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و روز دوشتتنبه شتشتتته  ديبه ستترانمام رستت شتتدیزودتر از آنچه تصتتور   اريدر لبنان بستت دیجد ریوزانتخاب نخستت 
 یريششتتکل یراه را برا یرأ 09کرد و پارلمان لبنان با  نهيکاب ليرا  أ ور تشتتک «بیاد ی صتت ف»لبنان،  جمهورسيرئ

شده شناخته ندیفرا کیدر  شد،ی  غيتبل زيتصور و ن آنچهلبنان برخالف  دیجد نهيکاب ليهموار نمود. تشک دیجد نهيکاب
 ندیصورت شرف  تا فرا یسال شتشته تالش  تمرکز کیاس  که حداقل در طول  یدر حال نیصورت شرف  و ا یداخل

 یط یاتازه ريآن خارج شتتده و با حتف آرام  ردم  ستت یعيقدرت در لبنان از  دار طب یدول  و به طور کل یريششتتکل
 شود.

 جیو نتا یقانون ندیرا از فرا دشانیشد یتینارضا یو سعود ییکایآ ر ،یاظهارات  قا ات فرانسو یاز البال ميتوانی   ا
. بر مينيبشستترده ب راتييتغ مادیو  ا یاستيست یانمام کودتا یآنان را برا عيتالش وست ميتوانی  زيو ن میآن به دست  آور

سعود نيهم ساس  سال پ هایا سه  سعدالد06آبان  11) شيحدود  س  یریحر نی(  ضار  اضیوق  را به ر ریوزنخ اح
ود در  قام به کار خ یبعد با فشار  قا ات لبنان یرا به دستش دادند و البته کم یریوزکرده و نا ه استعفا از  قام نخس 

 شتتکدهیاند  یااروپا در ستت هیچهره شتتناخته شتتده اتحاد« ستتوالنا ریخاو» شيدو روز پ نيدول  ادا ه داد و هم سيرئ
ش :  نگزيبروک ضع»نو سهم کی قیدر لبنان از طر یآر ان  يو سهمشودی حقق نم یاهينظام  ا جا عه ر یاهي. نظام 

ستت س به برب  یو.« مياز آن اجتناب کن ميخواهیکه   بردی  یبه همان ستتمت ما  يو  ستتتق کندیشرفتار دور باطل  
ال کرده را دنب یحکو ت یشتشتتته انحالل ستتاختارها یها اه یکه ط یتياقل- یلبنان نيکرد تا در کنار  عترضتت هيتوصتت
س  سته ا  یقو»و  رديقرار ش -ا شا  یآنها حما یهااز خوا ستند چرا که ب یجد  یحما ستهیکند. آنان   از شيبرب ه

سمام و  شان از خود ان شان داده یک ارچگیرهبران ستار بازنگرن ستند و حت یاند. آنان خوا سر  ییرهاشعا یکل نظام ه
در لبنان   ابق آنچه توستت   «دیجد یهاجنگ»توستتل به  دهیاز ا یاو حت«. بودند یکه  شتتخصتته بهار عرب اندداده

س ، حما یپردازیتئور یسيانگل« کالدور ی ار» سوالنا در ا  یشده ا سرائ ليتحل نیکرد.  شکارا با  نافع ا  ليکه آ
 یلمللانيخواند و بر ضرورت  قابله ب زيآ صلح یروندها یناکا  انهالله در لبنان را نش  ابق  دارد، سربرآوردن حزب

ود خ یهاچشم تواندینم یالمللنيخود خارج شده و جا عه ب ريهاس  از  سلبنان سال»نوش :  یکرد. و ديبا آن تأک
 «ببندد.  يواقع نیا یرا بر رو

  نهيروز شتشته پس از آنکه کاب یاس ؛ و انیفرانسه هم نما جمهورسيرئ« ا انوئل  اکرون»در اظهارات  ريخ  س نیا
در  نهيکاب لي أ ور تشتتک «یآور پارلمانالزام یهایزنیرا»که با  یشتتد فرد ی دع اف ،یدر لبنان تحقق  «یوحدت  ل»

