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مقدمه
در این زمان که هر کدام از کشورهای منطقه و فرامنطقه با حبرانهای متعددی 
درگیر هســـتن�د و پیامدهای فزاینـــده رقابت میان امریکا و چین بســـیاری از 
مسائل کشـــورهای منطقه را – به طور مستقیم و غیر مستقیم – حتت تأثیر 
قرار داده است، و در این اوضاع که روابط ایران و امریکا از هیچ ثب�ایت برخوردار 
نیســـت و طرفین گاه بر سر مسائل هســـته ای به توافق یم رسند و برجام را 
امضـــا یم کنن�د و گاه آن را نقض یم کننـــ�د، حبرانهای پیایپ لبن�ان اعم از حبران 
انرژی و برق و همچنین حوادث »طیونه« و تنشـــهای امنیتی ناشی از آن، بار 
دیگر انظار جهانیان را متوجه لبن�ان کرد؛ کشوری که اختالفات داخلی میان 
جریانهای سیاســـی و وجود منافـــع ژئوپلیتیک خارجی حبرانهـــای اقتصادی و 
سیاســـی زیادی را رقم زده و دیر زماین اســـت که این کشور از افزایش حبرانها، 
عدم ثب�ات و نابساماین داخلی و خارجی رجن یم برد و به محض اینکه از درگیری 
با یک حبران قامت راســـت یم کند، یک حبران سخت تری از راه یم رسد و به 
 2 حبرانهای موجود کشـــور افزوده یم شـــود. این حبرانها در ابت�دای ســـال 019
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میالدی به شکل بسیار پر رنگی خودنمایی کردند. علی رغم اینکه توافقات به 
وجود آمده در خصوص تشکیل دولت لبن�ان، اندکی گشایش به وجود آورده 
است، اما شواهد نشـــان یم دهد که چالشها و مشکالت بســـی فراتر از راه 

حلهای موجود است. بن�ابراین، چندان نیم توان به بهبود اوضاع امیدوار بود.

در این پژوهش تالش خواهیم کرد تا به پرسشـــهای اساســـی در مورد اوضاع 
حبراین لبن�ان و مهمرتین نشـــانه های اقتصادی، سیاســـی و امنیتی این حبرانها، 
و نیز درباره چالشـــها و مشکالت کنوین لبن�ان پاسخ دهیم و در نتیجه، بتوانیم 

مهمرتین شاخص هایی که آینده لبن�ان را برایمان ترسیم یم کنن�د، را بیابیم.

نخست: بحرانهای درهم تنیده و راه حلهای دور از دسترس
کشـــور لبن�ان در حالی به پیشـــواز ســـال نو یم رود که با حبرانها و چالشـــهای 
اقتصادی و مالی عدیده ای دست در گریبان است و تظاهرات خیاباین مردم 
که اواخر ســـال ٢٠١9 میالدی شروع شد چنان گسرتش یافت که این کشور 
را وارد وضعیت فوق العاده کرده است. عالوه بر آن، انفجار ویرانگری که در 
٢٠ میالدی شهر بیروت را لرزاند به مشکالت اقتصادی کشور  آگوست ٢٠

دامن زد.

1. ابعاد و نشانه های حبران اقتصادی و حبران انرژی در لبن�ان

در حال حاضر، لبن�ان با یکی از بدترین حبرانهای اقتصادی جهان درگیر است. 
برخالف علل ریشه ای و ســـاختاری طوالین مدیت که ناشی از عوامل داخلی و 
خارجی و گســـرتش فساد فزاینده در سیســـتم اقتصاد لبن�ان است، در حبران 
کنوین عوامل دیگری نیز دخیل است که ناشی از سیاست های پولی و بانکی 
اســـت و همانطور که انتظـــار یم رفت، پیامدهـــای زیانب�اری از خـــود برجای 
٢٠ میالدی، به میزان 95.6  گذاشـــته اســـت. بدهی دولت تا پایان ســـال ٢٠
میلیارد دالر )١7.7 درصد از تولید ناخالص داخلی( رســـیده بود که نسبت به 
بدهی دولت در سال ٢٠١9 میالدی حدود 5.3 درصد افزایش یافته است. ارز 
ذخیـــره بانک مرکزی در ربع اول ســـال ٢٠٢١ میالدی حـــدود ١7.5 میلیارد دالر 
٢٠ میالدی که حدود 3.3٠  اســـت که نسبت به میزان ارز ذخیره ای ســـال ٢٠
میلیارد دالر ختمین زده شـــده بود، کاهش چشمگیری به خود دیده است)١(. 

))(  وب ســایت الجزيرة، حل این بحرانها ممکن است چندین ســال زمان ببرد در حالیکه مهاجرت بهترین گزینه است.. 
.https://bit.ly/3b59RiX ،شهروندان لبن�انی در محاصره سه بحران ، )22 سپت�امبر )202م(، تاريخ بازدید: 0) اكتبر )202م

https://bit.ly/3b59RiX
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همه اینها سبب شده است که ارزش پول رسیم لبن�ان در مقابل ارزهای خارجی 
مخصوصـــا دالر امریکا، تقریبا ده برابر افت قیمت پیدا کنـــد)١(. در مقابل، بر 
٢٠ میالدی  اساس برآورد بانک جهاین، تولید ناخالص داخلی لبن�ان در سال ٢٠
به میزان ٢٠.3 درصد کاهش داشته است. گفتنی است که این شاخص در 
سال ٢٠١9 میالدی 6.7 درصد کاهش داشت. در عین حال، حبران زندگی در 
لبن�ان به سطیح رسیده است که زندگی شـــهروندان را حتت فشار قرار داده 
اســـت و شهروندان تقریبا 9٠ درصد قدرت خرید خود را از دست داده اند)٢(. 
خوش بینانه ترین برآوردها حاکی از آن است که لبن�ان برای برون رفت از حبران 
کنوین، حداقل به ١٢ سال زمان نیاز دارد)3(. این در حالیست که بد بینانه ترین 
برآوردها حاکی از آن اســـت که لبن�ان حداقل به دو دهه زمان نیاز دارد تا بتواند 

به اقتصاد خود سامان دهد.

