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 خلع سالح حزب اهللاو بحران سياسي در لبنان

∗فرهاد عطايي

و علوم سياسي دانشگاه تهران الملليار گروه روابط بيندانش  دانشكده حقوق

 محسن بيات
و علوم سياسي دانشگاه تهر اندانشجوي دكتري گروه روابط بين الملل دانشكده حقوق

)31/5/88: تاريخ تصويب–20/2/88:فتتاريخ دريا(

:چكيده

يكسهبحران سياسي لبنان در  سال اخير نه تنها يكي از مسايل مهم اين كشور بود بلكه به

و بين المللي تبديل شد و عوامل،در اين مقاله. مساله مهم منطقه اي  سعي شده است كه به علل

به. اه مدت اين بحران پرداخته شودو كوت) زمينه ساز(بلندمدت در اين مقاله تغيير تركيب جمعيتي

 نوع ساخت حكومتي،سود شيعيان، افزايش قدرت حزب اهللا، ساختار اجتماعي مبتني بر فرقه گرايي

 تصويب،از طرف ديگر.و توزيع قدرت عوامل بلند مدت يا زمينه ساز بحران جديد تلقي مي شوند

و حزب اهللا، ترور رفيق حريري33، جنگ شوراي امنيت 1701و 1559قعطنامه هاي  روزه اسرائيل

و مصوبات دولت لبنان در  از 2008مه6و طرح تشكيل دادگاه بين المللي براي رسيدگي به آن

و علت اصلي بحران جديد. عوامل كوتاه مدت بحران در لبنان محسوب مي شوند اين نوشتار محور
يعني تهديد(و اقدامات جناح حاكم در راستاي خلع سالح اين حزب را افزايش قدرت حزب اهللا

و حل بحران را پذيرش) موجوديت آن و راه حل اوليه براي رسيدن به توافق بلند مدت مي داند

و گسترش پايگاه حزب اهللا در لبنان(واقعيت موجود  . تلقي مي كند) افزايش قدرت

:واژگان كليدي

 جمهوري اسالمي ايران اياالت متحده آمريكا، است خارجي،حقوق بشر، سي

  :atai53@yahoo.com Email 66409595:س فاكمسئول مقاله∗

: زير در همين مجله منتشر شده استسنده تاكنون مقاالتاز اين نوي

و ملت باوري در آسياي مركزي" چالشو ميراث جرج بوش در خاورميانه"87تان، تابس2، شماره38، دوره"هويت ملي

.87، زمستان4، شماره38، دوره"باراك اوباما پيش روي
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 مقدمه

 ميالدي تاكنون تحوالت بسيار را از 1943كشور لبنان از زمان كسب استقالل در سال

و اشغال خارجي تجربه كرده است را. جنگ داخلي تحوالت دو سال گذشته اين كشور لبنان

.ب بروز جنگي جديد در آن كشور شوده است كه مي تواند موجكرددچار بحراني جديد 

كه مطرح مي و راه حل آن پرسشي كه عوامل بحران سياسي جديد در لبنان شود اين است

و عوامل زمينه ساز اين بحران  به پيشينه لبنان به اين پرسش در ابتدا چيست؟ براي پاسخ دادن

خو. مي پردازيم به سپس بازيگران دخيل در صحنه سياسي لبنان را بررسي و آن گاه اهيم كرد

شدراه برون رفت از بحران اشاره خواه .د

 پيشينه تاريخي

و در قالب تقسيمي وجود1920كشور لبنان تا قبل از سال هاي اداري بندي مستقل نداشت

كه به استان  مي شد و» جبل لبنان«امپراطوري عثماني استاني از سوريه محسوب معروف بود

و رهبران مح ميتوسط اشراف در سال.)145،ص1372مصطفي معيني آرا،(شدلي با نظام فئودالي اداره

و به دو 1842  ميالدي اين نظام فئودالي تحت فشار كشورهاي قدرتمند اروپايي تغييراتي كرد

كه هر بخش تحت رهبري قائم مقامي از فئودال از. ها قرار داشتبخش تقسيم شد يكي

و ديگري تحت رهبر قائم مقام دروزي قرار گرفتها تحت رهبري قائم مقام ماربخش اما. وني

و  اين نظام با مشكل مناطق مختلط روبه رو بود كه در نهايت به درگيري شديد بين دروزيها

شدو كشتار مسيحيان توسط دروزي1860مسيحيان در سال  پس از آن بود كه نظام. ها منجر

و سياسي جديد ديگري بر لبنان حاكم شد .اداري

و مورد( امپراطوري عثمانياز سوي طبق اين نظام جديد يك حاكم مسيحي منصوب شده

از) هاي اروپاييتوافق قدرت بر12و شوراي اداري مركب  نماينده از فرقه هاي مختلف لبنان

مي كردند از. امور منطقه حكمراني 2 نماينده دروزي،3 نماينده ماروني،4شوراي اداري

و يك نماينده سني تشكيل شده نماينده ارتدوكس،  يك نمانيده كاتوليك، يك نماينده شيعي

،( بود ص 1368همايون عليزاده به.)20، كه معروف بود تا فروپاشي عثماني» رژيم متصرفيه«اين نظام

. پايدار ماند

و آن را تحت اداره نظامي بعد از جنگ جهاني اول نيروهاي متفقين لبنان را اشغال كردند

به.ه قرار دادندفرانس و حكومت فرانسه در طول تاريخ پيوندهاي تاريخي بين مسيحيان لبناني

به حمايت فرانسه براي جلوگيري 1914 تا 1902هاي ويژه در طول سال و تمايل اين مسيحيان
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 William) نشين سوريه زمينه را براي قيموميت فرانسه آماده كرده بوداز ادغام در كشور مسلمان

I. Shorrock,1975,pp.4-5).

و لبنان را رسما تحت قيموميت فرانسه قرار داد1922در سال در جامعه ملل سوريه و

شد1943سال لبنان از آغاز استقالل تاكنون ). 147،ص1372مصطفي معيني آرا،( استقالل لبنان اعالم

و جنگدستخوش بحران ،1975-76و سال هاي 1958جنگ داخلي سال. هاي متعدد بودها

و حضور آنها به اين كشور تجاوزات مكرر اسرائيل به خاك اين كشور، ورود نيروهاي سوري

و تهاجم همه1978، اشغال جنوب اين كشور در سال 2005تا سال  جانبه توسط اسرائيل

و اسرائيل در ژوئن  به خاك لبنان در قالب جنگ اعراب ترين اين بحرانها از مهم1982اسرائيل

ه . اندا بودهو جنگ

كه به خاطر پيوندهاي تاريخي 1975جنگ داخلي سال  زمينه را براي نفوذ گسترده سوريه

به آن داشت، فراهم كرد به سوريه ادعاهايي نسبت به. لبنان در يك طرف جنگ مسيحيان

و طرف ديگر مسلمانان، نيروهاي چپ و فلسطينيرهبري حزب كتائب در. ها قرار داشتندگرا

ن و فلسطينيابتدا ياها به پيروزييروهاي تندور د اما واحدهاي ارتش فتنهاي چشمگير دست

و ممانعت. سوريه در ماه ژوئن در جنگ دخالت كردند هدف سوريه جلوگيري از تقسيم لبنان

به ويژه فلسطيني و چپ گراها بوداز پيروزي نيروهاي تندرو ،( ها ص 1368همايون عليزاده ،236(.

