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  بین الملل  

 
رئی��س جریان ملی آزاد در لبنان، رئیس جریان المس��تقبل را هفته پیش 
به عهد شکنی متهم کرد و گفت کسی که اختیار تصمیم گیری ندارد، به 
تصمیمی که می گیرد نیز پایبند نمی ماند. میشل عون در گفتگو با روزنامه 
لبنانی األخبار درباره مس��ئله تعیین فرمانده جدید ارتش لبنان و فرمانده 
جدید سازمان امنیت داخلی این کشور گفت: »در دیدار 18 فوریه بین من 
و س��عد الحریری که در منزل او در مرکز بیروت صورت گرفت به مسئله 
تعیین رئیس جمهور لبنان نپرداختیم بلکه فقط درباره انتصاب ها صحبت 
کردیم. او مس��ئله را مطرح کرد و نظر من را درباره تمدید ریاست سرتیپ 
ابراهیم بصبوص در س��ازمان امنیت داخلی لبنان پرسید. من به صراحت 
گفتم با این تمدید مخالفم زیرا افس��ران الیق زی��ادی در نیروی امنیت 
داخلی وجود دارند. حریری، عماد عثمان یا سمیر شحاده را برای جانشینی 
بصبوص پیشنهاد کرد و گفت عماد عثمان را ترجیح می دهد. سپس از من 
پرسید چه کسی را برای فرماندهی ارتش ترجیح می دهید؟ من گفتم هم 
اکنون با خأل فرماندهی در ارتش مواجه هس��تیم زیرا وزیر دفاع هر زمان 
که اراده کن��د می تواند تمدید دوره فرماندهی ارتش را لغو کند ولی تعیین 
فرمانده ارتش در کابینه،  ب��ه فرمانده ارتش مصونیت می دهد. حریری از 
من پرسید آیا شما سرتیپ  ش��امل روکز را برای فرماندهی ارتش ترجیح 
می دهید؟ من گفتم بله. پس از این مذاکرات من به س��راغ حزب اهلل رفتم 
که با تعیین سرتیپ عثمان به ریاست سازمان امنیت داخلی موافقت کرد. 
نبیه ب��ری نیز با این انتصاب موافق بود و ولید جنبالط نیز مخالفتی با این 
انتصاب ها نداش��ت. من با حزب الکتائب و ح��زب »نیروهای لبنانی« نیز 
در ای��ن باره صحبت کردم و آن ها نیز موافقت کردند. پس از آن با حریری 
که در عربستان بود تماس گرفتم و موافقت همه احزاب را با آنچه درباره اش 
صحبت کرده بودیم به او اطالع دادم )تعیین عثمان به ریاست امنیت داخلی 
در مقابل تعیین روکز به عنوان فرمانده ارتش( و او گفت امش��ب یا فردا به 
بیروت می آیم تا صحبت کنیم ولی تا امروز به بیروت بازنگشته است. پس 
از آن فریبکاری ها و وقت کش��ی ها آغاز شد. از آن ها پرسیدم پس توافق 
چه ش��د و اینجا بود که هدف آن ها مشخص شد. طی این مدت تغییراتی 
در منطقه روی داد. من نمی خواهم علیه حریری حرف بزنم بلکه آنچه را 

روی داده بود گفتم. 
میشل عون در ادامه در خصوص وفا نکردن حریری به قولش گفت، »بله 
او به قولش پایبند نیست، کسی که اختیار تصمیم گیری ندارد، نمی تواند 

