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مقدمه
لبنان در ماه گذش��ته، یک��ی از تحوالت مهم 
سیاس��ی خود را پشت س��ر گذاشت. پس از 
گذش��ت دو س��ال و نیم از خالی بودن پست 
ریاست جمهوری در این کشور، میشل عون 
از س��وی مجلس نمایندگان این کشور راهی 
کاخ بعب��دا ش��د و خالء قدرت ب��ه صورت 
رس��می ب��ه پایان رس��ید. رئیس فراکس��یون 
تغییر و اصالح در ش��رایطی توانس��ت اجماع 
جریان های مختلف لبنان را به دست آورد که 
فضای سیاسی این کشور بر خالف این فترت 
دوس��اله، به سوی س��ازماندهی اقتدار جدید 
تمایل نشان می داد. اختالف ها و شکاف های 
داخلی جریان های سیاس��ی ک��ه پس از اتمام 
دوره میشل س��لیمان رئیس جمهور سابق در 
س��ال 201۴، امکان انتخاب رئیس جمهور را 
س��د کرده بود، به تدریج به سمت همگرایی 
نس��بی برای انتخ��اب رئیس جمه��ور جدید 
س��وق پیدا کرد. ضرورت سازماندهی جدید 

نیروهای سیاس��ی، نیاز به تش��کیل کابینه جدید و در مجموع تقویت 
س��اختار سیاسی لبنان، در بس��تر اوضاع ناآرام منطقه و همسایگان این 
کش��ور، از مهمترین دالیلی بود که این همگرایی را ضروری س��اخته 
بود. ضمن آنکه چشم انداز دستیابی به قدرت بیشتر و مستحکم تر برای 
جریان های مختلف سیاسی در س��ایه ثبات در ساختار حکومت، معنا 
پیدا می کرد؛ موضوعی که به نظر می آید حتی جریان 1۴ مارس را نیز 
ناگزیر به همراهی ب��ا گروه ها و جریان های دیگر نمود. حمایت قاطع 
حزب اهلل از میشل عون، که در مواضع مختلف سید حسن نصراهلل، بارها 
مورد تأکید قرار گرفت و در فراکسیون پارلمانی آن یعنی وفاداری به 
مقاومت، در عمل متجلی ش��د، در بعد داخلی رویدادی قابل مالحظه 
در ساختار سیاسی لبنان بود. در این میان، همسویی فراکسیون مستقبل 
سعد حریری که همواره مورد حمایت عربستان، بوده است و به نوعی 
نماینده مالحظات و سیاست های ریاض شناخته می شود با انتخاب فرد 
مورد نظر حزب اهلل، این فرضیه را در اذهان به وجود آورد که تشکیل 
دول��ت در لبنان، حاصل تفاهم بازیگران مه��م منطقه ای یعنی ایران و 
عربستان بوده اس��ت. با توجه به ابعاد مهم انتخابات ریاست جمهوری 
لبنان، نوش��تار حاضر تالش دارد تا با توصیف جامع رویدادها و تبیین 
بس��ترها و زمینه های این رویداد، چش��م انداز قاب��ل قبولی از تحوالت 

سیاسی آینده این کشور ارائه دهد.

پس از دو سال و نیم، سرانجام پارلمان لبنان برای انتخاب میشل عون به تفاهم رسید و وی با 83 رأی به 
عنوان سیزدهمین رئیس جمهور لبنان در کاخ بعبدا مستقر شد. وی که به عنوان گزینه مورد نظر حزب 
اهلل این سمت را به دست گرفت، سعد حریری رئیس فراکسیون مستقبل را به عنوان نخست وزیر مکلف 
معرفی کرد. موافقت حزب اهلل با نخس�ت وزیری حریری که پیش تر به گزینه حزب اهلل رأی داده بود، 
نش�ان داد که گروه ها و جریان های لبنان تالش دارند تا حیات سیاس�ی این کشور را از بن بست موجود 
خارج کرده و برای تش�کیل دولتی باثبات در لبنان همس�و با یکدیگر ش�وند. این نوشتار تالش دارد تا 
ابعاد مهم انتخاب رئیس جمهور جدید لبنان، نقش گروه ها و فراکسیون های مهم سیاسی و همچنین موانع 