به همين سوريه در آن و دوران قصد داشت مانع اجرايي شدن سياست هاي مصر در لبنان شود

كه خاطر از نيروهاي مسيحي، ماروني و جنبش ملي لبنان و شيعيان در برابر نيروهاي ساف ها

و تصرف شهر سوري. مورد حمايت مصر بودند، حمايت كرد ها با پيروزي هاي خود در لبنان

ا و توانستند از طريق كنفرانس سران صيدا در جنوب لبنان كنترل وضاع را در دست گرفتند

بس را برقرار كنند اما از آن پس دمشق با حفظ نيروهاي آتش1976 اكتبر سال21عرب از 

مييخود در لبنان نقش ص 1368رابينويچ،( كرد مهم در صحنه سياسي اين كشور بازي ،5(.

و افزايش جمعيت وجود فرقه و ورود نيروهاي سوري به فلسطينيهاي مختلف، نفوذ ها

و اسرائيل مهيا كرد تا بتوانند در  كشور لبنان در نهايت فرصت را براي آمريكا، فرانسه، انگليس

ص 1380مير مسعود حسينيان،( مهم داشته باشنديتحوالت سياسي لبنان نقش ،16(.

ل2005با خروج نيروهاي سوري در سال كه مي شد بنان دوران بحران از اين كشور گمان

عكس33اما جنگ.و جنگ را پشت سر گذاشته است و بحران جديد سياسي  روزه با اسرائيل

. آن را ثابت كرد

در تاكنون لبنان دچار بحران جديد شده است كه علي2006از اواخر سال رغم مشابهت

و بازيگران با ديگر بحرانويژگي و علل خاص خود را دارها، ويژگيهاي توان اينمي.دها

سه مرحله تقسيم كرد به :بحران جديد را
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مي توان ماه سپتامبر)1 با. دانست2006شروع بحران جديد را در اين ماه حزب اهللا لبنان

به تقويت  و تظاهرات در لبنان انحالل دولت را خواستار شد كه با توجه برگزاري تحصن

و  و پايگاه مردمي حزب اهللا اين تظاهرات رو ها با حمايت گسترده مردمي روبهتحصنقدرت

رد. شد به دنبال و يك وزير مسيحي دولت  در نوامبر همين سال پنج وزير شيعه

و بحران قدرت درخواست هاي حزب اهللا توسط فوائد سنيوره از كابينه كناره گيري كردند

. سياسي در لبنان را آشكار كردند

 نوامبر سال23در» اميل لحود« رياست جمهوري مرحله دوم بحران با پايان دوران)2

و مهم ترين مساله پس از اين تاريخ مساله انتخاب رياست جمهوري جديد 2007  آغاز شد

را19مجلس لبنان حدود. توسط مجلس شد كه انتخابات رياست جمهوري  بار تالش كرد

كه اين تالش مي شدندبرگزار كند  دو سوم نمايندگان ضرورت حضور. ها با شكست رو به رو

به خاطر شركت و نرسيدن تعداد نمايندگان حاضر به حد نصاب مجلس براي انجام انتخابات

و گروه به تعويق انداخت18هاي مخالف، انتخابات رئيس جمهوري را نكردن احزاب . ماه

مي سال ها بين حزبمرحله سوم بحران با شروع درگيري)3 اهللا در روز چهارشنبه هفتم

شدبا گروه) 1378 ارديبهشت18(2008 اهللا در اين روز حزب. هاي موافق دولت سنيوره آغاز

و فرودگاه بينراه اهللا اقدامات حزب. المللي آن را تحت كنترل خود در آوردهاي اصلي بيروت

به درگيري  به تصميمات دولت سنيوره در راستاي خلع سالح اين حزب بود كه منجر واكنشي

شدمسلحانه با  تصميم دولت لبنان براي بركناري فرمانده امنيتي. نيروهاي جبهه موافق دولت

و همچنين غيرقانوني فرودگاه بين و مرتبط با گروه امل است كه شخصيتي شيعي المللي بيروت

و مخابراتي حزب كه در راستاي تغيير فضاي اعالم كردن شبكه ارتباطي اهللا، اقداماتي بود

ـ امنيتي لبن و دگرگوني توازن قدرت بين گروهسياسي شد ان اين دو مصوبه دولت. ها طراحي

و واكنش به هاي حزب سنيوره با حمايت بازيگران خارجي صورت گرفت و هوادارانش آن، اهللا

به دنبال داشت ـ امنيتي را در لبنان و بحران سياسي .دوره جديدي از تحوالت

بدر نهايت ميانجي و فصل برخي گري برخي كشورهاي عربي ه ويژه قطر باعث حل

و دستيابي به توافق حضور سران گروه. اختالفات شد نامه دوحه، باعث پايان هاي لبناني در قطر

شد18 و مذاكرات جناح اكثريت با گروه. ماه بحران سياسي در اين كشور هاي مخالف، با فراز

ب نشيب و در مواقعي احتمال ناكامي آن ميهاي متعدد همراه بود با اين همه. يافت سيار افزايش

به رغم تمامي تمايل جدي تمامي گروه و توافق، و فصل بحران از راه مذاكره به حل ها

به آميز دولت قطر، باعث دستيابي گروه موفقيت اقدامات اختالفات اساسي، در كنار هاي لبناني

شد توافق . نامه نهايي
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شدبه موجب توافق به عنوان رئيس»سليمانميشل«نامه دوحه قرار ، فرمانده ارتش لبنان

و توافق بر سر قانون انتخابات، براساس جمهوري توافقي همزمان با تشكيل دولت وحدت ملي

به كارگيري سالح در اين چارچوب تمام گروه. اصول قضايي انتخاب شود ها متعهد شدند از

به دنبال از سرگي و ري مذاكرات مربوط به تحكيم در مناقشات سياسي داخلي اجتناب كنند

كه سالح تنها در اختيار سازمان اين گروه. جايگاه دولت باشند هاي امنيتي ها همچنين پذيرفتند

و اب و تحت هيچ شرايطي از سالح . خشونت استفاده نكنندزاردولت باشد

 كرسي براي16براساس توافق صورت گرفته، تشكيل دولت وحدت ملي طبق معيار

و سه كرسي براي رئيس جمهوري انجام11اكثريت، و قرار كرسي براي مخالفان دولت شد

سه حوزه انتخاباتي اجرا 1960شد قانون انتخابات نيز بر اساس قانون سال  و تقسيم بيروت به

و طايفه نامه بر توقف خشونت در اين توافق. شود و از سرگيري مذاكرات ملي هاي مذهبي اي

در اين چارچوب وزيران جديد بايد متعهد.ي توافق شده استتحت نظارت رئيس جمهور

به حالت تعليق در نياورند شوند از سمت و هيچ موقع دولت را .هاي خود استعفا نداده

در بحران جديد لبنانبا  زيگران دخيل

و فرامنطقهشود، بلكه بحران منطقهبحران لبنان صرفا يك بحران داخلي محسوب نمي اي اي

سه دسته تقسيم. ان مختلفي در آن دخيل هستندكه بازيگر مي توان به بازيگران اين بحران را

