
 

  
  یا و منطقه یداخل یامدهایو پ ها یژگیو ط،یلبنان؛ شرا ٢٠٢٢انتخابات 

  1حسین آجرلو
  
  

  
  25/02/1401پذیرش نهایی:  تاریخ         05/02/1401تاریخ دریافت: 

  چکیده
دلیل تأثیرگذاری داخلی و خارجی آن، همواره از اهمیت زیادی برای بازیگران داخلـی  انتخابات لبنان به

اختار المللی برخوردار بوده است. این انتخابات اگرچه با توجه به سـ ای و بین لبنان و نیز بازیگران منطقه
ای قـوی، بسـتری مناسـب بـرای  شبکه همحور و همچنین ساختار دولت ضعیف و جامع سیاسی پارلمان

هـای  های داخلی و همچنین بازیگران خارجی متحد این احزاب و جریان نمایش قدرت احزاب و جریان
ایست با درک ب شود؛ ولی قدرت ایجاد تغییرات ساختاری را در تقسیم قدرت ندارد و می لبنانی محسوب می

  این واقعیت به تحلیل آن پرداخت. 
در این کشور، به این پرسش پاسخ دهد که  ٢٠٢٢این مقاله تالش دارد با توجه به برگزاری انتخابات 

 و شـرایط تـرین رسـد مهم های خاص و پیامدهای ایـن انتخابـات چیسـت. بـه نظـر می شرایط و ویژگی
 بحرانـی، اقتصادی وضعیت در انتخابات برگزاری: از اند تعبار انتخابات از دوره این خاص های ویژگی
 بـدون سـنت اهـل مشـارکت رقیـب، جریـان گسیختگی ازهم و مقاومت های گروه درونی انسجام تداوم

 مستقل، و مدنی های گروه تحرک افزایش مسیحی ـ مسیحی، رقابت کننده تعیین نتایج سیاسی، مرجعیت
نیز شامل موارد زیر  انتخابات نتایج از ناشی سیاسی. پیامدهای تداوم تعلل خارجی و مخرب نقش تشدید
 لبنـان، بحرانـی وضعیت تداوم ها، تخریب تشدید رغم  به لبنان در مقاومت محور جایگاه شود: تثبیت می

 سیاسـی، ضـعیف پشتوانه با وزیران نخست حضور تداوم لبنان، کنونی مداران سیاست مشروعیت کاهش
 علیـه صهیونیسـتی رژیم امنیتی و سیاسی تحرکات افزایش سوم و جریان یتتقو سیاسی، شکاف تشدید

  مقاومت.

  واژگان کلیدي
  ای، محور مقاومت ، دولت ضعیف، جامعه شبکه٢٠٢٢لبنان، انتخابات 

                                                                                                                                         
 قـاتیمؤسسـه مطالعـات و تحق قـا،یو شـمال آفر ایگروه غـرب آسـ ریو مد ایپژوهشگر مطالعات منطقه غرب آس. ١
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  مقدمه
ها و افراد مستقل برای کسب  میان احزاب، جریان ٢٠٢٢می  ١٥انتخابات سراسری لبنان در 

 در نامزد ٥٨٣ شد. بر اساس اعالم دولت لبنان، در این انتخاباتگانه برگزار ١٢٨های  کرسی
آمده،  دسـت بـر اسـاس نتـایج به ١کردنـد. رقابت می انتخاباتی حوزه ١٥ در لیست ٧٧ قالب

های  کرسـی، شـامل فهرسـت ٦١جریان هشت مارس نزدیک به محور مقاومت با مجمـوع 
های  کرسـی و فهرسـت ٤١ الله، جنبش امـل و متحـدان نزدیـک آن بـا مشترک جنبش حزب

ها را در ایـن انتخابـات  کرسی بیشـترین کرسـی ٢٠جریان آزاد ملی و متحدان نزدیک آن با 
 ٤١کسب کردند. رقیب اصلی جریان هشت مارس، یعنی جریان چهارده مارس با مجمـوع 

های حامیـان  کرسی، فهرست ٢٠های نیروهای لبنانی و متحدانش با  کرسی شامل: فهرست
کرسـی و  ٦های حـزب کتائـب و متحـدان آن بـا  کرسـی، فهرسـت ٧قبل بـا حزب المسـت

کرسی نتوانسـت موفقیـت چشـمگیری کسـب  ٨های حزب سوسیالیست مترقی با  فهرست
کرسـی نتـایج چشـمگیری کسـب  ١٣های مدنی نیـز بـا  کرسی و گروه ١٣کند. مستقلین با 

تقل در انتخابات مشارکت کردند عنوان مس ها افراد و جریاناتی به کردند. البته در این فهرست
  های اصلی همسویی دارند. نوعی با جریان که به

دلیل تأثیرگـذاری داخلــی و خـارجی آن همــواره از اهمیـت زیــادی  انتخابـات لبنـان بــه
سو، جایگاه احزاب و جریانات سیاسی را در نظام  برخوردار بوده است. این انتخابات از یک

گانه قـدرت سیاسـی  د که در آن، ضمن انتخاب سران سهکن محور لبنان مشخص می پارلمان
 همه تصمیمات اساسی این کشـور  جمهور، نخست یعنی رئیس

ً
وزیر و رئیس مجلس، تقریبا

شود. از سوی دیگر،  های سیاسی، حقوقی، اقتصادی، امنیتی و نظامی نیز اتخاذ می در حوزه
در لبنان، انتخابات این کشور  دلیل فضای موجود برای بازیگری گسترده بازیگران خارجی به
المللی در این کشور و همچنـین معـادالت  ای و بین نوعی وزن و جایگاه محورهای منطقه به

کند. این امور موجب شده است که همـواره چـه از سـوی احـزاب  ای را مشخص می منطقه
ای بشــود و مراکــز  داخلــی چــه از ســوی بــازیگران خــارجی بــه ایــن انتخابــات نگــاه ویــژه

گیری و پژوهشی ضمن رصد تحوالت درون و پیرامون آن، به تحلیل و بررسی دقیـق  صمیمت
  این پدیده بپردازند.

                                                                                                                                         
ــی اطالع ١. ــاه دولت ــه از پایگ ــن مقال ــره در ای ــاتی منتش ــایج انتخاب ــا و نت ــه آماره ــان کلی ــان انتخا یرس ــات لبن ب

)https://elections.gov.lb.اخذ شده است ( 

https://elections.gov.lb
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با توجه به موارد مذکور، انتخابات لبنان برای جمهوری اسالمی ایران نیـز اهمیـت دارد. 
الله در این  خصوص جنبش حزب ای جمهوری اسالمی ایران، به حضور فعال متحدان منطقه

بات، تأثیرگذاری این انتخابات بر حضـور و نفـوذ سیاسـی محـور مقاومـت در سـطح انتخا
هـای ضدنهضـتی [علیـه]  منطقه و همچنین تبدیل این انتخابات بـه محـوری بـرای فعالیت

جمهوری اسالمی ایران، این اهمیت را دو چندان کرده است. این مسئله پرداختن به موضوع 
سازی کشور به امری ضروری تبدیل کرده  ی و تصمیمرا برای مراکز پژوهش ٢٠٢٢انتخابات 

است تا با رصد و شناسایی روندهای موجود سیاسی و امنیتی در سطح لبنان و منطقه غـرب 
تری را در جهـت منـافع ملـی و  تبع آن، کنشـگری متناسـب و صـحیح آسیا، تصمیمات و به

  نهضتی جمهوری اسالمی ایران اتخاذ و اعمال کنند.
شـود بـه ایـن  لبنـان تـالش می ٢٠٢٢می  ١٥با بررسی و تحلیل انتخابات در این مقاله 

اسـت. در  ها و پیامدهایی دارای چه شرایط، ویژگی پرسش پاسخ داده شود که این انتخابات
 با کشور در عنوان چارچوب مفهومی، به انتخابات همین راستا، این پژوهش در بخش اول به

هـای  پردازد. در بخش دوم، به شرایط و ویژگی می ای شبکه ای جامعه و ضعیف وجود دولتی
شـود. بخـش سـوم پیامـدهای داخلـی و خـارجی ایـن  پرداخته می ٢٠٢٢خاص انتخابات 

هایی در ایـن زمینـه بـه  گیری، توصـیه کند. در آخر نیز ضـمن نتیجـه انتخابات را بررسی می
 شود. ارائه می اندرکاران محور مقاومت و جمهوری اسالمی ایران دست

 ای ای شبکه چارچوب نظری: دولتی ضعیف و جامعه

مختلـف  طوایـفگـردد کـه ایـن کشـور از اقـوام و  ریشه اصلی بحران لبنان به این واقعیت برمی
های مختلف فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی  چنین ترکیب ناهمگونی در زمینهاست و  تشکیل شده

اجتماعی مختلف را فراهم خواهد  های ناگزیر سیاسی و ها و چالش و مذهبی موجبات بروز تنش
سیاسی، اقتصـادی و اجتمـاعی مسـتلزم حـل و  و برقراری نظم و ثباتایجاد از آنجا که ساخت. 