به تصمیماتش پایبند بماند.« 
  

 
جلسه چهار ساعته شورای وزیران لبنان به علت تداوم خأل سیاسی و نبود 
عزم جدی ب��رای انتخاب رئیس جمهور و حل اختالفات بین جریان های 
سیاس��ی به درگیری لفظی کش��یده شد. جلسه ش��ورای وزیران لبنان با 
درگیری لفظی بین »تمام س��الم« نخست و زیر و »جبران باسیل« وزیر 
امور خارجه درباره عملکرد دول��ت و وظایف رئیس دولت و اختیارات وی 
شروع شد.به گزارش روزنامه »السفیر«، جلسه اخیر کابینه لبنان در همان 
دقای��ق ابتدایی به هنگام ورود خبرنگاران ب��رای تصویر برداری، از روال 
عادی خارج ش��ده و به درگیری لفظی کشیده شد. سخن سالم خطاب به 
باسیل مبنی بر اینکه »هر وقت به شما اجازه صحبت دادم، صحبت کن« 

با واکنش شدید وزیر جریان مسیحی ملی آزاد روبرو شد.

بازتاب 

بحران سیاسی در بیروت به رکورد جالب توجهی رسید 

رییس جمهور لبنان چه کسی خواهد بود ؟
ثمانه اکوان – مارال بیابان پیما لبن�ان ای�ن روزه�ا در ش�رایط س�ختی ق�رار دارد. از ی�ک س�و انتخ�اب نش�دن

 گروه  بین الملل 
 رییس جمهور در طول یک سال گذشته است که جریان های سیاسی را به جان هم 
انداخته و از سوی دیگر اعضای گروه تروریستی النصره و داعش هستند که با نزدیک 

شدن به مرزهای این کشور سعی دارند با استفاده از زمینه مناسب به وجود آمده، کار برای اشغال این منطقه نیز را آغاز کنند.  
اگر نیروهای حزب اهلل تا به حال در مناطق  قلمون و در تپه های نزدیک به جوالن، مراقب مرزها نبوده و در عرسال نیز به جنگ 
و مبارزه با اعضای این دو گروه تروریستی نمی پرداختند، حاال مشخص نبود که این کشور چه سرنوشتی را دنبال خواهد کرد. 

برای اولین بار از پای��ان جنگ داخلی لبنان ک��ه از 1975 تا 1990 
طول کش��ید، لبنان بیش از 12 ماه اس��ت که رئیس جمهور ندارد و 
کارشناسان و تحلیلگران سیاسی بیم آن دارند که این کشور عربی 
کوچک تا زمانی که تحت تأثیر مناقش��ات منطقه ای به ویژه جنگ 
داخلی سوریه است، نتواند رئیس جمهور خود را انتخاب کند. از زمانی 
که دوره ریاست جمهوری میشل سلیمان رئیس جمهور پیشین لبنان 
در بیس��ت و پنجم ماه مه س��ال 2014 به پایان رسید، پارلمان این 
کشور 25 بار تالش کرده است حد نصاب دو سوم از 128 نماینده را 
که برای تش��کیل جلسه الزم است، گرد هم آورد اما تا کنون موفق 
 به این کار نش��ده است. هر بار که جلس��ه پارلمان برای رسیدن به

 حد نصاب رییس جمهور است، تشکیل می شود، عده ای از نمایندگان 
از گروه های مختلف سیاس��ی حاضر در لبنان، با حضور نداشتن در 
این مجلس، جلسات آن را با آبستراکسیون مواجه کرده و کار برای 

انتخاب رییس جمهور را سخت می کنند. 
اخیراً پیشنهاد تازه ای برای تشکیل جلسات و برون رفت از این بحران 
یک ساله پیشنهاد شده است که بر اساس نظرسنجی عمومی از مردم 
لبنان صورت خواهد گرفت. به گزارش وبگاه خبری دیلی نیوز، قرار 
است نظرسنجی گسترده ای در لبنان در مورد رییس جمهور برگزار 
شود و از مردم تنها یک س��ؤال پرسیده می شود: »شما چه کسی را 
شایسته پست ریاست جمهوری می دانید؟« جواب این نظرسنجی 
که قرار است در میان مسیحیان برگزار شود، در نهایت باید کار را برای 
نمایندگان گروه های سیاس��ی موجود در پارلمان آسان سازد. این 
نظر سنجی به این دلیل تنها در میان مسیحیان صورت می گیرد که 
به صورت سنتی، رییس جمهور این کشور یک فرد مسیحی است، 