و چالش های موجود برای اهداف مدنظر را تبیین نماید. 
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بی ثباتی در ساختار سیاسی لبنان
اگرچ��ه انتخابات ریاس��ت جمهوری به عنوان یک رویداد سیاس��ی 
طبیعی در کش��ورهای دیگر در دوره ه��ای متوالی به صورت منظم، 
ص��ورت می گیرد اما برای جامعه سیاس��ی موزائیکی لبنان که صحنه 
هم��اوردی فرقه ه��ا و جریان ه��ای مختلف با رویکرده��ای متفاوت 
است، امری دش��وار و خطیر به شمار می آید. در توافقنامه طائف که 
در س��ال 1989 پس از 15 سال جنگ داخلی)19۷5-1990(، توسط 
گروه ها و فرقه های مختلف لبنان به امضاء رس��ید، با هدف کاستن از 
تقابل های فرسایش��ی و بی ثباتی های داخلی، تالش ش��د سهمیه بندی 
عادالن��ه فرقه ای و طایفه ای در مناصب و نهادهای سیاس��ی کش��ور 
انجام شود. بر این اساس مناصب ریاست جمهوری، نخست وزیری، 
رئیس مجلس، معاونین مجلس و نخس��ت وزیر میان فرقه ها و طوائف 
مس��لمان و مسیحی لبنان تقسیم ش��د. با این حال، این توافق در عمل 
انجام نش��د به گونه ای که بن بس��ت سیاس��ی لبنان که در نبود توافق 
فرقه ها و فراکسیون های مختلف برای انتخاب شخص رئیس جمهور، 
نخست وزیر و نیز تشکیل کابینه ائتالفی روی می دهد، تبدیل به تجربه 

آشنایی برای ساختار سیاسی لبنان شده است. 
ت��ا پیش از انتخاب میش��ل عون به عنوان رئی��س جمهور در ماه 
گذش��ته، میشل سلیمان رئیس جمهور س��ابق لبنان پس از چندین ماه 
فترت ریاست جمهوری که پس از پایان دوره امیل لحود، پیش آمده 
و کش��ور را تا آستانه جنگ داخلی به پیش برده بود، موفق به کسب 
اجماع گروه های مختلف ش��د؛ اجماعی ک��ه در پی توافق در دوحه 
قطر، به وجود آمده بود. تشکیل دولت وحدت ملی، اعطای حق وتو 
به جریان اقلیت به رهبری حزب اهلل، ممنوعیت اس��تفاده از سالح در 
درگیری های داخلی، تقسیم کشور به حوزه های انتخاباتی کوچکتر 
س��ایر مفاد توافقنامه دوحه بود که انتظار می رف��ت با توجه به تفاهم 

تمام گروه ها، ثبات بیشتری را برای ساختار سیاسی لبنان رقم بزند. 
سلیمان در سال 2008، با توافق تمام گروه ها وجریان های رقیب در 
جریان رأی پارلمان با میزبانی هیئت های مختلفی از کشورهای عربی، 
غربی و نیز ایران و ترکیه انتخاب شد. اگرچه همه جریان ها میشل سلیمان 
را ب��ه دلیل بی طرفی و دورنگاه داش��تن ارتش در بحران های سیاس��ی، 
شخصی سزاوار و متحدکننده برای لبنان می دانستند، با این حال در دوره 
وی تعارض ها و تقابل های سیاسی در قالب انتخاب نخست وزیر و کابینه 
ائتالفی بارها خود را نشان داد. سعد حریری که در پی این توافق، پس 
از سه سال نخست وزیری پرحاشیه فواد سینیوره ، جای وی را گرفته بود 
نتوانست بیشتر از دو سال دوام آورد و سیاست های وی مورد مخالفت 