نامتجانس تا زمانی قابل  یترکیبداشتن دلیل  ای به های طایفه شکاف، زاست فصل این بحران درون
جایی  ها نشـود و کـار بـه عرض شدن این شـکاف ها باعث هم برخی بحران ایجاداند که  مدیریت

ای، اگرچـه رونـدهای سیاسـی مـدرن همچـون  در چنین جامعـه رسد که از کنترل خارج شود.ن
تواند تا حدودی از تشدید بحران و خشن شدن روندهای سیاسی جلـوگیری  برگزاری انتخابات می

 دولت و ملت  کند؛ بلکه آن را بلندمدت می کند، ولی بحران را حل نمی
ً
را دچـار یـک کند و عمال
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  سازد. بست تعاملی دائمی می بن
  های مختلفی از ماهیت سیاست در لبنان ارائه شده است. برخی کارشناسان ماننـد  تبیین

   کننـد کراسی انجمنی تبیین میواین شکل از سیاست را بر اساس نظریه دم »لیجفارتآرند «
)See: Lijphart, ها و اشخاص و  دلیل قدرت سنتی برخی خانواده ن به، ولی این تبیی)١٩٩٤

دولـت   رسد نظریـه روست. به نظر می عدم امکان گردش نخبگان با مشکل اساسی روبهنیز 
از قدرت تبیـین بیشـتری  )١٩٨٨ ,See: Migdal( میگدالجوئل ای  ضعیف و جامعه شبکه

  برخوردار است.برای این پدیده 
این باور است که تعامـل درسـت و آرمـانی دولـت و ملـت، الگـوی دولـت  میگدال بر
). در این ٣٩: ١٣٩٠ فرد، میرزایی و زاده مند است (کبریایی و جامعه قوی قاعده ١ضعیف توانا

اجرایی اسـت و  و برخوردار از اقتدار مختلف نهادهای از متشکل وضعیت، دولت سازمانی
آن را دارد و  اجرای قوانین و توانایی وضع و شود یم هماهنگ و توسط رهبران مشروع هدایت

زور نیز برخـوردار اسـت. همچنـین تعیـین حـدود   حتی در صورت لزوم از امکان توسل به
ها و نهادهای اجتماعی در یک قلمرو خاص، در حاکمیت آن  اختیارات و عمل سایر سازمان

داری از قدرت مشروع بـرای ). جامعه نیز در عین برخور٧٧: ١٣٨٠جامی، دارد (مؤذن قرار 
کند و دولـت هـم فراینـدهای  مند پیگیری می صورت قاعده حفظ حقوق خود، مطالبات را به

ی پاسخ به این مطالبـات دارد. در ایـن حالـت، تعـاملی میـان طـرفین شـکل را برامتناسب 
  شود. گیرد که منافع عمومی در آن تأمین می می

رهبـران آن بـا  کـه شـود از آنجا ناشی می سلطه اعمال دولت برای عدم تفوق از نظر میگدال،
عبارت دیگر، بـازیگران داخلـی در  رو هستند. به و دارای موانع نفوذناپذیر روبه ای قدرتمند جامعه

سـنتی از  محلـی نخبگـان و ها قالب رهبران دینی، رؤسای اقوام و طوایف، سندیکاها، الیگارشـی
 تحـت رهبـری خـود، در  یروانها، پ طریق سازمان

ِ
دولـت  برابـر خواسـتو نهادهـای اجتمـاعی

 (سـمیعی روسـت هروبـای قدرتمنـد  شـبکه کنند و در حقیقت، دولت با یک جامعه مقاومت می
  ).١١٩: ١٣٨٧ اصفهانی،

و  ها از نظر میزان قدرت و حـدود اختیـارات بـه دو دسـته قـوی دولت با این تعریف میگدال،
 تنظـیم نفـوذ، تـوان از بـاالیی از میـزان است که شوند. دولت قوی دولتی بندی می ضعیف تقسیم

                                                                                                                                         
١. Capable State 
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 طراحـی، وسیله به اجتماعی تحول منظور توزیع و اختصاص منابع به استخراج، اجتماعی، روابط
هـای  . دولت)١١٨: ١٣٨٧ اصـفهانی، سمیعی(برخوردار باشد  ها برنامه اجرای و گذاری سیاست
گویی بـه  طـور بـرای پاسـخ رخالف دولت قوی، با ظرفیت پـایینی در ایـن امـر و همینضعیف ب

 ضـعف حاصـل جوامـع این در سیاسی و امنیتی ینابساماننیازهای فزاینده جامعه مواجه هستند. 
 اجتمـاعی و سیاسـی بـرای تسـلط مختلـف هـای گروه و افـراد رقابـت و دولـت اقتدار نهادهای

). در حقیقـت، در کشـورهایی بـا ٤٥: ١٣٨٧ است (دالوری، سیسیا قدرت منابع بر انحصاری
گیـرد کـه علـت آن را بایـد در تجـاوز بـازیگران  دولت ضعیف، ناامنی از درون جامعه شکل می

 جو کـرد و شان جسـت های سیاسی شده در تعریف دولت، در جریان فعالیت داخلی از حدود بیان
عبارت دیگـر،  بـه سـازد. رو می ا با بحران روبـهکند و دولت ر که چارچوب هر نظامی را تهدید می

شـود و  های اعتبار اصول بنیادین یک نظـام سسـت می گیرد که پایه دولت ضعیف وقتی شکل می
  کننـد کـه بـه نقـد، نفـی و نقـض ایـن اصـول بپردازنـد  پیـدا می بازیگران سیاسی، ایـن اجـازه را 

 کـه شـود مانـده یـا ضـعیف می ضعیف علت این به ). این دولت٢٦١ـ٢٦٠ :١٣٨٠ (افتخاری،
ماننـد یـا در   قدرتمند بـاقی می همچنان تحت حاکمیتش هجامع از هایی (طوایف در لبنان) شبکه

و تصـمیماِت دولـت  اقـدامات بـا برخـی سـطوح در تواننـد می هسـتند و حال قدرتمندتر شـدن
 آن مقاومت کنند 

ِ
ن وضـعیت ایـ ).١١٨: ١٣٨٧ اصـفهانی، سمیعی(مخالفت بورزند و در مقابل

کنـد و وضـعیت را از  تعامل متناسب دولت و ملت را تضعیف و بحران را در سـاختار تشـدید می
 دولت توانا و جامعه قاعده

ِ
  کند. مند دور می الگوی آرمانی

های قـدرت، از تأثیرگـذاری زیـادی در  عنوان شبکه طوایف لبنان بهدر لبنان نیز شاهدیم 
همین ساختار تقسیم دهند.  را تحت تأثیر قرار می و قدرت دولت عرصه سیاست برخوردارند

 ؛وجـود آمـدن دولـت ضـعیف در لبنـان شـده های مختلـف، موجـب بـه قدرت بین شـبکه
 اختیـار در قدرت ینکها به توجه باشدت کاسته است.  از قدرت تأثیرگذاری آن به که طوری به

 توانـایی نیـز ضـعیف لـتدو و گیرد می قرار ها طایفه در قالب احزاب و گروه رهبران سیاسی
 متوجـه رهبـری طایفـه خـود، مسـئولیت از غیـر رهبـران ایـن نـدارد، را نظم و امنیت تأمین

 سیاست داخلی و اتخاذ به اقدام دولت یک مانند و شوند می هم داخلی و خارجی مسئولیت
 ائتالف وارد قوا موازنه ایجاد برای خارجی، سیاسِت  این قالب همچنین در کنند. می خارجی

 اصـلی عنصـر جایگاه در طایفه هر رهبر وضعیتی، چنین در. شوند نیز می ای منطقه اتحاد و
 سیاسـی، تحـوالت پـویش در تأثیرگـذار و کننـده تعیین نقشـی اجتماعی، و سیاسی ساختار
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 ایـن درک با الملل بین روابط عرصه دیگر بازیگران و کند می ایفا کشور اقتصادی و اجتماعی
  .شوند می کنشگری و تعامل وارد ایشان با جایگاه،

در چنین وضعیتی، اگرچه ساختار سیاسی بـا توجـه بـه شـکل مـدرن خـود، انتخابـات 
کند؛ این انتخابات بیشتر ظاهری بوده، در ماهیت قدرت در لبنـان تـأثیر  پارلمانی برگزار می

یـن گذارد. احزاب و جریانات لبنانی و متحـدان خـارجی ایشـان، نیـز در حقیقـت، از ا نمی
های درونی  سازی کنند؛ ولی قدرت واقعی در ائتالف ساختار برای نمایش قدرت استفاده می

ای در  و بیرونی این احزاب و جریانات نهفته است. به همین دلیل، نتایج انتخابات تـا انـدازه
حوزه کارکردی احزاب نقش دارد، ولی تأثیر عمیقی در فرایندهای قدرت سیاسی و امنیتی در 

خصـوص در حـوزه  دارد. به همین دلیل، نتایج انتخابات لبنان اگرچه اهمیتی ویژه، بهلبنان ن
توان آن را مالک نهایی قـدرت و  کنندگی هواداران دارد؛ ولی نمی نمایش قدرت و توان بسیج

نفوذ جریانات و احزاب و حامیـان خـارجی آنهـا دانسـت. از سـوی دیگـر، هرچنـد نتـایج 
های سیاسی در فراینـد تقسـیم قـدرت مشـارکت  زاب و جریانکند تا اح انتخابات کمک می

ساز توافق سیاسی  ها زمینه داشته باشند، ولی در نهایت، توافقات فراگیر و رضایت همه طرف
 موفق به تشکیل دولت نمی

ً
شود و ناچـار بـه  است. در چنین شرایطی، پیروز انتخابات لزوما

  توافق فراگیر است.
» سـازی ضـعف در نظام«ای در لبنـان،  ضعیف و جامعه شبکهمسئله دیگر در مورد دولت 

ضعف را کاهش دهد. نظام سیاسی کنونی   الله پتانسیل آن را دارد که این است که جنبش حزب
در لبنان نشان داده است که نه قابلیت مدیریت بحران سیاسـی را دارد و نـه قابلیـت اداره امـور 

انداز  پذیر اسـت و در صـورت تـداوم نیـز چشـم اجرایی. لذا در مقابل دخالت خارجی آسیب
در اینجـا لـزوم مـدیریت نظـام سیاسـی در لبنـان روشنی برای حل بحران کنونی وجود ندارد. 