نخست وزیر سنی است و رییس پارلمان نیز شیعه تعیین می شود. 
جلسات پارلمان اما در همین مدت که در حدود 6800 نفر در لبنان در 
این نظرسنجی شرکت می کنند، همواره با تعداد قلیلی از نمایندگان 

برگزار می ش��ود و حتی رایزنی های پش��ت پرده و سیاسی نیز راه به 
جایی نبرده اس��ت. آمار می گوید لبنان در حال حاضر 422 روز است 
که رییس جمهور ندارد و با این حال جلس��ات پارلمان نیز به سختی 
تش��کیل می ش��ود. به عبارت دیگر می توان گفت در حدود بیش از 
یک سالی که از تمام شدن دوره ریس جمهور قبلی، میشل سلیمان 
می گذرد، هیچ فردی در این پست قرار نگرفته و دو قوه همچنان با 

تنش و درگیر دست به گریبان  هستند. 
آخری��ن زمانی که لبنان بدون رییس جمه��ور مانده بود و تعداد این 
روزها تقریبًا به اندازه طول دوره اخیر بوده اس��ت، دوران 408 روزه 
در فاصله س��ال های 1988 تا 1989 بود از آن زمان تاکنون معمواًل 
بحران های به وجود آمده با نشس��ت های منطق��ه ای پایان یافته 
بود اما به نظر می رس��د این بار هیچ کدام از کشورهای منطقه ای و 
شخصیت های سیاسی در لبنان قصد ندارند با وجود تحوالت به وجود 
آمده در منطقه و لبنان و همچنین درگیری ها با گروه های تندرو، به 
خود آمده و راهی برای حل مس��المت آمیز این مشکل پیدا کنند. از 
روز هشتم ماه می سال گذش��ته تاکنون تالش های پارلمانی برای 
انتخاب رییس جمهور به شدت ناکام مانده است. دلیل این مسئله را 
می توان در بین گروه های سیاسی موجود در پارلمان یافت. جریان 
هشتم مارس که اکثر کرسی های مجلس را در دست دارند، از رهبر 
جریان جنبش ملی آزاد که رهبری آن بر عهده »میشل عون« است 
حمایت می کنند. حزب اهلل نیز حامی وی است اما جریان 14 مارس، 
پش��ت س��ر جریان »نیروهای لبنان« قرار گرفته اند و اعتقاد دارند 

»سمیر جعجع« گزینه بهتری برای ریاست دولت است. 
تا پیش از این هر گاه که انتخابات برای انتخاب رییس جمهور شکل 
می گرفت، این گروه های مسلح و حامیان مردمی گروه ها بودند که 
در نهایت نتیجه جلس��ه را تعیین می کردند این بار نیز موافقان هر 
گروه در هفته گذشته راهپیمایی هایی را در مقابل مجلس این کشور 
برگزار کردند و هر کدام از نامزد مورد عالقه شان دفاع کردند. این 
بار تهدید علیه امنیت لبنان در این راهپیمایی ها دیده نش��د اما به 
خیابان ریختن مردم کار برای گروه های افراطی تروریس��تی را 
آس��ان تر می سازد و به این ترتیب اس��ت که انتخاب رییس 
جمهور در ش��رایط فعلی لبنان، باید در اولویت گروه های 

سیاس��ی باش��د.این تنش ها در میان کابینه نیز سرایت کرده است. 
»تمام سالم«، نخس��ت وزیر لبنان، از هم اینک با برخی از تنش ها 
در داخل کابینه خود روبه رو شده است و این مسئله کار برای اجرای 
مسایل دولتی را نیز با مشکالت زیادی رو به رو ساخته است. جامعه 
لبنان که فرقه های متعددی در آن زندگ��ی می کنند، عمدتا میان 
طرفداران جنبش ش��یعی قدرتمند حزب اهلل که از حمایت سوریه و 
ایران برخوردار اس��ت و ائتالف تحت رهبری سعد حریری نخست 
وزیر سابق لبنان که از حمایت های آمریکا و عربستان سعودی بهره  