جریان ه��ای دیگ��ر از جمله ح��زب اهلل قرار 
گرفت. اس��تعفای 10 وزیر از جریان 8 مارس 
و ی��ک وزیر مس��تقل از دولت حریری منجر 
به س��قوط کابینه در س��ال 2011 و آشفتگی 
دوباره در فضای سیاس��ی لبنان ش��د. پس از 
انحالل کابینه نجیب میقاتی در پی اس��تعفای 
وی در س��ال 201۴ به دلیل بن بس��ت سیاسی 
کابین��ه و نبود توافق بر برخ��ی موضوعات از 
جمل��ه انتخابات پارلمانی، تّمام س��الم مأمور 
تشکیل کابینه ش��د. اگرچه سالم نیز همچون 
میش��ل س��لیمان از اجماع حداکثری،گروه ها 
برخوردار بود اما تشکیل کابینه ائتالفی جدید 
در حدود ده مال به طول انجامید؛ وقفه ای که 
نش��ان از نبود حداقل همگرایی الزم در میان 
گروه های مختلف سیاس��ی در لبنان داش��ت. 
ائتالف سیاسی حزب اهلل موسوم به 8 مارس و 
ائتالف 1۴ مارس به رهبری سعد حریری که 
پس از صف آرایی نیروهای سیاسی در مورد 
دادگاه رفیق حریری و حضور نیروهای سوری 
در لبنان، در مقابل هم تشکیل شدند و صحنه 
سیاسی این کشور را در دست دارند، دو شاخه 
اصلی و اپوزیسیون کابینه وی را تشکیل دادند. 
این در حالی بود که در می 201۴، دوره شش 
ساله ریاست جمهوری میشل سلیمان به پایان 
رس��یده بود اما اراده سیاس��ی ب��رای انتخاب 
شخص جدید از سوی جریان های سیاسی در 
پایین ترین نقطه ممکن قرار داشت. ضمن آنکه 
نبود تفاهم بر سر قانون انتخابات لبنان موجب 
شده است پارلمان کنونی این کشور تا کنون 

دوبار دوره مسئولیت خود را تمدید کند.

انتخاب میشل عون؛ مواضع و واکنش ها 
لبن��ان  پارلم��ان  مختل��ف  فراکس��یون های 
س��رانجام پ��س از دو س��ال و نی��م از پایان 
ریاست جمهوری میشل سلیمان، میشل عون 
81 ساله را رهس��پار کاخ بعبدا کردند. بدین 

دستاوردها و چالش ها در انتخابات 
ریاست جمهوری لبنان
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ترتیب در 31 نوامبر )10 آبان(، میش��ل عون 
رهبر گروه مسیحی »جریان آزاد ملی لبنان« 
بزرگترین حزب سیاس��ی مس��یحیان لبنان و 
رئیس فراکس��یون تغییر و اصالح، به عنوان 

رئیس جمهور این کشور انتخاب شد. 
بس��یاری از کش��ورها از جمل��ه آمریکا، 
فرانسه، روس��یه، ایران، عربستان، مصر، قطر، 
ترکی��ه و...انتخ��اب عون را ب��ه وی تبریک 
گفتن��د. وزی��ر ام��ور خارجه کش��ورمان نیز 
در س��فر به لبنان با میش��ل عون دیدار کرد و 
ضمن ابراز خرسندی از این انتخاب، موفقیت 
لبنانی ه��ا در انتخ��اب رئی��س جمهور جدید 
این کش��ور را پیروزی و دستاورد تمام مردم 
لبنان خواند. وی همچنین رژیم صهیونیس��تی 
و نیروه��ای تکفیری را دو تهدید مش��ترک 
ایران و لبنان دانس��ت و بر هماهنگی کشورها 
برای مقابله با آنها تأکید کرد. قدردانی میشل 
عون از مواضع ایران در تحکیم ثبات و امنیت 
لبنان و ضرورت توس��عه روابط دو کشور در 
زمینه های مختلف، نش��ان از آمادگی رئیس 
جمه��ور جدی��د لبنان ب��رای همس��ویی در 
سیاست ها و برنامه های آتی دو کشور داشت. 
در این میان منصور عزام و هیئتی به نمایندگی 
از بش��ار اس��د، به دیدار رئیس جمهور لبنان 
رف��ت و تبریک اس��د را حضوری به میش��ل 
عون ابالغ کرد. عون نیز در این دیدار بر عمق 
روابط سوریه و لبنان و همچنین روابط خود با 
بشار اس��د تأکید کرد؛ دیداری که بر خالف 
معمول، مخالفت س��عد حریری و جنبش 1۴ 

مارس را به دنبال نداشت. 
در مقاب��ل م��وج تبری��ک کش��ورهای 
منطقه ای ب��رای انتخاب رئیس جمهور جدید 
لبنان، رژیم صهیونیس��تی انتخاب میشل عون 
به ریاس��ت جمه��وری را »گزینه ب��د« برای 
اس��رائیل دانسته بود زیرا »در صورت انتخاب 
عون، سیاس��ت خارجی وی به نخس��ت وزیر 
دیکته می ش��ود؛ مس��ئله ای که برای اسرائیل 