:كرد

 بازيگران داخلي

» پير جميل« به صورت يك باشگاه ورزشي به رهبري 1936اين حزب در سال: حزب كتائب

به خود ديده است يك حزب مسيحي. تاسيس شد اما از آن زمان تاكنون تحوالت زيادي را

كه مس به. يحيان ماروني در آن بيشترين نفوذ را دارنداست اين حزب در طول تاريخ خود

فرانسه بيش از هر كشور خارجي ديگري تمايل داشته است اما از طرفداران موجوديت لبنان 

و يكپارچه بوده است .)89، 1380نهاد حشيشو،( مستقل

كميل«كه توسط يك حزب دست راستي ): حزب وطنين االحرار( حزب وطن پرستان آزاد

شد1957در سال» شمعون مي داند، غرب. تشكيل گرا است، اين حزب لبنان را كشوري عربي

و آزادي مذهب استمردمساالري و طرفدار اقتصاد آزاد و مذهبي حزب محور فرقه. خواه اي

و دروزي و مذهب ها درآن حضور دارند اما مسيحيان و از تمامي طوائف راندارد  ها دست باال

.)143-47، صص 1380مير مسعود حسينيان،( در اين حزب داشته اند
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و حزبي مسيحي است): قوات لبناني( نيروهاي لبناني درگيري. اين حزب زائيده حزب كتائب

و فلسطيني و فلسطينيهاي متفرقه بين ارتش لبنان و حزب كتائب  1967هاي بين ها در سالها

و به ويژه حزب كتائبني باعث رشد تفكر خطر فلسطي1975و ها در بين احزاب مسيحي

و مشاركت1976به رهبري حزب كتائب در سال» جبهه لبناني«اين امر منجر به تشكيل. شد

شدگروه و احزاب مختلف مسيحي در آن را. ها جبهه لبناني نيروهاي شبه نظامي خاص خود

كه در تاريخ  اختالفات. تشكيل شدند»لبشير جمي«به رياست1976 اوت سال30داشت

كه1980و 1979سال هاي  و كميل شمعون، رهبر حزب وطن پرستان آزاد  بين بشير جيمل

و در پي آن درگيري بين شبه نظاميان دو حزب موجب يكي از احزاب مهم جبهه لبناني بود

و جبهه لبناني شد ص1368همايون عليزاده،(استقالل نيروهاي لبناني از حزب كتائب .)77-78ص،

و در طول برخي دورهنيروهاي لبناني طرفدار الغاي طائفي هاي گري از طريق ميثاقي جامع

و عادي سازي روابط با آن بوده اند، به عنوان مثال از توافق  تاريخي طرفدار صلح با اسرائيل

و. دولت لبنان با اسرائيل حمايت كامل كردند1983مي 17  همچنين اين حزب مخالف حضور

صص1380مير مسعود حسنيان،( نفوذ سوريه در صحنه سياسي لبنان بوده است ،14-113(.

كمال« حزبي است كه توسط):الحزب التقدمي االشتراكي(هاي ترقيخواه سوسياليست

در، رهبر دروزي»جنبالط مههاي لبنان شد1949 ماه -دروزي پايگاه اصلي اين حزب. تشكيل
سو. هاي لبنان هستند و هاي ترقيخواه طرفدار اجراي طرحسياليستحزب هاي اجتماعي

و داراي) هاي اجباري همگانياي، آموزشها، نظام بيمهتاسيس تعاوني( خدماتي در لبنان

و حكومت در تاريخ خود همكاري. گرايشات چپ است هاي نزديكي با حزب بعث سوريه

ج. در مصر داشته است» جمال عبدل الناصر« وليد«،1977نبالط در سال با ترور كمال

شد»جنبالط صص1380نهاد حشيشو،(، فرزند وي به رياست حزب انتخاب ،55-145(.

كه:المستقبل ، نخست»رفيق حريري«، فرزند»سعد الحريري« اين حزب يك حزب سني است

مي كند 2005حزب المستقبل در انتخابات مجلسي سال. وزير سابق لبنان آن را رهبري

و از مهمسياكثريت كر و مخالف ها را به دست آورد ترين احزاب طرفدار دولت سنيوره

و نفوذ سوريه در لبنان محسوب مي شود . حضور

سس جنبش امل امام موسي صدر بود كه در سالؤم:)افواج المقاومه اللبنانيه(جنبش امل

به لبنان مهاجرت كرد وي كه شعيه مذهب بود در ابتدا مجلس1959  اعالي اسالمي از ايران

و تشكل. تاسيس كرد1969شيعيان لبنان را در سال پس از آن براي حمايت از شيعيان لبنان

به نام- سياسي  به وجود آورد،1975را در سال» حركت المحرومين« نظامي آنها سازماني

س كرد يا همان جنبش امل را به عنوان شاخه نظامي اين حركت تاسي» اللبنانيهمة افواج المقاو«



و بحر  203 ان سياسي جديد در لبنانخلع سالح حزب اهللا

و براي نخستين بار شيعيان لبنان را در چهارچوب يك تشكيالت نظامي مستقل سازماندهي

.)Ajami Fouad, 1986, pp91-94( كرد

و اشغال جنوب لبنان، دفاع از از اصول اساسي اين جنبش مي تواند مبارزه با اسرائيل

و مذهب جبوحدت لبنان با حفظ حقوق عادالنه طوايف چپههها، مخالفت با حزب( هاي

و سوساليست و همكاري با سوريه در مقاطع) هاي ترقي خواهبعث عراق، حزب كمونيست

 رهبري اين جنبش را بر عهده داشته است1980از آوريل» نبيه بري«. مختلف تاريخي است

.)66-73،صص1380نهاد حشيشو،(

به لبنان،1982 وقوع انقالب اسالمي در ايران، حمله ششم ژوئن سال:حزب اهللا  اسرائيل

و انشعاب در درون آن، تمركز شيعيان لبنان در بقاع منفعل بودن جنبش امل در برابر اين حمله

و در نهايت ورود نيروهاي سپاه پاسداران انقالب اسالمي ايران به صحنه لبنان  و شهر بلبعك

ح فرزمقدمات تشكيل به عنوان حزب مهم شيعيان اين كشور را مسعود( اهم كردب اهللا لبنان

.)فصل دوم،1379اسداللهي،

كه از اوايل دهه فعاليت هاي خود را در قالب مقاومت اسالمي80حزب اهللا با وجود اين

به اين نام شناخته نمي و هنوز به طور رسمي اعالم موجوديت نكرده بودآغاز كرده بود اما . شد

س1985 فوريه سال16اين حزب در و اصول، با انتشار يك نامه رگشاده اعالم موجوديت كرد

و راهبردهاي خود را اعالم كرد .(Hala, 1997, p21) اهداف، برنامه ها

و جنبش امل درگيري هايي پس از اعالم موجويت، اين حزب با نيروهاي سوري در لبنان

و جنبش امل با حمايت سوريه80هاي پاياني دهه در سال. داشت  حزب اهللا با حمايت ايران

كه دوره اول ين درگيريا به جنگ پرداختند و اين دو حزب در دو دوره با هم ها را ادامه دادند