می برد، تقسیم شده است.
طرفداران حزب اهلل در لبنان از رژیم بشار اسد رئیس جمهور سوریه 
حمایت می کنند و شماری از نیروهای حزب اهلل نیز در کنار نظامیان 
ارتش سوریه با شورشیان این کش��ور مبارزه می کنند و طرفداران 
ائتالف تحت رهبری س��عد حریری منتقدان سرس��خت بشار اسد 
هستند. هم جنبش حزب اهلل و هم ائتالف سعد حریری متحدانی در 
جامعه مسیحیان لبنان دارند به همین علت اقلیت مسیحیان لبنان 
نیز که 40 درصد از جمعیت این کش��ور را تش��کیل می دهند، دچار 

دو دستگی شده اند.
در هفته گذشته به نظر می رس��ید کار با برگزاری نظرسنجی میان 
مس��یحیان کمی آسان تر شود. قرار اس��ت این نظرسنجی در میان 
مسیحیان، مشخص سازد که کدام یک از رهبران مسیحیان در لبنان 
مقبولیت و محبوبیت بیشتری دارد و با شناسایی رهبران جریان های 
مختلف در جامعه مسیحیان، کار برای انتخاب رییس جمهور نیز با 

پیشرفتی مضاعف همراه باشد. 
این نظرس��نجی که قرار اس��ت به زودی برگزار ش��ود باعث بروز 
اختالفات بیش��تری در لبنان ش��ده است. بس��یاری از رهبران 

لبنانی در جریان های مختلف به این نوع نظرسنجی اعتراض 
کرده اند. دلیل آن ها این اس��ت که این نظرس��نجی بر پایه 

قانون و همچنین قانون اساسی این کشور نبوده و دارای 
هیچ راهکار و راه حلی نیس��ت که بتوان میزان صحت 

و سقم آن را مورد بررس��ی قرار داد. رییس جمهور 
اس��بق، »امین جمیل« و رهبر حزب »کتائب« 
 که از احزاب دس��ت راستی و سنتی لبنان است، 

بر این عقیده است که رفراندوم، قانون اساسی لبنان را مورد تمسخر 
و ریشخند می دهد و موجودیت آن را با مشکل مواجه می سازد. 

رهب��ران دیگر در حزب های مش��ابه نی��ز هر کدام ب��ه نحوی این 
نظرس��نجی را زیر س��ؤال برده اند. بس��یاری از رهبران احزاب نیز 
 بیان کرده اند که با وجود اینکه رفراندوم را مفید می دانند، نتایج این 
همه پرسی نمی تواند تغییری در سیاست های آن ها به وجود بیاورد و 

تصمیم آن ها تغییر پیدا نمی کند. 
ای��ن نظرس��نجی در نهایت کار را ب��ه انتخاب بی��ن دو رهبر گروه 
مس��یحیان می اندازد یکی از آن ها »سمیر جعجع« است و دیگری 
»میش��ل عون«. با این ح��ال این انتخاب ممکن اس��ت اختالفات 
قومی و قبیله ای را نیز در لبنان با تنش دیگری مواجه سازد. از دیگر 
 رهبران سیاسی که با این رفراندوم مختلف هستند، می توان رهبران 
گروه های سیاسی مس��لمان را در مجلس نام برد که اعتقاد دارند با 
این اقدام قانون اساس��ی کشورش��ان از بین رفته و روند و مکانیسم 
جدی��دی در انتخاب رییس جمهور پدید می آید که می تواند در دوره 
های بعدی نیز کشور را به سمت مشکالت پیش تر هدایت کند. یکی 
از کسانی که در گروه مسلمانان، به فکر انتقاد از این روند است، »ولید 
جنبالط« است که بر این عقیده است این اقدام انتخاب رییس جمهور 