یـک  یا تعامل فرایندهای از ای مجموعه تعریف، ترین جامع سیاسی در شود. نظام احساس می
 نظـام نظیـر غیرسیاسـی، هـای نظام خرده سـایر با که شود می معنا اجتماعی نظام از نظام خرده

 خـود آنکـه ضـمن سیاسـی نظـام ترتیـب، ایـن بـه. اسـت تعامل در اقتصادی و نظام فرهنگی
 نیـز در تعامـل مـوازی هـای نظام خرده سـایر با است، اجتماعی تر گسترده نظام از نظامی خرده

ــدی،  ــت (قائ ــذاری  ١).٣٠٤: ١٣٨٣اس ــایی تأثیرگ ــی توان ــا جنبش ــراد ی ــخص، اف ــر ش   اگ

                                                                                                                                         
 .٣٠٤، ص ١٣٨٣، بهار ٣١، فصلنامه راهبرد، ش »مشروعیت و کارآمدی نظام سیاسی« محمدرضا قائدی، .١
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تواند در حـد قـدرت تـأثیر  ا زیاد) در اداره هویت و ساختار نظام سیاسی را پیدا کند، می(کم ی
 دست به معنای به سیاسی نظام عبارت دیگر، مدیریت خود، در مدیریت آن نظام سهیم باشد. به

 طوری کـه مـدیریت است؛ به آن کامل شکل اگرچه نیست، سیاسی نظام یک همه ارکان گرفتن
 سـوی اهـداف مـوردنظر به الله لبنـان جنبش همچون حزب یک تأثیرگذاری با گاه سیاسی نظام

 .باشـند داشـته در اختیار اجرایی و دولتی مناصب آن رهبران آنکه بی رفت؛ خواهد جنبش پیش
 الله در ساحت سیاسی لبنان دانست. های حزب توان مبنای تداوم موفقیت این امر را می

  ٢٠٢٢های انتخابات  شرایط و ویژگی

نوعی جمهوری پارلمانی است که منبع قدرت خود را از پارلمـان  ،کشور لبنان از لحاظ شکلی
دارای  شـانبر اساس میزان جمعیتهای قدرتمند)  عنوان شبکه (به کند. طوایف مختلف اخذ می

جمهور را از میان طایفه مسیحی  گانه، یعنی رئیس این پارلمان رؤسای سه .نماینده در آن هستند
اهـل تشـیع معـین  از بـینوزیر را از میان طایفه اهل سنت و رئیس پارلمان را  نخست مارونی،

  .)١٩٩٨، یالهند و الناشف ؛١٩٩٦ نویهض، ؛١٩٩٤ ،یعبدالح (رک: کند می
  

  درصد تقریبی جمعیت  تعداد کرسی نام طایفه در پارلمان
  ٢٦  ٣٤  مسیحیان مارونی

  ١١  ١٤  مسیحیان ارتدوکس شرقی
  ٦  ٨  شرقی مسیحیان کاتولیک

  ٤  ٥  مسیحیان ارتدوکس ارمنی
  زیر یک درصد  ١  مسیحیان کاتولیک ارمنی

  زیر یک درصد  ١  مسیحیان پروتستان
مسیحیان آشوری، سریانی ارتدوکس و کاتولیک، التین، 

  کلدانی، قبطی ارتدوکس و کاتولیک
  زیر یک درصد  ١

  ٢١  ٢٧  مسلمانان سنی
  ٢١  ٢٧  مسلمانان شیعه و اقلیت اسماعیلی

  ٦  ٨  مسلمانان دروزی
  یک و نیم درصد  ٢  مسلمانان علوی

  ١٠٠  ١٢٨  مجموع
  

  ٢٠٠٩ ،.ل.م.ش للمعلومات، همنبع: الدولی
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های قـدرت،  شـبکهدر لبنان از لحاظ ماهوی، قدرت سیاسی در اختیار رهبران سیاسـی 

و هرچـه طایفـه قدرتمنـدتر و  )١٠ــ٥ :١٩٨٩ ،ی(قزمـا خـور طوایف مختلف اسـتیعنی 
تر باشد، جریان سیاسی آن نیز قدرتمندتر است. این کشور دارای هجده طایفه اسـت، متحد

مسلمان شیعه، مسلمان سنی و مسیحی مارونی تقسیم شده اسـت   ولی قدرت بین سه طایفه
   کننـد کننـده قـوا در بـین ایـن سـه طایفـه عمـل می عنوان متوازن ها نیز همـواره بـه و دروزی

   .)١٩٩٧ المعلوف،: (رک
گانه و همچنـین  خابات پارلمان در چنین شرایط سیاسی کلی برای تعیین رؤسـای سـهانت

شـود؛ ولـی ایـن رونـد  بار برگـزار می اتخاذ تصمیمات سیاسی و حقوقی هر چهار سال یک
  ها و شرایط خاصی روبه دالیل مختلف سیاسی و امنیتی همواره با چالش به

ً
رو بـوده و بعضـا

برگزاری هر انتخابـاتی در لبنـان تـابع دین سال شده است. موجب تعویق انتخابات برای چن
نیز از این قاعـده  ٢٠٢٢ای خاص خود است و انتخابات  شرایط و وضعیت داخلی و منطقه

  ها می مستثنا نیست. شناخت این شرایط و ویژگی
ِ
تواند به تحلیل بهتر نتایج و پیامدهای پیش

های خاص این دوره  ترین ویژگی کند. مهمروی آینده سیاسی لبنان و منطقه غرب آسیا کمک 
  اند از: از انتخابات لبنان عبارت

  الف) برگزاری انتخابات در وضعیت اقتصادی بحرانی

ــاتی بی بســتر از برخاســته کشــوری لبنــان ــگ سیاســی، ثب ــم اشــغالگری داخلــی، جن  رژی
 از دلیل، همین به است. خارجی دخالت و صهیونیستی

ً
 یاقتصـاد اساسی مشکالت عموما

شدت تشدید شده و منجر به افزایش فقـر،  ، به٢٠١٨برد. این وضعیت از سال  می مزمن رنج
که بر  طوری های کاالهای اساسی شده است؛ به بحران سوخت و ضعف دولت در ارائه یارانه

های لبنان بعد از سال  ، حجم خسارت٢٠٢٢اساس اعالم وزیر اقتصاد لبنان در ابتدای سال 
میلیارد دالر رسیده است که این امـر بـرای اقتصـاد لبنـان بـا  ٧٠حدود  ، به٢٠٢١تا  ٢٠١٩
جهـانی، حجـم بزرگـی محسـوب  ٨٩میلیارد دالر تولید ناخالص داخلی با رتبـه  ٦١حجم 

). انتخابات لبنان در چنین وضعیت سیاه اقتصادی، بـا مردمـی ١٤٠٠شود (رک: شفقنا،  می
ن علل و عوامـل چنـین وضـعیت اقتصـادی در تری دیده از آن برگزار شد. مهم شدت آسیب به

  اند از: عبارت ٢٠٢٢زمان برگزاری انتخابات 
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کـه  طوری  لبنان از لحاظ اقتصادی چسبندگی خاصـی بـه سـوریه دارد؛ بـه :تحریم اقتصادی سوریه. ١
بخش عمده تجارت رسمی و غیررسمی خارجی آن معطوف به تجارت با این کشور اسـت. ایـن 

هـای  دلیل نزدیکی بنادر لبنـان بـه دمشـق و چالش بحران داخلی سوریه، به وابستگی حتی بعد از
ازپیش شده بود. با اعمال قانون تحریمی سـزار  امنیتی در مسیرهای بنادر سوریه به این شهر، بیش

کـرد،  متحده آمریکا کـه هرگونـه تجـارت بـا سـوریه را محـدود می توسط ایاالت  ٢٠١٩در سال 
ها علیه سوریه موجب افـزایش  ز دچار چالش شد. از سوی دیگر، تحریمتجارت لبنان و سوریه نی

قاچاق کاالهای اساسی همچون مواد غذایی و سوخت از لبنان به سوریه شـد. ایـن امـر اخـتالل 
های پرداختی توسط دولـت لبنـان  شدید در چرخه تأمین کاالهای اساسی و همچنین تأمین یارانه

  را در پی داشت.
دلیل انباشت مشکالت اقتصادی، افزایش نقدینگی،  بانک مرکزی لبنان به بنان:بحران بانکی ل. ٢

 ٢٠١٩های پیش، در سال  گذاری غلط در سال فشارهای تحریمی آمریکا و همچنین سیاست
هـا را محـدود و  برای جلوگیری از افت قیمت لیر لبنان در برابر دالر، پرداخـت دالری بانک

انداز دالری مردم و تجار، این امر موجب  کرد. با توجه به پس جای آن اقدام به پرداخت لیر به
شدت تحـت تـأثیر قـرار داد. همچنـین  های مردم را به ایجاد اختالل اقتصادی شد و سرمایه

گیری بازار سیاه شد که نتیجه آن، سقوط شـدید ارزش لیـر بـود؛  سبب تشدید بحران و شکل
لیر رسـید.  ٣٣٠٠٠به  ٢٠٢٢لیر بود، در سال  ١٥٠٠ها  که هر دالر آمریکا که سال طوری به

اندازشده مردم موجب کـاهش قـدرت  این سقوط ارزش لیر همراه با عدم پرداخت دالر پس
 ٥٠تبع آن، افزایش شدید فقر شد که بر اساس برخی از آمار، میـزان آن بـه بـاالی  خرید و به

  درصد رسیده است.
های گردشگری، یکی از مقاصد گردشـگری جهـان  هدلیل جاذب لبنان به تبعات ناشی از کرونـا:. ٣

 ٢٠٢٠گیری بیمـاری کرونـا از سـال  شـود. همـه خصوص منطقه غرب آسیا محسوب می به
ویژه خسارت به مراکز و نیروی انسانی وابسـته بـه  های گسترده، به تاکنون موجب محدودیت

دنبال  ش را بـهصنعت گردشگری شد. این امر تعطیلی این مراکز و بیکاری فعـاالن ایـن بخـ
  داشت و بر شدت بحران اقتصادی افزود.