و دوره دوم كه از 1989 ژانويه30در1با امضا توافق دمشق  و سوريه  با ميانجي گري ايران

و جنبش امل( آغاز شد با برگزاري اجالس چهارجانبه1990زمستان ) حزب اهللا، ايران، سوريه

.(Judith Palmer Harik, 2005, pp38-39)به پايان رسيد2امضا توافق نامه دمشقو

و انگليس در مقاومت در برابر تجاوزات اسرائيل، مقابله با نفوذ كشورهاي آمريكا، فرانسه

و مخالفت با دولت هاي لبنان  به(لبنان، تاكيد بر ماهيت عربي بودن لبنان كه آنها را وابسته

ميهاي قدرت ترين موضع گيري هاي اين حزب بوده تا پيمان طائف از مهم) دانستندخارجي

.است
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در قابل دو جبهه مخالف  صف بندي احزاب لبنان

اين احزاب كه مهم ترين بازيگران داخلي در عرصه سياسي لبنان بوده اند در بحران جديد

به دو جبهه زير تقسيم شدند : قدرت

) مارس14جبهه(جبهه موافق دولت) الف

سوسياليست هاي«و» وطن پرستان آزاد«،»نيروهاي لبناني«،»كتائب«،»المستقبل«حزب

و» سعد الحريري«. از مهم ترين احزاب اين جبهه هستند» ترقيخواه وليد«رهبر اين جبهه است

. از شخصيت هاي مهم اين جبهه هستند» سمير جعجع«و» جنبالط

» رفيق حريري« گرفته شده است در اين تاريخ 2005 مارس سال14نام اين جبهه از تاريخ

و از سال  در چندين مرحله نخست 2004 تا سال 1986كه در آن زمان نماينده مجلس بود

و به همراه تعدادي از همراهان از جمله وزير اقتصاد وزير لبنان شده بود در يك بمبگذاري

كه فردي مسيحي بود پس از آن آمريكا، سوريه را عامل.، به قتل رسيددارايي كابينه سابق خود

به سوي اين كشور نشانه رفت و انگشت اتهام را مخالفان. اصلي اين بمبگذاري قلمداد كرد

و فرانسه  و ضمن همراهي با كشورهاي آمريكا سوريه از موقعيت پيش آمده استفاده كردند

به دست 2005انتخابات سال براي خروج سوريه از لبنان توانستند اكثريت مجلسي در   لبنان را

به نام و گروه خود را .نامگذاري كردند) روز قتل رفيق حريري( مارس14آورند

) مارس8جبهه( جبهه مخالف دولت)ب

اهللا«: اين جبهه از سه گروه تشكيل شده است به» جبهه آزاد ملي«و» جنبش امل«،»حزب

ج.»ميشل عون«رهبري و بيشترين قدرت را درآن داردحزب اهللا محور اين نام اين. بهه است

و اجتماعي وسيعي در  در2005 مارس8جبهه برگرفته از تاريخ برگزاري تظاهرات كه  است

 شده در شهر بيروت تظاهراتي براي قدرداني مزبورهايباحزاآن گروه هاي مختلف از جمله

به ايجاد ثبات و حمايت از اين كشور در از نقش سوريه در پايان جنگ داخلي، كمك در لبنان

. برابر تجاوزات اسرائيل برگزار كردند

 مارس14 مارسو8هاي اختالفات جبهه

و14اختالفات دو جبهه سياسي در8 مارس  مهـم چـون تـشكيلي موضـوعات بـاره مارس

و دادگاه بيند .المللي ترور رفيق حريري استولت وحدت ملي، انتخابات رياست جمهوري

كه14ه جبه رئيس» اميل لحود« مارس در بحران انتخاب رئيس جمهوري معتقد بود

سه سال قبل پايان يافته بود با  جمهوري سابق پس از دوره قانوني مسئوليت خود كه حدود
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اعمال فشار سوريه در رأس قدرت باقي مانده است به همين دليل بر ضرورت برگزاري

ميانتخابات زود هنگام رياست جمهوري تا 24كرد، در حالي كه لحود سوم آذرماه سال كيد

و مجلس اين 1998نوامبر به عنوان رياست جمهوري لبنان برگزيده شد  به مدت شش سال

. وي را به مدت سه سال ديگر در اين سمت ابقا كرد2004شهريور در كشور

ت وحدتيكي ديگر از اختالفات بين اين دو جبهه، اختالف در مورد نحوه تشكيل دول

و11 مارس از دولتي با تركيب8گروه. ملي بود  وزير براي موافقان19 وزير براي مخالفان

مي كرد و آنان معتقد14اما اين درخواست مورد رضايت گروه. دولت حمايت  مارس نبود

و خروج خود مي توانند با وتوي طرح ها بودند با اين اقدام گروه هاي مخالف هرگاه بخواهند

د به از مي كردند» خودكشي سياسي«ولت آن را به تعطيلي بكشانند، لذا آن را .براي خود تعبير

و ساير سران گروه در واقع حزب و ديگر كشورهاي8اهللا به نفوذ آمريكا  مارس پايان دادن

و و از تشكيل يك حكومت ملي با مشاركت تمام احزاب غربي بر لبنان را خواستار هستند

مي كندهاي قومي گروه .و مذهبي استقبال

 بازيگران منطقه اي

و مصر) الف را: اسرائيل، عربستان به رغم اختالفات در منافع ملي، خودشان اين گروه

و آن تقويت دولت لبنان در برابر داراي يك منفعت مشترك در بحراني لبنان مي  دانند

كيابي روز افزون حزبقدرت و شيعيان در بنابراين آنها در اين.ل منطقه استاهللا در اين كشور

به  و جبهه موسوم . مارس هستند14بحران طرفدار سنيوره

و ايران)ب در: سوريه و قدرت گسترده اين كشور و نفوذ و اسرائيل در لبنان تقابل سوريه

يكي از مهم به با توجه به تمايل. ترين بازيگران اين بحران كرده استلبنان، سوريه را تبديل

بهد و به غرب، سوريه روي كار ماندن اين دولت را به ضرر منافع ملي خود ولت فوائد سنيوره

مي كند  اين دولت در اين بحران طرفدار جبهه مخالف دولت،بنابراين. سود اسرائيل قلمداد

در. است به علت پيوندهاي ايدولوژيك با حزب اهللا، داشتن منافع استراتژيك كشور ايران هم

و كه از لبنان  تقابل شديد منافع با اسرائيل در منطقه از بازيگران تاثير گذار بر اين بحران است

مي كند . جبهه مخالف دولت حمايت

 بازيگران فرامنطقه اي

كه با محوريت و فرانسه سه بازيگر مهم فرامنطقه اي در اين بحران هستند  آمريكا، انگليس

با. كنندآمريكا عمل مي و تهديدات آن، پيوند همسايگي لبنان اسرائيل، قدرت يابي حزب اهللا

