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  بررسی ابعاد و چشم انداز تشکیل دولت جدید لبنان

 رویداد
رای بـه مصـطفی ۹۰شهریور با اعطـای  ۱۰ی سیاسی پارلمان لبنان روز دوشنبه ها و جریان احزاب

ادیب، بر سر تعیین وی بعنوان نخست وزیر جدید به توافق رسیدند. نوشتار پیش رو ضـمن بررسـی 
  پردازد.  انداز تشکیل دولت جدید در این کشور می ابعاد انتخاب نخست وزیر جدید لبنان، به چشم

  رویدادتحلیل 
 سـفیر ادیـب مصـطفی لبنـان، سـابق وزیر نخست دیاب حسان استعفای هفته از بعد از گذشت سه

 کشور این جمهور رئیس عون میشل سوی از لبنان پارلمان نماینده ۹۰ آرای کسب با آلمان در لبنان
  . شد کابینه تشکیل مامور

مـارس و بـه طـور  ۸ف انتخاب ادیب در شرایطی صورت گرفت که پیش از انتخاب وی، ائـتال
خاص شخص نیبه بری به دنبال نخست وزیری سعد حریری بودند و از طرف دیگـر دولـت فرانسـه 
نیز تمایل به نخست وزیری مجدد او داشت، اما این گزینـه بـا وتـوی طـرف امریکـایی و سـعودی 

گـری مواجه شد و بر همین اساس و در پی فشارهای شدید فرانسه، زمینه برای معرفی شخصـیت دی
 ۱۴مـارس و  ۸سیاسی عضو در ائـتالف  یها جریان از سوی سعد حریری و با موافقت بخش عمده

  فراهم شد.  مارس،
 سـنیوره، فـواد حریـری، سعد(سابق  وزیران نخست باشگاه گزینه ادیب بر خالف حسان دیاب

 با و دگنج می پارلمان کنونی سنت اهل اکثریت چهارچوب در و است) سالم تمام و میقاتی نجیب
 ملـی آزاد جریان و الله حزب و شده برگزیده ها مارسی ۱۴ از ای گسترده بخش موافقت و هماهنگی

 و عویـدات غسـان قاضـی چون نیز دیگری های گزینه ادیب، از غیر البته. کرده اند موافقت آن با نیز
  جریان مقاومت روبرو شدند.  بودند که با مخالفت مطرح الحوت محمد

 التحصـیل فارغ او. است لبنان طرابلس شهر در ۱۹۷۲ سال متولد الواحد" بدع ادیب "مصطفی
 روابـط و ژئوپلیتیک اساسی، قانون عمومی، الملل بین حقوق استاد و سیاسی علوم و حقوق دکترای
 کـالج در تـدریس  ،۲۰۰۰ سـال در وی. اسـت فرانسـه و لبنان مختلف یها دانشگاه در الملل بین

 رئیس .شد کار به مشغول لبنان دانشگاه در وقت تمام استاد یک عنوان به و کرد آغاز را بیروت جنگ
 التحصـیالن فـارغ انجمـن عضـو و لبنـان سیاسـی علـوم انجمـن و لبنان الملل بین حقوق انجمن
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 ادیـب سوابق دیگر از اساسی قانون المللی بین انجمن سیاسی، علوم عربی انجمن فرانسه، دانشگاه
 سـال از .بـود ۲۰۱۱ سال از میقاتی، نجیب سابق، وزیر نخست نزدیکان و دستیاران از ادیب .است
 . بود آلمان در لبنان سفیر تاکنون ۲۰۱۳

 پیشـین وزیـر نخسـت میقـاتی نجیب در محافل سیاسی لبنان، مصطفی ادیب به عنوان دستیار
ش نیز ارتباط لبنان شناخته می شود و با توجه به اینکه همسر وی تابعیت فرانسوی دارد و پدر همسر

تنگاتنگی با کاخ الیزه دارد، از وی به عنوان گزینه فرانسه برای نخسـت وزیـری یـاد مـی شـود و بـر 
ی سیاسی لبنان پیش از سفر دوم مکرون به لبنان، بر سر نخست وزیری او بـه ها همین اساس جریان

 اقنـاع بـرای زیـادی تـالش پـاریس در نجیـب بـرادر میقـاتی توافق رسیدند. گفته مـی شـود طاهـا
  .است کرده ادیب مصطفی وزیری نخست به ها فرانسوی

در شرایط کنونی، نخست وزیر جدید نه تنها با چـالش تشـکیل کابینـه مواجـه اسـت بلکـه بـا 
ی دیگری در عرصه اقتصادی، اجتماعی و سیاسی نیز مواجه می باشد. وی در شرایطی بـه ها چالش

و معیشـتی، بحـران بـدهی در پـی اعمـال  تصـادیاق متعـدد قدرت رسیده که لبنـان بـا مشـکالت
ی تحریمی امریکا و غرب و به موجب آن کاهش ارزش پول ملی و از طرف دیگـر فسـاد ها سیاست

  سیستمی در سطوح مختلف مواجه می باشد. 
روز این  ۱۵، می بایست طی ها چالش دیگر ادیب، تشکیل کابینه است و طبق خواسته فرانسوی

ی سیاسـی هـا ین در حالی است که وی از یک سو بـا مشـکل توافـق بـا جریانمساله تحقق یابد و ا
ی حاکمیتی مواجه است و از طـرف دیگـر بـا فشـارهای ها داخلی بر سر انتخاب وزرا در وزارتخانه

ی نزدیک به جریان مقاومـت در کابینـه دولـت ها خارجی در راستای تحدید نقش و نفوذ شخصیت
  مواجه می باشد. 

فی ادیب در مرحله بعد از تشکیل کابینه، اجرای اصـالحات مـدنظر فرانسـه چالش دیگر مصط
ی مـالی هـا می باشد؛ اصالحاتی که در صورت عـدم اجـرای آن امکـان دسـتیابی لبنـان بـه کمک

ای جدی از خود بـرای  ی سیاسی لبنانی ارادهها خارجی وجود ندارد و این در حالی است که جریان
 ۸و اقتصادی نشان نداده انـد. رئـیس جمهـور فرانسـه مهلـت  اجرای اصالحات ساختاری سیاسی

 هـا آن نشـدن عملیاتی صورت در که است کرده تهدید و کرده تعیین اصالحات اجرای برای ای هفته
 . خواهد شد مواجه المللی بین های تحریم با لبنان

  

  گیری  نتیجه

ی متعددی ها که با چالشمصطفی ادیب نخست وزیر جدید لبنان در شرایط به قدرت رسیده است 
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در عرصه داخلی و خارجی مواجه می باشد؛ ادیب از یک سو با چالش تشکیل کابینه مواجه اسـت 
ی مختلـف اقتصـادی و ها و در مرحله بعد با چالش اعمـال اصـالحات مـدنظر فرانسـه در عرصـه

 بـه مـالی های کمک الملل بین جامعه و فرانسهسیاسی مواجه می باشد به خصوص با توجه به اینکه 
  اند.  کرده کشور این در مالی فساد با مبارزه و قوانین اصالح جدی، تغییرات به منوط را لبنان

وزیر جدید به منظور مهار اعتراضات و اجرای مطالبات مردمـی مبنـی بـر  عالوه بر این، نخست
 حامی وی  موها مبارزه با فساد و اصالح ساختار اقتصادی با چالش جریان

ِ
باشـد.  اجه میی سیاسی

توجه به اینکه ادیب در گذشته به عنوان مشاور نجیب میقاتی در ساختار قدرت حضور داشـته  لذا با
و در شرایط فعلی نیز به نوعی وامدار میقاتی و سعد حریری می باشد، اجرای اصالحات اقتصـادی 

 باشد. و مساله مبارزه با فساد در دوران وی، امری دور از انتظار می





  
  

  عربی هاي رسانه در امارات خیانت درباره رهبري معظم مقام بیانات زتاببا

  رویداد  
 معاونـان، وزیـر، بـا تصـویری ارتبـاط در شهریور ۱۱ شنبه صبح روز سه ای خامنه الله آیت حضرت
 بخـش پـرورش در و آموزش اجالس چهارمین و سی در پرورش و آموزش وزارت رؤسای و مدیران
 را صهیونیسـتی رژیـم با روابط سازی عادی در عربی متحده امارات دولت داماق شان، سخنان پایانی
: گفتنـد و خواندند فلسطین مهم مسئله به و منطقه کشورهای و عرب جهان اسالم، دنیای به خیانتی

