






اندیشکده راهبردی تبیین


مجموعه گزارش راهبردی


اعتراضات لبنان؛ دالیل و پیامدها



www.Tabyincenter.ir   : وبگاه اندیشکده


نشانی :  تهران، اقدسیه، خیابان شهید موحد دانش ،خیابان نسترن، پالک 32، واحد 11


کد پستی : 1957664731


تلفن : 26153329


نمابر : 89771964



اندیشکده راهربدی تبیین

5

فهرست
6 مقدمه 

8 دالیل شکل گیری بحران لبنان 

12 سناریوهای پیش روی بحران لبنان 

16 نتیجه گیری 



اعرتاضات لبنان؛ دالیل و پیامدها

6

مقدمه

یکی از مسائل جاری و مهم کنونی منطقه غرب آسیا، بحران لبنان است که از ۱۷ اکتبر 

۲۰۱۹ آغاز شده است. این بحران با اعتراضات خیابانی آغاز و با استعفای نخست وزیر لبنان، سعد 

الحریری در ۲۹ اکتبر، همچنان با فراز و نشیبی تداوم دارد. اکنون اما این پرسش ها وجود دارد که 

بسترها و زمینه های بحران کنونی لبنان چیست؟ و این تحوالت به کدام سو پیش خواهد رفت؟ 

در پاسخ می توان گفت اگرچه بحران لبنان دارای ریشه های عمیقی در داخل این کشور است ولی 

عوامل خارجی تأثیر بیشتری در بروز این بحران داشته اند.

عدم موفقیت کابینه لبنان در بهبود شرایط اقتصادی، اعمال مالیات های جدید به خصوص 

بر تماس های آنالین از طریق واتساپ و آتش سوزی های متعدد در جنگل های لبنان، اعتراضات 

متفرقه ای که از سپتامبر ۲۰۱۹ آغاز شده بود را به یک باره در ۱۷ اکتبر ۲۰۱۹ با فراخوان هایی که 

در فضای مجازی از طرف فعاالن این عرصه صورت گرفت، جدی تر کرد. این اعتراضات که به 

شکل وسیعی سراسر لبنان را در برگرفت، در ابتدا با برخی مطالبات عمومی و معیشتی همراه بود 

و به تدریج به مناقشات بین جریانات و گروه های سیاسی داخلی تبدیل شد.

در هفته های اخیر و از زمان آغاز اعتراضات، سمیر جعجع رهبر حزب نیروهای لبنانی، 

ولید جنبالط رهبر حزب سوسیالیست پیشرو و سامی الجمیل رهبر حزب کتائب لبنانی )موسوم 

به سه جیم( اقدام به همسو نشان دادن خود با اعتراضات کردند و حتی جعجع با اعالم استعفای 

چهار وزیر حزب متبوعش، خواهان استعفای دولت شد. سعد الحریری اما با برگزاری کنفرانس 

خبری اعالم کرد شرکای وی در کابینه مانع انجام اصالحات هستند و به آن ها برای همراهی با 

اصالحات سه روز مهلت داد و در ادامه با ارائه برنامه اصالحات اقتصادی و لغو مالیات ها خواهان 
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حفظ آرامش مردم شد. مهم ترین این اصالحات عبارت بودند از: 1- کاهش پنجاه درصدی حقوق 

وزرا و نمایندگان؛ 2- افزایش سرمایه گذاری برای تولید برق؛ 3- حذف وزارت امور رسانه ای و 

چند نهاد دولتی؛ 4- اختصاص بودجه بیشتر برای بهبود معیشت مردم؛ 5- ارائه طرح هایی برای 

مبارزه با فساد مالی و جلوگیری از قاچاق.