همزمـــان، روابط اقتصادی لبن�ان با کشـــورهای منطقـــه و جهان کاهش یافته 
است. میزان مبادالت جتاری با کشورهای خلیج در طول ده سال گذشته به 
شکل چشمگیری افت کرده و از ساالنه 45٠ میلیون دالر قبل از حبران، به 5٠ 
٢٠ میالدی رسیده است و از میزان سرمایه گذاریهای  میلیون دالر در سال ٢٠
خارجی نیز به تدریج کاســـته شده است)4(. این کاهش روابط اقتصادی میان 
لبن�ان و دیگر کشـــورهای منطقه، اساســـا ناشـــی از این است که کشورهای 
همجوار لبن�ان نسبت به نقش »حزب هللا« و فعالیت های این حزب در داخل 
و خارج لبن�ان اعرتاض دارند و مسأله حمایت های بین املللی و منطقه ای برای 
خروج لبن�ان از حبران کنوین و یا کاهش شدت این حبران به خلع سالح »حزب 
هللا« گره خورده است. عالوه بر آن، فعالیت های خارجی این حزب و دست 
داشنت در عملیات قاچاق از گذرگاههای غیرقانوین میان لبن�ان و سوریه که 
حتت کنرتل نیروهای این حزب قرار دارد، و همچنیـــن حبران کنوین میان لبن�ان 

)(( Mona Yacoubian, “Lebanon: Assessing Political Paralysis,” Economic Crisis and Challenges for U.S. 
Policy, United States Institute of peace, )29 July, 202(م(, Accessed: (0 Oct, 202(, https://bit.ly/30iGQyh.
)2( The World Bank, “Lebanon Sinking into One of the Most Severe Global Crises Episodes,” amidst Deliberate 
Inaction, )( June, 202(م(, Accessed: (2 Sep, 202(, https://bit.ly/392DS(Q.
)3( Lebanon Economic Monitor, “Lebanon Sinking )To the Top 3(,”spring 202(, )pp.(2(, accessed: (2 Sep, 
202(, https://bit.ly/3Ghqgzd.

))( پایــگاه اســپوتنیک عربــی، با آمار و ارقــام.. حجم روابط اقتصادی میان کشــورهای خلیــج و لبن�ان.. آیا ایــن میزان بعد 
https://bit. ،از اظهارات شــربل و هبه تحت تأثیر قــرار می گیرد؟، )20 مــی )202م(، تاريخ بازدید: 2) ســپت�امبر )202م

.ly/3CcAjTG

https://bit.ly/30iGQyh
https://bit.ly/392DS1Q
https://bit.ly/3CcAjTG
https://bit.ly/3CcAjTG
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و کشورهای خلیج که به خاطر دست داشنت حزب هللا در قاچاق مواد مخدر 
به وجود آمده، مزید بر علت شده اســـت. وقتی از حبران لبن�ان سخن به میان 
یم آوریـــم، همه این مســـائل را باید در نظر بگیریم؛ چرا که همین مســـائل – 
حداقل-با وخیم تر ســـاخنت حبران لبن�ان، آهنگ فروپاشـــی نظـــام اقتصادی 
و مالی این کشـــور را تن�دتر ســـاخته و با بدنام کردن این کشور و ارگانهای آن 
سبب شده است که کشورهای منطقه ای و غریب در تعامل خود با لبن�ان جتدید 

نظر کنن�د.

عـــالوه بر حبران اقتصادی، حبـــران انرژی نیز در ماههای اخیـــر رخ نمود و دیگر 
خبشهای خدمات عمویم را حتت تأثیر قرار داد و توان نهادهای لبن�ان در تأمین 
خدمات الزم برای همه مناطـــق کاهش یافت. در نتیجه، میلیونها شـــهروند 
لبن�این از دسرتســـی به خدمات بهداشتی درماین و آب محروم شدند. همزمان 
شـــدن این مســـأله با حبران همه گیری )کوید-١9 ( تهدید بسیار جدی برای 

سالمت عمویم به شمار یم رود)١(.

2. راه حلهای پیشنهادی، مزید بر علت

درســـت در زماین که کشـــور با حبرانهای فزاینده اقتصادی دســـت به گریبان 
است و دولت هم نتوانســـته پیامدهای این حبرانها بر کشـــور را مهار کند، در 
ماههای اخیر حسن نصر هللا دبیر کل »حزب هللا« لبن�ان در چندین اظهارات 
خود برای برون رفت از حبران کنوین و کاهش شـــدت آن، بر گزینه های ایراین 
تأکید کرده است. در ابت�دا، او با استفاده از نهادهای وابسته به حزب هللا چند 
ابتکار را روی دست گرفت. گفتنی اســـت این نهادها یکی از متهمان ایجاد 
حبران مالی کنوین بوده و مورد انتقادهای فراواین قرار گرفتن�د. عالوه بر آن، این 
نهادها که در راستای خدمت به اهداف ایران و گسرتش نفوذ ایران در منطقه 
فعالیت دارند، با دور زدن نهادهای دولتی، ســـعی در ایجاد یک قلمرو نفوذ در 
داخل کشـــور لبن�ان دارند)٢(. در کنار این ابتکارها، حزب هللا از طریق سیستم 
بانکی موازی خود که مؤسســـه خیریه ای به نام »جمعیت قرض احلســـنه« 
است، اقدام به تأمین ارز یم کند. گفتنی است که این مؤسسه خیریه عالوه 

)(( Jared Malsin and Nazih Osseiran, “Beirut Port Explosion Fuels Lebanon’s Collapse,” The Wall Journal 
Street, )08 Aug, 202(م(, Accessed: (2 Sep, 202(, https://on.wsj.com/3A8XfCy.

)2( وب سایت صحيفة العرب، چگونه حزب هللا لبن�ان را ابزاری جهت اعمال نفوذ خود قرار داد؟، )09 جوالی )202م(، 
.https://bit.ly/3nrb9fM ،تاريخ بازدید: 2) سپت�امبر )202م

https://on.wsj.com/3A8XfCy
https://bit.ly/3nrb9fM
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بر اعطای وام در معامالت خود از دالر امریکایی استفاده یم کند. در کنار این 
خدمات شـــبه بانکی، حزب هللا کوپنهای غذایی در میان مردم توزیع کرد و از 
طریق ســـازمان »جهاد ســـازندگی« که یکی از شاخه های اجرایی این حزب 
است، برنامه های کشـــاورزی را روی دست گرفت. گفتنی است که جهاد 
ســـازندگی یکی دیگر از ابزارهای ایران اســـت که در تعدادی از کشـــورهای 
منطقه در زمینه ایجاد زیر ســـاختهای شهری و نظایم فعالیت دارد)١(. حزب 
هللا با این اقدامات غیر رسیم در تالش است از حبران به وجود آمده، به عنوان 
فرصتی برای کســـب شـــرعیت و تقویت پایگاه مردیم خود استفاده کند و 
با ایجاد سیســـتم اقتصادی جدید و بدیل، نقـــش ارگانهای دولتی را کم رنگ 
ســـازد که یب تردید این امر یم تواند نفوذ دولت در کشـــور را با خطرات جدی 

مواجه کند.

