب  و  لبنــان  مقامــات  کــه 
خــود مبنــی بــر تأییــد ایــن تفاهــم را اعــام مــی کننــد، ایــن یعنــی 
خواســته هــای مقاومــت نیــز بــرآورده شــده اســت و تــا آن زمــان 

بایــد همچنــان هوشــیار باشــیم«.  
حــزب اللــه در حالــی موافقــت ضمنــی خــود را ابــراز مــی کنــد کــه 
در موضعگیــری هــای قبلــی، بــر سرســختی در مذاکــرات تعییــن 
مــرز تأکیــد داشــت و هرگونــه عقــب نشــینی از »خــط 29« را کاما 
مــردود دانســته بــود. و بــرای دســتیابی بــه بیشــترین دســتاورد 
تأکیــد داشــت و بــر ایــن بــاور بــود کــه در ایــن راســتا، نبایــد بــه »خــط 
23« بــه عنــوان خــط مــرزی دریایــی میــان طرفیــن اکتفــا کــرد. حزب 
اللــه در ماههــای گذشــته بــا شــاخ و شــانه کشــیدن و بــه رخ 
کشــیدن قــدرت نظامــی و پهبــادی خــود، همــواره تهدیــد مــی 
کــرد کــه بــرای احقــاق حقــوق لبنــان پروایــی از ورود بــه هرگونــه 
»جنــگ خانمانســوز« نــدارد. حــال ایــن ســؤال پیــش مــی آیــد کــه 
علــی رغــم مواضــع ســختگیرانه ای کــه حــزب اللــه داشــت، چــه 
عواملــی ســبب شــد کــه اکنــون نرمــش نشــان داده و اینگونــه 

لــب بــه تمجیــد از توافقنامــه تعییــن خــط مــرزی بگشــاید. 
تعریــف و تمجیــد حــزب اللــه از ایــن توافــق، موضعــی اســت کــه 
ریشــه در مســائل داخلــی، منطقــه ای و بیــن المللــی دارد. در اینجــا 
بــه مهمتریــن عوامــل ایــن تغییــر موضــع حــزب اللــه مــی پردازیــم: 

بــرای کســب محبوبیــت در افــکار عمومــی:  یــک. فرصتــی 
حــزب اللــه کــه مخالــف هرگونــه گفتگــو بــا اســرائیل اســت، در 
مــورد توافــق تعییــن خــط مــرزی دریایــی بــا اســرائیل، موضــع 
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خــود را تغییــر داده اســت. حــزب اللــه نیــک مــی دانــد کــه اوضــاع 
معیشــتی و اقتصادی لبنان فاجعه بار اســت. اولویت اول همه 
لبنانــی هــا و مخصوصــا جریانهــای طرفــدار ایــن حــزب، رســیدگی 
بــه اوضــاع اقتصــادی اســت. بــه ویــژه اینکــه برخــی جریانهــا بــر 
ایــن باورنــد کــه حــزب اللــه بــا ســکوت در برابــر اوضــاع جــاری و 
ــا آنهــا، مســئول فروپاشــی  حمایــت از افــراد فاســد و ائتــاف ب
اقتصــاد کشــور اســت. از ایــن رو، تنــش زدایــی در جبهــه لبنــان و 
ســخن از اختیــار تــام دولــت لبنــان در تعییــن خــط مــرزی دریایــی بــا 
ــان  ــرای لبن ــز ب اســرائیل کــه احتمــاال دســتاوردهای اقتصــادی نی
ــرای حــزب  ــاز ب ــه کســب امتی ــه منزل ــال خواهــد داشــت، ب ــه دنب ب
اللــه نیــز هســت. و اینکــه حــزب اللــه در زمــان بحــران اقتصــادی 
در مســیر اســتخراج منابــع خــدادادی لبنــان مانــع تراشــی نکنــد، 
یــک دســتاورد بــرای ایــن حــزب بــه شــمار مــی رود چــون جلــوی 