در این میان سید حسن نصراهلل رهبر حزب اهلل لبنان، میشل عون رئیس جمهوری لبنان، 

جبران باسیل رهبر حزب جریان آزاد ملی و نبیه بری رئیس مجلس و رهبر جنبش امل، با حمایت 

از مطالبات معترضان و تأکید بر اصالحات، مخالفت خود را با استعفای کابینه اعالم کردند. با 

توجه به ادامه اعتراضات، سعد الحریری در ۲۹ اکتبر ۲۰۱۹، استعفای خود را تقدیم میشل عون 

کرد و خود را حامی معترضان معرفی کرد و خواستار تشکیل کابینه تکنوکرات و غیرسیاسی در 

لبنان شد. اما میشل عون، سید حسن نصراهلل و نبیه بری با هشدار به این که تداوم وضعیت فعلی و 

عدم تشکیل سریع کابینه، زمینه را برای تداوم بحران و شکل گیری بی ثباتی امنیتی در لبنان فراهم 

می کند، خواهان تشکیل سریع کابینه شدند. تا زمان نگارش این مطلب، رایزنی ها برای تشکیل 

کابینه میان جریانات سیاسی ادامه داشته و اختالفات جدی در مورد شکل و ساختار کابینه در 

مورد تکنوکرات بودن و یا سیاسی بودن مانع تشکیل آن شده است. با توجه به مطالب فوق الذکر 

می توان گفت بحران اخیر لبنان دارای بسترها و ریشه های فراوانی است که بخشی از آن دارای 

عوامل داخلی و بخش دیگر دارای عوامل خارجی است.
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دالیل شکل گیری بحران لبنان

رژیم  اشغال گری  و  داخلی  جنگ  سیاسی،  بی ثباتی  بستر  از  برخاسته  کشوری  لبنان، 

این  صهیونیستی است و به همین دلیل از مشکالت اساسی در حوزه های مختلف رنج می برد. 

مشکالت عبارت اند از: ۱- بیکاری؛ ۲- فساد اداری و مالی؛ 3- ضعف بودجه و بدهی خارجی؛ 4- 

دولت ضعیف و جامعه ی شبکه ای؛ 5- کاهش مشروعیت سیاست مداران کنونی لبنان به دلیل عدم 

تحقق وعده های سیاسی، امنیتی، اقتصادی، ناامیدی از کارآمدی سیاست مداران، فساد و سوءاستفاده 

از قدرت و وابستگی به قدرت های منطقه ای و بین المللی به شکل آشکار؛ 6- تداوم بی ثباتی سیاسی؛ 

۷- عدم توانایی دولت لبنان در مدیریت و توازن بخشی به فعالیت گروه های مدنی و فضای مجازی.

تحریک  برای  مناسبی  ظرفیت  می تواند  مشکالت  این  شدن  هم عرض  کلی  به صورت 

الیه های اجتماعی باشد به طوری که تقریبًا از همه اقشار و طوایف لبنان در اعتراضات اخیر حضور 

داشتند. به نظر می رسد تا زمانی که دولت و جریانات سیاسی لبنان فکری به حال حل این مشکالت 

نکنند، نارضایتی عمومی همچنان ادامه خواهد داشت و زمینه برای موج سواری و سوء استفاده 

قدرت های منطقه ای و بین المللی فراهم خواهد بود.

از زمینه های خارجی اصلی وقوع بحران اخیر در لبنان، تالش برخی بازیگران منطقه ای 

برای مقابله با قدرت روزافزون ایران و محور مقاوت بوده است. این قدرت به تدریج در حال 

افزایش و به عنوان چالشی جدی برای محور غربی، عبری و عربی مطرح است، به طوری که توانسته 

موازنه قوا را به نفع خود تغییر دهد. نظریات رئالیستی عنوان می کنند که هرگاه در ساختار نظام 

بین الملل وضعیتی ایجاد شود که زمینه ی برتری یک طرف فراهم شود، طرف مقابل موازنه سازی 

می کند و ممکن است با یکی از ابزارهای این موازنه سازی، به ایجاد بحران جدید بپردازد. این 
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موضوع بعد از انتخابات سراسری لبنان بعد از چهار سال تأخیر در ششم می ۲۰۱8 تثبیت شد 

به طوری که که نتیجه آن دستیابی حزب اهلل به ثلث معطل شد. این ثلث معطل، از این جهت دارای 

اهمیت است که بدون رضایت برنده این سهم، هیچ تصمیم مهم سیاسی در لبنان که نیاز به دو 

سوم آرا دارد، اخذ نخواهد شد.