اخیرا و درست در زمانیکه حبران اقتصادی و حبران انرژی همچنان رو به وخامت 
یم گذاشت، »حزب هللا« اعالم کرد که یک نفتکش حاوی سوخت از ایران 
رهســـپار لبن�ان است. طولی نکشید که این حزب از رهسپاری نفتکش دوم و 
سوم خرب داد. بعد از این ماجرا، حزب هللا پیشنهاد جنجال بر انگیزی را ارائه 
کرد مبنی بر اینکه برای استخراج نفت در آبهای ساحلی لبن�ان، از یک شرکت 
ایراین کمک خواسته شود. در حبران انرژی لبن�ان، اقدامات حزب هللا از معادله 
تازه ای در سیاســـت لبن�ان و موازنه قوا در داخل و خـــارج لبن�ان حکایت دارد. 
زیرا محموله های نفتی که حزب هللا از آن به عنوان کمک بشر دوستانه ایران 
بـــه لبن�ان یاد یم کرد، در حببوبه شـــدت یافنت حبرانهـــای اقتصادی و خدمت 
رســـاین که لبن�ان و منطقه را در بر گرفته، اهداف اعالم نشده ای را دنب�ال یم 
کند که در راســـتای تمایل حسن نصر هللا در واردات سوخت از ایران و همان 
ایده ای که تقریبا یک ســـال قبل مطرح شـــد قرار دارد که از بیروت خواست 
برای عبور از حبرانهای اقتصادی با در پیش گرفنت سیاســـت نگاه به شرق به 
تقویـــت همکاریهای اقتصادی با ایـــران روی آورد. و یب تردید این نوع گرایش 
همان رویکرد اصلی ایران بعد از پیروزی انقالب در نگاه به جهان اســـت که 
غرب ســـتیزی و مبارزه با مظاهر غریب در آن جایگاه محوری دارد. در شرایط 

)(( Giulia Dal Bello, “Hezbollah’s Economic Initiatives in Collapsing Lebanon,” Global Risk Insights, )(5 
May, 202(م(, Accessed: (2 Sep, 202(, https://bit.ly/3DWOtKc.

https://bit.ly/3DWOtKc
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کنـــوین که لبن�ان اوضاع نابســـاماین دارد، »حزب هللا« بر این باور اســـت که 
کشور با نگاه به شرق، در بسیاری از خبشهای اقتصادی و حیایت از جمله نفت 
و گاز و دیگر عرصه های همکاری، روی ایران حساب باز کند. واضح است 
که اگر چنین طریح عملی شـــود، لبن�ان باید بهای بسیار سنگینی را برپدازد و 
منتظر عواقب سخت آن باشـــد)١(. در این زمان که انتظار یم رود چنین طرح 
و پیشـــنهادی منجر به کاهش مشکالت سوخت در لبن�ان شود، اما واقعیت 
این اســـت که این طرح نه یک راه حل پایدار برای از بیـــن بردن حبران انرژی و 
پیامدهای کنوین آن است، بلکه یک راه حل موقتی است که ضررهای آن بسی 
فراتر از فایده های مورد انتظار است. عالوه بر اقدامات و ابتکارات »حزب 
هللا« که برای تقویت جایگاه خود در داخل کشـــور اجنـــام یم دهد و قبال نیز 
به آن اشـــاره کردیم، استفاده این حزب از حبران سوخت در کشور و اقدام به 
واردات ســـوخت از ایران توســـط نفتکش های ایراین، یم تواند فصل تازه ای 
از حبرانهای مالی لبن�ان را رقم بزند. زیرا گذشـــته از سودهای کالین که حزب 
هللا و ایران از فروش ســـوخت -با قیمتی بسی بیشرت از قیمت واقعی آن - به 
لبن�ان به جیب یم زنن�د)٢(، اما آچنه از همه خطرناکرت اســـت، داد و ســـتد مالی 
خارج از چارچوب دستگاههای رسیم است که حنوه پرداخت آن هم روشن 
نیســـت. با اینکه احتماال به دلیل محدودیت های ناشی از حتریم امریکا، بهای 
این محموله های سوختی با پول لبن�این پرداخت شود، اما در نهایت این مقدار 
پول باید به دالر تب�دیل شـــده و بعد به دســـت ایران برسد. و تمایم این فرآیند 

خارج از چارچوب ارگانهای رسیم کشور لبن�ان صورت یم گیرد)3(.

3. ابتکار انتقال گاز و برق، و میزان نقش طرفهای خارجی در این حبران

بعد از اینکه »حزب هللا« از رهســـپاری نفتکش های ایراین حامل سوخت به 
ســـوی لبن�ان خرب داد، دوریت شـــیا ســـفیر امریکا در بیروت نیز از طرح خطوط 
انتقال گاز و برق از کشـــورهای مصر و اردن به لبن�ان خرب داد که قرار است از 
خاک سوریه عبور کند. این طرح در چارچوب یکپارچگی اقتصادی است که 

))( حســام عيت�انی، لبن�ان و مشــکل »نگاه به شــرق«، الشــرق االوســط، ))0 جوالی )202م(، تاريخ بازدید: 2) ســپت�امبر 
.https://bit.ly/3nmqGgR ،202م(

)2( رنا ســعرتی، میلیونها دالر سود حزب هللا از فروش مازوت، وب ســایت العربیه ، )02 اکتبر )202م(، تاريخ بازدید: )) 
.https://bit.ly/2YEh6Mt ،اکتبر )202م

)3( فارس خشان، اقدام نصر هللا همچون شوخى در عزاست، وب سایت النهار العربی ، )0) ژوئن )202م(، تاريخ بازدید: 
.https://bit.ly/2X8nREY ،2) سپت�امبر )202م