انتقادهــا را در ایــن زمینــه خواهــد گرفــت.
دو. اظهــار حســن نیــت از جانــب ايــران و پیامهایــی كــه در 
ــکا، همــه طرفهــا  ــان دوره ای کنگــره امری ــات می ــردارد: انتخاب ب
را بــر آن داشــته تــا اندکــی کوتــاه آمــده و تمــام تــاش خــود 
را بــرای کســب دســتاوردی متمرکــز کننــد کــه موضــع آنــان را 
تقویــت کنــد. و احتمــاال اظهــار حســن نیــت از جانــب تهــران و 
ــر ســر حصــول توافــق تعییــن خطــوط مــرز  ــع تراشــى ب عــدم مان
دریایــی و اســتخراج نفــت و گاز، بــه ایــن امــر بــر مــی گــردد. هنــوز 
ــه تاشــهای  ــان ب ــران مهــم اســت و تهــران همچن ــرای ای ــا ب اروپ
ــه احیــای برجــام  ــا چشــم دوختــه اســت کــه اداره بایــدن را ب اروپ
ترغیــب نمایــد. و هیــچ بعیــد نیســت کــه ایــن نرمــش حــزب اللــه 
نتیجــه تفاهمــات پشــت پــرده میــان ایــران، اســرائیل و ایــاالت 
متحــده در راســتای پیشــبرد احیــای برجــام باشــد؛ بــه ویــژه اینکــه 
آزادی دو زندانــی امریکایــی در ایــران مــی توانــد نشــانه هــای 
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دیگــری از همیــن تفاهمــات باشــد. عــاو بــر آن، اخیــرا حــرف و 
حدیثهایــی مطــرح اســت مبنــی بــر اینکــه واشــنگتن قصــد دارد 
حســابهای بانکــی بلوکــه شــده دولــت ایــران را آزاد کنــد و اینکــه 
امریــکا بــه ایــران در مــورد افزایــش صــادرات نفــت بــه خــارج چــراغ 

ســبز نشــان داده اســت.  
ســه. معادلــه اقتصــاد در مقابــل ســالح: هرچنــد کــه »حــزب 
الله« ادعا می کند که ســاحهایش در کســب موفقیت تاریخی 
بــرای لبنــان، یعنــی تعییــن خــط مــرز دریایــی، نقــش داشــته اســت، 
امــا منافــع اقتصــادی کــه قــرار اســت از رهگــذر ایــن توافــق در 
آینــده نصیــب لبنــان شــود، اصــا بــا اســلحه و موشــک و امــکان 
اســتفاده از این تجهیزات برای تهدید تأسیســات و میادین گازی 
ســازگاری نــدارد. لــذا، احتمــال دارد در مرحلــه پیــش رو در روابــط 
لبنــان بــا جهــان خــارج، معادلــه ســاح رخــت بــر بســته و جــای آن را 

معادلــه اقتصــادی و انــرژی پــر کنــد. 

چهارم: رویکردها و موانع احتمالی
با توجه به مشکات قبلی و نیز منافع مشترک همه طرفهای 
ایــن توافــق، احتمــال دارد رونــد امضــای توافقنامــه نهایــی یکــی 

از ایــن رویکردهــا را در پیــش گیــرد: 
ــن توافقنامــه و امضــای آن  ــی کــردن ای ــک. رویکــرد اول: نهای ی
میــان لبنــان و اســرائیل پیــش از پایــان دوره ریاســت جمهــوری 
لبنــان کــه تمــام تــاش خــود را بــرای نهایــی ســاختن آن بــه کار 
بســته اســت. و در ایــن راه از فشــارهایی کــه امریــکا بــر تــل آویــو و 
بیــروت مــی آورد، مــدد مــی گیــرد. قدرتهــای جهانــی نیــز از توافق 
دو طــرف بــر ســر پیــش نویــس پیشــنهادی امریــکا، اســتقبال و از 

آن حمایــت کــرده انــد.
عــاوه بــر آن، درســت اســت کــه جنجالهــا در اســرائیل دربــاره ایــن 
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توافقنامــه همچنــان بــه قــوت خــود باقیســت، امــا حمایــت تمــام 
قــد واشــنگتن از ایــن توافقنامــه مانــع از آن خواهــد شــد کــه 
دولــت آینــده اســرائیل بــرای گنجانــدن شــروط خــود بــار دیگــر ایــن 
ــده را بگشــاید و رئیــس جمهــور منتخــب نخواهــد توانســت  پرون