حزب اهلل به  غیر از ثلث معطل، با توجه به کسب ۲۹ کرسی ائتالف همسو با جریان آزاد 

المستقبل و  ملی عماًل  اکثریت پارلمان را نیز در اختیار دارد. این در حالی است که جریان 

حزب  نیروهای لبنانی همسو با محور غربی و عربی، جمعًا 35 کرسی را به دست آورده اند. اگر 

کرسی های نزدیک به جریان چهارده مارس همچون حزب سوسیالیست ترقی خواه ولید جنبالط 

و حزب کتائب را نیز به ایشان اضافه کنیم عماًل نمی توانند حتی اکثریت شکننده در پارلمان را 

به دست آوردند. اگرچه سعد حریری به عنوان رهبر جریان المستقبل، شکست را در انتخابات 

تجربه کرده بود ولی بر اساس یک توافق داخلی و منطقه ای مبتنی بر این که میشل عون از جریان 

آزاد ملی، ریاست جمهوری را و سعد حریری نخست وزیری را در اختیار داشته باشد، حزب اهلل 

و متحدانش برای این که لبنان دچار بحران سیاسی جدیدی نشود با نخست وزیری سعد حریری 

موافقت کردند. با توجه به قدرت روزافزون محور مقاومت به خصوص جنبش حزب اهلل در لبنان، 

رقبای منطقه ای )عربستان سعودی، امارات متحده عربی و رژیم صهیونیستی( و بین المللی )آمریکا( 

از هر فرصتی برای کاهش این حضور و نفوذ استفاده می کنند به همین دلیل سطح دخالت خارجی 

در لبنان باالست.

از این رو این بازیگران منتظرند تا انسجام راهبردی آمریکا علیه جمهوری اسالمی ایران و 

هم پیمانان منطقه ای اش به ثمر بنشیند. بر اساس این راهبرد که از آن به راهبرد فشار حداکثری یاد 

می شود، آمریکا علیه جمهوری اسالمی ایران و گروه های مقاومت همچون حزب اهلل شدیدترین 
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تحریم ها و فشارهای امنیتی را وضع کرده و سعی دارد به این وسیله موجب تغییر رفتار ایران در 

سطح منطقه ای و بین المللی شود؛ اما با توجه به شرایط جدید محور مقاومت، می توان گفت این 

راهبرد با بن بست روبرو شده است که دالیل آن عبارت اند از: ۱- توان مدیریت بحراِن محور 

مقاومت؛ ۲- تغییر راهبرد جمهوری اسالمی ایران؛ 3- عدم تمایل آمریکا به جنگ با ایران.

به نظر می رسد بحران سازی در کشورهای همسو با محور مقاومت همچون عراق و لبنان 

در دستور کار محور غربی، عبری و عربی قرار گرفته تا از این طریق قدرت محور مقاومت 

را تحت تأثیر قرار دهند. به دلیل عدم تسلط کامل نهادهای امنیتی لبنان بر اوضاع امنیتی این 

کشور و همچنین وابستگی جریان های قومی، مذهبی و سیاسی به رقبای منطقه ای ایران، مجال 

برای فعالیت سرویس های خارجی در لبنان فراهم است. گفتنی است مشکالت داخلی موجود در 

لبنان موضوع جدیدی نیست و به نوعی اکثر کشورهای منطقه نیز با آن درگیر هستند. دعوت به 

تظاهرات و همان طور هماهنگی های ایجاد شده نشان  می دهد در عراق و لبنان به طور هم زمان یک 

اقدام برنامه ریزی شده و بلندمدت وجود دارد که مدیریت آن نمی تواند صرفًا از محیط داخلی لبنان 

انجام شده باشد و به نظر می رسد برخی از سرویس های رقیِب محور مقاومت در آن دخیل هستند. 

