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رایزنی سیاسی، حسان دیاب نخست وزیر  از حدود یک ماه  در روزهای گذشته و پس 

منتخب لبنان، فهرست ۲۰ وزیر پیشنهادی خود را معرفی کرد. با توجه به روندهای سیاسی در 

لبنان، می توان انتظار داشت که وزرای پیشنهادی در پارلمان رأی آورده و دولت جدید به زودی 

تشکیل شود. با این حال نکاتی درباره کابینه پیشنهادی و دولت آینده لبنان وجود دارد که نوشتار 

حاضر به برخی از آن ها اشاره می کند:

۱- مخالفان فهرست پیشنهادی نخست وزیر و به طور مشخص سه گانه المستقبل، قوات 

البنانیه و التقدمی االشتراکی، وزرای معرفی شده را دولت حزب اهلل دانسته و از آن با عنوان »اللون 

الواحد« یاد می کنند؛ زیرا هیچ کدام از احزاب ۱۴ مارس در آن شرکت نکرده اند. البته مخالفان 

به همان اندازه که با حزب اهلل زاویه دارند، با جبران باسیل وزیر خارجه دولت سعد الحریری نیز 

مخالف اند. همین موضوع باعث شده تا کابینه دیاب را دولت باسیل نیز بدانند.

۲- با توجه به اینکه مسئله اصلی در عدم تشکیل کابینه، عدم اجماع همپیمانان حزب اهلل بود، 

معرفی کابینه از سوی دیاب نیز به نوعی نتیجه حل اختالفات درون ِ هشت مارس است. چه اینکه 

برخی احزاب مانند المرده، سهم بیشتری از کابینه می خواستند و دیاب حاضر به تشکیل کابینه ای 

با بیش از ۱۸ وزیر نبود. در نهایت اما با وساطت حزب اهلل، کابینه ای با ۲۰ وزیر تشکیل شد و 

ناراضیان تا حدودی راضی شدند.

۳- تحوالت ماه های اخیر در لبنان شاید بیش از همه به جایگاه سعد الحریری آسیب زد. 

الحریری هم حمایت هم پیمانان داخلی را از دست داد و هم در جلب حمایت حامیان خارجی ناکام 
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ماند. سمیر جعجع که سابقه حذف برخی رهبران سیاسی لبنان را در کارنامه دارد، این بار آشکارا 

از نخست وزیری الحریری حمایت نکرد و ولید جنبالط نیز طرح اصالح اقتصادی الحریری را 

»چیز مهمی ندانست]۱[«. آمریکا، فرانسه و عربستان نیز به عنوان حامیان خارجی الحریری چندان 

حمایتی از وی انجام ندادند.

۴- وزرای معرفی شده از سوی دیاب، اگرچه تاحد قابل قبولی گرایشات طائفه ای، مذهبی 

و سیاسی ندارند و نسبت به دولت های پیشین کمتر سیاسی و جناحی اند؛ در مجموع اما هرکدام 

مورد حمایت یک گروه و حزب سیاسی هستند. وجود شخصیت های برجسته علمی با مدارک 

دانشگاهی معتبر در میان وزار قابل توجه است. حضور 6 وزیر زن نیز می تواند پاسخی به مطالبه 

عمومی و نقش آفرینی زنان در اعتراضات باشد. معدل تخصص و پاک دستی هم در کابینه دیاب 

قابل قبول به نظر می  رسد. به هرحال سخن گفتن از کابینه تکنوکرات در کشوری با مختصات 

لبنان، چندان واقع گرایانه به نظر نمی رسد. تاروپود فرهنگ سیاسی لبنان با سهمیه بندی های سیاسی، 

مذهبی و طائفه ای گره خورده است و تغییر چنین مسیری حداقل در کوتاه مدت چندان ممکن 

نیست.

5- اگرچه برای بررسی دقیق تر اهداف و برنامه های دولت دیاب، باید منتظر بیانیه سیاسی 

پس از تشکیل نخستین جلسه کابینه ماند، اما قاعدتًا مهم ترین راهبرد داخلی و خارجی دولت آینده، 

پایان دادن به بحران اقتصادی خواهد بود. افزایش تورم، کاهش سرمایه گذاری خارجی، کاهش 

شدید ارزش پول ملی و افول گردشگری ازجمله معضالت فعلی لبنان است. بنابراین پایداری دولت 
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دیاب به کامیابی در حل چالش های اقتصادی بازمی گردد.

6- یکی از چالش هایی که احتماال دولت آینده با آن مواجه باشد، جذب سرمایه خارجی 

است. با توجه به ترکیب وزرای پیشنهادی و افزایش سطح منازعه ایران و آمریکا در منطقه، 

به نظر می رسد لبنان چندان نمی تواند مانند گذشته روی کمک های مالی واشنگتن حساب کند. 