بر اساس قانون اساسی را به شدت تهدید می کند. 
در نهایت چه این انتخابات و همه پرس��ی برگزار شود یا کار بر عهده 
انتخاب رییس جمهور بر اساس رای نمایندگان مجلس باشد، بسیاری 
از کش��ورهای جهان و متفکران و نظریه پردازان سیاسی در لبنان و 
دیگر کشورها بر این عقیده هس��تند که اختالفات، کار را به نهایت 
بحران امنیتی در کشور می اندازد. تنها وحدت بر پایه قانون اساسی 
و کوتاه آمدن از برخی خواس��ته ها و البته، توجه نکردن به خواس��ته 
کشورهای عربی دیگر از جمله عربستان است که می تواند این بحران 

را برای همیشه از لبنان دور سازد.

انتخاب دولتم�ردان در هر کش�وری، از مهم ترین رویداد های سیاس�ی 
محسوب می ش�ود که نشان از ثبات و اقتدار سیاس�ی در آن کشور دارد، 
این درحالیس�ت که،  با گذش�ت بیش از 12 ماه و تش�کیل 25 جلسه در 
پارلمان لبنان، نمایندگان هنوز موفق به انتخاب نشده اند تا رئیس جمهور 
این کشور را انتخاب کنند. نظر شما چیست؟ چرا لبنانی ها همچنان موفق 

به انتخاب رئیس جمهور نشده اند؟ 
حوادث صورت گرفته در لبنان در سال های اخیر تأثیر مهمی در این بی تصمیمی سیاسی 
داشته است که می توان در این خصوص به چند مورد اشاره کرد: اواًل، مهم ترین اتفاقی که 
در س��ال های اخیر در لبنان اتفاق افتاد، ماجرای ترور »رفیق حریری«، نخست وزیر وقت 
این کشور در س��ال 2005 بود. چراکه این عملیات تروریستی موجب شد تا فضای داخلی 
لبنان به شدت تحت الشعاع این حادثه قرار بگیرد. دوما، جنگ 33 روزه لبنان و تحمیل این 
 جنگ  از جانب رژیم صهیونیس��تی به ملت لبنان نیز فضای سیاسی حاکم بر این کشور را 
دس��ت خوش تغییر داد و موجب شد تا فعالن سیاسی این کشور به دو دسته تقسیم شوند؛ 
گروه 14 مارس و گروه 8 مارس. این دو گروه به عنوان دو جریان رقیب سیاس��ی در لبنان 
فعال ش��دند که در چند س��ال اخیر و با مداخله کش��ورهای خارجی در لبن��ان، به منظور  
تأثیرگذاری بر فضای سیاسی این کش��ور، باعث شد فضای بی تصمیمی و بالتکلیفی در 
دوره های اخیر، استمرار پیدا کند. در نتیجه، ما امروزه شاهدیم که این اختالفات شدت پیدا 
کرده و پس از یک سال و نیم، فضای سیاسی لبنان در جهت تعیین رئیس جمهور این کشور 
با مشکالت سیاسی و عدیده ای روبه رو شود. در واقع، از آنجایی که جمعیت لبنان یکدست 
نیست � 40 درصد مسیحی، 30 درصد مسلمان شیعه، 25 درصد مسلمان سنی،  5 درصد 
دروزی و حدود یک درصد کرد- قانون اساسی این کشور به این گونه است که رئیس جمهور 
باید از بین مسیحیان، نخست وزیر از مسلمانان سنی و رئیس پارلمان از بین فعاالن سیاسی 
شیعه انتخاب شود. اما با توجه به سیستم انتخاب رئیس جمهور لبنان، که براساس چیدمان 
نمایندگان پارلمان ش��کل می گیرد، این اختالفات و رقابت های سیاسی موجب ممانعت 
از ش��کل گیری هم صدایی و همدلی در بین اعضای پارلمان شده و در نهایت موجب شده 

است پس از یک سال و نیم انتخاب رئیس جمهور لبنان محقق نشود. 