مطرح شدن نام حزب اهلل لبنان که عمومًا در صحنه اجرایی لبنان فعالیت آن چنانی ندارد و همچنین 

جمهوری اسالمی ایران از ابتدای ناآرامی های اخیر، نشان از یک توطئه فراگیر از سوی محور 

غربی، عبری، عربی علیه محور مقاومت است که درصدد تضعیف محور مقاومت در لبنان است.
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به صورت کلی با نگاهی به بحران لبنان می توان نقش سیاسی و امنیتی چند کشور را در 

آن مشاهده کرد که در زیر به آن اشاره می شود:

۱- ایاالت متحده آمریکا: با توجه به سطح تعارضات آمریکا با محور مقاومت و حزب اهلل 

لبنان، این کشور را می توان یکی از بازیگران فعال در بحران آفرینی کنونی لبنان دانست. نخست 

این که قدرت تأثیرگذاری آمریکا در میان گروه های مدنی و سازمان های مردم نهاد لبنانی امری 

است که بسیاری از کارشناسان و ناظران مسائل لبنان بر آن تأکید دارند و این گروه ها و سازمان ها 

از فعالین اعتراضات اخیر هستند. از سوی دیگر موضع گیری های مقامات آمریکایی همچون مایک 

پمپئو و دخالت آشکار وی در ارتباط دادن مسائل اخیر لبنان به حضور حزب اهلل در عرصه سیاسی 

و امنیتی و همچنین تحرکات سفارت آمریکا در میان جریانات سیاسی لبنان در دو ماه اخیر 

قابل توجه است.

عالوه بر این ها به دلیل تسلط آمریکا بر اینترنت و فضای مجازی لبنان همچون توییتر، 

فیس بوک، واتساپ و اینستاگرام و بستن جهت دار حساب های افراد، رسانه ها و جریانات سیاسی 

المنار، تحرکات  نزدیک به محور مقاومت در این کشور همچون حساب های توییتری شبکه 

آمریکا با عناوینی همچون تروریسم در جهت دهی اعتراضات لبنان قابل مشاهده است. در ضمن 

قطع کمک های آمریکا به ارتش لبنان در شرایط فعلی که این ارتش نیازمند نقش آفرینی مثبت 

در تحوالت و فرونشاندن اعتراضات خیابانی است را می توان نشانه دیگری از نقش آفرینی ایاالت 

متحده قلمداد کرد.

۲- عربستان سعودی: نقش عربستان سعودی در بحران لبنان را می توان در ابعاد سیاسی، 

امنیتی و رسانه ای جستجو کرد. در ابعاد سیاسی هم سویی جریانات نزدیک به عربستان همچون 
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جریان المستقبل و گروه های وابسته به چهارده مارس در به هم ریختن اوضاع سیاسی آشکار است. 

به طوری که راهبردهای این جریانات منجر به استعفای دولت لبنان شد. عالوه بر این، سعد الحریری 

با استعفا و طرح مسائل مختلف زمینه بی ثباتی سیاسی در لبنان را فراهم کرد که در راستای اهداف 

عربستان است. در ابعاد امنیتی نیز اخبار متعددی از حرکت های مشکوک در میان راهپیمایان و 

همچنین حمایت های مالی برای تداوم ناآرامی ها وجود دارد. در بعد رسانه ای نیز نقش رسانه های 

وابسته به عربستان سعودی بخصوص العربیه در ایجاد موج رسانه ای علیه محور مقاومت و تداوم 

بحران آفرینی قابل توجه بوده است.

3- امارات متحده عربی: اگرچه نقش امارات متحده عربی در اعتراضات اخیر لبنان کمتر از 

آمریکا و عربستان سعودی است ولی فعال شدن رسانه های اماراتی همچون اسکای نیوز از یک سو 

و برخی تحلیل ها درباره روابط ویژه امارات با سمیر جعجع به عنوان یکی از بحران آفرینان تحوالت 

جدید قابل توجه است.

سناریوهای پیش روی بحران لبنان

با توجه به وضعیت کنونی لبنان می توان چشم انداز بحران را »کاهش اعتراضات و تداوم 

نسبی ناآرامی ها در سطح محدود« دانست. اگر ناآرامی های اخیر را داخلی بدانیم، به دلیل حجم 

مشکالت لبنان و همچنین ارائه بسته های دولتی و تغییر کابینه نمی توان انتظار داشت که نارضایتی 

باید گفت  بدانیم،  تظاهرات کنونی را خارجی  اگر دالیل شکل گیری  پیدا کند.  مردم کاهش 

سرویس های رقیب محور مقاومت در لبنان، توانسته اند تا حدودی موفق عمل کنند و احتماالً بر 