انگلستان نیز به ویژه پس از پیشبرد فرآیند خروج از اتحادیه اروپا و برای مقابله با نقش آفرینی 

سیاسی حزب اهلل، احتماالً فشارهای بیشتری بر لبنان وارد کند. فرانسه به عنوان حامی سنتی لبنان 

هم این روزها شرایط اقتصادی مناسبی ندارد و حداقل در عرصه اقتصادی نتوانسته مانند آلمان خود 

را با روندهای اقتصاد جهانی هماهنگ کند. فرانسوی ها از سوی دیگر عالقه ندارند تا نقش تاریخی 

خود در لبنان را به آمریکا واگذار کنند؛ به نظر می رسد اما برای تداوم آن نیز منابع الزم را ندارند.

7- در این میان، شاید یکی از روزنه های دریافت کمک های مالی و جذب سرمایه خارجی 

برای دولت آینده لبنان، کشورهای ثروتمند حاشیه خلیج فارس به ویژه عربستان باشد. از این رو 

دور از ذهن به نظر نمی رسد که دیاب در نخستین سفر خارجی خود پس از تشکیل کابینه به 

کشورهای عربی برود. اینکه دیاب تا چه میزان می تواند در جذب کمک های سعودی موفق باشد، 

باید به انتظار روزهای آینده نشست؛ با این حال اما به نظر می رسد میزان تمرکز عربستان بر لبنان 

نسبت به سال های گذشته کاهش یافته است. ریاض در ماه های اخیر با پرونده های مهمی چون 

سیاست فشار حداکثری آمریکا بر ایران، جنگ یمن، رقابت با ترکیه و معامله قرن، درگیر بوده 

است و این کاهش تمرکز می تواند به کاهش کمک های مالی و سرمایه گذاری در لبنان بیانجامد 
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که بر مشکالت دیاب نیز خواهد افزود.

۸- وضعیت اقتصادی در لبنان را نمی توان مستقل از روندها و پویش های اقتصادی امروز 

جهان ارزیابی کرد. تمرکز سرمایه در اقتصادهای ثروتمند دنیا در سال های اخیر افزایش داشته و 

به همین دلیل سال ۲۰۱۹ حداقل ۱۹ کشور دنیا درگیر اعتراضات اقتصادی بودند. با این وجود اما 

از نقش سعد الحریری و ریاض سالمه، رئیس بانک مرکزی لبنان و اجرای نسخه های بانک جهانی 

و صندوق بین المللی پول نیز نمی توان گذشت. هم اکنون بسیاری از لبنانی ها که اندوخته سال ها 

کار خود در آفریقا و آمریکای التین را به دالر در بانک های لبنان ذخیره کرده اند، خسارات 

مادی فراوانی متحمل شده اند.

۹- در روزهای پس از معرفی فهرست پیشنهادی وزرا، اعتراضات مردمی همچنان ادامه 

دارد. معترضان، وزرای معرفی شده را تکنوکرات نمی دانند. با این حال به نظر می رسد ممانعت از 

تبدیل شدن تنش ها به جنگ داخلی، همچنان مورد اجماع طرف های مختلف باشد. اشتراک منافع 

همه بازیگران داخلی و خارجی در لبنان، جلوگیری از اوج گیری منازعه از حد مشخصی است؛ 

به همین دلیل با وجود ماه ها تظاهرات مردمی و برخالف اعتراضات عراق، کشتار معترضان و 

به  این واقعیت را  لبنان  بازیگران داخلی  نیامده است. آمریکا، فرانسه و  امنیتی پیش  نیروهای 

درستی می دانند که هرگونه خشونت و جنگ داخلی به افزایش نقش آفرینی حزب اهلل به عنوان 

سازمان یافته ترین و منسجم ترین نیروی سیاسی می انجامد.
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نتیجه گیری

دولت جدید در لبنان احتماالً در روزهای آینده تشکیل خواهد شد. دولتی که عالوه بر 

مشکالت ساختاری با معضالت جدیدی نیز روبه روست. لبنان در تحوالت منطقه غرب آسیا بیش 

از آنکه نقش کنشگری داشته باشد، کنش پذیر است و تحوالت داخلی این کشور را نمی توان جدا 

از روندهای منطقه ای ارزیابی کرد. با این وجود به نظر می رسد نخستین اولویت دولت آینده لبنان، 

تالش برای جذب سرمایه خارجی و رونق گردشگری باشد. آمریکا، عربستان و فرانسه در این 

فرآیند، اهمیت فراوانی برای دیاب خواهند داشت. باید دید آیا نخست وزیر جدید می تواند اعتماد 

ازدست رفته داخلی و منطقه ای به اقتصاد لبنان را بازآفرینی کند یا خیر!
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