ل
حلی

ت

دردسرساز خواهد شد؛ در مقابل ایران خرسند از این رویداد، جای پای 
خ��ود را در لبنان محکم خواهد ک��رد، در حالی که هیچ کس به دنبال 
خلع سالح حزب اهلل نخواهد بود؛ عربستان نیز باید خشمگینانه تحوالت 
را نظاره کند«. از نظر تحلیل گران اس��رائیلی »شکست سعد حریری در 
انتخاب نامزد مورد نظر خود برای ریاس��ت جمهوری و همس��ویی با 
گزین��ه حزب اهلل یعنی میش��ل عون، حاکی از نبود نفوذ عربس��تان در 
لبنان اس��ت«. به نظر می رسد تحلیل رژیم صهیونیستی در مورد موضع 
عربس��تان را نمی ت��وان کاماًل منطب��ق با واقعیت موجود دانس��ت زیرا 
احتمال موافقت ریاض با تحوالت داخلی لبنان، از چش��م تحلیل گران 
اسرائیلی به دور مانده است. به نظر می رسد ریاض، نخست وزیری سعد 
حریری را وجهه ای از موازنه قدرت در مقابل جمهوری اسالمی ایران 
در صحنه سیاس��ی لبنان می داند. تبریک س��لمان بن عبدالعزیز پادشاه 
عربس��تان به میشل عون حاکی از فضای امیدوارانه ریاض برای پیشبرد 
موفقیت آمیز این موازنه قدرت به ش��مار می آید. این در حالی اس��ت 
که مواضع میش��ل عون با توجه به تأکید وی بر مبارزه با اسرائیل برای 
بازپس گیری باقیمانده اراضی اشغالی توسط رژیم صهیونیستی، تقابل 
با گروه های تروریستی شامل اقدامات پیشگیرانه و بازدارنده و حمایت 
از کش��ور در مقابل دشمن در مراسم س��وگند ریاست جمهوری، در 
عمل بر س��ایر پیش بینی های روزنامه اس��رائیلی صحه گذارد. روزنامه 
اسرائیلی جی پس��ت در این باره می نویسد: »عون در سخنرانی خود بر 
بازپس گیری اراضی اش��غالی که منظور امتداد مرزهای لبنان با دولت 
یهودی اس��ت و نیز مب��ارزه در مقابل ترور، تأکی��د کرد؛ در حالی که 
متعهد به ادامه حمایت ها از بشار اسد است...انتخاب عون یک پیروزی 
آشکار برای ایران در شام است...آنچه بدیهی است اینکه لبنان با سایر 
کش��ورهای عربی برای محکومیت ایران اقدام نخواهد کرد زیرا نفوذ 
حزب اهلل و متحدانش در این کش��ور قوی است«. تأکید میشل عون بر 
»تقویت ارتش لبنان و نیز افزایش حجم کمک های نظامی برای انجام 
مأموریت های��ی که ارتش لبنان در داخ��ل و مرزها بر دوش دارد«، در 
تماس تلفنی با جان کری وزیر امور خارجه آمریکا نش��ان می دهد که 
ع��ون نه تنها در مواضع لفظی بلک��ه در برنامه های عملی آتی خود نیز 
همس��و با سیاس��ت های حزب اهلل مبنی بر مقابله نظام��ی با جریان های 

تکفیری و معارض، پیش خواهد رفت.