اساس همین تجربه، اقدامات بعدی خود را ادامه خواهند داد. در مورد آینده ی تشکیل دولت لبنان، 
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مسئله ای که همچنان باقی خواهند ماند شکل و ساختار کابینه است. در این رابطه سه سناریو مطرح 

است که عبارت اند از:

و  تکنوکرات  تشکیل کابینه  غیرسیاسی:  و  تکنوکرات  تشکیل کابینه  نخست:  سناریو 

غیرسیاسی که سعد الحریری بر آن تأکید دارد، یکی از سناریوهای آینده ی سیاسی لبنان است 

که شامل ایجاد یک کابینه به رهبری حریری یا یکی از شخصیت های اهل سنت با وزرایی بدون 

وابستگی حزبی و سیاسی است که در حوزه تخصص خود دارای تجربه و تخصص کافی باشند. 

اگرچه تشکیل این کابینه در ظاهر یک پیشنهاد متعادل و جذاب است ولی با توجه به ساختار 

سیاسی و امنیتی لبنان تشکیل آن اگر غیرممکن نباشد ولی با دشواری های زیادی روبروست که 

عبارت اند از:

اصوالً تشکیل کابینه ی تکنوکرات و غیرسیاسی حتی در کشورهای توسعه یافته نیز اتفاق 

نمی افتد چه برسد به کشور لبنان که توسعه سیاسی در آن با چالش های جدی روبروست و اصواًل 

همه افراد که بخواهند به مناصب باالی وزارتی برسند دارای گرایشات سیاسی و جناحی هستند و 

تشکیل کابینه  این چنینی بیشتر به یک بازی سیاسی برای از دور خارج کردن رقبای سیاسی است.

کابینه تکنوکرات و غیرسیاسی با مخالفت جدی احزاب و جریانات اصلی لبنان به جز 

جریان المستقبل و چند حزب همسوی آن روبرو است. گفتنی است براساس توافقنامه طائف 

در ۱۹8۹، بسیاری از اختیارات سیاسی و امنیتی لبنان از ریاست جمهوری به کابینه واگذار شده 

است. با توجه به این اختیارات، وجود نخست وزیر وابسته به یک جریان سیاسی همچون المستقبل 

یا طایفه اهل سنت در یک کابینه ی غیرسیاسی، زمینه افزایش قدرت یک طایفه یا یک جریان 

لبنان همچون  اصلی سیاسی  قبول جریانات  مورد  نمی تواند  امر  این  و  ایجاد می کند  را  سیاسی 
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حزب اهلل لبنان، جنبش امل و جریان آزاد ملی قرار گیرد.

به نوعی  به وی  نزدیک  افراد  یا  و  الحریری  با رهبری سعد  تکنوکرات  کابینه  تشکیل 

مخدوش کردن انتخابات سراسری لبنان در سال ۲۰۱8 است زیرا در این انتخابات جریانات نزدیک 

به حزب اهلل لبنان و هشت مارس پیروز شدند و مطرح کردن تشکیل کابینه بدون حضور جریان 

پیروز در انتخابات به نوعی این فرضیه را تقویت می کند که سعد الحریری و مطرح کنندگان 

کابینه تکنوکرات در حقیقت به دنبال مخدوش کردن نتایج انتخابات و کسب پیروزی از طریق 

فشارهای سیاسی و اردوکشی های خیابانی هستند.

با توجه به اهمیت بیانیه ی تشکیل کابینه در ساختار سیاسی لبنان که عمومًا توافق بر سر 

آن همواره با چالش روبرو بوده است، تأمین مطالبات احزاب و جریانات سیاسی در این کابینه 

غیرسیاسی بسیار چالش آفرین است، به ویژه اگر این کابینه با ریاست سعد الحریری باشد و سعی 

کند مطالبات محور مقاومت به خصوص در به رسمیت شناختن سالح مقاومت را به چالش بکشد.