 آواره و کشـور غصـب که کسانی پیشانی بر آن ننگ لکه اما پایید، نخواهد دیری وضعیت این البته«
 بـاقی کردنـد، بـاز منطقه در را ها صهیونیست پای و سپردند فراموشی بوته به را فلسطین ملت کردن
 آمیز قسـاوت اقدامات با عربی متحده امارات دولت همکاری از تأسف ابراز با ایشان »ماند. خواهد
 و اسالم جهان مصالح علیه آمریکا حاکمه هیئت در صهیونیست خبیث عناصر و صهیونیستی رژیم
  » .کنند جبران را کارشان این و شوند بیدار زودتر ها اماراتی امیدواریم«: دافزودن منطقه،

های عربی به دنبال داشت کـه در  هایی در محافل و رسانه این بیانات رهبر معظم انقالب بازتاب
  شود.  ادامه به آنها اشاره می

  تحلیل رویداد
 خیانـت ایـن و کـرد خیانـت اسالم انجه به امارات« عنوان با تیتری در الیوم پایگاه خبری فلسطین

 ای، رهبـر خامنـه علـی«: نوشـت و پرداخـت انقـالب معظـم رهبر بیانات به »بود نخواهد طوالنی
کید امروز ایران، اسالمی انقالب  بـه اسـرائیل بـا ننگین توافق از پس عربی متحده امارات که کرد تأ
 طـول زیـادی مـدت خیانـت یـنا و کـرد خیانـت منطقه کشورهای و فلسطین مردم و اسالم جهان
 از زودی بـه هـا اماراتی امیدوارم. گذاشت خواهد باقی امارات پیشانی بر ننگی لکه و کشید نخواهد
  »کنند. جبران اند، داده انجام را آنچه و شوند بیدار خواب

 بـه را خود جای عربی متحده امارات: افزود رهبری معظم مقام از نقل به ادامه در الیوم فلسطین
 طـرف همـه از فلسطین ملت گونه این و کرد فراموش را فلسطین مسئله و داد منطقه های یونیستصه
 فرمایشـات بـه اشـاره با نیز ی عراق»شفقنا« خبری وبگاه راستا همین در ١ت.اس گرفته قرار تنگنا در

 در تـا کـرد کمـک صهیونیسـتی رژیـم به عربی متحده امارات:  نوشت اسالمی انقالب رهبر معظم

                                                                                                                                        
1. https://paltoday.ps/ 

https://paltoday.ps/


هفته
 

نامه
 

مطالعات
 

راهبردي
 

سبیل،
 

سال
 

هفتم
، 

شماره
 

144
، 

1399
 

 

 

8  

  د.کن فراموش را فلسطین به تجاوز مسئله و ورود طقهمن
 شـدید فشـار تحـت طرف همه از فلسطین مردم که زمانی افزود: ایشان از نقل به مذکور وبگاه
 خـانواده در یهـودی ایـن مانند آمریکا شیطانی عناصر و ها اسرائیلی با عربی متحده امارات هستند،
 دامـاد ماننـد آمریکـا شـیطانی عناصـر و اسـرائیل و ها یامارات. کند می همکاری) وی داماد( ترامپ
 به ها اماراتی امیدوارم. کنند می عمل قساوت با است، اسالم جهان منافع مخالف که ترامپ، یهودی
  ١کنند. نشینی عقب صهیونیستی رژیم قبال در خود مواضع از سرعت

 مقـام بیانـات بازنشـر بـا شود می منتشر فلسطین الله در رام که هم »الوطن دنیا« خبری تارنمای
 مـدت که است خیانتی اسرائیل و امارات توافق: نوشت اسرائیل با امارات رابطه درباره رهبری معظم
  گذاشت. خواهد باقی امارات پیشانی بر ننگی لکه اما آورد، نخواهد دوام زیادی
 اسـالمی، ملت به یانتخ را اسرائیل و امارات روابط سازی عادی ایران رهبر داد ادامه تارنما این
 از زودتـر چه هر ها اماراتی که کرد امیدواری ابراز و برشمرد فلسطین و منطقه کشورهای عرب، اقوام
  ٢.زنند سر باز توافق از و شوند بیدار غفلت خواب

کید ایران اسالمی انقالب رهبر: نوشت باره این در الجزیره شبکه  جهـان دو به امارات که کرد تأ
  کرد. خیانت منطقه های ملت و فلسطین همچنین و یعرب و اسالمی
 کـه کـرد خاطرنشـان اسـالمی انقـالب معظـم رهبـر کـه نوشـت همچنـین قطـری شـبکه این
  ٣است. منطقه های ملت منافع علیه صهیونیستی رژیم با امارات روابط سازی عادی

 و اسـالم بـه هـا اماراتی هکـ کـرد تأکید ایران اسالمی انقالب رهبر: نوشت باره این در نیز المنار شبکه
 خواهـد بـاقی آنهـا پیشـانی بـر که است ننگی لکه این و کردند خیانت فلسطین مسئله و عربی های ملت
 هـا اماراتی امیـدواریم کـه گفـت اسـالمی انقـالب معظم رهبر که نوشت همچنین لبنانی شبکه این ماند.
 کـه گفـت ایـران اسـالمی انقـالب رهبـر: شتنو العهد نیز خبری پایگاه کنند. جبران و شوند بیدار زودتر
  پایید. نخواهد دیری خیانت این و کرد خیانت فلسطین و اسالمی و عربی جهان به امارات

  گیري   نتیجه 
های  بیانات رهبر معظم انقالب درباره خیانت امارات بـه جهـان اسـالم بازتـابی گسـترده در رسـانه

های  ، یمنی، عراقـی و قطـری داشـت، امـا رسـانههای لبنانی مقاومت و جهان عرب از جمله رسانه
ساز با رژیم صهیونیستی همچون عربسـتان، امـارات و بحـرین موضـعی در  وابسته به جریان عادی

  برابر این بیانات اتخاذ نکردند و سیاست سکوت خبری را پیش گرفتند. 
                                                                                                                                        
1. https://ar.shafaqna.com/ 
2. https://alwatanvoice.com/ 
3. https://www.aljazeera.net/ 

https://ar.shafaqna.com/
https://alwatanvoice.com/
https://www.aljazeera.net/


  
  

  هاي لبنانی به سفر مانوئل مکرون به این کشور نگاه رسانه

  رویداد
 در شـرکت و روزه دو جمهور فرانسـه، بـرای بازدیـدی امانوئل مکرون، رئیس ۱۳۹۹شهریور  ۱۰در 

 بـا بیـروت فرودگاه در ورود ابتدای در شد. مکرون لبنان برای دومین بار وارد لبنان، ملی روز مراسم
 بازسـازی رونـد از سـفر ایـن در دارد قصـد که کرد و اعالم دیدار لبنان، جمهور رئیس عون، میشل
 بنـدر در مهیـب انفجـار از پـس که بود خارجی مقام اولین مکرون  شود. گفتنی است مطلع یروتب

 انجـام خواسـتار جویانـه مداخله اظهـاراتی در خـود پیشـین سـفر در او. کـرد سـفر لبنان به بیروت
 خـود هـا لبنانی اگر که شد مدعی آمیز  توهین لحنی با و بود شده لبنان در سیاسی گسترده اصالحات

 سامان و سر را اوضاع تا شد خواهد عمل وارد فرانسه کنند، ایجاد کشورشان در را اصالحاتی توانندن
 جمهور فرانسـه و سفر رئیس به نسبت لبنانی های رسانه دیدگاه هستیم تالش در نوشتار این در .دهد
  .کنیم رخداد ارائه این از تحلیلی نهایت در

  تحلیل رویداد
 لبنان مردم دوم زبان. است لبنان داشته در عمیق نفوذی استعمار، دوران از دبع حتی دیرباز از فرانسه
 بـا فرانسـه زبـان بـه مـردم کشـور ایـن شـهرهای های محله و کوچه از بسیاری در و است فرانسوی
  . گرفت نادیده لبنان در را کشور این نفوذ و حضور توان نمی کنند؛ بنابراین می صحبت یکدیگر

 هـیچ ایـران، متحـدان گـرفتن نظـر در بـدون شـد، ثابـت عراق در که طور از طرف دیگر همان
 در بـدون نیـز لبنان بر همین اساس در نیست. خود و پیش بردن طرح قدرت قادر به اعمال کشوری
  و رود نمی پیش طرحی هیچ الله حزب مانند بالفعلی قدرت گرفتن نظر