https://bit.ly/3nmqGgR
https://bit.ly/2YEh6Mt
https://bit.ly/2X8nREY
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در راستای تالشهای منطقه ای این سه کشور قرار دارد)١(. این طرح از ایده ای 
الهام گرفته شده است که بسیاری از حتلیلگران به آن باور دارند که برای ایجاد 
ثب�ات الزم در کشـــورهای منطقه و ایجاد توازن در مقابل نفوذ رو به گسرتش 
ایران در کشـــورهای منطقه از جملـــه لبن�ان، باید راه مانور دادن »حزب هللا« 
را سد کرد تا مبادا این حزب با نزدیک شدن به موعد انتخابات پارلماین لبن�ان 
از این اقدام خود در واردات ســـوخت اهداف انتخابایت خود را دنب�ال کند)٢(. 
برخالف آچنه به عنوان اهداف طرح انتقال گاز و برق به لبن�ان یاد شده است، 
باید گفت که این امر یک پارادوکس آشکاری در خود دارد و از چندین حلاظ 
نقض آشکار سیاســـت های منطقه ای و بین املللی به شمار یم رود. زیرا علی 
رغم تالشهای بین املللی و منطقه ای که در سالهای گذشته با هدف نظارت بر 
گذرگاههای غیر قانوین و ایجاد زیر ساخت امنیتی در مرزهای سوریه با لبن�ان 
صورت گرفته است )3( و کشورهای منطقه ای و فرامنطقه ای در مورد ایجاد 
ساز و کارهایی برای مقابله با فعالیت های قاچاق در مرزها به تفاهمایت دست 
یافته اند از جمله توافق اخیر ایاالت متحده، روسیه و اسرائیل در مورد برچیدن 
حضور نیروهای ایراین از مناطق شرق سوریه هم مرز با عراق که با هدف قطع 
راه مواصالیت ایران که از راه خشکی از مرزهای ایران تا سواحل دریای مدیرتانه 
در لبن�ان امتداد یم یابد، اما ادامه ورود محموله های ســـوخت ایراین از مناطق 
مرزی مجاور با ســـوریه به لبن�ان حکایت از آن دارد که این سیاست ها و ساز و 
کارها برای نظارت بر مناطق مرزی و گذرگاههای قاچاق کارآیی چنداین ندارد 
و تالشـــها برای مقابله با بازوهای نیابتی ایران در منطقه ناکام مانده است. در 
نتیجه و با عنایت به مطالبی که بیان کردیم یم توان گفت که موفقیت طرح 
انتقال گاز و برق به لبن�ان و توافقات اخیر در مورد منطقه »درعا« سوریه در 

کاهش نقش ایران در منطقه نیز با شک و تردیدهایی همراه است)4(.

))( وب سایت مرکز پژوهشها و مطالعات پیشــرو المســتقبل، چتر حمایتی امریکا، بازتابهای منطقه ای انتقال گاز و برق 
.https://bit.ly/3CdkVqd ،وادراتی لبن�ان از خاک سوریه، )06 سپت�امبر )202م(، تاريخ بازدید: )) اکتبر )202م

)2( چتر حمایتی امریکا، بازتابهای منطقه ای انتقال گاز و برق وادراتی لبن�ان از خاک سوریه، همان.
)3( ( )Sarit Zehavi & Eric R. Mandel, “The dangerous impotence of UNIFIL’s mission in Lebanon,” )(7 Sep, 
.Accessed: 22 Oct, 202(, https://bit.ly/3B9P6NG ,)م)202
)(( Lina Khatib, “Iran’s fuel shipment to Lebanon requires regional policy shift,” Chatham House, )20 Oct, 
.Accessed: 22 Oct, 202(. https://bit.ly/3B3Y6UJ ,)م)202

https://bit.ly/3CdkVqd
https://bit.ly/3B9P6NG
https://bit.ly/3B3Y6UJ
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دوم: بحران تشکیل دولت جدید میان رقابت و به بن بست کشاندن
محافل سیاسی داخل و خارج لبن�ان، نسبت به دولت جدید که در 10 سپت�امرب 
2021 میالدی به ریاست جنیب میقایت تشـــکیل شد، با خوش بینی محتاطانه 
واکنش نشان دادند. گفتنی است که بعد از استعفای دولت حسن دیاب در 
آگوســـت 2020 میالدی که در یپ انفجار بن�در بیروت روی داد، یب دولتی و بن 
بست سیاسی در کشور حاکم بود که در این میان افرادی چون مصطفی ادیب 
و سعد احلریری مأمور تشکیل کابینه شدند اما بعد از چندی انصراف خود را 

از این امر اعالم کردند.

1. دولت میقایت و تعامالت جریانهای داخلی لبن�ان

ســـراجنام در یپ توافقات به وجود آمده میان جریانهای اصلی که در دوره های 
گذشته تشکیل کابینه را به بن بست کشانده بودند، طلسم یب دولتی در لبن�ان 
شکست و جنیب میقایت از کابینه جدید خود رونمایی کرد. به نظر یم رسد که 
حزب هللا و هم پیمانان داخلی آن که از مهمرتین جریانهای مانع تشکیل کابینه 
در دوره های قبلی بودند، در دولت جدیـــد نیز نه تنها هیچ امتیاز راهربدی را از 
دست نداده اند بلکه این حزب عالوه بر تقویت جایگاه خود در داخل و خارج 
کشور، چندین وزارتخانه و نهاد دولتی و امنیتی مهم از جمله وزارت کار و حمل 
و نقل عمویم را در اختیار گرفته است که هرچند ماهیت خدمات رساین دارد 
اما از اهمیت باالیی برخوردار است)١(. »حزب هللا« با در اختیار گرفنت این 
وزارت تسلط خود بر راههای خشکی، دریایی و هوایی را تضمین کرده است. 
یعنی اینکه این حزب بر طرح انتقال گاز طبیعی مصر از طریق اردن و سوریه 
به لبن�ان نظارت خواهد کرد. و همچنین با تســـلط بر فرودگاه بیروت، از آن 
برای عملیات قاچاق اســـتفاده خواهد کرد. عالوه بر آن، این حزب که قبال بر 
گذرگاههای غیر رســـیم تسلط داشت، گذرگاههای مرزی رسیم را نیز در 
کنرتل خود خواهد گرفت و پیامدهای این مسأله در آینده، امنیت کشورهای 
همسایه و مناسبات آنها با لبن�ان را حتت تأثیر قرار خواهد داد. گفتنی است 

)(( Tony Badran, “Lebanon’s New Hezbollah Government,” News Week, )(6 Sep, 202(م(, Accessed: (7 Sep, 
202(. https://bit.ly/3hNO6rK.
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هم اکنون نیز این مســـأله یکی از مســـائل اختالفی در محافـــل دیپلماتیک و 
سیاسی لبن�ان است)١(.

2. همگرایی قدرت های خارجی در تشکیل دولت لبن�ان

حبران سیاســـی و بن بســـتی که پیش از تشـــکیل دولت بر لبن�ان حاکم بود نه 
تنها ناشی از اختالفات قدرت های سیاسی داخلی لبن�ان بود بلکه انتظار برای 
توافق میان قدرت های بیـــن املللی و تأثیر آن بر اوضاع لبن�ان نیز ســـهم عمده 
ای در این مســـأله داشـــت. لذا یم توان گفت که دولت جدید لبن�ان حاصل 
همگرایـــی میان چهـــار قدرت بین املللی و منطقـــه ای یعنی ایاالت متحده، 
روسیه، فرانسه و ایران است. در حالیکه ایاالت متحده و روسیه از دور اوضاع 
را زیر نظر داشـــتن�د، هم زمان با تالشـــهای »حزب هللا«، فرانسه و ایران برای 
حصول توافق دســـت به کار شدند. بعد از گفتگوی تلفنی امانوئل مکرون با 
همتای ایراین خود یعنی ابراهیم رئیسی، در نتیجه همکاری میان فرانسه، ایران 

و »حزب هللا« بر سر تشکیل دولت لبن�ان توافقی حاصل شد)٢(.

