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  ٢٠١۶ مارچ ١٧

  به سوی جنگی تازه در لبنان
Vers une nouvelle guerre au Liban 

امروز اين . ن قانون اساسی خودش را نقض کرد و عالوه بر اين بودجه ای نيز در اختيار نداشت، لبنا٢٠٠٨از ماه مه 

شکست عمليات عليه سوريه بخش . کشور در سراشيب قرار گرفته و به طعمه ای ساده برای اسرائيل تبديل شده است

نوز اجتناب پذير باشد، اگر دومين جنگ داخلی ھمی کند  و استعماری را به جست و جوی ھدف ديگری ھدايت 

  .جلوگيری از تھاجم جديد مشکل به نظر می رسد

  ٢٠١۶ مارچ ١۴| )لبنان(بيروت /شبکۀ ولتر

 

 ۴٩مادۀ (ن انتخاب شد توسط مجلس نمايندگان با نقض قانون اساسی لبنا٢٠٠٨ مه ٢۵ميشل سليمان در تاريخ 

ميشل سليمان ). انتخاب يک مقام عالی رتبه را کمتر از دو سال پيش از اين که مقاماتش را ترک کند ممنوع کرده است

توسط مقام پيشين اميل لحود مستقر نشد بلکه اين امير قطر بود که در حضور نمايندۀ قدرت استعماری قديمی فرانسه 

  .سی نمايندگان بلکه به جايگاه رياست جمھوری نصب کردبرنارد کوشنر او را نه به کر

، در لبنان تا ماه ٢٠٠٨ در مقام رياست جمھوری در سال ميشل سليماناز توافق دوحه و انتخاب ضد قانون اساسی 

و تظاھراتی که » بحران زباله « طی ھفت ماه گذشته، کشور با . اگست گذشته رويداد سياسی مھمی به وقوع نپيوست

بينجامد دچار بی ثباتی شد، سپس بحران اعتماد با عربستان سعودی و ھم » انقالب سدر«انست به دومين می تو

سه رويدادی که به شکل جداگانه به خودی . پيمانانش، و سرانجام بحران بين المللی و زير عالمت سؤال بردن حزب هللا

  ...با وجود اين. خود گويا بوده ولی به ھيچ تحولی نينجاميده است
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  .زباله ھای متعفن در چندين محلۀ لبنان جمع آوری نشده و در خيابان ھا روی ھم انباشت شده بر جا مانده است

ع آوری زباله را با شرکت ساکلين دولت موفق نشد قرار داد جم: آغاز شد » بحران زباله « ، ناگھان ٢٠١٥در اگست 

Sukleenبه . طی چند روز با تلمبار شدن زباله ھا در خيابان ھا تمام کشور به زباله دانی وسيعی تبديل شد.  تمديد کند

کمی بعد ھزاران تظاھر کننده در مرکز . ھمين علت تظاھراتی بر پا کردند و دولت را به سھل انگاری متھم دانستند

در رسانه ھا برخی از آغاز . ادند که خود سياستمداران زباله ھستند  و دولت را علی رغم مردم ربوده اندپايتخت شعار د

حرف زدند که پس از قتل نخست وزير قديمی رفيق حريری توسط اياالت متحده » انقالب سدر « انقالب رنگی مشابه 

سرانجام خشم عموم مردم به نظام ). ١(تند نوش» بھار عرب « رسانه ھای ديگری از گسترش . سازماندھی شده بود

که ھر شھروندی به جامعۀ فرقه ئی خود وابسته ) با اعمال تحميل از سوی  فرانسه(فرقه ئی رايج در لبنان فروکش کرد 

  .بماند و بر اين اساس از طرح مسأله در سطح ملی جلوگيری به عمل آمد

البته، پايتخت و شھرھای بزرگ . بی پاسخ برجا مانده استبا وجود اين، پس از ھفت ماه، بحران زباله ھمچنان 

پاکسازی شده ولی در چندين منطقه زباله ھا در خيابان ھا تلمبار باقی مانده و بوی متعفن و تھوع آوری از آن متصاعد 

 ويروس ھا .و بايد دانست که تداوم و عموميت يافتن اين مسأله برای بھداشت ھمگانی نتايج خسارت باری دارد. می شود

. اين وضعيت نتايج اقتصادی نيز دارد. ًپراکنده می شوند و تقريبا مردم در تمام لبنان به شکل دوره ئی بيمار می شوند

  .ًعمال سياحت گردی منبع اصلی درآمد رسمی کشور بوده و در اين مدت کاھش چشمگيری داشته است

 

  .مشتريان گلف نيز گريخته اند. ی خالی استئتراس کافۀ کوچک بيروت با چشم انداز صخره 

در واقع، اين کمک ). ٢(دومين بحران با حذف کمک سه ميليارد دالری عربستان سعودی برای ارتش لبنان آغاز شد 

ماجد .  دريافت می کردماجد الماجدردن مدارک و اعترافات دستمزدی بود که ارتش لبنان بايد به خاطر از بين ب
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تروريست مشھور نمايندۀ .  ھنگام انتقال با آمبوالنس توسط ارتش لبنان بازداشت شده بود٢٠١٥ دسمبر ٢٦ در الماجدی

انی می کنند ًاو مظنون بود که شخصا تمام سياستمدارانی که مخفيانه از جھاد طلبان پشتيب.  در شامات بودبندر بن سلطان

ولی اين فرد چند روز پس . اعترافات او به شکل وخيمی رژيم سلطنتی سعودی را به مخاطر می انداخت. را می شناسد