نقش حزب اهلل در انتخابات ریاست جمهوری 2016 لبنان
برگزاری موفق انتخابات ریاس��ت جمهوری ب��رای لبنان یک پیروزی 
در حیات سیاس��ی لبنان تلقی می شود زیرا توانست بر بی نظمی موجود 
در س��اختار سیاسی این کشور فائق آید. با این حال انتخاب میشل عون 
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به ریاس��ت جمهوری، به شکستن بن بس��ت انتخاب ریاست جمهوری 
در لبن��ان محدود نب��ود؛ حمایت حزب اهلل به عنوان یک��ی از نیروهای 
تأثیرگذار در حیات سیاس��ی این کش��ور، انتخابات اخیر را از جایگاه 
خاص��ی برخوردار کرد. حمایت قاطع حزب اهلل از میش��ل عون، که در 
مواضع مختلف س��ید حس��ن نصراهلل، بارها مورد تأکید قرار گرفت و 
در فراکس��یون پارلمانی آن یعنی وفاداری به مقاومت، در عمل متجلی 
شد، در بعد داخلی رویدادی قابل مالحظه در ساختار سیاسی لبنان بود. 
عالوه بر حمایت قاطعانه، رایزنی موفق با سعد حریری که توافق وی با 
گزینه مورد نظر حزب اهلل را به رغم مخالفت برخی از هم فراکسیون های 
وی در پی داش��ت، موافقت با نخست وزیری سعد حریری و همچنین 
جلب رضایت فراکس��یون امل و رهبر آن نبیه بری رئیس فعلی پارلمان 
برای اینکه با وجود مخالفت با گزینه میش��ل ع��ون در روز رأی گیری 
در پارلمان حضور داشته و حد نصاب پارلمان را حفظ نمایند، نشان از 
اراده سیاسی حزب اهلل برای تثبیت وضعیت آشفته سیاسی لبنان داشت. 
سخنان سید حسن نصراهلل پس از موافقت حریری با گزینه میشل عون، 
در جریان سخنرانی خود در یادبود یکی از شهدای مقاومت، بر این امر 
تأکید داش��ت که در حال حاضر ثبات و آرامش فضای سیاس��ی لبنان 
برای حزب اهلل در اولویت قرار دارد. وی در این سخنان تأکید کرد: »هر 
موضوع اختالفی را می توان از طریق گفتگو حل کرد و به توافق رسید 
و به هم نزدیک شد، اختالفات در همه تحوالت جدید سیاسی موجود، 
به طور قطع از طریق گفتگو قابل حل اس��ت... برای ما مس��ئله انتخاب 
رئیس جمهور مهم اس��ت ما به دنبال انتخاب رئیس جمهور هستیم. ما 
صادقانه به دنبال آن هستیم که آن نامزدی که از روز اول از وی حمایت 
کرده ای��م به کاخ بعبدا راه پیدا کند. این واقعیت موضع ماس��ت... ما با 
اعالم اینکه مانع انتخاب سعد الحریری به عنوان نخست وزیر نمی شویم 
امروز فداکاری بسیار بزرگی کرده ایم«. تأکید دبیر کل حزب اهلل بر حل 
اختالف��ات در قالب گفتگو و تس��اهل در حالی بود که پیش از این نیز 
حزب اهلل با حزب مس��تقبل گفتگوهای دوجانبه خود را تحت نظارت 

رئیس پارلمان لبنان برای کاهش تنش های مذهبی به پیش می برد. 
انتخاب ش��خصی که مورد حمایت حزب اهلل قرار داشت به رغم 
مخالفت جنبش امل دیگر فراکسیون شیعی مهم در لبنان و نیز جنبش 
1۴ مارس به ریاس��ت س��عد حریری که در مواضع خ��ود از نامزدی 
س��لیمان فرنجیه رئیس جریان »المرده«، حمایت می کردند، به دالیل 

زیر مورد توجه قرار گرفت:
نخس��ت؛ هوش��مندی حزب اهلل درانتخاب فردی که بتواند اجماع 
جریان های مختلف را به دس��ت آورد و نیز رایزنی های نتیجه بخش با 

مخالفان خ��ود به گونه ای که س��عد حریری 
رئیس جریان 1۴ مارس را نیز همسو با انتخاب 
خ��ود نمود، نش��ان از ق��درت چانه زنی و نیز 
وجود یک نقشه راه تقریباً شفاف برای ترسیم 
گام ه��ای آینده در سیاس��ت لبنان ب��ود. این 
در حالی اس��ت که حزب اهلل، بده بس��تان های 
سیاس��ی خود را با حفظ مواضع خود هم در 
مقابل متحدان و ه��م در برابر مخالفان حفظ 
کرد. تأکید دبیرکل حزب اهلل در مورد تداوم 
حمایت از میش��ل عون به رغم مخالفت متحد 
خود، نبی��ه بری رئیس جنبش امل و همچنین 
تأکید بر اینکه موافقت با انتخاب سعد حریری 
به عن��وان نخس��ت وزیر ناف��ی مخالفت های 
احتمالی با سیاس��ت های وی نخواهد بود، از 
س��ویی اعتماد س��ایر گروه های سیاسی را به 
تصمی��م حزب اهلل ارتقا داد و از س��وی دیگر 
بر تصمیمات و رویکردهای مستقل حزب اهلل 
در عرصه سیاسی همانند عرصه نظامی صحه 
گ��ذارد. ضمن اینکه انتخاب میش��ل عون به 
عن��وان فرد م��ورد حمایت حزب اهلل، نش��ان 
از جایگاه قابل مالحظه  ای��ن جریان در نظام 
سیاس��ی لبنان داش��ت؛ مس��ئله ای که از نگاه 
بازیگ��ران فرامنطقه ای و نی��ز منطقه ای دور 