ترین مرکـز  عنوان اصـلی بیـروت، بـه بندر ٢٠٢٠ آگوست چهارم انفجار انفجار بندر بیروت: .٤
 عمـدی مـورد در شـده مطرح فرضـیات و مباحث از فارغ المللی لبنان، تبادالت تجاری بین

 داخلـی، ارده و همچنـین پیامـدهایو های خسارت میزان همچنین و آن بودن حادثه یا بودن
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رو کـرد  با چالش روبـه ازپیش اقتصاد و روند تجاری لبنان را بیش آن، المللی بین و ای منطقه
ها، تـداوم  ها و بازسازی زیرسـاخت دلیل ناتوانی دولت در جبران خسارت که همچنان نیز به

  دارد.
  که دولت جاری گزاف های هزینه و بودجه ضعف :خـارجی بدهی و بودجه ضعف. ٥

ً
 شـامل عمـدتا

 چـالش دچـار را لبنـان اقتصـاد شـود، می کشوری و لشکری بازنشستگان و شاغالن حقوق
 درآمد )٢٠٢١ ,Trading Economicsشده ( ارائه آمارهای طبق که نحوی به کرده است؛ جدی
دالر  میلیـارد ١٦ به آن های هزینه که در حالی است؛ دالر میلیارد ١٠ حدود در دولت سالیانه

 اسـتقراض بـه اقـدام بودجـه کمبـود جبـران برای گذشته، های سال در لبنان دولت. رسد می
 نسـبت بـه و رسـیده دالر میلیارد ٨٥ حدود به لبنان دولت بدهی که طوری به کرده؛ خارجی
امـر نیـز در  ایـن. اسـت جهـان کشـورهای بـدهکارترین از یکـی کشور، این اقتصاد حجم
  .بحران اقتصادی لبنان افزوده است های اخیر، بر تداوم سال

  گسیختگی جریان رقیب های مقاومت و ازهم ب) تداوم انسجام درونی گروه

 تشـکیالتی الله، ساختار جنبش حزب رهبری در لبنان به مقاومت ائتالف قوت نقاط از یکی
 هـایراهبرد تعیین در واحد متفکر مغز و رهبری داشتن به توجه با که طوری به است؛ آن  ویژه

 و گیری تصـمیم در خاصـی اسـتقالل از عناصر از هریک اما الله، جنبش حزب یعنی کالن،
در  خود فرهنگی و اجتماعی سیاسی، شرایط اساس سیاسی بر های تاکتیک و راهبردها تعیین

لذا با وجود بروز اختالفـات داخلـی و همچنـین هجمـه  .مناطق مختلف لبنان برخوردارند
 ازهمهای رقیب برای تخ گروه

ِ
گسـیختگی آن شـده  ریب این ساختار تشکیالتی، این امر مانع

رغم   بـروز و ظهـور پیـدا کـرد؛ زیـرا بـه ٢٠٢٢است. نمود این انسجام درونی در انتخابات 
الله همچـون اختالفـات سیاسـی میـان  پیمان جنبش حزب اختالفات شدید میان عناصر هم

رهبر جنبش امـل و همچنـین فشـارهای » ینبیه بر«رهبر جریان آزاد ملی و » جبران باسیل«
اللـه شـاهد  گونه اختالفات، ولی با مـدیریت حزب سیاسی، اقتصادی و رسانه در تشدید این

های موازی نبودیم و همـین امـر موجـب تـداوم  تشدید اختالفات و تأثیر آن در ارائه فهرست
  های مقاومت شد. انسجام داخلی گروه

ن چهارده مارس، اگرچه دارای هدف سیاسی و امنیتی در مقابل، جریان رقیب یعنی جریا
الله و جمهوری اسالمی ایران بود و همچنین حامیان مالی  مشخص در تخریب جنبش حزب
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بخشی دچار  کردند، ولی در سطح انسجام شان نیز این هدف مشترک را پیگیری می و سیاسی
آن، شکسـت  کـه نتیجـه های مـوازی دادنـد چالش شـدند و در منـاطق مختلـف فهرسـت

  ای بود. های مالی، سیاسی و رسانه رغم حمایت  های انتخاباتی، به کمپین

  ج) مشارکت اهل سنت بدون مرجعیت سیاسی

لبنان، مشارکت اهل سنت بدون حضـور مراجـع  ٢٠٢٢های انتخابات  یکی دیگر از ویژگی
شخصی  صورت سیاسی همچون سعد الحریری، فؤاد سنیوره، نجیب میقاتی و تمام سالم به

صورت جریانی بـود.  ترین حزب اهل سنت به عنوان اصلی و عدم حضور حزب المستقبل به
  توان موارد زیر را بیان کرد: در مورد علل این امر نیز می

تحریم انتخابات و اعالم عدم مشارکت اعضای حزب المستقبل در انتخابات توسـط  .١
 سعد الحریری؛

ت همچون عربستان سعودی در مـورد اختالف میان حامیان خارجی احزاب اهل سن .٢
تداوم رهبری سعد الحریری و تالش رقبای وی همچون اشرف ریفـی و فـؤاد سـنیوره 

 برای جانشینی؛
ثبـاتی بـا  گیـری از ایـن بی بست رساندن فرایند سیاسی لبنـان و بهره تالش برای به بن .٣

 الله؛ هدف تضعیف جنبش حزب
و تـالش  ٢٠٢٢در انتخابات  رصد تحوالت سیاسی و درک احتمال شکست سنگین .٤

سعد الحریری برای بازیابی وجهه سیاسی از طریق قرار گرفتن در جنـاح اپوزیسـیون 
 ساختار سیاسی.

بندی سیاسی موجود در قوانین این کشور، نماینـدگان  اگرچه اهل سنت بر اساس سهمیه
؛ سـو، موجـب تشـتت آرا شـد خود را راهـی پارلمـان کردنـد، ولـی نبـود مرجعیـت از یک

های احزاب دیگر همچون نیروهـای  که اکثر نامزدهای اهل سنت در قالب فهرست طوری به
های مستقل وارد انتخابات شدند و از سوی دیگر، کـاهش مشـارکت اهـل  لبنانی یا فهرست

 مشارکت حدود  طوری سنت در انتخابات را در پی داشت؛ به
ً
 ٤٠که مناطق اهل سنت عموما

مناطقی همچون بیروت و عکار در قالب حوزه انتخابی دایـره  درصدی را ثبت کردند و حتی
  درصدی را به ثبت رساندند. ٣٩و  ٣٣اول بیروت و دایره اول شمال، مشارکت 
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  مسیحی ـ مسیحی رقابت کننده تعیین د) نتایج

کننـده رقابـت مسـیحی ـ  لبنـان، نتیجـه تعیین ٢٠٢٢هـای انتخابـات  یکی دیگـر از ویژگی
هـای  رسی این طایفه بود. با توجه به انسجام داخلـی جریانـات و گروهک ٦٤مسیحی بر سر 

 تکلیف کرسی
ً
 همه  سیاسی شیعه در سه دهه اخیر، عموما

ً
های شیعه مشخص است و تقریبا

دلیل عـدم  الله و جنبش امل است. در طایفه اهـل سـنت نیـز بـه آنها متعلق به جنبش حزب
 ای شکل نگرفت. ایـن در تقبل رقابت ویژهمشارکت فعاالنه جریان اصلی، یعنی حزب المس

های کوچک و افراد  های اصلی میان جریان های گذشته، یکی از رقابت حالی بود که در دوره
هـا شـدید بـود؛  امـا در طایفـه مسـیحی رقابت مستقل اهل سنت با حزب المسـتقبل بـود.

  گرفته بود. های اقتصادی در این بخش قرار که بیشتر توجهات سیاسی و حمایت طوری به
توجه این بود که در مناطق رقابتی بین دو جریان آزاد ملی و نیروهای لبنانی،  نکته درخور 

یعنی مناطق کسروان، جبیل و المتن یا همان دایره اول و دوم جبـل لبنـان، شـاهد مشـارکت 
درصـد بـود. رقابـت  ٤٩که میزان مشـارکت در کـل لبنـان  درصد بودیم؛ درحالی ٦٥باالی 
گ میان دو جریان اصلی در این دوره، یعنی نیروهای لبنانی به رهبری سمیر جعجع با تنگاتن

جمهور به رهبری جبران باسـیل در نـوع خـود  رئیس» میشل عون«جریان آزاد ملی وابسته به 
یک پدیده جدید در انتخابات لبنان بود که در نهایت، نیروهای لبنانی توانستند برتـری چنـد 

های برابری (هر یک،  ملی را در مسیحیت تحت تأثیر قرار دهند و کرسی ای جریان آزاد دوره
های دیگر همچـون حـزب کتائـب و  کرسی) را کسب کنند. البته در این رقابت، جریان ٢٠

ها نتایج  های فعالی داشتند و توانستند از قبال این رقابت و مشارکت جریان المرده نیز کمپین
  قابل قبولی کسب کنند.

های  که برخالف دوره طوری تخابات این فضای سیاسی فعاالنه وجود داشت؛ بهپیش از ان
های سیاسی، مالی  مارس را سمیر جعجع بر عهده داشت و حمایت ١٤قبلی، رهبری جریان 

حـدی بـود کـه  ای بیشتر معطوف به کمپین وی بود. این رقابت مسیحی ـ مسیحی به و رسانه
های حامیان مقاومت در  بدون در نظر گرفتن کرسیهای مخالف مقاومت،  بسیاری از رسانه

ها توسط سمیر جعجع تمرکز کرده بودند و  طوایف شیعه و اهل سنت، بر روی کسب کرسی
های قطعـی  کـه واقعیـت انتخابـات و کرسـی کردند؛ در حالی  آن را یک پیروزی قلمداد می
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  داد. شده، پیروزی جریان مقاومت را نشان می کسب
  

  مستقل و مدنی های گروه کتحر هـ) افزایش

 تکثرگرایـی از ناشـی فضـای و لبنـان مـردم میان در رسانه نفوذ ضریب افزایش و شدن فراگیر با
 سیاسـی بـروز و ظهـور نیـز مـدنی کنشگران ای، رسانه عرصه به دیگر کنشگران توجه و قدرت
 تنـوع ایجـاد و عیجم  ارتباط ابزارهای گسترش با کنونی دوران در روند این. کردند پیدا بیشتری
شده  جامعه از هایی بخش تأثیرگذاری افزایش آن، تبع به و سیاسی یابی هویت موجب ای، رسانه
 امـر ایـن. اند شـده می گرفتـه نادیـده یـا  نداشـته چنـدانی حضـور فرصت ازاین، پیش که است

 صـورت به اگرچـه کنشـگران این. است کرده تقویت لبنان سیاسی عرصه در را مدنی کنشگران
 یـک در شـدن ای شـبکه و شدن همگرا صورت در ولی ندارند، زیادی تأثیرگذاری قدرت مجزا

 بعـد از بیشـتر کنشـگران ایـن. بگذارنـد تـأثیر سیاسـی روندهای بر توانند می خاص، موضوع
 در .انـد کرده پیـدا بروز و ظهور فعال، کوچک های گروه یا فرد صورت به ٢٠١٩ تحوالت اکتبر

  :کرد اشاره آنها ویژگی چند به توان می لبنان در مدنی کنشگران یکنون جایگاه تبیین
 حکمرانان های ناکارآمدی و ضعف و حکمرانی حوزه در بیشتر مدنی کنشگران تمرکز. ١

این کشـور  پذیر، از جمله جوانان آسیب اقشار توجه مورد دلیل، همین به کنونی لبنان است.
سیسـتماتیک سیاسـی و  فسـاد جـدی چـالش بـا هـا لبنانی اینکه خصوص به گیرند؛ می قرار

  .هستند رو روبه عمومی خدمات همچنین ضعف و اقتصادی
  و اسـت بـاز سیاسـی احزاب لبنان برخالف مدنی کنشگران تشکیالتی حوزه. ٢