سه كشورو مسائل با صلح خاورميانه،  كه اين ضرورت خلع سالح حزب اهللا باعث شده
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و اسرائيل از جبهه و موافق دولت حمايت14همگام با كشورهاي محافظه كار عربي  مارس

. كنند

 علل بحران قدرت سياسي

ا مي توان به دو دستهر)1387ارديبهشت(2008 سالمهماه علل بحران قدرت سياسي در

.تقسيم كرد

 علل بلندمدت

و فرقه گرايي) الف  ساختار اجتماعي لبنان

و ساختار سياسي اين كشور را تحت الشعاع گراييفرقه جوهر ساختار اجتماعي لبنان است

م. قرار داده است كه آن را يك جمهوري به خاطر همين ويژگي است . تزلزل مي نامنددر واقع

و مذهبي بر هويت ملي در جامعه غلبه دارد از. زيرا هنوز هويت محلي  فرقه17جمعيت لبنان

هاي يوناني، ها، ارتدكسها كاتوليكها، مارونيها، دروزيشيعيان، سني. تشكيل شده است

رها، كاتوليكهاي سرياني، پروتستان ها، كلدانيهاي ارمني، كاتوليكارتدكس وس از فرقه هاي

و سنيشيعيان، ماروني.)1372،209مصطفي معيني آرا،(هاي موجود در لبنان هستند  ها ها، دروزي ها

كه نقشاز مهم و پرجمعيت ترين اين فرقه ها هستند  مهم در تحوالت سياسي اين كشوريترين

و غلبه هويت فرقه. كنندبازي مي يكيفرقه گرايي شديد و قومي بر هويت ملي هاي از زمينهاي

طي  به توافقي در جهت انتخاب گروه ماه18مهم بوده كه باعث شد در و احزاب نتوانند ها

و تشكيل دولت وحدت ملي برسند . رئيس جمهوري

 تغيير تركيب جمعيتي)ب

سه ميليون2006طبق آمار بانك جهاني در سال  هزار نفر 900 جمعيت لبنان در حدود

و17 درصد سني ها،25 درصد شيعيان،45تقريبا است كه از اين جمعيت 7 درصد ماروني ها

كه اين تركيب جمعيتي در سال. درصد دروزي ها هستند 18: بدين شكل بود1932در حالي

و52ها، درصد سني21درصد شيعيان، اي بين با مقايسه.ها درصد دروزي6 درصد ماروني ها

به ديگر توان دريافاين دو تركيب جمعيتي مي ت كه جمعيت شيعيان در اين چند دهه نسبت

و فرقهگروه .)2006 اوت13سايت بانك جهاني،( ها افزايش چشمگير داشته استها

)(www .http://World Bank Group/Countries/Lebanon/et/2006/8/13 . روند اين تغيير تركيب

.جمعيتي را مي توان در نمودار زير مشاهده كرد
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 تغيير تركيب جمعيتي لبنان

Sour
ce:www.
http://inf
o.middel 
East/Co
untries/
Lebano
n/Data and information/2006/10/21 

و نفوذي متناسب با جمعيتياين تغيير در بحران جديد نقش  مهم دارد زيرا شيعيان قدرت

و اين بدان. شان را در ساختار سياسي لبنان خواستار هستند علت است كه ديگر اقليت نيستند

مي دهند به عنوان مهم ترين حزب شيعيان نقش حزب. اكثريت جمعيت لبنان را تشكيل ياهللا

از طرف ديگر افزايش جمعيت شيعيان باعث گسترش پايگاه مردمي. مهم در اين خواسته دارد

و قدرتمندي اين حزب شده است .حزب اهللا

و ساخت حكوم)ج تساختار سياسي

و ميثاق ملي، نظام سياسي لبنان و طبق قانون اساسي خصوصياتي بين از لحاظ نظري

به رئيس جمهوري داده شده است  و جمهوري دارد زيرا از يك طرف اختيارات زيادي مجلسي

است، وزرا مسئوليت فردي) قانون اساسي27ماده(و از طرف ديگر حكومت منتخب مجلس

مي)66و37 ماده(و جمعي در برابر مجلس و مجلس رئيس جمهوري را انتخاب  كنددارند

.)15-17، صص 1380رستگار اصل،()49ماده(

و ميثاق ملي، تقسيم قدرت در حكومت بر اساس فرقه و مذاهب طبق قانون اساسي ها

كه بايستي رئيس جمهوري فردي مسيحي، نخست وزير،  صورت گرفته است بدين شكل

و رئيس مجلس،  و شمار اعضاء مجلس هم فردي سني به سود5به6فردي شيعه باشد

 تا حدي در زمينه اعضا1989اين تقسيم قدرت بر اساس پيمان طائف در سال. مسيحيان است
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ها مجلس به صورت برابر مجلس تعديل شد بدين نحوه كه بر اساس اين پيمان تقسيم كرسي

و مسيحيان صورت گرفت در.)2ضميمه شماره،1379اسداللهي،( بين مسلمانان با اين تعديل محدود

به تغيير تركيب جمعيتي،  و اين نوع تقسيم قدرت با توجه ساختار حكومتي باز هم اين ساخت

. فاصله زيادي با واقعيت ها دارد

و مذهب يكي از علل مهم زمينه ساز و تقسيم قدرت مبتني بر فرقه گرايي ساختار سياسي

و قومي بحران سياسي كنوني بوده است  زيرا اين نوع ساخت حكومتي خود اختالفات مذهبي

مي كند . را در صحنه سياسي تشديد

اهللاقدرت)د  يافتن حزب

و جنوب لبنان در سال و شمال1982با اشغال بيروت  توسط اسرائيل، تنها دو منطقه بقاع

گر. لبنان خارج از نفوذ نظاميان اسرائيل باقي ماند د آمدن شيعيان لبناني بقاع در آن زمان محل

و زمينه براي تشكيل يك نيروي مقاومت متشكل از شيعيان در اين منطقه فراهم شد . شده بود

و برنامه 1985 فوريه سال16حزب اهللا در همين منطقه در به طور رسمي هويت، راهبرد،

و موجوديت يافت ص 1379اسداللهي،( ايدئولوژيك خود را اعالم كرد ،100(.

كه حزب اهللا روز به روز به قدرتش افزوده1985 از سال  چندين عامل مهم موجب شد

و نظامي لبنان نقش بيشتري پيدا و در صحنه سياسي ازشود كه مهم ترين آنها عبارتند  كند

و شكستن اسطوره شكست ناپذيري 1980مقاومت مؤثر در برابر تهاجم اسرائيل در دهه

ج ، برتري نسبت به به حزب اهللا،تغيير روش مناسب پس ارتش اسرائيل نبش امل، نگرش مردم

 از پيمان طائف،

و اعالم موجوديت خود در سه جبهه اعالن جنگ كرد اسرائيل،: حزب اهللا در زمان ظهور

و دولت امين جميل به. نيروهاي غربي در لبنان  هايكارگيري روشاين حزب توانست با

به عقبآن زمان لبنان، اسرائياوضاع متناسب با ال را مجبور ز نشيني كند، نيروهاي غربي را

و پيمان منعقد و دولت لبنان را لغو كند شدهلبنان بيرون كند موفقيت شگفت. بين اسرائيل