نخواهد ماند. 
دوم؛ توافق ناگهانی فراکس��یون مستقبل 
و فراکس��یون وف��اداری به مقاوم��ت، برای 
ریاست جمهوری میشل عون به عنوان گزینه 
مورد نظر ح��زب اهلل، فرضیه های مختلفی را 
مبنی ب��ر وجود یک تواف��ق منطقه ای مطرح 
کرد. همس��ویی فراکس��یون مس��تقبل سعد 
حریری که همواره مورد حمایت عربس��تان، 
بوده اس��ت و ب��ه نوعی نماین��ده مالحظات 
و سیاس��ت های ریاض ش��ناخته می ش��ود با 
انتخاب فرد م��ورد نظر حزب اهلل، این فرضیه 
را در اذه��ان ب��ه وج��ود آورد که تش��کیل 
دولت در لبنان، حاصل تفاهم بازیگران مهم 
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منطقه ای یعنی ایران و عربس��تان بوده است. 
اگرچه طرح مس��ائلی از قبیل اینکه لبنان در 
حال حاضر برای عربس��تان در اولویت نبوده 
و نی��ز حمایت های این کش��ور از مهره خود 
یعنی حریری در ح��ال حاضر در پایین ترین 
ح��د خ��ود ق��رار دارد، در برخ��ی تحلیل ها 
بازتاب داده می ش��ود اما آنچه مس��لم است 
آنک��ه تحوالت جدید لبن��ان، بدون رضایت 
تهران و ری��اض نمی توانس��ت موفقیت آمیز 
باش��د. در واقع حتی اگر عربستان به اجبار و 
با یک رویکرد حداقل گرایانه با گزینه مورد 
حمایت حزب اهلل و ایران همس��و شده باشد، 
این تجربه موفق می تواند یک کلید راهبردی 

برای سایر مسائل منطقه به حساب آید. 

چالش ه�ا و موان�ع اس�تمرار وح�دت 
گروه ها 

انتخاب رئیس جمهور لبنان اگرچه با تفاهم و 
همگرایی فراکسیون ها و جریان های مختلف 
با موفقیت برگزار شد، اما به سختی می توان 
آینده رویدادها را در بستر تفاهم و همسویی 
اولیه تبیین کرد. انتخاب س��عد حریری برای 
نخس��ت وزیری، ش��اید مهمترین نقطه آغاز 
شائبه ها در مورد بن بست زودهنگام تشکیل 
دولت بود. مخالفت رئیس پارلمان لبنان نبیه 
ب��ری با انتخ��اب حری��ری، گمانه زنی ها در 
م��ورد تعمیق اختالفات گروه ه��ا را افزایش 
داد. ب��ا این حال بری با هدف »جلوگیری از 
متهم کردن طوائف ش��یعه به ش��عله ورکردن 
نخس��ت وزیری  ب��ا  سیاس��ی«،  تنش ه��ای 
حریری مخالفت نکرد. این در حالی اس��ت 
ک��ه موانعی از جمله محت��وای بیانیه وزارتی 
ک��ه تعیین کننده اولویت ه��ای دولت جدید 
خواهد ب��ود و نی��ز چینش کابین��ه از جمله 
چالش ه��ای آینده دولت لبن��ان خواهد بود. 
عالوه بر ای��ن اختالفات گروه ه��ا در مورد 

چگونگ��ی مقابله با مس��ائل منطقه ای، از جمله موارد دیگری اس��ت 
که بعید به نظر می رس��د برای ائتالف لرزان کنونی، مشکل ساز ظاهر 