این همگرایی فرانســـه-ایران از سیاست یک بام و دو هوای فرانسه در قبال 
مســـأله لبن�ان پرده برداشت. طرح یا ابتکار فرانســـه که بعد از حادثه انفجار 
٢٠ میالدی روی میز آمد، شکســـت خورد و  بن�در بیروت در ماه آگوســـت ٢٠
مکرون نیز احزاب و جریانهای سیاسی که مانع از اجرای این طرح شدند، را با 
ابزار حتریم حتت فشار قرار داد. بعدها، فرانسه با تغییر در رهیافت قبلی خود، 
بار دیگر بر تشـــکیل دولت لبن�ان – حتی اگر فاقد معیارهای مورد نظر ابتکار 
فرانســـه باشد-تاکید کرد و با جریانهای سیاسی سنتی که قبال آنها را به فساد 
متهم ســـاخته بود، وارد گفتگو شـــد و با تشکیل دولت میقایت تالش کرد بار 

دیگر همان طبقه سیاسی را بازتولید کند)3(.

))( جونی فخری، آغاز بکار دولت لبن�ان.. حزب هللا اینگونه وزارت کار را به خدمت می گیرد، وب ســایت العربیه ، )3) 
.https://bit.ly/3kIEwIA ،سپت�امبر )202م(، تاريخ بازدید: 7) سپت�امبر )202م

)2( تســنيم نيوز، رئیســی در تماس تلفنی با مکرون؛ تحریم های علیه ایران باید لغو شــود، ))) شهريور 00))ه.ش(، تاريخ 
.https://bit.ly/3znrbtb ،بازدید: 7) سپت�امبر )202م

)3( وب ســایت الشــرق األوســط، ابتکار فرانســه در بوته نقد، فراتر از تبریک به مناســبت تشــکیل دولت، )7) ســپت�امبر 
.https://bit.ly/39kzNX8 ،202م(، تاريخ بازدید: 7) سپت�امبر )202م(

https://bit.ly/3kIEwIA
https://bit.ly/3znrbtb
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3. چالشها و مشکالت پیش روی دولت نوپای میقایت

علی رغم اینکه در مسأله تشکیل دولت لبن�ان گشایشی روی داد، اما در کل، 
مردم لبن�ان زیاد به آینده خوشـــبین نیستن�د. زیرا فرصتی که تیم دولت نوپا در 
اختیار دارد، از چند ماه فراتر نیم رود. و بعید به نظر یم رسد که دولت میقایت 

با این فرصت اندک بتواند اصالحات ساختاری را آغاز کند.

چالش دیگری که فـــراروی دولت نوپا قرار دارد، افزایـــش تنش های امنیتی 
و سیاســـی است که ممکن اســـت لبن�ان را به بن بست سیاسی کشانده و نه 
تنهـــا به حبران دولت بلکه به حبران حاکمیت منجر شـــود. این تنش از پرونده 
حتقیقات کنوین درباره حادثه انفجار بیروت ناشـــی یم شـــود. و درســـت در 
زمانیکه دولت نوپای خنســـت وزیر میقایت در تالش است تا کشور را از حبران 
عمیـــق اقتصادی جنات دهـــد، »حزب هللا« قصد دارد ایـــن دولت را در یک 
تنگنای دیگر قرار دهد)١(. درگیریهای مســـلحانه اخیـــر »طیونه« و دیگر 
حوادث مسلحانه در کشور هرچند که برای ناظران اوضاع لبن�ان دور از انتظار 
نیست و نمونه کوچکرت تر آن را اخیرا در تنش های روستای خلده شاهد بودیم، 
اما اینگونه حوادث ناقوس خطر تازه ای را به صدا در آورده اســـت. عالوه بر 
آن، شـــاخص های منفی حکایت از آن دارد که کشور به سوی پرتگاه یب ثب�ایت 
در حرکت اســـت. از ســـوی دیگر، این درگیریها حاکی از آن است که نشانه 
هـــای آغاز فصل تـــازه ای در فضای لبن�ان خودنمایی یم کنـــد. از مهمرتین این 
نشانه ها، پر رنگ تر شدن اختالفات و صف بن�دی جریانها و احزاب سیاسی و 

موضعگیری بر اساس منافع آنها است)٢(.

عالوه بر آن، این درگیریها ثابت کرد که احنصار سالح به دست دولت، امری 
ناممکن است. و »حزب هللا« با استفاده از عاطفه و احساسات مذهبی مردم 
لبن�ان، به ترویج فرقه گرایی ادامه یم دهد و برای دســـتیایب به اهداف خود با 
ایجاد ناامنی، کشور را تا آســـتانه جنگ داخلی پیش یم برد و در همان مرحله 
نگه یم دارد. در شرایطی که کشورهای همجوار لبن�ان در صدد کاهش تنش 
های منطقه ای و جلوگیری از رو به رو شدن جریان های مختلف لبن�ان با حزب 

))( آسوشــیتدپرس، لبن�ان.. درگیری های پنجشــنب�ه و شــرط بن�دی های »نخبگان حاکم«، وب ســایت الحرة، )6) اکتبر 
.https://arbne.ws/30DJ9w9 ،202م(، تاريخ بازدید: 6) اکتبر )202م(

)2( محمد منصور، آرامش موقت.. بعد از درگیریهای بیروت نوبت کدام حادثه است؟ وب سایت المرصد المصری، )6) 
.https://bit.ly/3mVOBlk ،اکتبر )202م(، تاريخ بازدید: 6) اکتبر )202م

https://arbne.ws/30DJ9w9
https://bit.ly/3mVOBlk
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هللا هستن�د، حزب هللا و ایران برای رســـیدن به توافق مورد نظر خود در لبن�ان 
اقدام به باج گیری یم کنن�د. در حالیکه نزدیکی موعد انتخابات پارلماین که از 
نظر محافل داخلی و خارجی لبن�ان برای حل حبران اقتصادی و سیاسی فزاینده 
کشور از اهمیت خایص برخوردار است و نقطه آغاز تغییر و یا بازتولید قدرت 
در لبن�ان به شمار یم رود، اما از نظر ناظران، وضعیت کنوین کشور چندان نوید 
خبش نیســـت. زیرا علی رغم اینکه شورای وزیران با صدور بیانیه ای ٢7 مارس 
را به جای 8 یم ٢٠٢٢ میالدی برای برگزاری انتخابات تعیین کرده است)١( اما 
چندین سناریوی جدید مطرح است که احتمال تعویق و یا لغو انتخابات را نیز 
وارد یم داند. در اين ميان تفاوت دغدغه های هر کدام از احزاب و جریان های 

سیاسی بستگی به منافعشان دارد.