كه دولت  و حفظ استقالل اين كشور در حالي انگيز اين حزب در دفاع از تماميت ارضي لبنان

و قدرت اين حزب در لبنان شد در اين كشور شكست را پذيرفته بود، موجب گسترش  پايگاه

شد» الهه انتقام«به طوري كه بعد از جنگ به .)99- 104،صص 1379اسداللهي،( مشهور

و قرار دادن نام اين حزب در فهرست گروهبا وجود هاي تبليغات وسيع عليه حزب اهللا

و تاكنون، مردم لبنان حزب اهللا را يك جنبش مقاومت ملي80تروريستي از دهه  و مظهر اراده

به حزب.)123،ص1383عالقه،(استقالل مردم تلقي مي كنند  اهللا با انجام اين نگرش نسبي
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و تغيير رويكردها در دورانبوسيلهفعاليت هاي خدماتي هاي اين حزب در دوران آرامش

 (Palmer Harik, 2005, pp.48-52). جنگ با اسرائيل تقويت شده است
و خروج اسرائيلي ها، حزب اهللا در راستاي با باز90در دهه به لبنان گشت آرامش نسبي

و احيا   واقعبه روش هايتندروانه اجماعي از روش هاي مردمساالرياجراي پيمان طائف

و  به يك حزب سياسي تبديل شد كه قواعد بازي دموكراتيك را رعايت مي گرايانه متمايل شد

كه. كند و آرامش نسبي بر فضاي سياسي لبنان حاكم است اين تغيير روش ها در زماني صلح

و غير شيعه  و گسترش پايگاه آن در بين مردم شيعه باعث ارائه چهره مطلوب از اين حزب

.)139،ص)ب(1382اسداللهي،(. لبنان شده است

 روزه16 در برابر اسرائيل، شكست عمليات80اهللا با مقاومت موفقيت آميز در دهه حزب

خشخوشه ، 1379اسداللهي،( بين مردم نفوذ زيادي به دست آورد1996م اسرائيل در سال هاي

و 2006 روزه تابستان33تر پيروزي در جنگ مهم.)181ص ، اسطوره نظامي اسرائيل را شكست

و نفوذ حزب و اسالمي پايگاه نه تنها در لبنان بلكه در بسياري از كشورهاي عربي اهللا با اين كار

. بدست آورد

شد كه در باال به برخي از مهماست گستردهاهللامل قدرت يافتن حزبعو . ترين آنها اشاره

و گسترش بحران سياسي كنوني در لبنان مساله مهم تاثير قدرت يافتن حزب اهللا در شروع

و جبهه. است و فرانسه قدرت يافتن14دولت فواد سنيوره  مارس طرفدار آن، اسرائيل، آمريكا

به همين خاطر در چند سال اخير مستقيميتهديداهللا را حزب و عليه منافع خود تلقي مي كنند

. سعي در خلع سالح اين حزب كرده اند

 علل كوتاه مدت)2

و مهعلل كوتاه مدت بحران سياسي ماه آوريل  در لبنان عللي است كه با توجه به ماه

جوجود چنين زمينه ناح موجود در صحنه سياسي هايي در چند سال اخير باعث شكاف بين دو

اين روند در پيوند مستقيم با مساله افزايش قدرت حزب اهللا، تهديد محسوب. لبنان شده است

و لزوم خلع سالح اين حزب توسط جبهه  علل بلند مدت. مارس است14كردن اين روند

و تغيير ديگر، ساختار اجتماعي، ساختار سياسي، ساخت حكومت مبتني بر فرقه جمعيتي گرايي

مي كنيم به مهم ترين آنها اشاره كه در زير :به سود شيعيان زمينه ساز اين عوامل هستند

 1701و 1559قعطنامه هاي)الف

به تصويب رسيد2004 در دوم سپتامبر سال 1559قعطنامه با وجود. در شوراي امنيت

ت دولت در لبنان، تاكيد قعطنامه بر حمايت از تماميت ارضي، استقالل سياسي، حفظ حاكمي
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ترين مساله مطرح شده در آن خلع سالح شبه خروج نيروهاي غير لبناني از اين كشور، مهم

به همين خاطر آن را قعطنامه  و » ناظر بر خلع سالح شبه نظاميان لبنان«نظاميان در لبنان است

به طور مستقيم نامي برده نشده.مي نامند چه از حزب اهللا در اين قعطنامه  است اما از نظر اگر

و جبهه و در واقع14تصويب كنندگان قعطنامه  مارس، حزب اهللا هم در فهرست شبه نظاميان

مي بايست خلع سالح شود و. مهم ترين آنها در لبنان است كه در اين قعطنامه دو بار در مقدمه

و لزوم سالح آنها تاكيد شده است3يك بار در ماده  ص 1385ني، زما( بر موضوع شبه نظاميان ،

به حضور شبه نظاميان به عنوان مانعي براي اعمال حاكميت.)294 در مقدمه اين قعطنامه نسبت

و در بند بعد آن بر اهميت گسترش كنترل دولت بر  كامل دولت لبنان، ابراز نگراني شده است

و خلع3در ماده. كل سرزمين لبنان تاكيد شده است سالحبه طور مستقيم بر لزوم انحالل

و غير لبناني تاكيد شده است كه منظور اصلي از نيروهاي شبه  نيروهاي شبه نظامي لبناني

 (http://www.un.org/news/press/doc/2004/sc8181.doc.htm). اهللا استنظامي لبناني حزب
در6 هم كه در ذيل فصل1701قعطنامه و و منشور سازمان ملل  ماده19قالب يك مقدمه

 روزه33اگر چه اين قعطنامه در پايان جنگ. است، دارايي چنين محتوايي استتدوين شده

و تحت عنوان و حزب اهللا و اسرائيل«اسرائيل و جنگي ميان لبنان »لزوم توقف اعمال خصمانه

يكي از موضوعات مهم آن همان خلع سالح شبه نظاميان در لبنان است  صادر شد اما

ا.)334،ص 1386ساعد،( به قعطنامهدر مقدمه درين قعطنامه با اشاره نيه بياو باره لبنان هاي قبلي

 ژانويه2005،23مي4، 2004 اكتبر2000،19 ژوئن18 به ويژه بيانيه،هاي رياست شورا

آن2006 ژوئيه30و 2006 و تشديد به، از ادامه جنگ و بر ضرورت پايان دادن ابراز نگراني

ا و در هاي فوائد سنيوره، نخست وزير لبنان در قالب دامه بر تالشخشونت تاكيد شده است

اي« و حمايت به عمل آورده است» طرح هفت ماده اين مقدمه همچنين با استقبال. وي تشكر

و گسترش حاكميت دولت15از تصميم نخست وزير لبنان براي اعزام  به جنوب  هزار نظامي

ب و موافقت اين دولت در خاك به جنوب، خاطر نشان شده است كه نبايد سالحي دون اجازه

).337-38،صص1386ساعد،(لبنان وجود داشته باشد كه اين امر همان خلع سالح حزب اهللا است