نشود. 
در ح��ال حاضر تش��کیل کابینه از س��وی نخس��ت وزیر مکلف، 
در جریان اس��ت. حریری تا کن��ون دو بار برای مش��ورت در مورد 
چینش وزرا با میش��ل عون دیدار کرده اس��ت و اخبار حاکی از آن 
اس��ت که ۷0درصد وزرا انتخاب ش��ده اند. اگرچه وی اعالم کرده 
اس��ت که وزرا را بر اس��اس وفاق ملی خواهد چید و کابینه خود را 
قبل از روز اس��تقالل در 22 نوامبر ب��رای رأی اعتماد معرفی خواهد 
ک��رد اما چالش های قابل مالحظه همچنان پابرجا اس��ت. طبق برخی 
اخبار منتش��ر ش��ده در مورد مخالفت با اعط��ای وزارت های کلیدی 
دف��اع و خارجه به ح��زب »نیروهای لبنانی« و وت��وی احتمالی آن از 
س��وی حزب اهلل نش��ان دهنده تداوم تقابل  در میان گروه ها است. در 
مقاب��ل حزب نیروه��ای لبنانی نیز برخی اح��زاب را متهم به ممانعت 
از حضور مس��یحی ها در دولت جدید کرد و خواس��تار اعطای یک 
وزارت کلیدی در دولت شده اند. همچنین روزنامه دیلی استار چاپ 
لبن��ان، از مذاکرات نبیه بری با حریری در مورد لزوم مش��ارکت دو 
ح��زب حزب اهلل و ام��ل در دولت جدید خبر داده اس��ت. با وجود 
مس��ائل مذکور، نبیه ب��ری رئیس پارلمان لبنان، برای تش��کیل کابینه 
در موعد مقرر، به رغم »برخی مس��ائل مرتبط به هم که سر بر آورده« 
اظهار امیدواری کرده است. مشکالت تشکیل کابینه ائتالفی، بخشی 
از مس��ئله ای است که حتی در صورت تشکیل موفق دولت در موعد 
مقرر، همچنان گریبان گیر میشل عون و نیز سعد حریری خواهد بود؛ 
پیشبرد تعهدات در قبال طرف هایی که توافق کنونی بر اساس تفاهم 
و رضایت آنها ایجاد شده است، مهمترین مسئله فراروی دولت پیش 
روی لبنان اس��ت. مسائل بس��یاری از جمله اینکه میش��ل عون بتواند 
به رغم مخالفت های جریان 1۴ م��ارس، همچنان از فعالیت ها نظامی 
حزب اهلل در سوریه حمایت کند؛ سعد حریری موفق شود وزارت ها 
را ب��ه ص��ورت رضایت بخش میان گروه ها تقس��یم کن��د و با وتوی 
حزب اهلل و یا تهدید خروج از دولت از س��وی برخی فراکسیون های 
دیگر مواجه نش��ود و مهمتر از آن تفاهم س��عد حریری و میشل عون 
بر روی مواضع کلیدی بتواند دوام آورد، از جمله موانعی اس��ت که 
دولت پایدار لبنان را با مش��کل مواجه خواه��د کرد. بیانیه وزارتی و 
تأکید بر مسائل و خطوط قرمز حزب اهلل از یک سو و جلب رضایت 
گروه ه��ای مخالف حضور در س��وریه از س��وی دیگ��ر و همچنین 
حفظ تعادل سیاست های س��عد حریری برای منحرف نشدن به سوی 
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مطالبات عربس��تان به گونه ای که تفاهم های موجود شکس��ته شود و 
نیز پایداری میش��ل عون بر سیاس��ت های کنونی در مورد حمایت از 
حضور حزب اهلل در س��وریه نیز هر کدام با شائبه ها و تردیدهای قابل 

توجهی همراه است.

نتیجه گیری
انتخابات ریاس��ت جمهوری لبنان گام مهمی ب��رای ثبات در صحنه 
سیاس��ی لبنان بود؛ روی��دادی که برای جمهوری اس��المی ایران نیز 
از اهمی��ت خاصی برخوردار بود. نی��از به تداوم حضور حزب اهلل در 
س��وریه بدون نگرانی از فضای سیاس��ی کشور، حفظ آرامش و نظم 
در میان در حدود یک میلیون آواره س��وری که متمایل به پیوستن به 
گروه های افراطی هستند، حمایت از تقویت بنیه نظامی لبنان و به ویژه 
حفظ و گس��ترش ظرفیت های نظامی حزب اهلل با هدف امنیت مرزها 
و مناطق پیرامونی از جمله اولویت های کش��ورمان در عرصه سیاسی 
لبن��ان به صورت عام و در انتخابات ریاس��ت جمهوری این کش��ور 
به صورت خاص اس��ت. انتخاب میش��ل عون به عنوان مطلوب ترین 
گزینه حزب اهلل، بیش��ترین امکان برای پیش��برد اهداف فوق به شمار 
می آی��د. عالوه بر این، همس��ویی سیاس��ی لبنان در منطق��ه با ایران 
می توان��د ائتالف کش��ورهای عربی در مقابل ای��ران را بیش از پیش 
ناکارآمد جلوه دهد. تالش برای تقویت روابط دوجانبه اقتصادی نیز 
به تحکیم روابط دوستانه تهران و بیروت کمک شایانی خواهد کرد. 
ای��ن موضوع در دیدار دکتر ظریف وزیر امور خارجه کش��ورمان با 