از بازداشتش بی آن که اعترافات و مدارک دقيقی عرضه کند، فکر خوبی به ذھنش خطور کرد و دارفانی را وداع 

  ).٣(گفت

 را بھانه قرار شيخ نمر باقر النمر رياض واکنش لبنان در رابطه با اعدام برای توجيه حذف کمک سه ميليارد دالری،

ًولی اتفاقا اين شخصيت مقتول يک فرد .  ديکتاتور نفتخوار رئيس مخالفان خود را سر بريد٢٠١٦ جنوری ٢در . داد

ر سراسر جھان روحانی شيعه مذھب بود، به ھمين علت موجی از خشم شيعيان جھان به انضمام شيعيان لبنان را د

عربستان سعودی نيز ھم پيمانانش را بسيج کرد تا از حقوق خود در مورد حق تشخيص مجازات مرگ ). ٤(برانگيخت 

رياض اين رفتار لبنانی ھا را به . برای ھر يک  از تابعين کشورش دفاع کند، در حالی که لبنان با احتياط رفتار کرد

 مارچ به حسابشان ريخته بود تلقی کرد، يعنی ١٤سال ھا برای پشتيبانی از نمک نشناسی در مورد ميلياردھائی که طی 

رياض به ويژه تصميم گرفت اقتصاد لبنان . حق نشناسی  اتحاديۀ احزاب فرقه ئی لبنان که با اسرائيل ھمکاری می کنند

بعين بحرين و امارات نيز را با ممنوعيت مسافرت اتباعش به اين کشور به ورشکستگی بکشاند، و اين ممنوعيت را به تا

  .ًفورا تجار و بانک ھا دچار بحران شدند) فارس(با محروميت از سياحت گردان منطقۀ خليج . گسترش داد

 

رتباط ھمگانی است که مقاومت لبنان در اختيار در صورتی که اسرائيل دست به خشونت بزند، المنار تنھا وسيلۀ ا

در . ، با وجود تمام بمباران ھای سخت اسرائيل، حزب هللا موفق شد آن را به کار بيندازد٢٠٠۶طی جنگ . دارد

  .صورت قطع  اين آنتن، تنھا تعبير رسانه ھای غربی شنيده خواھد شد

ر مقابله با اشغال اسرائيل به تدريج به شکل حزب سياسی اين شبکۀ مقاومت د. سومين بحران مرتبط است به حزب هللا

 از پشتيبانی سوريه برخوردار بود، پس از ٢٠٠٥ تا ١٩٨٢بين سال ھای . تحول يافت و در دولت نيز شرکت دارد

 انبار اسلحۀ قابل مالحظه ٢٠١٣ تا ٢٠٠٦در دوران . خروج ارتش عربی سوريه از لبنان به تدريج به ايران روی آورد

 در ايران، حزب هللا حسن روحانیبا وجود اين، از تاريخ انتخاب شيخ .  از سپاه پاسداران انقالب ايران دريافت کردای

خود را برای متارکه آماده می کند و بر آن است تا منبع مالی خود را با اتکاء به مھاجران لبنانی يا شيعيان در خارج و 

  .مريکای التين تأمين کندبه ويژه در افريقا و ا

، حزب هللا در کنار ارتش عربی سوريه عليه جھاد طلبان ٢٠١٥ جوالی ١٤ با ايران در ٥+١پس از امضای توافقات 

  .موضع گرفت و در عين حال به تدريج از تھران فاصله گرفت

بر اساس آن ھيچ بانکی حق  ، کنگرۀ اياالت متحده با آرای عمومی قانونی را به تصويب رساند که ٢٠١٥ دسمبر ١٦در 

اين ). ٥(معامله با حزب هللا را نخواھد داشت و قطع پخش برنامه ھای شبکۀ المنار را نيز در دستور روز قرار داد 
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 مدير علی يوسف شرارهًفورا خزانه داری .  به تصويب رسيده بود تقويت کرد٢٠١٤متن، متن ديگری را که در سال 

 را به جرم شرکت در نظام مالی مقاومت لبنان به مجازات محکوم Spectrum Investment Groupعامل شرکت 

ادامه يافت، سپس وزرای داخلی و امور ) فارس(قانون اياالت متحده با قطعنامۀ شورای ھمکاری خليج ). ٦(کرد 

  .تشخيص داد» جريان تروريستی « خارجۀ اتحاديۀ عرب حزب هللا را به عنوان 

اقتصاد لبنان ورشکسته شده و از اين پس اصل مقاومت در مقابله با اشغال اسرائيل به : است ساخت و ساز تکميل شده 

 قابل دسترسی باشد و ArabSat و NileSatشبکۀ تلويزيون المنار نبايد توسط . عنوان تروريسم تشخيص داده می شود

  .در نتيجه شنوندگان و ببينندگان آن محدود خواھند شد

، يا خيلی ٢٠٠٦يا يک جنگ کالسيک مثل سال : رای واشنگتن و تل آويو وجود خواھد داشت از اين پس دو گزينش ب

آخرين رئيس جمھور .  تجربه کرد١٩٩٠ تا ١٩٧٥ساده تر و مخفيانه تر، يک جنگ داخلی مشابه آنچه لبنان در سال 

ه پارلمان آينده برگزيدۀ فرقه ھای  برای اصالح فوری قانون انتخابانی فراخوان داد، به شکلی کاميل لحودقانونی لبنان 

يعنی تنھا راھی که برای اجتناب از جنگ داخلی می تواند وجود . مذھبی نباشد، بلکه مردم در آن شرکت داشته باشند

  .داشته باشد
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