س  را نم شده ا سدیلبنان  س س شف  تحوشنا س»شده در  یآورجمعوجوه  لی! و  ه در لبنان  وکول ب «دريکنفرانس 
 «.در لبنان  سا حه نخواهم کرد یاسيطبقه س نی ن با ا»انمام اصالحات اس  و اضافه کرد 
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سيس یهالبنان اشرچه به لحاظ تعلق شروه دیجد نهيکاب کا ال از  ندتوایو  ن قه نم المللنيقدرت در ب یهابه بلوک یا
استتت  و  «یتوافق داخل» ؤثر بوده،  عمدتا   نهيکاب یريشدر شتتتکل آنچه یبه دور باشتتتد، ا ا به طور واقع یرونيب ريتأث
از  پس تواندی  نیو ا ميبنا  «یدول  وحدت  ل» ن،يشتتتيپ یهاول د یرا  انند برخ بیاد یدول   صتتت ف ميتوانی 

وجود دارد از  یادیز یخصتتتوک نکات شفتن نی. در انما ديبه آرا ش لبنان ب ،یبحران مهين  یستتتال شتتترا کیحدود 
 جمله:

 رييغت» یوابستتته به آنها، برا یاحزاب لبنان یو بعضتت یعرب یکشتتورها یو برخ هایبرب عيبه  وازات تالش وستت -1
س یساختارها سا ش «یا س یلبنان و در واقع فروپا سينظام  س یا سا ، 1009طائف  مانيو پ 1069 ی نبعث از قانون ا

شت ی قاو   و احزاب لبنان انیجر سآن،  بانيپ ساختار  سيحفظ  اند. ردهدنبال ک  یلبنان را با جد «یقانون روند»و  یا
ستعفا داد و به تممع یریحر نیسعدالد یوقت شته از  قام خود ا سال شت س ،يپ نیاديکنندشان در  در هفتم آبان  اه   و
ارج از خ یدولت یبه  عنا- طرفیدول  ب ليفرانستته و عربستتتان به ستتم  تشتتک کا،یوابستتته به  ثلث آ ر اناتیجر

 یریحر نیگزی ارس به ستتتم  جا 8 انیرفتند. ا ا همز ان جر -اقوام هيو بدون در نظر شرفتن ستتتهم اهچارچوب
 رداد  اه ۹۱در  ابید یبرساند. با استعفا یریوزرا به نخس  «ابیحسان د»روز پس از آن  ۳۵حرک  کرد و توانس  

ه و فرانستت کا،ی ثلث آ ر یصتتحب  کرد و از ستتو طرفیدول  ب یريشاز لزوم شتتکل گری تکور بار د انیشتشتتته، جر
 أ ور  یاحزاب لبنان اني  یزنیدر چارچوب را بیاد یو  صتت ف فتادياتفاق ن نیشتتد ا ا در عمل ا  یهم حما یستتعود

 شد. نهيکاب ليتشک

ستعفاحزب -2 شته با ا سال شت ستعفا یریحر یالله لبنان که هم در آبان  اه  ش  در بازش ابید ی خالف بود بعد از ا
ش  با بازش جمهورسيو رئ یآزاد  ل ی ارون شروهسيرئ عونشلي  نکهی الحظه داش ، کما ا یریوزبه نخس  یریحر
ضالع جر  ی وافق نبود و در نها یریحر ستقبل و حر یفرد یعرف  ی ارس رو 8 انیا شد، تا  کینزد یریکه به الم با

که در عمل و خارج از  اف ی ارس در 11 انیکه جر یاهل ستتن  را به دستت  آورد، توافق کردند و ز ان  یبتواند حما
 دحسنيس لهال یشف  آ دیوصف با نیتن داد. با ا بیاد یوجود ندارد، به  عرف طرفیب نهيکاب یريشقانون ا کان شکل

الله در زب. حدیآ رونيب بیبا  شخصات اد ین فردکرد تا از داخل آ  یری د یالبنان را به شونه یاسيصحنه س راللهنص
 -2نه  ،یانتخابات زودهنگام پارلمان-1دارم  -ستتته نه یريو به تعب- ختلف شفته بود که  ن ستتته خ  قر ز  یدارهاید