اولین سناریویی که تأخیر و یا لغو انتخابات را مطرح یم کند، اختالفات کنوین 
قانون اساســـی درباره اصالحات مربوط به جلـــو انداخنت انتخابات پارلماین 
لبن�ان اســـت که به تأیید شورای وزیران نیز رسیده است. و برخی از جریانهای 
سیاســـی به حمایت قانون اساسی صف بسته اند و عده ای هم به حمایت از 
فرمان ریاســـت جمهوری. و این صف بن�دی یم تواند لبن�ان خسته از حبرانها و 

مشکالت یب شمار را وارد فصل تازه ای از کشمکش های سیاسی کند.

ســـناریوی دوم نیز بر احتمال تعویق انتخابات آینده و نگراین »حزب هللا« از 
نت�ایج انتخابات ٢٠٢٢ میالدی حکایت دارد که ممکن است حزب هللا قدریت 
را که در جریان انتخابات پارلماین سال ٢٠١8 میالدی کسب کرده بود از دست 
بدهد. اولین نگرانیهای »حزب هللا« مربـــوط به پیامدهای حتوالت داخلی 
ناشی از »اعرتاضات اکترب« ســـال ٢٠١9 میالدی و نارضایتی های روز افزون 
ملت لبن�ان از نقش این حزب در حبرانهای کنوین است. لذا، حزب هللا از هم 
اکنون فعالیت های بسییج و خدمات رســـاین را روی دست گرفته تا مانع از 
کاهش آراء در حوزه های انتخابایت خود، در انتخابات پارلماین آینده شود. چرا 
که این حزب در محاسبات انتخابات پارلماین آینده، احتمال سناریوی عراق 
را محتمـــل یم داند)٢(؛ هرچند که بعید به نظر یم رســـد که - همچون عراق- 

))( وب سایت الحرة، لبن�ان: پارلمان با جلو انداختن موعد انتخابات موافقت کرد.. و باسیل تهدید به اعتراض می کند ، )9) 
.https://arbne.ws/2Zk3RA8 ،اکتبر )202م(، تاريخ بازدید: 22 اکتبر )202م

)2( حنا صالح، لبن�ان: سرنوشت انتخابات پارلمانی یا تقلب یا لغو انتخابات!، پایگاه اینترنتی الشرق األوسط، )07 اکتبر 
.https://bit.ly/3jcprOa ،202م(، تاريخ بازدید: 7) اکتبر )202م(

https://arbne.ws/2Zk3RA8
https://bit.ly/3jcprOa
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در لبن�ان نیز احزاب و جریانهای وابســـته بـــه ایران در انتخابات پارلماین آینده 
شکست خبورند. زیرا برخالف »حشد شـــعبِی« عراق که تقریبا نوپا است، 
»حـــزب هللا« از چندین دهـــه قبل، در خبشـــهای های سیاســـی، اجتماعی و 

اقتصادی لبن�ان ریشه دوانده است.

از این رو، انتخابات آینده از اهمیت خایص برخوردار است و همه جریانها نیز 
به پیروزی در آن چشـــم دوخته اند. به همین سبب این انتخابات یک چالش 
مهم در برابر دولت فعلی خودنمایی یم کند. اما درباره شرایط پس از انتخابات 
–صرف نظر از نت�ایج آن-باید گفت که وقوع هرج و مرج امری اجتن�اب ناپذیر 
است. زیرا اگر نتیجه انتخابات به نفع تیم »حزب هللا« رقم خبورد، حمایت 
جامعه جهاین از لبن�ان قطع یم شـــود و کشـــورهای عریب بـــه لبن�ان روی خوش 
نشـــان خنواهند داد. آمریکا هم بر تصمیمات ســـازمان هـــای مالی و پولی بین 
املللی ســـیطره دارد. اما اگر نتیجه انتخابات به نفع حزب هللا رقم خنورد، در 
این صورت یب تردید، این حزب به ابزارهای تهدید امنیتی و سیاسی متوسل 

خواهد شد.

سوم: مالحظات ژئوپلیتیک فراتر از راه حلهای موجود
در کنار نقش تعیین کنن�ده عوامل داخلی و تأثیر حبرانهای اقتصادی و سیاسی 
بـــر آینده لبنـــ�ان، برخی بر این باورند کـــه آینده لبن�ان در گرو مســـائل منطقه 
ای و بین املللی اســـت چراکـــه تمام راههای برون رفـــت از حبرانهای اقتصادی 
و معیشـــتی لبن�ان ریشه در راهکار سیاســـی محض دارد که غالبا به مسائل و 

حتوالت منطقه ای گره خورده است.

1. ایاالت متحده و پرونده توافق هسته ای با ایران

با خروج امریکا از افغانســـتان و روی کار آمـــدن حکومت طالبان، و همزمان با 
کنفرانس بغداد که تمایم طرفهای شـــرکت کنن�ده تالش داشتن�د نقش خود 
را در آینده منطقه برجســـته نشـــان دهنـــد، و میزباین بغـــداد از گفتگوهای 
ســـری میان برخی کشـــورها از جمله گفتگوهای ایران و عربستان سعودی و 
همچنین مذاکرات سه جانب�ه امریکا، روسیه و امارات متحده عریب که لبن�ان 
را نیز در دســـتور کار خود داشـــت، همه این رویدادها حکایـــت از آن دارد که 
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مسأله لبن�ان در این صف بن�دی ها نقش محوری دارد. و همه طرفها در کسب 
بیشرتین کارت ها برای گفتگوهای هسته ای وین سخت در رقابتن�د؛ چراکه 
موازنه قوا و نفوذ در منطقه بر اساس نتیجه این مذاکرات رقم خواهد خورد. 
و مسیر و حتوالت احتمالی این گفتگوها بر کاهش حبرانهای کنوین لبن�ان و یا 
بر وخامت آن و در نتیجه بر اوضاع کلی لبن�ان در آینده تأثیر گذار خواهد بود.