ً
 عمومـا

 به رهبری ها، گروه این در. ندارد وجود مدنی فعالیت حوزه به ورود برای رسمی سازوکارهای
 سیاسـی هویـت یک هم، کنار در مشترک هدف با افرادی بلکه ندارد، دوجو آن سنتی مفهوم
  .اند داده شکل
لبنـانی  کنشـگران اجتمـاعی و سیاسـی تحرک ابزار ترین مهم مجازی فضای و رسانه. ٣
دلیل فراگیری اینترنت و  شود؛ ولی به می قطع مابین فی ارتباطی شبکه ابزار، این بدون و است

  .ری و معیشتی مردم لبنان به آن، قطع آن دور از ذهن استوابستگی امور روزمره تجا
 به و کنند می پیدا بیشتری بروز و ظهور سیاسی عرصه در لبنانی زمانی مدنی کنشگران. ٤
 در باشـند نتوانسـته حـاکم سیاسی های گروه که شوند می تبدیل سیاسی قدرتمند های شبکه



فصلنامه مطالعات راهبرد
 ي

جهان اسالم، سال 
ت و سوم

بیس
، شماره

 1
پ،  

اپی
 ی

89
، بهار 

1401
  

 

 

 150  

  .ندبپرداز قدرت تقسیم به یکدیگر با توافق، یک قالب
 ناکارآمـد را آن و کشـند می چالش به را لبنان در موجود سیاسی نظم مدنی کنشگران. ٥
  نظم حال،  درعین ولی دانند؛ می

ِ
 و دهنـد نمی ارائه را منسجمی و مشخص جایگزین، سیاسی

 و سـوگیری فاقـد مـدنی کنند. این کنشگران می مطرح را ای پراکنده مباحث ایشان از هریک
 جوینـد؛ می تبری ها سوگیری این از و هستند در لبنان سیاسی مرسوم و مشخص گیری جهت
 کارشناسـان ای از عـده کـه طوری به هسـتند؛ آن های مؤلفه از برخی دارای حال، درعین ولی

  .کنند می تعریف آنارشیست را ایشان دیگر، برخی و مستقل را ایشان
 ولـی دانسـت، غـرب بـا وهمسـ قطع طور به توان نمی را لبنان مدنی کنشگران اگرچه. ٦

 اکثــر ســازمانی و فکــری نزدیکــی ای، رســانه و مجــازی فضــای بــر غــرب ســیطره دلیل بــه
 و قـومی و اسـالمی جریانـات بـا آنهـا تعارضـات و شعارها غرب، به نهاد مردم های سازمان
 غـرب بـه خاصـی قرابت ایشان های سیاست اکثر آنها، خواهانه تحول رویکردهای همچنین

 های قـدرت از برخـی بـرداری بهره موجب ایشان متنوع مطالبات و مدنی شگراناین کن .دارد
 ایـن از برخـی کـه طوری به شـده؛ کنـونی فضـای از سیاسی جریانات و اشخاص خارجی،
 خارجی امنیتی های نیز با سازمان و داخلی سیاسی های طرف با خاصی ارتباطات کنشگران،

 بـرای ابزاری به ایشان شدن  تبدیل موجب شگرانکن این اطالعاتی و سیاسی ارتباطات. دارند
 مدنی کنشگران این تر شعارهای پررنگ. است شده خارجی و داخلی بازیگران اهداف تحقق

شـکلی  به مـدنی، کنشـگران ایـن از بخشی مدعاست. این لبنان شاهد علیه جریان مقاومت
  .روند شمار می محور مقاومت به رقیب ابزاری برای جریان هدفمند
 دسـتیابی و مـدنی کنشگران شدن ای شبکه یا انسجام در ٢٠١٩ تحوالت اکتبر تجربه .٧

 گسترش برای لبنانی مدنی کنشگران میان در نفس اعتمادبه ایجاد موجب اهداف از برخی به
  .است شده ایشان کیفی و کمی
ضدسـاختار سیاسـی و  سو، یک از مدنی لبنانی کنشگران تبلیغات و شعارها از برخی. ٨

 موجب امر این. است دیگر سیاسی کنشگران منافع برخالف دیگر، سوی از و هنگی استفر
 هـای طرف برخـی میـان، این در البته. است شده مدنی کنشگران از برخی با خشن برخورد
 بـه اقـدام عمـومی، اذهـان انحراف و سیاسی رقیب به ضربه زدن برای نیز خارجی و داخلی

 و دردی هـم کسـب موجـب خشـن برخوردهای این. اند کرده مدنی کنشگران خشونت علیه
 .است شده کنشگران این از خارجی و داخلی بشری حقوق نهادهای خاص حمایت
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این روند موجب شده است تا کنشگران مدنی لبنانی در این دوره از انتخابات حضـور و 
ی شـرکت خواهانه و جامعه مدن های تحول ظهور بسیار پررنگی پیدا کنند و در قالب فهرست

طـور جامعـه هـوادار منسـجم توانسـتند  رغم نداشـتن انسـجام درونـی و همین  کنند. آنها به
  کرسی) را جلب کنند و به نیروی جدیدی در لبنان تبدیل شوند. ١٣هایی از آرا ( بخش

تـأثیر  شـود نیـز بی اعمـال می ٢٠١٧البته در این دوره، قانون انتخاباتی جدید که از سال 
م به افراد مستقل و کنشگران مدنی برای مشارکت در انتخابات داد. بر اساس نبود و فضایی ه

 تناسب به مختلف های فهرست های جای قانون اکثریت برگزار شد، کرسی قانون نسبیت که به
توانسـت از درون فهرسـت  گرفـت و هـر شـخص می می تعلـق آنـان اکتسابی به آرای تعداد

که قانون قبلی  التفضیلی) نیز بدهد. درحالی الصوتانتخابی خود به یک نفر رأی ترجیحی (
شـد و بـه ایـن  آورد، انتخـاب می بر اساس اکثریت بود؛ یعنی هر فهرستی رأی بیشـتری مـی

  طریق، احزاب بزرگ همواره پیروز بودند.

  و) تشدید نقش مخرب خارجی

و  خصوص آمریکا، عربستان سـعودی مارس، به ١٤جایگاه بازیگران خارجی حامی جریان 
های مـالی و فشـارهای سیاسـی و  رغم هزینـه  تا حدودی فرانسه و امارات متحده عربـی، بـه

 سـعی ایـن کشـورها دلیل، همین به. ای، در مقابل محور مقاومت در حال افول است رسانه
و تداوم مشروعیت سالح  سیاسی صحنه در الله جنبش حزب جدید موفقیت هرگونه با کردند

شود  می محسوب مقاومت محور بزرگی برای در این شرایط، دستاورد ـ که مقاومت در لبنان
رسـد ایـن دوره  های قبل نیز وجود داشت؛ ولـی بـه نظـر می این روند در دوره. کنند مقابله ـ

بـا درک ایـن موضـوع کـه حضـور جنـبش  کشـورها که این طوری ازپیش بوده است؛ به بیش
 خواهـد مقاومـت محـور برای جدید پیروزی یک الله و متحدانش در ساختار سیاسی حزب
صراحت و بدون مالحظات  شد، به خواهد تر کامل انتخابات در پیروزی نسبی از بعد که بود

اللـه و سـالح  صورت یک حزب داخلی مواضعشان را علیه جنبش حزب مرسوم سیاسی و به
ای  سـانههای سیاسی، اقتصـادی و ر آنها در این راه از همه ظرفیت .کردند مقاومت اعالم می

ای بـا هـدف تخریـب جریـان مقاومـت در  هـای دیپلماتیـک و رسـانه خود در قالب کمپین
های مـالی از هـر  کردند. برای مثال، اخبار متعددی از حمایت استفاده می ٢٠٢٢انتخابات 

نوعی علیـه مقاومـت اقـدام  جریانی (احزاب، افراد مستقل و فعاالن موسوم به مدنی) که بـه
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ها و افراد  سفیر آمریکا با گروه »شیا دورتی«های متعدد خانم  شد. مالقات کرد، منتشر می می
داشت در صـورت  های تلویزیونی و مطبوعاتی که در آنها بیان می لبنانی و همچنین مصاحبه

های آمریکا ادامـه خواهـد داشـت،  الله در ساحت سیاسی لبنان، تحریم تداوم حضور حزب
  شاهد این مدعاست.

  ز) تعلل سیاسی

 همچـون خارجی ایـن کشـور متحدان تعلل لبنان، در ٢٠٢٢های انتخابات  ویژگی از دیگر یکی
 بـه. عطف سیاسی و دوره گذار بود عنوان نقطه و نگاه به روند موجود به آمریکا و سعودی عربستان

 و ایـران اسـالمی جمهـوری علیـه آمریکـا راهبـردی یـا انسـجام تـا منتظرنـد ایشان رسد می نظر
بنشیند یا مذاکرات جمهوری اسـالمی ایـران و غـرب بـه کـاهش  ثمر به اش ای منطقه انپیمان هم

  .ویژه لبنان منجر شود حضور و نفوذ محور مقاومت در سطح منطقه غرب آسیا، به
 حـداکثری فشـار با راهبـرد سو، ازیک راهبردهای مبتنی بر چماق و هویج، این اساس بر
 شـدیدترین اللـه، جنـبش حزب همچـون مقاومت های گروه و ایران اسالمی جمهوری علیه

 در محور مقاومت رفتار تغییر موجب وسیله، این تا به کوشند می و کنند می وضع را ها تحریم
ای سعی دارنـد  شوند و از سوی دیگر، با راهبرد مذاکرات هسته المللی بین و ای منطقه سطح

  .را مهار کنند ها محور مقاومت های اقتصادی و رفع تحریم با ارائه وعده
ها و افراد سیاسـی همسـو بـا  گروه یعنی تر، کوچک متحدان به انتظار این رسد می نظر به

 کم، دسـت یـا مقاومـت محـور شدن تسلیم منتظر هم آنها و کرده سرایت نیز ایشان در لبنان
نتیجـه  .اسـت نشـده محقق امر تاکنون این ولی هستند؛ مواضع برخی از ایشان نشینی عقب
اه به عرصه سیاسی و درک دوران در حال گذار، موجب ایجاد تعلل سیاسی شده است این نگ

خصوص در زمان برگزاری انتخابات مهـم  های مختلف لبنان، به ای از بحران که بخش عمده
 ، نیز ناشی از همین درک است.٢٠٢٢