سناریو دوم( تشکیل کابینه ترکیبی از تکنوکرات ها و سیاسیون: براساس این سناریو که 

جریانات اصلی پیروز همچون جریان آزاد ملی و حزب اهلل لبنان و جنبش امل برای گذر از بحران 

کنونی تا حدودی موافقت خود را با آن اعالم کردند این گونه است که وزارت خانه های سیاسی 

و امنیتی همچون وزارت امور خارجه، وزارت دفاع، وزارت کشور در اختیار جریانات و احزاب 

سیاسی قرار گیرند و مابقی وزارت خانه های غیرسیاسی و تخصصی از میان افراد تکنوکرات و 

غیرسیاسی انتخاب شوند. این سناریو نیز با چالش هایی برای تشکیل کابینه روبرو است:

در شرایط فعلِی سیاسی و امنیتی لبنان، رسیدن به توافق بر سر وزرای سیاسی و غیرسیاسی 

زمان بر بوده و نیازمند چانه زنی های متعدد سیاسی است؛
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تشکیل کابینه بدون حضور اکثر جریانات و احزاب سیاسی فعال در عرصه لبنان کار بسیار 

دشواری است و ممکن است جریاناتی همچون حزب سوسیالیست ترقی خواه، حزب نیروهای 

لبنانی، حزب کتائب، جریانات میانه رو اهل سنت لبنان، حزب المرده، حزب دموکراتیک لبنان و 

غیره، به دلیل عدم وجود سهمیه با آن موافقت نکنند.

سناریو سوم( تشکیل مجدد کابینه ی وحدت ملی: در این سناریو گروه ها و احزاب لبنانی با 

تغییر بخشی از اعضای کابینه به دنبال تشکیل کابینه     ی جدیدی با حضور احزاب و جریانات سیاسی 

همچون گذشته برآیند؛ اما تشکیل چنین کابینه ای نیز با چالش هایی روبرو است:

بخشی از اعتراضات کنونی لبنان حاصل شکل گذشته کابینه یعنی کابینه ی وحدت ملی 

است و تداوم شرایط گذشته با تغییراتی اندک ممکن است موجب افزایش مجدد اعتراضات شود؛

سعد الحریری و سمیر جعجع با تشکیل مجدد کابینه وحدت ملی مخالف اند. در این صورت 

باید کابینه ای بدون حضور این جریانات تشکیل شود که نتیجه ی آن تداوم بن بست در تصمیمات 

اساسی به خصوص تشکیل کابینه جدید خواهد بود.

با توجه به سه سناریو مطرح شده به نظر می رسد سناریوی دوم یعنی کابینه ی متشکل از 

تکنوکرات ها و سیاسیون و سناریوی سوم، یعنی تشکیل دولت وحدت ملی از قابلیت بیشتری 

نسبت به سناریو اول یعنی تشکیل کابینه تکنوکرات غیرسیاسی برخوردار باشد، به خصوص این که 

سناریو دوم مورد توافق جریانات بزرگ لبنان قرار دارد.
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نتیجه گیری

در مجموع اگرچه عوامل داخلی در بحران لبنان تأثیر داشته اند ولی دخالت های خارجی 

محور  بر  فشار حداکثری  راهبرد  موفقیت  از عدم  بعد  این که  بخصوص  است.  پررنگ  در آن 

مقاومت، به نظر می رسد راهبرد محور غربی-عبری-عربی به سمت ایجاد زمین سوخته از طریق 

این  با محور مقاومت پیش رفته است. در  بحران آفرینی و آشوب سازی در کشورهای همسو 

شرایط دستگاه سیاست خارجی ایران باید با رصد دقیق تحوالت لبنان و عراق، به نظام سیاسی و 

امنیتی لبنان کمک کند تا بحران اخیر را پشت سر بگذارد و مانع بی ثباتی سیاسی و امنیتی در این 

کشور و همچنین عراق شود. جمهوری اسالمی ایران با حمایت از مطالبات به حق مردم و دعوت 

از احزاب و جریانات سیاسی لبنان برای تأمین آن ها، خواهان عدم دخالت قدرت های منطقه ای و 

فرا منطقه ای در امور لبنان شده و به حمایت از ساختار سیاسی و امنیتی این کشور پرداخته است؛ 

زیرا بر این باور است که مطالبات مردمی در آشوب های خیابانی به سرانجام نخواهد رسید. در 

مجموع اما به نظر می رسد محور غربی، عبری و عربی با تمام امکانات سیاسی و امنیتی، قدرت 

تغییر معادالت در لبنان را ندارد و محور مقاومت هم چنان برتری را در این کشور در دست خواهد 

داشت.