ً
 شکسـت بـه محکـوم قطعـا

نسـبت بـه سـفر  ، الله لبنان، هـم در واکنشـی هوشـمندانه باست. سید حسن نصرالله، دبیرکل حز
 دیـد بـا مـا: «گفـت کردنـد، کمـک لبنان به که برادری و دوست کشورهای از تقدیر ضمن مکرون،
 بـه دعـوت یـا لبنـان بـه کمک هدف که با روزها این در سفری هر یا همدردی یا کمک هر به مثبتی
  »نگریم. می شود، انجام اتحاد

های تحلیلی به ایـن سـفر واکـنش  نانی نیز با انتشار خبر و گزارش یا ارائه یادداشتهای لب رسانه
 و لبنـانی های رسـانه از در یادداشـتی نوشـت: بسـیاری المنـارنشان دادنـد. بـرای نمونـه روزنامـه 

اگـر لبنـان «تحقیرآمیزش مبنی بر اینکـه  سخنان از مکرون اصلی هدف معتقدند داخلی تحلیلگران
 اسـت لبنان الله حزب  ،»فجار و بازسازی آن کاری نکند، فرانسه وارد عمل خواهد شددر موضوع ان
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 لبنان« هستند. مکرون همچنین گفته بود:  لبنان در الله حزب نقش کردن رنگ کم درصدد ها غربی و
 اولـین کـه گونه همان هستند؛ لبنان ملت اش قربانی که شده است اقتصادی و سیاسی بحرانی درگیر
 شـرط عنـوان بـه را اصـالحات و داد پایـان فسـاد به باید. هستند ملت همین هم انفجار این قربانی
  ١»داشت. خواهیم لبنان در بیشتری نجات های گروه. کرد آغاز حمایت

اللـه، خواسـته اسـت حضـور مکـرون و  رسد این رسانه با پررنگ کردن نقـش حزب به نظر می
  رنگ کند.  کمادعای وی در موضوع تحوالت اخیر لبنان را 

 جلـوگیری المنـار شـبکه خبرنگـار سـؤال طرح از بیروت در مکرون خبری کنفرانس عالوه بر این در
 مراسـم مجـری مخالفـت بـا کـه کنـد مکـرون از سـؤالی خواست می المنار، خبرنگار طهینی، مونا. شد
 مکـرون گفـت ودخـ شخصـی تـوئیتر صفحه در مراسم از ویدئویی انتشار با المنار خبرنگار .شد رو روبه
  بود. مشغول مردم و خبرنگاران با گرفتن سلفی به کند، صحبت سفرش اهداف درباره اینکه از بیشتر

: حریـری بیـان کـرد رفیق المللی بین فرودگاه در المنار همچنین در خبر دیگری نوشت: مکرون
 بـه اروپـا سـطح در را بیشـتری های کمک و کرد خواهیم حمایت شرطی و قید هیچ بدون لبنان از«

المنار همچنین دربـاره » گیرم. می برعهده را لبنان از اروپا حمایت هماهنگی من. کرد خواهیم لبنان
 خواهـد ادامـه مشـکالتش ندهـد، انجـام را الزم اصـالحات لبنان اگر های فرانسه نوشت: حمایت

 بیـروت ارانفجـ از پـس را همبسـتگی و دوسـتی پیـام تا آمدم: افزود فرانسه جمهوری داشت. رئیس
 بـه سـفرش از پـیش کمی همچنین وی. کرد خواهم دیدار سیاسی های گروه و مسئوالن با و برسانم
 و بـرادری پیـام تـا روم مـی بیـروت بـه لبنـان ملـت با دیدار برای پنجشنبه: نوشت توییتی در بیروت

  ٢کرد. واهیمخ ارزیابی نیز سیاسی مقامات با را وضعیت. برسانم آنها به را فرانسه مردم همبستگی
لبنـان نوشـت:  اللـه حزب فراکسیون رئیس و مکرون دیدار جزئیات نیز با انتشار االخبارروزنامه 
 و کـرد صـحبت خصوصـی طـور بـه رعـد محمـد بـا »صنوبر« کاخ دیروز جلسه پایان در ماکرون
 و موضـوع دربـاره اللـه حزب بـه نزدیـک منـابع امـا گرفت، صورت دو آن بین طوالنی وگویی گفت
 بـین دیـدار اولـین ایـن کـرد: اشاره روزنامه در پایان نکردند. این منتشر نشست چیزی این توایمح
 گرفتـه قـرار آمریکـا هـای تحریم فهرست در که است الله حزب از شخصیتی و فرانسه جمهور رئیس
 قـوت نقـاط حفظ و لبنان اوضاع بهبود لزوم درباره »رعد« ،االخبار روزنامه گزارش اساس بر .است
 کردنـد، برطـرف را خود سرزمین آزادسازی زمینه در دولت ناتوانی که مقاومت، های نیرو ویژه به نآ
  ٣.است کرده صحبت مکرون با

                                                                                                                                        
1. http://almanar.com.lb/ 
2. http://almanar.com.lb/ 
3. https://www.al-akhbar.com/ 

http://almanar.com.lb/
http://almanar.com.lb/
https://www.al-akhbar.com/
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نصرالله و سایر عناصر این حزب را برجسـته کـرده  حسن سید رسد این رسانه موضع به نظر می
  است تا بیان کند سید حسن نصرالله

ً
 بـه را صـحنه و گیرد دست به را عمل ابتکار خود تواند می اوال

  ببرد. را بهره بیشترین که کند مدیریت ای گونه
ً
 تـنش و تشـنج که ای برهه در فضا کردن آرام برای ثانیا

 و تـنش تشـدید دانـد می نیـک زیـرا کنـد، اقـدام درستی به است، تصاعد به رو سیاسی و اجتماعی
  نیست. کس هیچ سود به اجتماعی التهاب

ً
 تهدیـدها از تدبر و احتیاط و آرامش حفظ اب توان می ثالثا

 آن از باشـد، هـایی جریان یا جریان ضرر به که باشد داشته طرحی کسی اگر حتی و ساخت فرصت
 ایـن دل از: «گفـت صراحت به الله حزب رهبر که کرد؛ چنان از آن استفاده نهایت و در  گرفت بهره
  »کنند. استفاده آن از باید ها لبنانی که آید می بیرون المللی بین تعامالت و ها فرصت فاجعه

دفتر خبری شبکه المیادین در لبنان درباره سفر مکرون به این کشور، خبـر از تحـریم برخـی مقامـات 
 ،»المیـادین« شـبکه خبـری پایگـاه گزارش دیپلماتیک لبنانی را در صورت عدم همکاری با فرانسه داد. به

 را مقامـات برخـی نشود، اجرایی اصالحات که صورتی در کرد دتهدی« مکرون گفت باره این در منبع این
 »مـارس ۱۴« هـای گروه بـا مکـرون نشسـت در که منبع این از نقل به همچنین مالبورنو». کند می تحریم
 را ایـن خودتـان گرفتیـد، پـول شـما همـه« گفت: نشست این در ماکرون که داد گزارش بود، شده حاضر
 بازدیـد از پـس و شد بیروت وارد گذشته روز ظهر فرانسه جمهور رئیس» دانم. می را این هم من و دانید می
 جمهـور، رئیس عـون میشـل جمله از لبنانی مقامات با بیروت، بندر انفجار پی در دیده خسارت مناطق از

  ١کرد. دیدار لبنان پارلمان  رئیس بری نبیه و وزیر نخست دیاب حسان
ه مکـرون را برجسـته کـرد و بـا مخـاطبین خـود پیـام جویانـ این رسـانه نیـز اظهـارات مداخله

  اندازی و استعمارگری فرانسه را به اشتراک گذاشت.  دست

  گیري نتیجه
های لبنانی با حضور مکرون در این کشور خشنود نیستند بلکـه حضـور وی را  رسد رسانه به نظر می

ها و  لبنانی در بیشـتر یادداشـتهای  دانند. رسانه یادآور روزهای استعمارگری این کشور در لبنان می
ها  مقاالت خود سخنان تحقیرآمیز مکرون را بازتاب و به طور غیر مستقیم ایـن پیـام را بـه فرانسـوی

اند که مقامات سیاسی فرانسه حق مداخله در امور کشورشـان را ندارنـد و بایـد بابـت سـخنان  داده
  لبنان عذرخواهی کنند. جمهور کشورشان از ملت  جویانه و تحقیرآمیز رئیس مداخله

الله در خصوص سفر مکرون و اظهارات وی و استقبال از هـر  از طرفی هوشمندی دبیرکل حزب
 دست ماجراجویی رسـانه

ً
های معانـد را  گونه کمک و مساعدت در شرایط ناگوار کنونی لبنان، عمال

  برای فرافکنی در پرونده انفجار، خالی گذاشته است.