  پیامدهای ناشی از نتایج انتخابات

ار سیاسی ـ امنیتی و همچنین شرایط خاص لبنان با توجه به ساخت ٢٠٢٢انتخابات سراسری 
می برگزار و نتـایج نهـایی آن نیـز دو روز بعـد اعـالم شـد. نتـایج حاصـل از ایـن  ١٥آن در 

مدت و بلندمـدت در سـطح داخلـی و  مدت، میان سری پیامدهای کوتاه انتخابات دارای یک
  اند از: ترین آنها عبارت ای است که مهم منطقه
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  ها رغم تشدید تخریب  ور مقاومت در لبنان، بهالف) تثبیت جایگاه مح

مارس و حامیان خارجی آن، برسازی  ١٤های انتخاباتی جریان  یکی از خطوط اصلی کمپین
هـای داخلـی و  عنوان عامل مشکالت و بحران تبع آن، سالح مقاومت به محور مقاومت و به

ابـزاری همچـون تبـدیل  های انتخاباتی تالش داشـتند بـا هـر خارجی لبنان بود. این کمپین
مـارس، تحـریم  ١٤عنوان رهبـر جریـان  شخصیتی ضـدمقاومت، یعنـی سـمیر جعجـع بـه
هـای مسـتقل و همچنـین تشـدید بحـران  انتخابات، پراکنده کردن آرا توسـط افـراد و جریان
های نزدیـک بـه  منظور انتخـاب فهرسـت اقتصادی، زمینه را برای کـاهش حضـور مـردم بـه

  مقاومت فراهم کنند.
تـوجهی کسـب کنـد و ضـمن حفـظ  ولی مقاومت توانسـت در ایـن شـرایط، آرای درخور

سوم اساسی (ثلث معطل) توسط متحدان اصلی خود، با همراهی احزاب و افراد همسو نیز  یک
کرسی) نداشت. این  ٦٤دست آورد که فاصله زیادی با کسب اکثریت ( کرسی به ٦١نزدیک به 
کرسی قطعی کسـب کنـد.  ٤١ها فقط توانست  ام حمایتاست که طرف مقابل با تم  در حالی
  نشان از حمایت اساسی و ریشه داشتن تفکر مقاومت در لبنان دارد. این امر

های مخالف و کشورهای حامی آنهـا داد کـه محـور  از سوی دیگر، این پیام را به جریان
ای و  نههـا و فشـارهای سیاسـی، رسـا شـده و روش مقاومت در ساحت سیاسی لبنان تثبیت 

توانـد  امنیتی کنونی برای تخریب، ممکن است فقط چند کرسی را کـاهش دهـد، ولـی نمی
  منجر به تأمین خواسته ایشان یعنی حذف مقاومت و سالح آن در لبنان شود.

  ب) تداوم وضعیت بحرانی لبنان

را توان تداوم وضعیت کنونی دانست؛ زی لبنان را می ٢٠٢٢یکی دیگر از پیامدهای انتخابات 
اند،  کشورهای غربی و عربی که به مطالبات و اهداف سیاسی خود در این انتخابات نرسـیده

تالش خواهند کرد تا سیاست اعالمی خود را، یعنی عدم ارائه کمک به لبنان تا زمـان انجـام 
اصالحات سیاسی و اقتصادی ادامه دهنـد و حتـی در ایـن رونـد بـا انـواع قواعـد و قـوانین 

های جمهوری اسالمی ایران در  تراشی جریانات همسو، مانع از ارسال کمک تحریمی و مانع
  شوند. خصوص سوخت به لبنان  های مختلف، به حوزه

طلبانه و ضدفسـاد سیسـتمی دارد، ولـی در  این سیاست اعالمی اگرچـه ظـاهری اصـالح
باطن، پیگیر اهداف سیاسی همچون کنار زدن مقاومت و سـالح آن اسـت. حتـی در موضـوع 

گری آمریکـا نیـز  ذاکرات برای ترسیم حدود مرزی میان لبنان و فلسطین اشـغالی بـا میـانجیم
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سازی روابط و تضعیف  شود، ولی در پس آن، عادی اگرچه موضوع منافع گازی لبنان مطرح می
  شود. مقاومت پیگیری می

سـت ب ای جز تداوم بحـران و بن های حذفی در لبنان نتیجه پافشاری و تداوم این سیاست
ترین آنها  سیاسی ندارد. از سوی دیگر، تداوم وضعیت بحرانی دالیل داخلی نیز دارد که مهم

 میـان الینحـل سیاسی تعارضات متناقض؛ و متعدد سیاسی های هویت اند از: وجود عبارت
 حاکمیـت که جامعه درون قدرتمند) مذهبی و قومی( های شبکه وجود سیاسی؛ های جریان
 اساسی قانون حقوقی قدرتمند؛ مشکالت سیاسی احزاب تعدد کشند؛ می چالش به را دولت

  سیاسی. نظام ساختار در قانونی و عرفی بندی سهمیه سیاسی و نظام ساختار در

  لبنان کنونی مداران سیاست مشروعیت ج) کاهش

 کنـونی مداران لبنان، کـاهش مشـروعیت سیاسـت ٢٠٢٢یکی دیگر از پیامدهای انتخابات 
دلیل مواضع ضدفساد و رویکرد مقاومتی آن است که ایـن  یدحسن نصرالله بهجز س لبنان، به

 کـاهش مختلفـی شـاهد دالیـل بـه اخیـر، سـال چنـد انتخابات نیز آن را بازگویـه کـرد. در
: از انـد عبارت آنها ترین مهم که ایم در میان مردم لبنان بوده لبنانی مداران سیاست مشروعیت

 اقتصـادی؛ امنیتـی، سیاسـی، هـای حوزه در کنـونی انمدار سیاسـت های وعـده تحقق عدم
 بـه قـدرت؛ وابسـتگی از سوءاسـتفاده و فسـاد کنـونی؛ مداران سیاست کارآمدی از ناامیدی
 سیاسی، ساختار به مشروعیت کاهش این. آشکار شکل به المللی بین و ای منطقه های قدرت
 و مردمی پشتوانه تضعیف ن،آ هنتیج که کند می وارد سنگینی ضربات کشور قضایی و امنیتی
  .در پی دارد انفعال عمومی که است عمومی اعتماد

ای و تبلیغـاتی و حتـی نهادهـای امنیتـی  در این شرایط، احتمال حرکـت جریـان رسـانه
همچـون  جریانات مورد اقبال عمومی سمت تخریب ها و کشورهای غربی و عربی به جریان

 در ویژه بـه تخریـب، سیاسـت تشـدید د بـادر ایـن رونـ. شـود اللـه، زیـاد می جنبش حزب
 اسـت، بیشـتر آن در لبنـان مـردم های حساسیت که شخصیت تخریب همچون هایی عرصه
 مـتهم اخالقـی و اقتصـادی سیاسـی، فسـادهای انواع به را آن عناصر و مقاومت های جریان

 تکشورهای همسـو بـا مقاومـ داخلی اوضاع مورد در منفی تبلیغات به ضمن، در. کنند می
  .نمایند را بزرگ می خود همسو با کشورهای اقتصادی های پیشرفت مقابل، در و پردازند می

  وزیرانی با پشتوانه ضعیف سیاسی د) تداوم حضور نخست
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 نخسـت
ً
وزیرانی قـدرت پیشـبرد امـور را پیـدا  با توجه به ساختار سیاسی و پارلمانی لبنان، عموما

عنوان پشـتوانه  تـوجهی را بـه های درخور ه باشـند کرسـیکنند که در انتخابات آن دوره توانسـت می
وزیر، از  عنوان طایفـه نخسـت سیاسی کسب کنند و همچنـین در میـان اکثریـت اهـل سـنت بـه

حمایت عمومی و نهادهای مرتبط با آن همچون دارالفتوای اهل سنت برخـوردار باشـند. ایـن در 
به آنهـا از حضـور   های وابسته و جریاندلیل انصراف رهبران برجسته اهل سنت  حالی است که به

های پیشرو، متعلق به هر جریـانی، فاقـد پشـتوانه کـافی در پارلمـان لبنـان و  در انتخابات، گزینه
وزیر  همچنین حمایت عمومی اهل سنت برای پیشبرد اهدافشان هستند. به همین دلیـل، نخسـت

رو خواهد بود. ایـن امـر  این تزلزل روبهانتخابی چه در تشکیل کابینه و چه در امور حیاتی دیگر با 
  کند. رو می عنوان پیشران امور اجرایی در لبنان با چالش روبه وزیری را به جایگاه نخست

  هـ) تشدید شکاف سیاسی

های سیاسـی بـا افـزایش  لبنـان، تشـدید شـکاف ٢٠٢٢یکی دیگر از پیامدهای انتخابـات 
 محـور  یل سـرمایهدل تعارضات بود. در ایـن دوره از انتخابـات، بـه

ِ
گذاری جریانـات رقیـب

های تندرو و افراطی همچون سـمیر جعجـع و اشـرف ریفـی کـه در  مقاومت بر روی گزینه
شناسند، در مقابل عدم مشارکت رهبـران سـنتی  مخالفت با جریان مقاومت حدومرزی نمی

رسـد فضـای تعـاملی کمتـری میـان  همچون سعد الحریری و نجیب میقـاتی، بـه نظـر می
رو همچون نبیه بـری و ولیـد  انات داخلی لبنان فراهم شود و قدرت عمل بازیگران میانهجری

 نقش میانجی را در تصمیمات اساسی لبنان اتخاذ می
ً
  کنند ـ کم کند. جنبالط را ـ که عموما

از سوی دیگر، عدم مشارکت رهبرانی همچـون سـعد الحریـری و فـؤاد سـنیوره، ایشـان را 
کند تا با هر روند توافقی مخالفت کنند و از حربه اردوکشی  تعریف می عنوان یک اپوزیسیون به

 موجبـات تعـارض سیاسـی را 
ً
خیابانی بیشتر بهره ببرند. این چینش سیاسـی مجلـس احتمـاال

ــراهم می ــد و زمینه ف ــأل سیاســی در برخــی از پســت کن ــاز ایجــاد خ ــم همچــون  س های مه
 شود. وزیری می جمهوری و نخست ریاست

 ریان سومو) تقویت ج

توان تقویـت جریـان سـوم در قالـب افـراد و  لبنان را می ٢٠٢٢پیامد جدید دیگر انتخابات 
تر جریان سوم بـه تحـوالت سیاسـی  جریان مستقل و همچنین فعاالن مدنی دید. ورود قوی

 ورود لبنان اگرچـه فرصـت انسـجام درونـی را از رقبـای مقاومـت گرفتـه اسـت، ولـی ایـن
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های سیاسی و همچنین افـزایش  شدن رایزنی سخت موجب پارلمان به ادافر یافته غیرسازمان
 بازیگران خارجی بیشتر در ساحت سیاسی لبنان خواهد شد.