فض�ای خ�ارج از پارلمان را در تش�دید ای�ن اختالفات چگون�ه ارزیابی 
می کنید؟ 

در خارج از پارلمان هم گروه های مخالف با هم رقابت جدی  دارند و کش��ورهایی همچون 
عربس��تان و آمریکا با ارتباطاتی که با برخی از گروه های داخل��ی در لبنان برقرار کرده اند 
به دنبال س��هم خواهی، و به تعبیر بهتر، باج خواهی از گروه های سیاس��ی حاضر در لبنان 
هستند.  به این معنا که، گروه 14 مارس و متحدین آن بیشترین همراهی و همسویی را با 
دولت ریاض دارند و واش��نگتن هم به نوعی با ریاض و گروه 14 مارس همراهی می کند. 
در نتیجه این مداخالت کشورهای خارجی شاهد بودیم که آل سعود سعی داشت با هزینه 
کردن در تحوالت داخل��ی لبنان، و ارتباط گرفتن با گروه های سیاس��ی، به خصوص 14 
مارس و ش��خص رفیق حریری، فضای سیاس��ی این کش��ور را در جهت اهداف و منافع 
منطقه ای خود تغییر دهد. این در حالیس��ت که، گروه   8 مارس با محوریت حزب اهلل لبنان  
به رهبری »س��ید حسن نصراهلل« و همچنین »میشل عون« رهبر جریان ملی آزاد و سایر 
افرادی متحد این گروه، در این رقابت سیاس��ی و چانه زنی ها کماکان موفق نشدند به یک 
توافق نس��بی برای تعیین رئیس جمهور دس��ت پیدا کنند.  از این رو به نظر می رسد، آینده 
پیش روی لبنان، شرایط خطرناکی خواهد بود و بروز و ظهور گروه های تروریستی تکفیری 
در منطقه، می تواند ش��رایط را برای بیروت دشوارتر کند. بی شک گروه تروریستی داعش 

در راستای خودخواهی های خود تالش کرد تا فضای لبنان را 
دست خوش تغییر قرار داده و در این کشور نیز نفوذ داشته باشد. 
داعش در صدد بود تا با نفوذ در لبن��ان، اقدامات خود را که در 
راستای امیال صهیونیس��ت ها بود پیش برده و از این طریق، 
فضای حاکم بر لبنان را نیز همچون کش��ور سوریه، عراق و 
لیبی تغییر دهد. اما، با حضور قدرتمند ارتش و حزب اهلل لبنان 
و نیروهای مردمی تاکنون نتوانس��ته  اس��ت به اهداف خود 
برسد. اگرچه، در بخشی از مناطق مرزی با سوریه همچون 
»عرسال« تروریست ها تحرکاتی داشته و اقدامات انتحاری 
و انفجاری نیز انجام داده  است، اما همدلی نیروهای مردمی 
با ارتش و ح��زب اهلل و حضور آن ها، مان��ع از قوت گرفتن 
اقدامات این گروه تکفیری در لبنان شد.  با وجود این، ذکر 
یک نکته ضروریست؛ تأثیرپذیری لبنان به عنوان یکی از 
کشورهای فقیر، به لحاظ سیاس��ی و دفاعی، را نمی توان 
انکار کرد. ای��ن بی ثباتی سیاس��ی در بخش حاکمیتی و 
عدم توانایی در انتخاب مقامات ارشد در چند سال اخیر، از 

مسائل پیچیده ایست که انعکاس مهمی در رسانه های این 
کشور نیز داشته است. در نتیجه، امروزه، انتخاب رئیس جمهور، تبدیل به یک چالش اصلی 

در فضای سیاسی و ملی این کشور شده است. 