                                                                                                                                        
1. https://www.almayadeen.net/ 

https://www.almayadeen.net/




  
  

 الروسانداز حکومت ب چشم

  رویداد
و اعالم  ۲۰۲۰آگوست  ۱۳۹۹/۹مرداد  ۱۹ جمهوری بالروس در پس از برگزاری انتخابات ریاست

پیروزی الکسـاندر لوکاشـنکو، بسـیاری از مـردم ایـن کشـور علیـه انتخابـات ناسـالم و رفتارهـای 
ر غیردموکراتیک لوکاشنکو دست به اعتراض زدند و در تظاهرات شـرکت کردنـد. ایـن اعتراضـات د

های پیش از انتخابات نیـز وجـود داشـت و در حـال حاضـر بـا  گذشـت حـدود یـک مـاه از  هفته
  انتخابات، همچنان شاهد اعتراض مردم هستیم.

انداز حکومت بالروس یا به عبارت بهتر، تداوم حضور یا  در این یادداشت درصدد هستیم چشم
  عدم حضور لوکاشنکو در عرصه قدرت را بررسی کنیم. 

  ویدادتحلیل ر
ها فقـط  هایی مواجه نبوده است. این اعتراض سال حکومت خود با چنین اعتراض ۲۶لوکاشنکو در 

ها  جمهوری نیست، بلکه ناشی از روند روزافزون محدودیت به علت ناسالم بودن انتخابات ریاست
های پیش آغاز و روی هـم انباشـته شـده اسـت و فقـط  و بسته شدن فضای سیاسی است که از سال

مـرداد را بایـد بـه مثابـه  ۱۹نتظر یک اتفاق بود که به مثابه جرقه عمـل کنـد. در واقـع، انتخابـات م
  شده علیه حکومت نیمه توتالیتر لوکاشنکو را منفجر کرد. ای در نظر گرفت که انرژی انباشته جرقه

  ها، درباره آینده حکومت لوکاشنکو دو سناریو قابل تصور است: با وجود این اعتراض
ای  ها در سطح گسترده بر اساس این سناریو، اعتراض تغییر حکومت و انتقال قدرت از لوکاشنکو به جریان اپوزیسـیون:. ۱

ای که قشرهای زیادی از جامعه در اعتراض علیه حکومت حاکم بـه صـوت جـدی  یابد؛ به گونه ادامه می
دارنـد. بـه ایـن  راض برنمیهای اصـلی خـود دسـت از اعتـ کنند و تا برآورده نشدن خواسـته مشارکت می

  کند. ترتیب، لوکاشنکو تحت فشار معترضان و مخالفان، قدرت را واگذار می
این سناریو به علت حمایت بازیگران خارجی از مخالفان، به عنوان یـک متغیـر دخیـل در ایـن 

کند. به عبارت دیگر، تعداد زیاد مخالفـان خـارجی لوکاشـنکو از جملـه  تحوالت، اهمیت پیدا می
کشورهای اروپایی و حمایت آنها از جریان اپوزیسیون در بالروس سناریوی انتقـال قـدرت در ایـن 

کند. لوکاشنکو عالوه بر معترضان و مخالفان داخلی، بـا معترضـان و مخالفـان  کشور را تقویت می
تار خارجی نیز مواجه است. اتحادیه اروپا به طور واضح رفتار لوکاشنکو را زیر سؤال بـرده و خواسـ

اروپاست و ساختارهای سیاسی حـاکم بـر » آخرین دیکتاتور«است. لوکاشنکو  تغییر جهت او شده 
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کشور تحت امر او شباهت زیادی با ساختارهای روسیه دارد و این امتیازی بسیار منفـی بـرای او بـه 
 آید. به همین دلیل، کشورهای اروپایی تمایل دارند در بـالروس انتقـال قـدرت صـورت حساب می

  بگیرد و اپوزیسیون جایگزین لوکاشنکو شود.
بر اساس این سـناریو کـه سـناریویی محتمـل اسـت،  . ماندن لوکاشنکو در قدرت و تداوم حکومت موجود:۲

یابد و لوکاشنکو بـه حکومـت خـود ادامـه  ها در بالروس در یک روند تدریجی کاهش می اعتراض
  اند از: عبارتکند  دهد. دالیلی که این سناریو را تقویت می می

تو، اگـر حاکمـان سیاسـی در  گرایی از جملـه ویلفـردو پـاره پردازان نخبـه الف) طبق نظر نظریه
ها کمتـر و خـاموش  جوامع بسته در قبال نارضایتی مردم از خود نرمش نشان دهند، نه تنها اعتراض

دیگـر، اگـر  نخواهد شد، بلکه روند انتقال قدرت سرعت بیشتری به خود خواهد گرفت. به عبـارت
گرایانه را کنـار بگـذارد و  لوکاشنکو در وضعیت اعتـراض و آشـوب علیـه خـود، اقـدامات سـرکوب

یابد، بلکه راه را بـرای  های مخالفان تن دهد، نه تنها حکومت او تداوم نمی بخواهد به برخی خواسته
  کند. سقوط خود فراهم می

شـده در  ته اسـت. تعـداد افـراد بازداشتلوکاشنکو با مخالفان و معترضـان برخـورد قهرآمیـزی داشـ
 تـهیکم کیـ، دولـت روزهای آغاز اعتراضات پس از انتخابات درهای بالروس بسیار زیاد است.  اعتراض
بازداشـت  ته،یکم نیداد. حاصل کار ا لیکشور تشک نیگسترده در ا یها را در واکنش به شورش قاتیتحق

هزار نفر در اعتراضات دوشنبه شب بـود. شـب  دوود شب و حد کشنبهیهزار نفر در اعتراضات  سهحدود 
لوکاشنکو در برخورد قهرآمیز خود با معترضـان  ١شدند. دهافزو ها یبازداشت نیبه ا گریهزار تن د زیگذشته ن

دهد. او حتی با اسلحه و لباس ضد شورش در جمـع پلـیس و مقابـل  مصمم است و تسامحی نشان نمی
  دیت در این خصوص است.دهنده ج دوربین ظاهر شد که نشان

ها: برای تأثیرگذاری اعتراض و تظاهرات بر حکومت مستقر، تعـداد  ب) گسترده نبودن اعتراض
کنند، باید زیاد باشد. در کشوری با جمعیت کمتـر از  معترضان و افرادی که در تظاهرات شرکت می

موجـود تأثیرگـذار باشـد. ده میلیون نفر، تظاهرات چند ده هزار نفری نیاز است تا بتوانـد بـر وضـع 
عالوه بر این، از ابتدا تعداد معترضین در حدی نبود که در لوکاشنکو واهمه ایجـاد کنـد و نیروهـای 

گـذرد، از  ها می انتظامی و امنیتی بالروس را با چالش مواجه سازد. رفته رفته هر چه از آغاز اعتراض
از یکـی از ایـن  یروسـ یهـا رسـانه یهـا گـزارش درشود. بـرای مثـال،  همین تعداد نیز کاسته می

برداشـت  نیچنـ ریاما از تصـاو ،نشده است یا اشاره نسکیمعترضان در م قیبه تعداد دقها  اعتراض
  ٢.دیرس یاز هزار نفر م شیشود که تعداد معترضان به ب یم

                                                                                                                                        
 .۱۲/۰۸/۲۰۲۰، »دیرس هزار نفر ۶از  شیاعتراضات بالروس به ب یها یشمار بازداشت«. یورنیوز فارسی، ١
  .۱۳۹۹ وریشهر ۱۰، »بالروس بازداشت شدند یابانیمعترض در اعتراضات خ ها ده«. خبرگزاری ایرانا، ٢
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هایی  ج) حمایت روسیه از لوکاشنکو: اگرچه در روابط مسکو و مینسک طی دو سال اخیر نشانه
گـاه  نش به ویژه در حوزه انرژی دیده شد، اما این تنش بـر اسـاس منـافع متقابـل دو طـرف هیچاز ت

هـای  گسترش نیافت و در همان سطح اعالنی و محدود باقی ماند. مواضع مسـکو در قبـال اعتراض
دهند. پـس  ها به راحتی به تغییر وضع موجود در این کشور رضایت نمی بالروس نشان داد که روس

جمهوری بـه رسـمیت  مرداد در بـالروس، کـرملین لوکاشـنکو را در مقـام ریاسـت ١٩ابات از انتخ
کید کرد.   شناخت و به صورت جدی بر ضرورت عدم مداخله غرب در وقایع این کشور تأ

ای اسـت کـه برخـی مقامـات روس معتقدنـد حملـه بـه  اهمیت بالروس برای روسیه به اندازه
ود. ایـن اهمیـت در ابعـاد اقتصـادی، سیاسـی، اجتمـاعی و ش بالروس، حمله به روسیه قلمداد می

شود. حدود نیمی از روابط اقتصادی بالروس با روسیه است. از طرف دیگر، سقوط  امنیتی دیده می
گرا در بالروس، به لحـاظ امنیتـی تهدیـدی جـدی بـرای  لوکاشنکو و به قدرت رسیدن جریان غرب

روس به معنای حضور ناتو در مرزهای غربـی روسـیه گرا در بال روسیه خواهد بود؛ زیرا دولت غرب
شـود و  خواهد بود. عالوه بر این، زبان و قوم روسی در جامعه بالروس در سطحی گسترده دیـده می

شهروندان دو کشور نگاه مثبتی به یکدیگر دارند و همین عامل باعث اهمیت اجتماعی ایـن کشـور 
  برای مسکو است.