جبران باسیل همتای لبنانی خود، مورد توجه قرار گرفت. 
در حال حاضر آنچه دارای اهمیت اس��ت، تداوم تفاهم کنونی و 
تش��کیل و حفظ یک دولت باثبات است که نسبت به تعهدات مورد 
نظ��ر حزب اهلل که بالطبع مطلوب ایران نیز هس��ت، وفادار بماند. این 
تفاه��م در مراحل اولیه خود با موفقیت پیش رفته اس��ت زیرا عالوه 
بر ح��زب اهلل منافع گروه ه��ا و جریان های اصل��ی در ثبات دولت و 
برون رفت از بن بس��ت سیاسی به دست می آمد. حزب مستقبل با نظر 
به دس��تیابی به منافع بیشتر و در شرایطی که سرخورده از کمک های 
آمریکا و عربس��تان بود، با حزب اهلل به تفاهم سیاس��ی در این مرحله 
رسید. بدیهی است که حضور آنها در قدرت، منافع مالی آنها را بیش 
از پیش برآورده و آنها را ب��رای انتخابات پارلمانی پیش رو آماده تر 
خواه��د کرد. بنابراین ب��رای تداوم این تفاهم، الزم اس��ت که منافع 
همه گروه ها دس��ت کم به صورت نسبی برآورده شود و در مناسبات 
داخلی آنه��ا نیز بازی با حاصل جمع صفر س��یطره نیابد زیرا در این 

صورت بن بست زودهنگام در حیات سیاسی 
لبنان بازخواهدگشت. 

تأکید جمهوری اس��المی ایران مبنی بر 
اینکه مس��ائل کنونی تنها به دس��ت نخبگان 
سیاس��ی منطق��ه ای قابل حل خواه��د بود و 
قدرت ه��ا و بازیگ��ران فرامنطق��ه ای باید از 
تصمیم��ات راهب��ردی منطق��ه ای دور نگاه 
داشته باش��ند و یا دست کم از سهم حداقلی 
برخوردار باشند، در مس��ئله لبنان به روشنی 
به اثبات رس��ید. عالوه بر ای��ن حل و فصل 
موفقیت آمی��ز مس��ئله لبن��ان به واس��طه تنها 
بازیگ��ران منطق��ه ای، مؤید یک��ی دیگر از 
مس��ائل مهمی بود که دنیای امروز و به ویژه 
مس��ائل خاورمیانه بدون توجه به آن با موانع 
بسیار مواجه خواهد شد. نهادینه شدن بازی با 
حاصل جمع غیر صفر، که بارها مورد تأکید 
وزیر امور خارجه ایران نیز قرار گرفته است، 
از س��وی کش��ورهایی همچون عربستان که 
در یک تالش نافرجام به دنبال بیرون راندن 
ای��ران از رقابت های منطق��ه ای و یکه تازی 
در موضوعات مختلف اس��ت، می تواند در 
ح��ل و فص��ل چالش ها و گره ه��ای کنونی 
منطقه راهگشا باشد. در این میان حل بحران 
سیاس��ی لبنان به صورت کنون��ی، می تواند 
الگوی��ی ه��ر چند س��اده اما مؤثر در س��ایر 
مس��ائل منطقه ای میان عربستان و ایران تلقی 
ش��ود. راهکار حل و فصل مسئله لبنان حتی 
ب��ه عنوان س��اده ترین موض��وع می تواند در 
صورت اراده سیاس��ی طرفین به موضوعات 
پیچیده نیز تعمیم داده شود. بدیهی است که 
در صورت چنین ش��رایطی، اسرائیل بازنده 
می��دان خواهد ب��ود. مواضع ای��ن رژیم در 
مقابل انتخاب رئیس جمهور در لبنان، نشان 
داد که حل بحران های منطقه ای، در تعارض 

کامل با اهداف این رژیم قرار دارد. 
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