با توج�ه به وضعیت ژئوپلیتیکی لبنان و هم مرزی با اس�رائیل در جنوب و 
سوریه در جنوب غرب، و همچنین خطر گسترش گروه های تروریستی تا 
نزدیکی لبنان، امنیت از دغدغه های مهم این کشور بوده است. در چنین  
شرایطی، حزب اهلل لبنان موفق شده است تا بخش مهمی از خطرات امنیت 
لبنان را چه از جانب صهیونیست ها و چه تروریست ها دفع کند. امری که 
بر مردم لبنان پوشیده نیس�ت. از این رو، می توان این گونه استنباط کرد 

که با ارتقای جایگاه ح�زب اهلل در معادالت امنیتی لبنان، اقبال عمومی به 
س�مت انتخاب فرد همراه با حزب اهلل لبنان، برای احراز پس�ت ریاس�ت 

جمهوری، بیشتر شود؟ 
پی��ش از ظهور گروهک تروریس��تی و تکفیری داعش در منطقه، عم��وم تهدیدات علیه 
لبنان از جانب رژیم صهیونیستی بود که از سال های 1982 به بعد ما شاهد حضور گسترده 
نیروهای رژیم جعلی صهیونیس��تی در جنوب لبنان بودیم. صهیونیست ها  در آن سال ها 
تا منطقه »ضایحه« بیروت پیشروی کردند، اما س��رانجام با دیوار محکم حزب اهلل لبنان 
مواجه ش��دند. در نهایت، در سال 2000 و پس از 17-18 سال صهیونیست ها ناچار شدند 

از این منطقه فرار کرده و متحمل شکست بی س��ابقه ای در مقابل مردم لبنان و نیروهای 
مقاومت شوند. بعد از این شکست، اسرائیل سعی کرد گروه مقاومت حزب اهلل لبنان را مورد 
 حمله قرار دهد و مشکالت این کشور را متوجه حزب اهلل لبنان کند؛ به خصوص در جنگ

 33 روزه ش��عار صهیونیست ها بر این نکته تاکید داش��ت که اگر این اتفاقات رخ می دهد 
به دلیل حمایت های مردم از حزب اهلل لبنان اس��ت و حزب اهلل باید خلع س��الح ش��ود و از 
حضور سیاسی در لبنان دست بکشد. اما، افتخاراتی که این جنبش در دفع تهاجمات رژیم 
صهیونیستی به نمایش گذاشت که در نهایت در جنگ 33 روزه شکست بی سابقه ای را به 
اسرائیل تحمیل کرد،  هم سویی و همدلی مردم را با حزب اهلل افزایش داد و موجب ارتقای 
جایگاه مردمی این جنبش شد. از س��وی دیگر، اگرچه گروه  تروریستی داعش سعی کرد 
شرایط لبنان را به سمت بی ثباتی و جنگ داخلی سوق دهد و متحدین را در برخی طوایف با 
خود همراه کند، اما حضور قدرتمند ارتش و حزب اهلل در این کشور موجب شد لبنان در این 
مهلکه ورود پیدا نکند و شرایط بهتری را نسبت به سوریه، عراق و لیبی داشته باشد . هرچند 
در بحث حاکمیتی  و انتخاب ریاست جمهوری، لبنان دچار مشکل است، اما حزب اهلل امروزه 
به یک نقطه قابل اعتماد و اتکا برای مردم این کش��ور تبدیل ش��ده است. عالوه بر این، با 
توجه به روشنگری هایی که در مورد برخی از گروه ها همچون 14 
مارس و سرسپردگی آن ها به جریانات خارج از لبنان، همچون 
عربستان سعودی و آمریکا صورت گرفته، باعث شده است که 
جای��گاه حزب اهلل در نظر مردم بیش از گذش��ته تقویت ش��ود و 
گرایش مردم هم به این سمت پیش رود که یک فرد قابل اعتماد 
و اتکایی که عمدتًا از متحدین حزب اهلل است برای پست ریاست 
جمهوری کاندید ش��ود. پیش تر این اتفاق در شرف وقوع بود، اما 
متأسفانه فش��ارهای بیرونی و تأثیرپذیری از گروه های مخالفی 
که در پارلمان این کشور دارای کرسی هستند باعث شد این اتفاق 
نیفتند. با وجود این، دور از انتظار نخواهد بود اگر در آینده جریان 8 
مارس  و متحدین این گروه بتوانند به عنوان یک جریان قدرتمند 

در صحنه سیاسی این کشور حاضر شوند. 