  گیري نتیجه
کم دو بـار از  جمهوری در بـالروس، دسـت ها به انتخابات ریاسـت ن آغاز اعتراضلوکاشنکو از زما

اهتمام خود به مذاکره با مخالفان و امکان برگزاری انتخابات زودهنگام سخن گفته است کـه شـاید 
ن برخی این موضوع را به معنای نرمش لوکاشنکو تفسیر کنند. اما روند رویـدادها در بـالروس نشـا

دهد که نه نرمش لوکاشنکو واقعی بوده است، نه فشار اپوزیسیون و معترضان حجم و گسـتردگی  می
ها کیفیت الزم را داشته است؛ بلکه برعکس، واکـنش  الزم را داشته و نه حمایت خارجی از اعتراض

های موجـود در اپوزیسـون بـالروس و  قهرآمیز لوکاشنکو نسبت به مخالفـان و معترضـان، ضـعف
جمهور این کشور باعث شده است معترضـان و حامیـان خـارجی  های الزم مسکو از رئیس یتحما

اندازی که پـیش روی بـالروس وجـود دارد ـ  آنها نتوانند به اهداف خود برسند. بر این اساس، چشم
مدت ـ تداوم حکومت الکساندر لوکاشنکو و گرایش بـیش از پـیش او بـه سـمت  کم در کوتاه دست

  چین است.روسیه و حتی 





  
  

  هویت دولت جدید تونس (تحلیل رأي النهضه)

  رویداد
 مـرداد چهـارم شنبه تونس جمهور رئیسوزیری،  به دنبال استعفای الیاس الفخفاخ از سمت نخست

 ١١در  مـاه  یـک حـدود با گذشت کرد. تونس جدید دولت تشکیل مأمور را ١المشیشی هشام ۱۳۹۹
 اکثریت با تونس پارلمان نمایندگان کرد و معرفی پارلمان به را خود کابینه المشیشی ١٣٩٩شهریور 

جمهـور تـونس  از انحالل پارلمان توسط رئیس و دادند رأی اعتماد به دولت تکنوکرات این کشور آرا
تشـکیل برخـی  گرفتـه اسـت.های مختلفی درباره این کابینه صورت  گیری موضع. جلوگیری کردند

اما برخی نیـز نسـبت  ند،بحران کنونی تونس واجب و الزم دانستدر  دولت تکنوکرات و غیرحزبی را
؛ از جمله حزب النهضـه کـه مخـالف تشـکیل چنـین به غیر حزبی بودن آن نظر مساعدی نداشتند

دولتی بود. تحلیلگران سیاسی این تغییر موضع النهضه و حمایت آنهـا از دولـت جدیـد را اقـدامی 
شتار سعی شده است دالیل حمایت النهضه از دولت جدید و اند. در این نو هوشمندانه قلمداد کرده

  های فراروی المشیشی  مورد تحلیل و بررسی قرار گیرد.  چالش

  تحلیل رویداد
با یکدیگر به شدت اخـتالف ، شدکه در مهر سال گذشته تشکیل  ،پارلمان تونسدر احزاب سیاسی 

 .این کشور به سـختی انجـام شـودتشکیل دولت ائتالفی در  ستو همین موضوع سبب شده ا دارند
و بـر همـین اسـاس  تکنـوکرات و غیرحزبـی شـد یبنابراین هشام المشیشی خواستار تشکیل دولتـ

شـهریور  ١١شـنبه  روز سه گیری درباره کابینه پیشـنهادی المشیشـی یأنشست پارلمان تونس برای ر
نماینـده،  ۲۱۷کشید، از  ساعت طول ۱۴های نمایندگان تونسی که  در پایان رایزنی. آغاز شد ١٣٩٩
و  اعتمادی أنماینده به دولت پیشنهادی المشیشی ر ۱۳۴، تعدادنماینده حاضر بودند که از این  ۲۰۱
  ی مخالف دادند.أنفر نیز ر ۶۷

 :ترتیـب بـود  موافقان و مخالفان این کابینه از سـوی نماینـدگان تونسـی بـه ایـن ینحوه تقسیم آرااما 
کرسـی، فراکسـیون  ۱۰کرسی، تحیا تونس با  ۱۶کرسی، االصالح با  ۵۴ با هالنهضهای احزاب  فراکسیون
ی مثبـت أکرسی و شماری از نمایندگان مستقل به کابینـه المشیشـی ر ۹کرسی، المستقبل با  ۱۱الوطنیه با 

کرسی، ائـتالف الکرامـه  ۳۸کراتیک تونس و جنبش الشعب با وهای جریان دم دادند و در مقابل فراکسیون
                                                                                                                                        

 کشـور وزیـر و فرانسـه استراسـبورگ از عمومی مدیریت ارشد کارشناسی مدرک دارای و ساله ۴۶ المشیشی . هشام١
  است. علی بن سقوط از پس تونس، وزیر نخست چهارمین المشیشی، است. تونس سابق
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  ی منفی دادند.أکرسی به این کابینه ر ۱۶رسی و حزب الدستوری الحر با ک ۱۹با 
المشیشـی، نسـبت بـه لیسـت معرفـی  قبل از معرفی هیئت دولت توسط سیاسی احزاب برخی

، هیـر المغـزاویوزیر کشـیدند. ز کابینه، اظهار نظر کردند و برخی نیز خـط و نشـان بـرای نخسـت
کید کرد و اظهار داشت:  النهضه بدون یددولت جد تشکیل مردمی، به جنبش دبیرکل  انتخابـات«تأ
 عبیـر ١»باشـد. النهضـه کابینه دولـت، منتسـب بـه که شخصی از اعضای است آن از بهتر زودرس
 دولـت در النهضـه مخالفت خود و حزبش را با عضویت نیز الدستوری الحر، حزب رئیس موسی،
کید کرد که حزب الدستوری ابراز داشت بعدی  معرفـی صـورت در است کـه نماینده ١٦ شامل و تأ

سرانجام نیز آنهـا بـه دولـت المشیشـی  ٢نخواهد کرد. تأیید را المشیشی دولت از النهضه، شخصی
شده فنـاوری  کریم، وزیر معرفی الفاضل رأی عدم اعتماد دادند. یکی از دالیل هم این بود که محمد

  ارتباطات، منتسب و نزدیک به النهضه بوده است.
در هیئـت دولـت  امـا، دهـدانتظار داشت کابینه کـوچکی تشـکیل  از دولت المشیشی النهضه
بـرای سـکانداری را آنـان توانـایی و شایسـتگی الزم  از وزیر وجـود دارد کـه برخـی ٢٥المشیشی 
وزیـران کابینـه  همـهالمشیشـی  های مربوط ندارند و بعضی از آنها فاقد استقالل هسـتند. وزارتخانه

 کشـور اجتمـاعی و وضعیت اقتصادی به رسیدگی هدف با فراد مستقل و غیرحزبیخود را از میان ا
های سیاسی تونسی به  از احزاب و گروه زیادیاست تعداد   انتخاب کرده و همین موضوع سبب شده

  مخالفت با او برخیزند.
مهـم ثبـاتی سیاسـی در تـونس یکـی از علـل  موافقان تشکیل کابینه غیرحزبی معتقدند بـیاما 
مـردم تـونس دیگـر اعتمـاد و  استمشکالت سبب شده  و ایناست  یت موجود در این کشوروضع

تواننـد حضـور  از ایـن رو افـراد غیرحزبـی مـی ؛به سیاستمداران از دسـت بدهنـدرا اطمینان خود 
تر و امکان تشریک  ثرتری داشته باشند. از سوی دیگر اختالفات سیاسی میان احزاب تونس عمیقؤم