ِ
  بازیگری

الله و متحدانش برای پیشبرد ثبـات سیاسـی و مطالبـات عمـومی  برای مثال، جنبش حزب
کردنـد، دیگـر نیـاز بـه  ق میعنوان رهبر جریان رقیب تواف مردم، اگر با رهبر جریان المستقبل به

ها نبود. ولی اکنون حتی اگر با جریانی همچون نیروهای لبنـانی نیـز  رایزنی با سایر افراد و گروه
  توان این توافقات را عملی کرد. های دیگر نمی به توافق برسند، با توجه به وزن باالی طرف

 اهـداف با مختلف راقشا میان مجازی فضای گسترش و مدنی متعدد های گروه گیری شکل
 اسـت گفتنـی. شـود می لبنان مردم سیاسی و مشارکت هیجانی افزایش ای برای زمینه گوناگون،

 در ومـرج هرج موجـب صـحیح، مدیریت عدم و هیجانی اقدامات صورت در مدنی های گروه
 تأثیرگــذاری بــرای مناســب فضــای کــردن فــراهم ســبب ومــرج هرج ایــن. شــوند می جامعــه
پـیش  تهدیـدات با متناسب سایبری ارتش نبود همچنین. شود می خارجی یامنیت های سرویس

این تشدید تشتت آرا در  .شود می این کشور بحران مدیریت در چالش ایجاد موجب لبنان روی
تواند قـدمی  روست، می برد و حکمرانی آن با چالش روبه لبنانی که از تشدد آرای ذاتی رنج می

  اشد.تر شدن اوضاع ب در جهت بحرانی

  ز) افزایش تحرکات سیاسی و امنیتی رژیم صهیونیستی علیه مقاومت

 لبنـان الله حزب جنبش یعنی مقاومت، محور پرقدرت عناصر از یکی نفوذ و حضور دلیل به
لبنان و همچنین تثبیت این حضـور و نفـوذ از طریـق  جنوب جغرافیایی و سیاسی عرصه در

 شـمال پیرامـون منطقـه در مقاومـت محور یتیکژئوپل تقویت زمینه لبنان، ٢٠٢٢انتخابات 
 خـود نظـامی و امنیتی قدرت تحکیم با الله جنبش حزب. است شده فراهم اشغالی فلسطین

 تبدیل صهیونیستی رژیم امنیت اصلی چالشگر به است توانسته سو،  از یک مختلف ابعاد در
 و امنیتـی تحرکات مقابل در بازدارندگی از باالیی سطح ایجاد به موفق دیگر، از سوی  و شود

  .است شده رژیم این نظامی
 در مقاومـت محـور ژئوپلیتیک در خود ضعف جبران برای صهیونیستی رژیم در مقابل،

بـه . اسـت کـرده تقویـت نظـامی و امنیتی نظر از را خود اشغالی، فلسطین شمالی مرزهای
 طـرح بـا لبنـان، سیسیا فضای از استفاده با دارد سعی صهیونیستی رژیم نیز سیاسی لحاظ

 بـا که کوشد می رژیم این. دهد کاهش را جریان این کنشگری سطح مقاومت سالح موضوع
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 ظرفیـت همچنـین و المللـی بین پیمانـان هم المللـی بین و سیاسـی هـای ظرفیت از استفاده
 همچنـین و مقاومـت جریـان و اللـه حزب دادن قرار فشار  تحت با المللی، بین های سازمان
 میان مرزی نوار در صلح حافظ نیروهای استقرار همچون کنترلی المللی بین های یمرژ ایجاد
 محـور ژئوپلیتیک کنشگری سطح لبنان، اقتصادی نیاز از استفاده و اشغالی فلسطین و لبنان

رسد این رونـد، احتمـال اقـدامات  به نظر می .دهد قرار تأثیر تحت را منطقه این در مقاومت
دهد و امکان مـاجراجویی جدیـد  الله لبنان افزایش می لیه جنبش حزبسیاسی و امنیتی را ع

  رود. نیز باال می

  الله در ساحت سیاسی لبنان های جنبش حزب دالیل تداوم موفقیت

اللـه و  ، تداوم موفقیت سیاسی جنبش حزب٢٠٢٢های درخور توجه انتخابات  یکی از نکته
ای بـود. یکـی از سـؤاالت  و رسـانهرغم فشارهای سیاسی  متحدانش در ساحت سیاسی، به

اللـه  هـای سیاسـی حزب اصلی ناظران تحوالت لبنان این اسـت کـه دالیـل تـداوم موفقیت
طور که در مطالب قبلی اشـاره شـد، مبنـای موفقیـت  توان گفت همان چیست. در پاسخ می

الله، تالش این جنبش در مدیریت نظام سیاسی لبنـان بـرای سـوق دادن آن بـه  جنبش حزب
های اصـیل سیاسـی لبنـان پنهـان  وی الگوی مطلوب است. این امر از دید مردم و جریانس

اللـه در مـدیریت نظـام سیاسـی لبنـان را بایـد در مـوارد زیـر  نیست. دالیل موفقیـت حزب
  جو کرد: و جست

وجود ایمان و  الله در مدیریت نظام سیاسی لبنان، عوامل موفقیت حزبیکی از  معنویـت:. ١
زیـرا ایـن امـر مـانع دیـد زمینـی و  ؛است این حزبخداوند با دیدگاه توحیدی در اعتقاد به 

 کی یـدرونـ یختگـیدر برانگو توحیـد شود. اعتقاد بـه خـدا  گرایانه به موضوعات می مادی
 جامعـه، قـدرت یاصـل ءعنـوان جـز به انسـان بـه یدیتوح دگاهی. داستمؤثر  اریجامعه بس

 مقابل مشکالت تنها نیستند و خدا یار و یاور آنهاسـت که در دآموز میو به پیروانش  دهد می
ممکن است در ظاهر امر این طور بـه . خدا حل کنند کمکمشکالت خود را با  توانند و می

 یبرداشـت سـطح کیـ نیـا یدارند، ولـ یگرایش بیرون یدینظر برسد که این معتقدان توح
حمایـت و کـه بلکه معتقدنـد  کند، ی. آنها معتقد نیستند که خدا مشکالتشان را حل ماست
ـ  ٣٤ :١٣٨٩فر،  لییخل و (کوشکی تا به اهدافشان برسند دهد یخدا به آنان نیرو می پشتیبان

دلیل برداشت سطحی موجب آفتـی بـرای جامعـه  گفتنی است این دیدگاه نیز گاهی به .)٣٥
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داونـد واگـذار کشد که همه امور را به خ شود؛ به این گونه که افراد جامعه را به سویی می می
دانند. در برابر این اندیشـه سـطحی  کنند و وظیفه خود را فقط دعا برای تحقق این امر می می

ها مبـارزه کـرده و مـردم را بـرای  گونـه اندیشـه وظیفه بزرگان دینی این است که با ترویج این
یکـی از ها آمـاده کننـد تـا شـاهد امـدادهای غیبـی خداونـد باشـند.  حرکت به سوی آرمان

است که برآیندی از مجموعه اعمال و  »معنویت«های دیدگاه توحیدی،  ترین دستاورد اصلی
او و اطاعـت از اوامـر و پرهیـز از نافرمـانی  هاعتقاد به خدا و توکل و توسل ب أعبادات با منش

هـایی  . این احساس عمیق، شورانگیز، عاشقانه و برانگیزاننده است کـه ارمغاناستخداوند 
طلبی در راه خـدا و سـعادت  ری، ایثار، تالش، پایمردی، مجاهدت و شهادتهمچون فداکا

ستاورد دیدگاه غیرتوحیدی در یـک اما د .)٨٨ :١٣٨٦(حسینی،  آورد بشریت را به همراه می
با توجیهاتی و  کند که همچون سمی جامعه را تهدید می ظلماز پذیرش  است عبارت جامعه

و ترس از مرگ همراه اسـت. دیـدگاه توحیـدی   رت برترمقابله با قددر همچون عدم توانایی 
 ،که مفهوم کلی این سخنان آورد به خداوند و آخرت این حس را در مردم به وجود مینسبت 

داننـد و تـاریخ  زیرا مرگ را پایان زندگی نمی ؛خواهی تا سرحد مرگ است عدم پذیرش زیاده
معنویت  طلبان وارد کرده است. سلطهظالمان و هم ثابت کرده که این امر ضربات زیادی به 

اللـه سـعی کـرده  اللـه اسـت. حزب های غیرقابل انکار در تمام ارکـان حزب یکی از ویژگی
نوعی در مدیریت نظام سیاسی، از  همواره این ویژگی را به نظام سیاسی لبنان تسری دهد و به
ان مـورد حمایـت آن، الله و گفتم آن بهره بگیرد. این امر کمک زیادی به تعمیق جنبش حزب

ای،  یعنی انقالب اسالمی در ساحت سیاسی لبنان کرده و با وجود فشارهای سیاسی و رسانه
  جایگاه این جنبش را در یک وضعیت فزاینده قرار داده است. 