2. ابتکار فرانسه و اشرتاک منافع با ایران در لبن�ان

در چنین شـــرایطی، فرانســـه پیش از آنکه نتیجه مـــورد انتظار موفقیت آمیز 
گفتگوهای هســـته ای امریکا و ایران مشخص شود، ابتکار عمل به خرج داد 
و در تعامـــل با ایران در مورد برخی از پرونده های منطقه ای نرمش دیپلماتیک 
را در پیش گرفت؛ از حضور فرانســـه در کنفرانس ”همکاری و مشـــارکت“ 
بغداد و دستآوردهای سیاسی و اقتصادی که از توافق با جریانهای داخلی عراق 
نصیب فرانسه شـــد گرفته تا همگرایی فرانسه و ایران که بعد از کشمکش 
های داخلی لبن�ان، منجر به تشـــکیل دولت در این کشـــور شد. فرانسه انتظار 
دارد کـــه این نرمش ضمـــن اینکه در موفقیت گفتگوهای هســـته ای نقش 
مثبتی داشـــته باشد، منافع مشرتک این کشور با ایران را در مناطق نفوذ ایران 
یعنـــی عراق و لبنـــ�ان تضمین کند و نیـــز روابط تنگاتنگ خـــود را با نیروهای 
سیاســـی ســـنتی در لبن�ان حفظ نماید. در نتیجه، پاریس یم تواند در معادله 
نوین خاورمیانه جایگاه ویژه ای داشـــته باشـــد. علی رغم اینکه هماهنگی و 
موضع مشرتک فرانسه با ایاالت متحده زمینه را با همکاری ایران برای تشکیل 
دولت لبن�ان مســـاعد ســـاخت، اما بالفاصله بعد از رونمایی از دولت جدید 
لبن�ان، تنش بر سر منافع و نفوذ میان فرانسه و ایاالت متحده باال گرفت که 
حبران زیردریایی های اســـرتالیایی نمونه آن اســـت که فرانسه از آن با عنوان » 
دیپلماسی از پشت خنجر زدن« توســـط امریکا یاد کرد که در یپ نقش آفرینی 
فرانسه در لبن�ان صورت گرفته است و فرانسه نیز نسبت به این امر واکنش 
نشـــان داد که امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه، از جنیب میقایت خنست 
وزیر لبن�ان در اولین سفر خارجی اش که به فرانسه صورت گرفت، استقبال 

کرد)١(.

))(  اسپوتنیک عربی، پیامدهای ائت�الف زیردریایی ها.. بعد از تنش میان فرانسه و امریکا، لبن�ان گزینه های سختی در پیش 
.https://bit.ly/3CckCfg ،دارد، )25 سبتمبر )202م(، تاريخ االطالع: 7) أكتوبر )202م
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3. بازگشت لبن�ان به جمع کشورهای عریب در گرو مالحظات امنیتی

با توجه به شرایط کنوین لبن�ان به عالوه برقراری مجدد روابط دوستانه پاریس 
با تهران، در سایه عقب نشـــینی راهربدی امریکا از مسائل خاورمیانه، شرایط 
منطقه به ســـوی تنش زدایـــی وآرامش متقابـــل پیش یم رود. و کشـــورهای 
منطقه هم در صدد کســـب کارتهای بیشـــرتی برای گفتگوها هستن�د با این 
هدف که تا آجنا که بتوانن�د اختالفات را از جمله اختالفات در مورد لبن�ان کنار 
گذاشته و به درگیریها پایان دهند و تا آجنا که ممکن است جلوی نفوذ ایران 
در لبن�ان را بگیرند که طرح انتقال برق و ســـوخت به لبن�ان آنطور که از نام آن 
پیداســـت با هدف تأمین گاز در این مرحله دشوار صورت یم گیرد، گواه 
بر همین امر اســـت. اما ســـؤال اساســـی که در اینجا مطرح است این است 
که طرحهای پیشـــنهادی به لبن�ان تا چه میـــزان یم تواند جلوی نقش ایران در 
منطقه را بگیرد و خیال کشورهای منطقه را از تهدیدهای امنیتی آسوده کند.

پاسخ به این سؤال چندان هم آسان نیست زیرا به مسائلی گره خورده است 
کـــه پیش از این درباره میزان موفقیت طرحهای انتقال گاز و برق به لبن�ان یاد 
کردیم. البت�ه تنشـــهای سیاسی و دیپلماتیک که اخیرا میان لبن�ان و کشورهای 
خلیج باالگرفته است نیز در این امر یب تأثیر نیست. چیزی از آغاز این تنشها 
نگذشـــته بود که دولت جنیب میقایت فـــاش کرد که »حزب هللا« بر دولت 
لبن�ان و مراکز تصمیم گیری و نهادهای امنیتی لبن�ان تسلط دارد. و این امر یم 
تواند اندک امیدی را که لبن�ان به دریافت کمک های کشـــورهای عریب داشت 
تا اقتصاد خود را از فروپاشـــی جنات دهد نیز به یأس تب�دیل کند. همانطور که 
ضعف سیاســـتگران و رهربان لبن�ان ثابت شده اســـت، نقش کنوین جامعه 
جهـــاین در جلوگیری از فروپاشـــی اقتصاد لبن�ان بـــدون در نظر گرفنت نقش 
»حزب هللا« و ایران در منطقه، نیز ثابت کرده است که حساب کردن روی 
گفتگوهـــای برجایم و بدنبـــ�ال آن – احتماال- گفتگوهـــای منطقه ای، یب 

فایده است.

چهارم: موفقیت ایران در گره زدن اوضاع لبنان به طرح منطقه ای خود
با توجه به مطالبی که گذشـــت، »حزب هللا« در تعیین اوضاع لبن�ان نقش 
پر رنگ و برجسته ای دارد. حتوالیت چون تشکیل دولت لبن�ان، روند گشایش 



نگاهی به آینده لبن�ان.. بحران های مزمن و چالش های احتمالی 17

با دمشـــق، ورود محموله های سوخت ایران به لبن�ان و در نهایت حوادث ١4 
اکترب ٢٠٢١ میالدی همه و همه داللت بر این امر دارد که لبن�ان با دولت جنیب 
میقایت وارد مرحله تازه ای شده است که در این مرحله، »حزب هللا« بازیگر 
اصلی میدان با استفاده از حتوالت منطقه ای، بین املللی و داخلی لبن�ان، ضمن 
گســـرتش هژموین خود، جایگاه سیاسی و اقتصادی خود را در لبن�ان تقویت 
نموده است و همچنان به عنوان بازیگر اصلی، سمت و سوی حتوالت کشور 

را مدیریت یم کند)١(.

با توجه به آچنه بیان شد، انتظار یم رود که ایران توسط »حزب هللا« بیش از 
این، آینده لبن�ان را به دســـت گیرد که سفر امیر عبد اللهیان وزیر امور خارجه 
ایران عالوه بر دستاوردهای اقتصادی که اعالم شد)٢(، پیامهای سیاسی اعالم 
نشـــده ای نیز دربرداشت. سفر عبداللهیان به بیروت از راهربد احتمالی ایران 
برای آینده لبن�ان و تمام منطقه پرده برداشـــت که ایران یم کوشـــد با استفاده 
از ابزار مناسبات اقتصادی اعتماد سازی میان ایران و کشورهای منطقه، این 

راهربد را حتقق خبشد)3(.