  کشور کمتر شده است.  آنها در حل مسائل کالن مساعی و اتحاد

  دالیل حمایت النهضه از دولت المشیشی
تـوان  دالیل حمایت و رأی اعتماد دادن النهضه بـه دولـت تکنـوکرات و غیرحزبـی المشیشـی را می

 گونه تحلیل کرد: این
اد بـه شدید با هشام المشیشی بـه حمایـت و رأی اعتمـ . طولی نکشید که النهضه از مخالفت ١

                                                                                                                                        
    ،۰۸/۲۰۲۰/ ۳ تونس، الترا ،»النهضه تضم حکومه من أفضل المبکره االنتخابات: یالمغزاو. «١

https://bit.ly/31wHS6E  
 الشـرق ،»تـونس یفـ یاسـیالس اإلسـالم مـع بــالقطع یشـیالمش طالـبی الحر یالدستور«،یدانیالسع ی. المنج٢

  https://bit.ly/2DO0UO3، ۱۳/۰۸/۲۰۲۰ األوسط،

https://bit.ly/31wHS6E
https://bit.ly/2DO0UO3
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 طلبانه فرصت دولت جدید روی آورد. تحلیلگران سیاسی این اقدام و تغییر موضع النهضه را اقدامی
 زودهنگـام انتخابـات یعنی برگزاری سناریو، ترین کنند که مانع از اجرایی شدن خطرناک می قلمداد

توجـه بـه دادنـد، بـا  های همسـو بـه دولـت المشیشـی رأی اعتمـاد نمی اگر النهضه و جریان ١شد.
 احزاب سـکوالر علیـه النهضـه شـکل 

ً
اختالفات داخلی بین اعضای النهضه و اعتراضاتی که اخیرا

دادند، ممکن بود رأی النهضه در مقایسه با احزاب سکوالر کاهش یابـد و کرسـی کمتـری بـه آنهـا 
 ایـن در زودهنگـام انتخابات برگزاری صورت در کونسای، سیگما تعلق بگیرد. طبق نظرسنجی بنیاد

بـه خـود  را درصـد ٢١٫٩ بـا النهضـه مقابـل در درصـد رأی، ٣٥٫٨ دسـتوری الحـر حزب دوره،
 ٢اختصاص خواهد داد.

 حمایت در النهضه که داشتند اظهار دولت، در خود گیری موضع رغم به کارشناسان و . ناظران ٢
بـا  براین النهضـهداده است؛ بنـا رأی دولت به کشور در سیاسی بحران تعمیق از جلوگیری و ثبات از

  است.ی اعتماد داده أبه کابینه المشیشی ر رد،ک درک حساسیت و خطری که کشور را تهدید می
 در آن با مقابله دشواری و کشور اقتصادی وضعیت شدن تر وخیم به توجه با حاضر، زمان . در ٣
اسـب و عـدم دانـد چـون عملکـرد نامن مناسب نمی دولتی را هر به ورود کوتاه، النهضه زمان مدت

 شود. می شان در جامعه محبوبیت رفتن بین از موفقیت وزرای النهضه باعث
 شود؛ مطرح شود، می کشور در دولت تشکیل مانع که حزبی عنوان به خواست نمی . النهضه ٤

 به المشیشی دولت کابینه به النهضه اعتماد رأی در نتیجه به دولت جدید رأی اعتماد داد. با این حال
 کشید. خواهد چالش به آینده دوره در را دولت بلکه نیست، کامل مایتح معنای
 شـمار بـه تونس پارلمان در سیاسی فراکسیون ترین بزرگ حزبش که داند می خوب الغنوشی راشد.  ٥
 کرسـی تعـداد بیشـترین بـا النهضـه بنـابراین است، قدرت مصدر پارلمان تونس، در از آنجا که و رود می
 .بگیرد پس را خود اعتماد رأی بخواهد وقت هر داد، اعتماد رأی دولت به که هگون همان تواند می

  اصالح در کابینه جدید
کید دارد. عیاض دولت در وزرا برخی تغییر به تونس قلب حزب این حـزب  معاون اللومي، جدید تأ

 د علیـهعـدم رأی اعتمـا حزب این دهد، انجام را کابینه اصالح نتواند وزیر نخست اگر«گفته است: 
 وزیـر الـدین، شـرف البرقوقي، رئیس کتله مسـتقبل، بـا توفیـق عصام» کرد. خواهد را صادر وزیران

ندادن و اصالح کابینه رأی عدم  تغییر و  در صورت مخالف است شده در کابینه جدید کشور معرفی

                                                                                                                                        
  ، ۰۱/۰۹/۲۰۲۰،»األخطر ویناریالس یف السر.. یشیالمش أمام النهضه تراجع«ه، ینیوز عرب ی. إسکا١

www.skynewsarabia.com 
  ، ۱۶/۰۸/۲۰۲۰، »تونس فی شییالمش حکومه من النهضه موقف«، یادیالز . رحاب٢

https://marsad.ecsstudies.com 

http://www.skynewsarabia.com
https://marsad.ecsstudies.com


هفته
 

نامه
 

مطالعات
 

راهبردي
 

سبیل،
 

سال
 

هفتم
، 

شماره
 

144
، 

1399
 

 

 

20  

بینـه القاسـمي نیـز در مـورد اصـالح در کا سیاسی الجمعـي اعتماد را صادر خواهد کرد. تحلیلگر
  المشیشی: گفت

ً
 بـه آنها متحدان و تونس قلب و نمایندگان حزب النهضه رأی دادن ازای در احتماال

بنـابراین  ١بعد اقدام خواهد کرد. هفته چند ظرف دادگستری و کشور وزرای تغییر برای احزاب تمایل
شـده  معرفی المشیشی خود و دولت را به خطر نخواهد انداخت و بعد از چند مدت به تغییر وزرای

 کشـور ایـن در سیاسـی هـای آرامی از طرف حزب النهضه اقدام خواهد کرد؛ در غیر این صورت نا
  .خواهد داشت ادامه همچنان

  روي المشیشی هاي پیش  چالش
سال از تحوالت سیاسی در تـونس، ایـن کشـور همچنـان بـا مشـکالت حـاد  ٩با گذشت بیش از 

های مشاغل در تونس نسبت  ه طوری که بسیاری از اتحادیهب ،روست به اقتصادی، بیکاری و فساد رو
میزان رشـد منفـی  ،ارهای اقتصادی منتشرشدهآماند. براساس  به شرایط وخیم اقتصادی هشدار داده

همچنـین شـرایط  درصد افزایش یافته است. ١٩درصد و بیکاری به  ١/٦در تونس به  ١٣٩٩در سال 
بـه طـوری کـه  ،ت خارجی در این کشور شـده اسـتسیاسی حاکم بر تونس سبب افزایش مداخال

  اند. بسیاری از مقامات و کارشناسان این کشور نسبت به این مداخالت و خطرهای آن هشدار داده
دولت وی نیـز  است. برخوردار المشیشی برای ویژه اهمیتی از عبور از بحران اقتصادیبنابراین 

بـا احـزاب بیـان کـرده  دور از نـزاع سیاسـی اقتصادی رسیدگی به مشکالت ترین برنامه خود را مهم
کشـور اسـت.  بـه گذاران سـرمایه بازگردانـدن پیشنهادی دیگر دولت جدید المشیشی است. برنامه
 و دولـت عمـومی بـدهی دلیـل به کشور دهآین مورد نیز در را خود وزیر جدید تونس نگرانی نخست
   ٢کرد. ابراز است افزایش حال در هایی که وام حجم

هاسـت. بـه نظـر  ایجاد اشتغال و مبارزه با فساد دو محور و تقاضای اصـلی بسـیاری از تونسـی
روزهـای پـر کـاری را در  رسد کابینه جدید تونس با دوری از منازعات سیاسی و اهداف حزبی، می

ی أرگـرفتن  بعد ازدولت المشیشی اقدامات آینده برخی سیاستمداران تونسی معتقدند:  ٣پیش دارد.
رسد بحران سیاسی در تونس  به نظر می بنابراین ؛اعتماد، همچون راه رفتن در میدان مین خواهد بود

  تر خواهد شد. پیچیده

                                                                                                                                        
  ، ۰۲/۰۹/۲۰۲۰، یشیمن حکومة المش »سیوزراء الرئ« تونس لإلطاحة بـ یف یمحللون: مساع، ةیأصوات مغارب. ١

www.maghrebvoices.com 
  ، ۰۱/۰۹/۲۰۲۰، »یشیالمش حکومه انتظار یف ساخنه ملفات.. البرلمان ثقه بعد«ه، یوز عربین ی. وکاله إسکا٢

www.skynewsarabia.com 
  ، خبرگزاری ایران پرس، ۱۴/۰۲۶/۱۳۹۹، »جدید ینهکاب به تونس پارلمان اعتماد رأی«دینیاریان،  . آتوسا٣

https://farsi.iranpress.com  

http://www.maghrebvoices.com
http://www.skynewsarabia.com
https://farsi.iranpress.com
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  گیري نتیجه
 کشور در سیاسی بحران از وگیریجل و ثبات برقراریترین دلیل حمایت النهضه از دولت جدید  مهم

اما کابینه المشیشی برای کسب اعتماد و عدم استیضاح باید عملکـرد مناسـبی از خـود  بوده است،
 بخواهـد موقـع هـر تونس پارلمان در سیاسی فراکسیون ترین بزرگ نشان دهد، زیرا النهضه به عنوان

  .بگیرد پس را خود اعتماد تواند رأی می
تـونس اسـت کـه توسـط  آینـده دوره در ضروری رویکرد و منطقی تقاضای وزرا اصالح و تغییر

های جدیـدی را  اند دنبال خواهد شد و در نتیجه النهضه نیز مهره احزابی که به دولت جدید رأی داده
  برای تغییر وزرا بعد از چند ماه به المشیشی پیشنهاد خواهد کرد.