كه هدف اصلي و مسايلي مورد تاكيد قرار گرفته است در مواد اين قعطنامه هم موضوعاتي

و بر عدم وجود سالح در دست نيروهايوآنها خلع سالح حزب اهللا است ي غير از يونيفل

و فروش غير دولتي سالح تاكيد دارد و ضرورت جلوگيري از خريد  ارتش لبنان
.(http://www.un.org/news/press/doc/2006/8808.doc.htm) 

كه هدف اصلي آنها حزب مي توان دريافت به آساني اهللا با توجه با محتواي اين دو قعطنامه

كه اين امر مغاي درو خلع سالح آن است به همين خاطر و ر با موجوديت حزب اهللا است

. مهم داشتنديتشديد بحران نقش
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و اسرائيل33جنگ)ب  روزه حزب اهللا

به بهانه آزاد كردن دو نظامي خود تهاجم12در  گسترده را به لبنان آغازي ژوئيه اسرائيل

مت: اسرائيل از حمله به لبنان دو هدف عمده را دنبال مي كرد. كرد اهللايكي الشي كردن حزب

و ديگري آزاد كردن دو نظامي خود . لبنان

به هيچ يك از دو هدف خود نرسيد و. در اين جنگ اسرائيل كه فاقد تجهيزات حزب اهللا

به جنگ نابرابري در برابر ششمين ارتش دنيا تن در داد،  و ادوات يك ارتش كالسيك بود

ن3465 به سوي مناطق صهيونيست بي( كردهاي اشغالي شليك شين سرزمين فروند موشك را بي

و ابتكار عمل را در)13/6/2006سي،   كه عالوه بر ايجاد ناامني رواني براي صهيونيست ها، برتري

قدرت مانور حزب اهللا در عرصه سياسي با پيروزي در اين جنگ. ميدان جنگ در دست گرفت

و مردمي اين حزب در جام و پايگاه اجتماعي به طور وسيع گسترش دو چندان شد عه لبنان

و گسترش پايگاه آن، جبهه. يافت و دولت14همچنين، با قدرت يابي بيشتر حزب اهللا  مارس

كه. لبنان منافع خود را در تهديد مستقيم ديد و انگلستان متوجه شدند كه آمريكا ديگر اين

و از خلع  مي كردند سالح ناگهاني آن از قدرت حزب اهللا را كمتر از واقعيت موجود ارزيابي

به خلع سالح تدريجي روي آوردند و در. طريق جنگ با اسرائيل نا اميد شدند اين تاثيرات

و تصميمات دولت لبنان بعد از جنگ در جهت خلع 1701قعطنامه  كه در باال توضيح داده شد

مي شود(سالح تدريجي حزب اهللا به آن پرداخته شد) در زير از. آشكار يكي  علل اين خود

.شدت يافتن بحران سياسي بود

 حريريقتل رفيق)ج

كه در گسترش تنش ميان دو جبهه و14ترور رفيق حريري از عواملي بود  مارس8 مارس

به بحران قدرت سياسي در لبنان موثر بوده است  رفيق 2005 مارس سال14در.و دامن زدن

و از سال  چند بار نخست 2004 تا سال1986حريري كه در آن زمان نماينده مجلس بود

و به همراه تعدادي از همراهان از جمله وزير اقتصاد وزير لبنان شده بود، در يك بمبگذاري

كه فردي مسيحي بود به قتل رسيد پس از آن آمريكا، سوريه را عامل. دارايي كابينه سابق خود

و ضمن مخالفان سوريه از موقعيت پيش. اصلي اين بمبگذاري قلمداد كرد آمده استفاده كردند

و فرانسه براي خروج سوريه از لبنان توانستند اكثريت مجلسي در  همراهي با كشورهاي آمريكا

به نام 2005انتخابات سال  و گروه خود را به دست آورند . مارس نامگذاري كرد14 لبنان را

و انگليس از طرفدا به همراه آمريكا و جناح طرفدار آن  ران طرح دادگاه دولت سنيوره

ربين به پرونده رفيق حريري المللي براي  از طرف ديگر گروه مخالف دولت.بوده اندسيدگي

لبنان با اين طرح مخالفتي ندارد، بلكه تعديالت الزم در اساسنامه تشكيل دادگاه براي بررسي
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ن و به دليل سرسختي نيروهاي حاكم به تصويب رساندن طرح پيش ويس ترور حريري است

و يك وزير مسيحي طرفدار  ، رئيس جمهوري»اميل لحود«اين دادگاه، پنج تن از وزراي شيعه

 2006 نوامبر14بيانيه سياسي اداره مركزي مطبوعات حزب اهللا،( لبنان از كابينه سنيوره خارج شدند

21 هاي مخالفان،سرانجام دولت سنيوره بدون در نظر گرفتن خواسته.)Www.Hezbollah.org:در

و2006نوامبر  با تشكيل نشست خود بدون حضور وزيران شيعه اين كشور طرح جنجالي

. المللي براي رسيدگي به ترور رفيق حريري را تصويب كرداختالف برانگيز تشكيل دادگاه بين

و گروه به فراخواني سيد حسن نصراهللا دبير كل حزب اهللا هاي مخالف مخالفان نيز در پاسخ

و دولت سنيوره  و در اعتراض به سياست هاي دولت وي در شهر بيروت تجمع كردند

و شعار مي خواهيم«استعفاي دولت سنيوره را خواستار شدند  را سر دادند» دولت پاك

.)2006، نوامبر22السفير،(

به موجب قانون اساسي اختيار دارد كه چنانچه رئيس،عالوه بر اين  جمهوري لبنان

به مجلس ارسال كنداي از جانب دولمصوبه در.ت داراي فوريت باشد آن را براي تصويب

كه مجلس بعد از گذشت  روز از درج آن در دستور كار خود نسبت به آن اعالم40صورتي

به اختيارات خود آن را قابل اجرا كند مي تواند با توجه  نظر نكرده باشد، رئيس جمهوري

ش). قانون اساسي لبنان58اصل( مي مي تواند با توجه به مشاهده كه رئيس جمهوري ود

كه  اختيارات خود مصوبه تشكيل دادگاه را اجرايي كند اما دليل او براي عدم موافقت اين بود

به علت استعفاي  و عدم حضور يكي از بزرگ6معتقد بود دولت وقت ها در ترين طايف وزير

و مشروعيت نداشت لذا اين دول)حضور نداشتن شيعيان( كابينه ت، يك دولت مستعفي است

چنانچه اين پيش نويس به تصويب دولت كنوني رسيده باشد بايد. مصوبات آن قانوني نيست

 قانون اساسي تصميمات در هيات65به موجب بند پنج از اصل. مطابق قانون اساسي باشد

و به علت خروج وزيران شيعه از كابينه هر گونه تصميم آن  فاقد دولت به شكل توافقي است

كه همه تصميمات دولت اين پشتوانه بوده چرا كه اساس در لبنان از گذشته تاكنون بر اين بوده

و شيعه( بر اساس توافق ميان طوايف بزرگ و هدف. صورت پذيرد) ماروني، سني قصد

بر69و65كنندگان قانون اساسي از مواد نهايي تصويب  در ارتباط با تشكيل حكومت لبنان

و اقليتاساس توا و نه اكثريت همچنين هدف ديگر آنها اين بوده. فق ميان طوايف بزرگ بوده