به نظر ش�ما آیا ع�دم انتخاب رئیس جمه�ور در لبنان 
ممکن اس�ت ش�رایط سیاس�ی و حتی امنیتی لبنان را 

پیچیده تر کند؟ 
از آنجایی که طی 10-12 سال اخیر چنین اختالفات سیاسی در لبنان 
وجود داشته است و ما شاهد بروز این دست از اتفاقات در لبنان بوده ایم، 
نمی توان این گونه برداشت کرد که به لحاظ امنیتی و سیاسی بی ثباتی 
تبدیل به بروز اتفاقات مهمی در لبنان ش��ود و حتی بحران امنیتی و 
سیاسی گسترده تری را در لبنان ش��کل دهد. اما، به لحاظ اقتصادی، 
ممکن است شرایط برای مردم لبنان دشوارتر شود، چراکه لبنان به لحاظ 
اقتصادی کشور فقیری است و زیر ساخت های اقتصادی توانمندی ندارد. در نتیجه تداوم 
این وضعیت ممکن است شرایط  اقتصادی را خطرناک تر کند. اما به لحاظ سیاسی با توجه 
به صحبت های »سید حسن نصراهلل« در روز قدس، روز فریاد جهانی آزادخواهی فلسطین، 
که مستقیم از رسانه های لبنان پخش ش��د، نوید می دهد که در آینده نزدیک با همدلی و 
هم سویی گروه های مردمی در این کش��ور که از جایگاه خوبی در میان نیروهای مردمی 
برخوردار هستند و به نیروهای بیگانه و خارجی سرسپرده نیستند، بتوانند اداره سیاسی این 

کشور را در دست بگیرند و از این پیچیدگی سیاسی عبور کنند. 

دکتر اصغر زارعی در گفت وگو با حمایت:

با وجود تالش صهیونیست ها، همدلی مردم با حزب اهلل لبنان افزایش پیدا کرده است
مدت زمانی اس�ت که لبنان برای انتخاب رئیس جمهور این کشور با مشکالتی عدیده ای  
رو برو س�ت و همچنان این کشور نتوانسته اس�ت برای انتخاب رئیس جمهور مورد نظر 
خود به اجماع کاملی دست پیدا کند. به نظر می رسد عوامل متعددی در این بی تصمیمی و 
بالتکلیفی دخیل بوده اس�ت که می توان به ساختار متنوع مذهبی در این کشور و همچنین 
س�ابقه ترور »رفیق حریری« نخست وزیر لبنان در سال 2005 لبنان و دخالت کشورهای 
منطقه و فرامنطقه همچون عربستان و ایاالت متحده آمریکا از گروه های مخالف در این بی 
ثباتی موثر بوده است. در همین رابطه، »اصغر زارعی« کارشناس خاورمیانه ضمن اشاره به 
نکات فوق بر این باور است که در چنین شرایط بالتکلیفی، حزب اهلل لبنان با تأمین امنیت 
مرزهای جنوبی در مواجه با حمالت رژیم جعلی صهیونیستی و همچنین، مرزهای مشترک 
با سوریه برای مقابله با تروریس�ت های تکفیری از جمله داعش، جایگاه ویژه ای در نظر 
مردم لبنان پیدا کرده و روز به روز بر این جایگاه افزوده می ش�ود. در نتیجه، امکان دارد در 
انتخابات پیش رو، اقبال عمومی به سمت فردی باشد که ضمن همگرایی با حزب اهلل لبنان، 

به کشورهای مداخله گر همچون عربستان سعودی و  آمریکا وابستگی نداشته باشد. 