رسـیدن بـه اهـداف خـود،  گروه برای مدیریت نظام سیاسـی وهر  کار تشکیالتی و سـاختارمند:. ٢
 ،. از لحـاظ تشـکیالتاسـتن انسـان مـنظم و برنامـه درسـت همچـو یوابسته به عناصـر

 الله  حزب
ً
که در جهت اهـداف تشـکیالتی خـود  بط بودهضمن دارای نیروها و عناصر عموما

شود که نتیجه مطلوب آن  کنند. همین امر موجب ساختارمند بودن اقدامات آنها می اقدام می
امی و امنیتی چـه در امـور سیاسـی و های محوله ـ چه در امور نظ را در موفقیت در عملیات

  اجرایی ـ شاهد هستیم.
 چگـونگی و الله در مدیریت نظام سیاسی رهبـری یکی از علل موفقیت حزب آفرین: رهبری تحـول. ٣
بـا ارشـادات و  توسط رهبرانی همچـون سـیدعباس الموسـوی و سیدحسـن نصـرالله آن، اعمال
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 در هـا گروه و اعضـا بـر نفوذ و قدرت از وندیر عنوان به که های مقام معظم رهبری است راهبری
 رهبری، لحاظ از. دارد ها گروه و اعضا بر مستقیم تأثیر رهبری شود. می تعریف مقاومت گروه یک

 کـه بـر همـه ارکـان آن بـوده انداز روشـن واحد و کاریزما با چشم رهبری همواره دارای الله حزب
  .اند داشته تسلط
تـوان اسـتفاده حـداکثری از  اللـه را می یکی از علل موفقیـت حزب ا:استفاده حداکثری از نیروه. ٤

 انسانی، نیروی ریزی دقیق و ساماندهی که این گروه با برنامه طوری حداقل نیروها دانست؛ به
امکانـات پـیش  اسـاس بـر وری بهـره افزایش سمت هایش را به خود برنامه تجهیزات و منابع
  برد. می

 در اللـه ضـمن انجـام مسـئولیت خـود، نیروهـای حزب از بسـیاری امنیتی:توان باالی اطالعاتی و . ٥
 کجـای هـر و در منطقه غرب آسـیا جای جای در و دارند نیز مشارکت اطالعاتی های عملیات
فعال اند. به نظر اکثر کارشناسان، این حـزب دارای یکـی از پویـاترین  دارند، منافعی که جهان

 و هـا جمع به شده سازماندهی نفوذ راه از را کار این. یاستغرب آس امنیتی [منابع] اطالعاتی و
های پـیش  دهد که توان مدیریت فتنـه می پیمانانش در محور مقاومت انجام خود و هم محافل

  دهد. رو را به این حزب می
 از بسـیاری اسـت و پیچیـده بسـیار ایـن حـزب نظـامی تـوان ارزیابی توان نهضتی و نظـامی:. ٦

 ای رسـانه شـدن، اجرایی از بعد تنها و شده دنبال محرمانه صورت آن به نظامی های عملیات
 با جنگ به جدی صورت به شوند. رژیم صهیونیستی و متحدان عربستان سعودی در لبنان می

 این کنند. می فکر نظامی اهداف سایر و حزب این تأسیسات به حمله کم، دست یا الله حزب
و بارهـا اقـداماتی در ایـن زمینـه  داشته ور جدی وجودط به تاکنون، تأسیس آن زمان از تفکر

 سـناریو این که جایی تا انداخته است تعویق به را رویارویی این آنچه اما انجام گرفته است.
  .الله است توان نهضتی و نظامی حزب کرده، دور از ذهن را

الله لبنان در تقسیم قـدرت  حزبپذیری  اگر نتوان گفت انعطاف خواهی: ایجاد فضا برای رقبا و عدم تمامیت. ٧
 کم با متحدین و حتی رقبای خود در عالم سیاست بی

ً
طوری  باشـد؛ بـه نظیر می نظیر است، حتما

دست آوردن کل یا بخشی از قدرت  الله با توجه به توان سیاسی و نظامی خود، توانایی به که حزب
کرده و فضا را برای متحدین و رقبای  خواهی پرهیز سیاسی را در لبنان دارد؛ ولی همواره از تمامیت

سیاسی خود باز گذاشته است تا پویایی سیاسی در صحنه لبنان حفظ شـود. همـین امـر موجـب 
ها و حتـی مـردم سـایر طوایـف در لبنـان  قابل اعتماد بودن این حزب در میان اکثر احزاب و گروه
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  شده است. 
کیـد بسیار جامعه در اه رسانه نقش الله بر رهبران حزب ای: قدرت رسـانه. ٨  همـواره و دارنـد تأ
 و مسـئوالن نظـر جلـب عمومی، افکار تنویر رسانی، اطالع منظور به خود مواضع بیان برای

 بسـیار رابطه ایشان با و برند می بهره آن از مصاحبه و مقاالت نوشتن قالب در مداران سیاست
  .اند برقرار کرده خوبی
الله در مدیریت نظام سیاسی،  یکی دیگر از علل موفقیت حزب ای برای خود: تعریف نقش منطقه. ٩

ای برای خود است. نگـاه راهبـردی و توسـعه  نگاه راهبردی این حزب و تعریف نقش منطقه
 بسـیار محـدوده جانبـه آن، موجـب فعالیـت در افزایش قدرت همه بر الله عالوه نقش حزب
 در مشارکت با خود منافع از فاظتح بر عالوه تا به بعد داخلی شده است نسبت پهناورتری

 قـدرت یـک عنوان بـه نقـش ایفـای در را خـود ظرفیـت و مشکالت، توانایی حل و مواجهه
 خـود عـزت و اقتدار بر و بگذارد نمایش برای حفظ محور مقاومت نیز به مسئول و ای منطقه

چنـین مـردم اللـه و هم این امر بر اعتماد به نفس درونی حزب .بیفزاید المللی بین عرصه در
 ضعیف تصور می

ً
ای را از  شود، قدرت بـازیگری منطقـه لبنان افزوده است؛ لبنانی که عموما

  الله پیدا کرده است. طریق حزب
الله در مدیریت نظام سیاسی  یکی از علل موفقیت حزب احاله مسئولیت اجرایی به متحدان داخلی:. ١٠
انست؛ زیـرا ایـن حـزب بـا تعریـف خـود توان عدم درگیری در امور اجرایی و دولتی د را می

طلبی رژیم صهیونیستی قـرار داده  عنوان گروه مقاومت، هدفش را مبارزه و مقابله با توسعه به
اش بـاز  است و اگر در امور عادی و روزمره اجرایی، خـود را درگیـر کنـد، از هـدف اصـلی

کند، ولی ایـن  م میداری اگرچه نظرات خود را اعال طوری که در عرصه حکومت ماند؛ به می
الله سعی کـرده اسـت از ورود بـه  کند. البته هرچند حزب امور را به متحدان خود واگذار می

امور اجرایی و حکومتی خودداری کند، ولی این امر مانع از ارائه خدمات اجتماعی در قالب 
اسـت خدمات زیربنایی، آموزشی، درمانی، فرهنگی، شهری و روستایی به مردم لبنان نشده 

دهد؛ تا جایی که منـاطق تحـت  و این امور را در تکمیل و نارسایی اقدامات دولت انجام می
الله از نظر مدیریت، وضعیت بهتری نسبت به مناطق دیگـر  پوشش اقدامات اجتماعی حزب

اللـه  ها در بیروت، منطقه ضـاحیه بـا مـدیریت حزب دارند. برای مثال، در بحران اخیر زباله
  نسبت به مناطق دیگر داشت.مشکالت کمتری 
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  گیری نتیجه

هـای اقتصـادی، سیاسـی و  لبنان، در یک بستر بحرانـی در حوزه ٢٠٢٢انتخابات سراسری 
دهنده تثبیت محور مقاومـت در  امنیتی با دخالت آشکار خارجی برگزار شد و نتایج آن نشان

تان سعودی سعی داشتند بـا قـدرت های رقیب همچون آمریکا و عربس این کشور بود. طرف
ساز محور مقاومت به رهبری جمهوری اسالمی  ثبات ای، با برسازی نقش بی سیاسی و رسانه

حالی بود کـه  الله بپردازند. این در ویژه جنبش حزب های مقاومت، به ایران، به تخریب گروه
سـو، بـر  نان از یکهای مقاومت در لب عنوان یکی از متحدان گروه جمهوری اسالمی ایران به

اساس راهبرد دائمی خود، یعنی عدم دخالت در امور داخلی کشـورهای دیگـر از ایـن کـار 
کرد و از سوی دیگـر، بـا اعتمـاد بـه توانمنـدی سیاسـی و امنیتـی متحـدان خـود  پرهیز می

تنها در ایـن انتخابـات  الله لبنان در پیگیری منـافع داخلـی و نهضـتی، نـه خصوص حزب به
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  دید. اشت، بلکه نیازی هم به این دخالت نمیدخالتی ند
لبنـان و آثـار احتمـالی آن در حـوزه کنشـگری محـور  ٢٠٢٢با توجه به پیامدهای انتخابات 

مقاومت و همچنین اقدامات بازیگران رقیـب همچـون آمریکـا، رژیـم صهیونیسـتی و عربسـتان 
ها و موضوعات ضـروری بـه  هسعودی، اتخاذ راهکارها و تقویت راهبردها در مواجهه با این پدید

  رسد. نظر می
 بـا بایـد عناصر مختلف این محور مقاومت، محور در لبنان اهمیت به توجه نخست، با

 اتخـاذ بـه بازیگران داخلـی و خـارجی ضـدمحور مقاومـت در لبنـان، تحرکات دقیق رصد
 حفـظ بـه ویـژه توجه تواند می آنها ترین مهم که کنند اقدام متناسب های سیاست و راهبردها

 مختلـف هـای جریان بـا تعامـل افـزایش همچنـین و اقتصادی شرایط بهبود و سیاسی ثبات
  .باشد لبنان اجتماعی و سیاسی

 فضـای و ای رسـانه عرصـه در همسو جریانات و مقاومت محور تر گسترده دوم، فعالیت
 بحران در خارجی عوامل نقش کردن تر پررنگ و تأثیرگذاری گسترش منظور به لبنان، مجازی

 تـرین مهم از یکی تواند می سایبری توان تقویت زمینه، این در رسد. لبنان ضروری به نظر می
  .باشد مقاومت محور الزامات

 هـای جناح و هـا گروه با رایزنی طریق از ایران اسالمی جمهوری دیپلماتیک سوم، تحرک
 بـا امنیتی و یاسیس روابط همچون موجود های ظرفیت از استفاده همچنین و لبنانی سیاسی
لبنـان، امـری  جدیـد کابینـه تشـکیل در تسـریع بـرای لبنـانی های گروه و ها جناح از برخی

 مجـامع در جمهـوری اسـالمی ایـران دیپلماتیـک شـدن ضروری اسـت. در ضـمن، فعـال
 کـاهش همچنـین و لبنان در بحران تداوم از جلوگیری برای مختلف کشورهای و المللی بین

  احتمالی، مکمل این تحرک دیپلماتیک است. لیالمل بین فشارهای
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