 برای هایی حل راه کند و توجه مالی توازن هب باید ورشکستگی از جلوگیری برای دولت المشیشی
وضعیت بیکـاری در کشـور، بـه  بهبود پیدا کند و به اقتصاد بازگرداندن و توسعه چرخ مجدد حرکت

 بایـد اند، توجـه کنـد. همچنـین خصوص مشاغلی که به دلیل شیوع بیماری کرونا از کار بیکار شده
وزیر  محکمی برای نخسـت سیاسی کمربند ات شود ایجاد سیاسی مختلف احزاب بین اعتماد فضای

صحنه سیاسی، اجتمـاعی وا  روی را خود های برنامه دهد امکان دولت به و شود فراهم جدید تونس
 ادامـه همچنـان کشـور ایـن در سیاسـی های آرامی قتصادی کشور پیاده کند؛ در غیر این صورت نا

  .خواهد داشت
 





  
  

  ه بر اقتصاد این کشورپیامدهاي کشف گاز ترکیه در دریاي سیا
  

  رویداد

تونـا  از چـاهمیلیارد متر مکعب گاز با کشتی فاتح  ٣٢٠با اعالم خبر کشف اولیه  ١٣٩٩مرداد  ٣١اردوغان در 
را متوجه ترکیه کرد. با توجه به اینکه این اکتشاف صـد برابـر حجـم ، نگاه همگان »میدان گازی ساکاریا«در  ١

سـال گـازی را تـأمین کنـد، و از سـوی  ٦تـا  ٥تواند نیاز  بوده است و می شده این کشور تا کنون منابع کشف
شـرق مدیترانـه و دریـای سـیاه و ورود محصـوالتش بـه  در احتمالی جدیـد تواند با کشفیات می دیگر ترکیه

ثیر أتـ از جملـه ایـران بازارهای مصرف داخلی و حتی صادراتی، بر تولید و بازار گازی کشـورهای تولیدکننـده
  د، بررسی تأثیر این اکتشاف بر اقتصاد این کشور حائز اهمیت است.ربگذا

  

  تحلیل رویداد

شـرکت سـهامی عـام نفـت ترکیـه  ١٣٨١شروع کـرد. از سـال  ١٣٤٨ترکیه اکتشافات دریایی خود را از سال 
تمرکز بیشتری روی اکتشافات گازی حوزه دریای سیاه داشت و در میدان گازی ساکاریا بـا همکـاری شـرکت 

 در همـین میـدان گـازی در  ١٣٨٢مریکایی نفت مدیسون در آ
ً
موفق بـه کشـف منـابع گـازی شـد. مجـددا

کـدام  های جدیدی با همکاری بـریتیش پترولیـوم داشـت کـه هیچ حفاری ١٣٨٩و  ١٣٨٨، ١٣٨٧های  سال
پاشـا و با خرید کشتی اکتشـافی باربـاروس خیرالـدین  ١٣٩١این کشور از سال  ١ای برای ترکیه نداشت. آورده

های ملی خود را برای انجـام اکتشـافات گـازی در حـوزه دریـای سـیاه و  تالش ١٣٩٥اوروج رئیس در سال 
و قـانونی در  ١٣٩٦، یـاووز در سـال ١٣٩٥مدیترانه آغاز کرد. ترکیه با خرید سه کشتی حفاری فاتح در سـال 

    ٢های خود در این حوزه را افزایش داد. سرعت حفاری ١٣٩٨سال 
میلیارد مترمکعب واردات گـازی از کشـورهای مختلـف دارد؛ در حـالی کـه از سـال  ٤٥الیانه ترکیه س 

میلیارد متر مکعب گـاز تولیـد کـرده اسـت. کشـف  ١٦٫٦تا کنون از منابع دریایی و زمینی خود تنها  ١٣٤٨
جدیـد،  برابر تولیدات گازی این کشور است. با توجه به ظرفیت اعالمـی اکتشـاف ٢٠جدید در دریای سیاه 

های جدید اقتصادی و صـنایع رو بـه توسـعه،  این میزان در صورت عدم افزایش گاز مصرفی بنا بر زیرساخت
برداری از گاز ایـن میـدان در سـال  سال گازی ترکیه را جوابگو باشد. در صورت بهره ٦تا  ٥تواند نیاز  فقط می

                                                                                                                                        
1. https://www.aa.com.tr/tr/info/infografik/19851#! 
2. https://www.aa.com.tr/tr/info/infografik/19866 

https://www.aa.com.tr/tr/info/infografik/19851#
https://www.aa.com.tr/tr/info/infografik/19866
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 ٢٠سـال شـاهد خـواهیم بـود کمتـر از  ٣٢میلیارد متر مکعب از آن به مـدت  ١٠و استخراج سالیانه  ١٤٠١
درصد نیاز داخلی ترکیه تأمین شود. در حالی که با توجه به عمق زیاد چاه و شوری آب دریای سـیاه و نیـاز بـه 

  شود. میلیارد دالر برآورد می ٢٠تا  ١٥تجهیزات ویژه برای استخراج، هزینه توسعه این میدان چیزی بالغ بر 
قابل قیـاس بـا حجـم گـاز کشـورهایی مثـل  ١فیت اکتشافی تونا برخی کارشناسان معتقدند ظر

روسیه، ایران و آذربایجان نیست و جایگاه ترکیه را بین کشورهای دارای ذخایر گازی ارتقـا نخواهـد 
و دوم کشورهای تولیدکننده گاز جهان است که با این اکتشـاف نیـر   داد. ترکیه هم اکنون در رده سی

اهد داشت. اقتصـاددانان نزدیـک بـه حاکمیـت اکتشـاف کنـونی را فـتح جایگاهی بهتر از این نخو
دانند و آن را سبب رشد و شکوفایی و عدم وابستگی ترکیه به واردات گـاز و  دیگری برای اردوغان می

  هاب انرژی دنیا اعالم کردند. حتی تبدیل ترکیه به کشور تأثیرگذار در
رژی میـان کشـورهای عضـو سـازمان همکـاری و سال گذشته بیشترین رشد تقاضـای انـ ١٥ترکیه طی 

 ٥د سال گذشـته بـه طـور میـانگین حـدو ١٠دی) را داشته است. اقتصاد ترکیه در  سی ای توسعه اقتصادی (او
بـوده  بخـش ایـن در گذاری سـرمایه و انـرژی بـه کشـور نیـاز افزایش اصلی عامل خود که کرده رشد درصد
هـای  توانـد گـام اولیـه بـرای حفاری رمیانه، کشف ایـن انـرژی میبرای اقتصاد پیشرفته ترکیه در خاو ١است.