گفتنی اســـت که این ســـفر، تنها چند هفته بعـــد از آن صورت گرفت که 
عبداللهیان در »نشســـت بغداد برای همکاری و مشارکت« شرکت کرد و با 
مکرون رئیس جمهور فرانسه دیدار نمود. همچنین این سفر در زماین صورت 
گرفت که سیاست جامعه جهاین در مورد موضع امریکا در خصوص معافیت 
لبن�ان، مصر، اردن و ســـوریه از حتریمهای قانون سزار در پروژه انتقال برق اردن 
و گاز مصر از خاک ســـوریه به لبن�ان هنوز مشخص نیست. با در نظرداشت 
این واقعیت ها و همچنین با در نظرداشت حتوالت سیاسی و امنیتی یم توان 
گفت که سفرهای رسیم و غیر رسیم مقامات ایراین همگی با هدف تقویت 
نقش ایران در آینـــده لبن�ان و گره زدن لبن�ان با پروژه بزرگرت ایران صورت یم 
گیرد؛ به ویژه اینکه این ســـفر خبشی از دیدارهای منطقه ای بود که دمشق و 
بیروت جزیئ از برنامه های آن بود. همچنین این ســـفر در راستای تالش ایران 

))( احمد جابر، وضعیت هالل شیعی و وضعیت مخالفین آن، پایگاه اینترنتی المدن، )20 سپت�امبر )202م(، تاريخ بازدید: 
.https://bit.ly/3CpWm9l ،20 سپت�امبر )202م

)2( خبرگــزاری تســنیم، اهداف و پیام های ســفر امیرعبداللهیان به بیروت و دمشــق بــه روایت روزنامه لبن�انــی، )9) مهر 
.https://bit.ly/3CaYxxM ،00))ه.ش(، تاريخ بازدید: 20 اکتبر )202م

)3( تي آر تي فارســى، تاکید رئیســی بر ارتب�اط با کشــورهای همسایه و منطقه، )9) أكتبر )202م(، تاريخ بازدید: 23 اکتبر 
.https://bit.ly/3GerFqd ،202م(

https://bit.ly/3CpWm9l
https://bit.ly/3CaYxxM
https://bit.ly/3GerFqd
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جهت کسب امتیاز الزم برای دور هفتم گفتگوهای برجایم صورت گرفت 
و چندین پیام به کشـــورهای منطقه از جمله عربستان سعودی داشت و عبد 
اللهیـــان در اظهارت خود گفت که تهران نیم خواهـــد موازنه قوای کنوین در 
لبن�ان بر هم خبورد و نقش منطقه ای ایران هیچ ارتب�اطی با گفتگوهای برجایم 
نـــدارد)١(. به گفته عبـــد اللهیان، از نظر ایران حتریمهـــای امریکا و تالش برای 
محدود کردن نفوذ منطقه ای ایران در آذربایجان، افغانســـتان، عراق، ســـوریه 
و لبن�ان که همزمان با فشارهای غریب در پرونده مذاکرات برجایم صورت یم 
گیرد و ایران را برای بازگشت به مذاکرات حتت فشار قرار یم دهد، مسأله 

ای است که محاسبات ویژه خود را دارا است آن هم از دیدگاه ایران.

نتیجه گیری و نگاهی آینده نگر
با توجه به همه حتوالت و مسائلی که به آنها پرداخته شد، یم توان گفت که 
آینده لبن�ان کامال مبهم است. و تا زمانیکه قدرت های منطقه ای و بین املللی 
از لبن�ان به عنوان ابزار فشـــار، نفوذ و چانه زین در رقابت های دراز مدت چند 
جانب�ه استفاده یم کنن�د، با این اوضاع بغرجن داخلی و خارجی، وضعیت لبن�ان 

همچنان مبهم باقی یم ماند.

درباره شرایط داخلی لبن�ان باید گفت که دولت نوپای لبن�ان برآمده از موازنه 
قدرتهـــای داخلی و منطقه ای کنوین اســـت. پس چنین دولتی نـــیم تواند راه 
حل پایدار و ریشـــه ای برای حبرانهای لبن�ان ارائه کند. بلکه یک داروی مسکن 
موضعی اســـت که صرفا برخی از عالیم حبران لبن�ان را درمان یم کند اما یقینا 

از حل مشکالت اساسی لبن�ان عاجز است.

لبن�ان برای جلوگیری از فروپاشـــی اقتصاد خود به کمک های فوری بین املللی 
نیاز دارد و در این شرایط که چند ماه بیشرت تا برگزاری انتخابات پارلماین باقی 
نمانده است، با توجه به اینکه دریافت کمک های بین املللی به ماهها مذاکره 
نیاز دارد، بعید به نظر یم رســـد که دولت میقایت بتوانـــد در این مورد کاری از 
پیش بربد. عالوه بر آن، پیش شـــرط دریافت کمک های مالی بین املللی اجنام 
اصالحات داخلی، سیاســـی و اقتصادی است. و ســـرازیر شدن این کمک ها 

))( وب سایت المركزية، سفر عبد اللهیان به لبن�ان ناقض حق حاکمیت لبن�ان است، نه به اشغالگری ایران، )05 اکتبر 
.https://bit.ly/3p9(ifc ،202م(، تاريخ بازدید: 6) اکتبر )202م(

https://bit.ly/3p91ifc
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مشـــروط به برقراری مجدد روابط خارجی لبن�ان با کشورهای منطقه و جهان 
و همچنین اختاذ سیاســـت های خارجی هم راســـتا با قدرت های منطقه ای و 
بین املللی است. انتظار یم رود در این شرایط که موازنه قدرت به هم خورده 
اســـت، و »حزب هللا« در این وضیعت یب دولتی با ابزارهای سیاسی و با زور 
اســـلحه نفوذ خود را گســـرتش داده است، تنش ها و حتوالت اخیر، لبن�ان را 
با مخصمه بزرگی که همان خشـــم و نارضایتی مردیم اســـت، مواجه کند. با 
وجـــود چنین شـــرایطی، انتظار اینکه این دولت در آینده نزدیک یک نقشـــی 

کارآمد را بازی کند، یک انتظار بیهوده است.

علی رغم ترافیک دیدارهای دیپلماتیک در لبن�ان و انبوه راه حلهای پیشنهادی 
دیپلماتهای خارجی برای ســـامان دادن به اوضاع لبن�ان، اما واقعیت این است 
که منافع متضاد و پیچیده کشورهای همسایه لبن�ان تمایم معادالت قبلی را 
به هم یم زنـــد. از این رو، یم توان گفت که لبن�ان در آینـــده نیز با حبران های 

اقتصادی و سیاسی دست به گریبان خواهد ماند.
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