ایــن توافقنامــه را بطــور کامــل نادیــده بگیــرد. 
ــن  ــدازی در مســیر نهایــی ســاختن ای دو. رویکــرد دوم: ســنگ ان
توافقنامــه و در نتیجــه موکــول کــردن آن بــه دوره بعــد از ریاســت 
جمهــوری فعلــی در هــر دو کشــور. همــه مســائلی کــه قبــا 
دربــاره پیچیدگــی محاســبات داخلــی، منطقــه ای و بیــن المللــی 
برشــمردیم، مــی توانــد مانــع از پیشــرفت در امضــای توافقنامــه 
نهایــی شــود. عــاوه بــر آن، بــه نظــر مــی رســد کــه طرفهــای ایــن 
توافــق، خــود را در برابــر معادلــه زمــان مــی بیننــد و وقــت چندانی 
هــم در اختیــار ندارنــد. لبنــان کــه تــا کنــون موفــق به انتخــاب رئیس 
جمهــور آینــده نشــده و بــر ســر تشــکیل دولــت نیــز توافقــی حاصل 
نشــده اســت، احتمــاال وارد یــک دوره خــأ ریاســت جمهــوری 
خواهــد شــد. و اســرائیل نیــز شــاهد نــزاع سیاســی میــان دولــت و 

اپوزیســیون اســت. 
در پایــان، مــی تــوان گفــت کــه تمــام طرفهــای داخلــی و خارجــی 
نیــاز داشــتند کــه چنیــن توافقــی حاصــل شــود. ریاســت جمهــوری 
در بیــروت و همچنیــن دولــت در تــل آویــو نیــاز داشــتند کــه در 
ــک دســتاورد  ــوان ی ــه عن ــداد را ب ــن روی واپســین روزهــای خــود ای
بحــران کمــر شــکن  ثبــت کــرده و فشــار  نــام خــود  بــه  داخلــی 
اقتصــادی را کــه تــا هــرج و مــرج فاصلــه چندانــی نــدارد، کاهــش 
ــز وجــود  ــی نی ــن حــال، هشــدارها و ســنگ اندازیهای ــد. در عی دهن
دارد کــه بــه عنــوان چالشــهای جــدی فــراروی امضــای ایــن توافــق 
ــان و  ــع داخلــی لبن ــه موان ــوان ب ــه، مــی ت مطــرح هســتند؛ از جمل
اســرائیل و یــا موانــع خارجــی ماننــد بی ثباتیهای ژئوپلیتیک اشــاره 
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کــرد کــه همچنــان منطقــه را تهدیــد مــى كننــد و مــی تواننــد در 
آینــده ای نــه چنــدان دور مانعــی بــر ســر ایجــاد طرحهــای گســترده 
همــکاری در حــوزه انــرژی باشــند. در نتیجــه، چالشــها فــراروی ایــن 

توافقنامــه کــم نیســتند. 
اقدام »حزب الله« در تمجید از توافق با اسرائیل، از عمل گرایی 
ایــن حــزب حکایــت دارد کــه منافــع را بــر ایدئولــوژی خــود مقــدم 
ــر مــی دارد کــه ســقف  ــرده ب داشــته اســت. و از ایــن واقعیــت پ
مطالبــات »مقاومــت« و شــعارهای ایدئولوژیــک و انقابــی آن 
در برابــر منافعــی کــه ممکــن اســت بــه دســت آیــد، فــرو مــی ریــزد. 
و نمــی تــوان رونــد تعییــن خــط مــرزی را از عــادی ســازی روابــط و 
پیامدهــای آن بــر آینــده روابــط میــان لبنــان و اســرائیل کامــا جــدا 
دانســت؛ هرچنــد کــه ممکــن اســت ایــن روابــط شــکل همــکاری و 
منافــع مشــترک و تفاهــم هــای اقتصــادی و مالــی پیچیــده ای 
بــه خــود بگیــرد کــه  در بــازار خریــد و فــروش و اســتخراج نفت و گاز 
چــاره ای جــز آن نیســت. امــا ایــن مســأله نیازمنــد صلــح دراز مــدت 
اســت؛ بــه ویــژه اینکــه شــرکتهای خارجــی بــدون تضمیــن ایــن 
مســائل، تمایلــی بــه ســرمایه گــذاری در ایــن توافقنامــه نخواهنــد 
داشــت. و ایــن بــه طــور ضمنــی معنــای عــادی ســازی روابــط و 
تعهــد بــه حفــظ امنیــت و صلــح میــان دو کشــور را بــا خــود دارد؛ 

هرچنــد کــه حاصــل تــاش میانجــی امریکایــی باشــد.