المللـی، کارشناسـان انـرژی  با توجه به استانداردهای بینهای جدید باشد.  بعدی و تالش برای کشف میدان
بـا . میلیارد متر مکعـب آن قابلیـت برداشـت خواهـد داشـت ۲۱۰ ،میلیارد متر مکعب ۳۲۰معتقدند از این 

، ایـن اکتشـاف بـه پایـان خواهـد رسـید ١٤٠٤درصد از توافقـات انـرژی ترکیـه تـا سـال  ۸۰توجه به اینکه 
میلیـارد مترمکعبـی اتحادیـه  ٣٫٤ها با این اکتشاف وارد بازار  گذارد. ترک هایی را پیش روی ترکیه می فرصت

رفه بـودن اروپا خواهند شد. ترکیه در صورت توانایی استخراج و انتقال آن به مصرف داخلی و مقـرون بـه صـ
زنی بیشتری داشـته باشـد. بـا  ها قدرت چانه کننده تواند در آینده معامالت گازی با سایر تأمین این اقدامات می

میلیـارد مترمکعبـی ایـن کشـف و نزدیکـی آن بـه  ٨٠٠هـا در خصـوص ظرفیـت  توجه بـه برخـی تخمین
زمینـه شـوند. از سـویی ایـن چـاه  ها مجبور به همکاری با آنـان در ایـن های گازی رومانی، شاید ترک میدان

میلیـارد مترمکعبـی اسـت کـه شـرکت اکسـون بـه دلیـل عمـق  ٢٠٠نزدیک چاه نپتون رومانی بـا ظرفیـت 
های تکنیکی و شوری آب دریای سیاه از مشارکت در این پـروژه انصـراف داد. بـه همـین  استخراج، دشواری

ها کـه تـا  ین میدان و تثبیت قطعی ذخایر آن، ترکهای جدید در ا زنی علت کارشناسان معتقدند شاید با گمانه
اند، فقط به دلیل ایجاد امنیت و تا حـدودی اسـتقالل در  میلیارد دالر در این میدان هزینه کرده ٦کنون بیش از 

میلیارد دالر هم برای استخراج شـوند. در حـالی کـه برآوردهـا از درآمـد  ٢٠حوزه انرژی، حاضر به هزینه تا 
سـال آینـده خبـر  ٣٠درصـدی آن بـرای ترکیـه طـی  ٩٠ری این میدان در صورت اسـتخراج میلیارد دال ٦٥

                                                                                                                                        
1. https://iramcenter.org/turkiyenin-dogal-gaz-kesfinin-anlami/ 

https://iramcenter.org/turkiyenin-dogal-gaz-kesfinin-anlami/
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میلیـارد مترمکعـب در  ۵۰واردات گاز مایع خـود را بـه  های های گذشته زیرساخت دهد. ترکیه طی سال می
ات ها در مقایسه با خرداد سـال گذشـته، وارد . ترکسال رسانده که حتی باالتر از کل گاز مصرفی کشور است

جـی ترکیـه کشـورهای قطـر،  ان کننده گـاز ال درصد افزایش دادند. تأمین ٥٤درصد به  ١٨گاز مایع خود را از 
درصـد  ٨٢الجزایر و آمریکا هستند که شراکت راهبردی با این کشور دارند. در مدت مشـابه نیـز واردات را از 

بخشـی بـه خطـوط تـأمین انـرژی  وعها ضـمن تن درصد در خطوط انتقال گاز کاهش دادند. یعنی ترک ٤٦به 
سـازی بزرگـی در ارزروم و اسـکی  جـی تغییـر داده و مخـازن ذخیره ان خود، مصارف گازی خود را هم به ال

  تواند در کاهش وابستگی این کشور نقش ایفا کند. اند که می شهیر ایجاد کرده
 قطع شد که با توجه به افـزایش  خط انتقال گاز ایران به ترکیه به دلیل انفجار ١٣٩٩از فروردین تا تیر 

ً
کامال

واردات آنان از خطوط آذری تأثیر چندانی در مصارف داخلی ترکیه نداشت. بـا افتتـاح ایـن میـدان، در سـال 
دهـد و خـط  میلیارد مترمکعب گاز را از روسیه به ترکیـه انتقـال می ١٥٫٥خط استریم ترک که سالیانه  ١٤٠١

رو خواهنـد  فیت بسیار اندک در حال فعالیت است، با آینـده مبهمـی روبـهگازی ماوی که هم اکنون نیز با ظر
کیلومتری این میدان از خاک ترکیه، چه بسا از استریم ترک، بـرای انتقـال گـاز  ١٥٠شد. البته با توجه به دوری 

استخراجی استفاده شـود. بـه علـت تنـوع خطـوط گـازی ترکیـه از ایـران، جمهـوری آذربایجـان و روسـیه، 
ها از  درصدی گـاز در صـورت اسـتخراج ایـن میـدان ٢٠تا  ١٠جی، شیوع کرونا، تأمین  ان ینی گاز الجایگز

هـا بـا  گذاری عظیم روی موضـوع حفاری و سرمایه ١٤٠٣، اتمام قراردادهای گازی ترکیه در سال ١٤٠١سال 
ه، آنـان در تـالش های اخیر در حوزه دریای سـیاه و مدیترانـ های اکتشافی و حفاری در سال خریداری کشتی

  برای دستیابی به منابع عظیم انرژی و کاهش وابستگی به واردات آن از سایرین هستند.  
کننده گـاز،  وابستگی اقتصاد ترکیه به واردات انرژی و به تبع آن چسبندگی بیش از حد به کشورهای تأمین

هـای گـازی خـود و تـالش بـرای  کننـده های اساسی ترکیه در تنوع بخشـیدن بـه تأمین همواره یکی از چالش
کشف منابع گازی برای استقالل در این زمینه بود. افتتاح این میدان گازی بـه لحـاظ اقتصـادی، سـالیانه بـین 

ای بـین درآمـد  جویی در واردات گـاز ترکیـه خواهـد داشـت. امـا اگـر مقایسـه میلیارد دالر صرفه ٣تا  ٢٫٥
ر سالیانه است، با درآمد کلـی ایـن میـدان گـازی در صـورت میلیارد دال ٣٥توریستی ترکیه که مبلغی حدود 

میلیارد دالر خواهد بود، انجام شود، از لحاظ سودآوری چندان مقـرون  ٦٥درصدی که مبلغ  ١٠٠استخراج 
تـا  ٨کم بـین  بیشتر خبرگان حوزه گازی اعالم کردند برای استخراج گاز از این میدان، دست ١به صرفه نیست.

بـرداری انتخابـاتی  از سوی اردوغان بیشتر برای بهره ١٤٠١است. به همین دلیل، اعالم سال سال زمان نیاز  ٩
و سیاسی ترکیه در صد سالگی معاهده لوزان است. هرچند با اعالم خبـر اکتشـاف از سـوی اردوغـان بـرای 

اعـالم  های گازی بـودیم، امـا ایـن هیجـان بـا ساعاتی شاهد افزایش قدرت لیر و افزایش قیمت سهام شرکت

                                                                                                                                        
1. https://yout.be/9EO7JnEHIeM 

https://yout.be/9EO7JnEHIeM
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  ظرفیت و زمان استخراج فروکش کرد و روند نزولی لیر در برابر سایر ارزها شتاب گرفت.
  
  گیری نتیجه

کشف میدان گازی جدید در دریای سیاه بیش از آنکه برای ترکیه آورده اقتصادی داشته باشـد، بـرای اردوغـان 
کیه ندارد به طوری که فقـط چنـد روز ارزش مدت پیامد مثبتی برای اقتصاد تر آورده سیاسی دارد؛ زیرا در کوتاه

لیر را در برابر دالر افزایش داد و بالفاصله به حالت قبل بازگشت. به عقیده کارشناسان اقتصـادی، ایـن میـدان 
میلیارد دالر از خرید گاز ترکیه از کشورهای دیگـر بکاهـد و  ٥/٢تا  ٢تواند در بلندمدت حدود  گازی فقط می

  جویی خواهد شد. صاد این کشور صرفهبه طور طبیعی در اقت
 آن ییـد ذخـایرأبرای ارزیابی و ت .یک حلقه چاه است تنها برآورد مبتنی بر حفرکشف اخیر عالوه بر این، 

گذاری زیاد بـرای توسـعه و استحصـال  بر بودن استخراج، سرمایه های جدید صورت گیرد. زمان باید حفاری
های مهم تأثیر مثبت این حلقـه چـاه بـر  رژی مورد نیاز از آن چالشهای آتی و تأمین نکردن کامل ان طی سال

زنی ترکیه را برای خرید گاز ارزان از کشورهای ایـران  اقتصاد ترکیه است. با این حال، این اکتشاف قدرت چانه
هـا بـرای انجـام  مدت بیشتر خواهد کرد. همچنین ایـن اکتشـاف سـبب تحـرک بیشـتر ترک و روسیه در میان

جدیـد و در صـورت  های میـدانبـا اکتشـاف ر حوزه مدیترانه شرقی و دریای سیاه خواهد بـود کـه حفاری د
آن، قطع وابستگی، استقالل و امنیت پایدار تأمین انرژی برای ترکیـه در حـال شـتاب اقتصادی بودن استخراج 

  را در بلندمدت به دنبال خواهد داشت.
  