   رح شود، نه. کای رسفارت آ یکه از سو یهر کس -3نه  طرف،یدول  ب ليتشک

رد هوشمندانه عمل ک یاالله به شونهالله بود و البته حزبسه خ  قر ز حزب نیا  یدر عمل اتفاق افتاد توأم با رعا آنچه
صالح احزاب د شیتا خ  قر زها شد. در ا گریبا  نافع لبنان و   شته با ص ف اني  نیهم ان باق دا با  بیدا یانتخاب  

ته به وابس-قوات لبنان  نایجر یعنی خالف عون  ی ارون انی عناس  که فق  جر نیپارلمان به ا یکرس 128از  یرأ 09
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ن اس  آ انگريخود ب نیاند. ااجتناب کرده دیجد ریوزاعتماد به نخس  یاز دادن رأ نياز  ستقل یو بعض -جعمع ريسم
کاد  یچهره اقتصتتاد کیکه  بیاد یکه  صتت ف  خوردارهم بر کي لماتیدر عرصتته د ییاستت  و از قدرت باال کيو آ

 ارس و شخص  8 انیاعتماد جر یادیاو تا حد ز نکیارو دارد. هم شيپ ابیبه نسب  حسان د یراه هموارتر باشد،ی 
سنيس الله یآ دارد و  خالفان  یجد اني ارس هم حا  11 انیرا دارد و در جر جمهورسيرئ عونشلينصرالله و   دح

 هند داد.خوا ليرا تشک یکوچک  ياقل م،یشاهد بود ابی اهه د 0دول  برخالف آنچه در دوره 

ص ف -3 س  جر یبه  عنا بیاد یانتخاب   ض» انیشک ستفاده از   زين «نیادي  ني عتر س . فر ول ا  یراب دانيه
. شودیناخواه کنار شتاشته  سوالنا هم به آن اشاره شده بود، خواه ریشونه که در  قاله خاوآن ر،يفراش راتييبه تغ دنيرس

سن    یاز حما تواندینم گریروش د نیچرا که ا شد و ا برخورداراهل  س  که ن یدر حال نیبا شک یروهايا  دهدهنليت
به  دنيرستت یبرا دانيو پرونده توستتل به   شتتودیجمع   ریناشز دانياز دو شروه المستتتقبل و قوات بودند. لتا   داني 

شته   راتييتغ ساس   نیو بر ا شودیکنار شتا ش یکه برا ییشف   اجرا توانیا  یاحطر  قاو  شدن  دهيبه چالش ک
سدی  انیشده بود، پس از ده  اه با اعتراف به قدرت  قاو   به پا خب پارلمان  نت» اکرون شف :  روزید نکهی. کما ار

ه هستت  و  ردم هستتتند ک یعوض شتتود. انتخابات پارلمان دیبا یاستتيکه کل طبقه ستت میيبگو ميتوانی ردم استت  و نم
اطبه ق یبزرگ برا یاستتيستت یروزيپ کی نیو ا.« کنندی  مادینو اشر اراده آن وجود داشتتته باشتتد، ا یاستتيستت  يواقع
 .باشدی قاو     ژهیو به و هایلبنان

 دیشتتد شیو افزا یارزش پول  ل دیفرو رفته استت ، کاهش شتتد یقيعم یالبته ا روز لبنان در  شتتکالت اقتصتتاد -1
ضع یی واد بتا م يق صاد  ياز و ساس کندی   یلبنان حکا یبد اقت صله در ف یی واد بتا م يشزارش، ق کی. برا ا

س . بر ا افتهی شیدرصد افزا 190حدود  - اه 19 یط یعنی- 1300 ريتا ت 1308 هر  ساس اشرچه اد نیا س ح  بیا در 
سيس صاد نيبا ز  یادیتا حدود ز یا س ح اقت س ، ا ا در   رد. اودا یروشيرا پ یپرسنگالخ  یشرا یهموار  واجه ا

 اف یو در ی ال یهایو بخشتتودش یشتارهیجلب ستتر ا ،ی وجود احزاب لبنان یاستتيتفاهم ستت هیانتظار دارد در ستتا
 .س ين بیاد  ي وفق یبرا یشانس کم ،یهموار داخل یفضا اني  نی. در ادشو سري  یخارج یهاکمک
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