به تنهايي تصميم گير امور مهم نباشد و مسيحيان هيچ كدام . كه مسلمانان

و از دست و قانوني از جمله اصل توافقي به علت نداشتن شرايط عرفي لذا دولت سنيوره

و مشروعيت) وزيران شيعهخروج(دادن يك سوم اعضاي كابينه خود  مستعفي تلقي شده

از طرف ديگر دولت سنيوره. قانوني نداشت، در نتيجه مصوبات آن فاقد وجاهت قانوني بود

و اختيارات قانوني  كه با آن مواجه بود، نتوانست از راهكارها و موانع قانوني به علت مشكالت
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سربه موجب قانون اساسي. براي تصويب دادگاه استفاده كند و مجلس بر  چنانچه ميان دولت

مي بينيم مي تواند انحالل مجلس را خواستار شود لذا موضوعي اختالف پيش بيايد دولت

به علت داشتن اكثريت مجلس  كه) مارس14جبهه(دولت به چنين كاري نبود چرا  حاضر

بمي به علت عملكرد نامناسب در انتخابات جديد اكثريت خود را از دست به ترسيد و دهد

به پشتوانه خارجي شد تا شايد از طريق شوراي امنيت نهادهاي قانوني  همين علت متوسل

. لبنان را نسبت دادگاه رفيق حريري ملزم كند

 الزام نهادهاي رسمي بارهدر1757 قعطنامه شماره 2007مه30شوراي امنيت در تاريخ

ت به پرونده عامالن . رور رفيق حريري را به تصويب رساندلبنان براي تصويب دادگاه رسيدگي

به نهادهاي قانوني لبنان تا دهم ژوئن  مهلت داده شد در ميان خود به 2007در اين قعطنامه

و پيش به تصويب توافق رسيده به پرونده ترور رفيق حريري را نويس تشكيل دادگاه رسيدگي

شدبرسانند در غير اين صورت شوراي امنيت مستقيم وارد عمل مي

)news/org.un.www://httphtm.doc.2007/8828/doc/press/(.

و اقدام شوراي امنيت در تصويب قعطنامه تصويب مصوبه غير قانوني توسط دولت سنيوره

كه طرح دادگاه بين1757 مي، اين ترديد مخالفان دولت را برانگيخت دراتواند وسيله المللي ي

و ديگر و سركوب مخالفان دولت باشد بنابراين مالحظات حزب اهللا جهت محكوم كردن

و اين امر باعث تشديد بحران در گروه هاي مخالف دولت با اين اقدامات مخالفت ورزيدند

. لبنان شد

متصم)د  2008هيمات دولت لبنان در ششم

كه در روز ششم  گرفت در واقع بحران سياسيمهماه دولت فوائد سنيوره با تصميماتي

كه همان درگيري و مسلحانه دو جناح عليه يكديگر لبنان را وارد مرحله سوم خود هاي خياباني

كه هدف. بود، كرد در اين روزها دولت فواد سنيوره دو تصميم مهم را به تصويب رساند

و اصلي آنها شروع تدريجي خلع سالح حزب اهللا بود؛ يكي برچيدن شبكه مخاب راتي حزب اهللا

و عضو گروه امل بود»وفيق شقر«ديگري بركناري  مي7السفير،(، فرمانده امنيتي فرودگاه بيروت

مه7(در پي اين اقدامات حزب اهللا در روز بعد).2008 و) ماه راه هاي اصلي بيروت، فرودگاه

مي8 شيخ حسن نصراهللا در كنفرانس خبري. برخي نواحي آن تحت كنترل خود درآورد

و اين اقدامات را اعالن جنگ به  اقدامات دولت را تالش جهت خلع سالح عنوان كرد

ميحزب و تصريح كرد كه در برابر آنها مقاومت و حوادث در چند. كنداهللا دانست اين عوامل

و  و پايگاه اجتماعي آن گسترده تر شود سال اخير باعث شد كه از يك طرف قدرت حزب اهللا
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به عمل آورد تا از طرف دي و تالش بيشتري از طريق شيوه هاي مختلف گر گروه حاكم سعي

و قدرت خودشان را حفظ كنند . مانع از افزايش قدرت حزب اهللا شوند

 نتيجه

و تغيير آن، ساختار سياسي چه ريشه در تركيب جمعيتي بحران سياسي جديد در لبنان اگر

اهللا، تي محور اصلي آن را در افزايش قدرت حزبو فرقه گرايي جامعه لبناني دارد اما بايس

و تالش گروه حاكم و اسرائيل در خلع سالح) مارس14( گسترش پايگاه اجتماعي آن ، آمريكا

به سود شيعيان در چند دهه، فرقه. حزب اهللا دانست با توجه به تغيير تركيب جمعيتي لبنان

و توزيع قدرت حكومتي مب تني بر آن اين تصور را در اذهان گرايي حاكم بر جامعه، ساخت

كه قدرت و گسترش پايگاه آن يابي حزبطرفداران دولت سنيوره به وجود آورده است اهللا

به همين خاطر سعي در اقدام پيشگيرانه در  و و هويت آنها است تهديدي عليه موجوديت

و تضعيف حزب اهللا مي حهمين مساله يعني قدرت. كنندراستاي خلع سالح وزبيابي اهللا

و) مارس14جبهه(تالش گروه حاكم  به همراه غرب در جهت خلع سالح آن علت اصلي

. محور بحران قدرت سياسي اخير در لبنان بوده است

به قتل 1701و1559تصويب قعطنامه هاي ، مساله طرح دادگاه بين المللي براي رسيدگي

مهرفيق حريري، تصميمات دولت سنيوره در ششم وهماه ر يك تالشي در راستاي تضعيف

ميدر نهايت خلع سالح حزب به همين خاطر حزباهللا و اهللا تا كنون در برابر توانست باشد

اهللا را به خطر مسلم است اقداماتي كه موجوديت حزب. نشيني نكرده استاين اقدامات عقب

مي شود به وضعيت. اندازد موجب تشديد بحران سياسي در لبنان  كنوني لبنان بايد با توجه

و پايگاه حزب كه قدرت و تهديد اذعان كرد اهللا هم اكنون يك واقعيت غير قابل اجتناب است

نه تنها وضعيت لبنان را بهتر نمي كند بلكه مي تواند مقدمه موجوديت آن از طريق خلع سالح

پذ. تر باشدجنگ داخلي طوالني به عنوان يك واقعيت .يرفته شودبنابراين اين امر بايستي

به وضعيت عادي همانطور كه نشست دوحه كه به اين مسايل، تنها راه رسيدن با توجه

به وضعيت قبلي يعني لغو  و فصل بحران سياسي تشكيل شد، نشان داد بازگشت براي حل

اهللا، پايگاه گسترده آن اهللا بود زيرا قدرت حزبتصميمات دولت در راستاي خلع سالح حزب

به اين حزب اجازه عملي شدن اين تصميمات را نخواهد در ميان مردم  و نحوه نگرش مردم

به علت تضاد شديد با واقعيت هاي موجود صرفا بحران سياسي را به و اين نوع اقدامات داد

. اوج خود خواهد رساند
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