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در فاصلــه کوتاهی تا برگــزاری انتخابات پارلمانی لبنــان در اواخر 
اردیبهشت ماه جاری، التهابات و نگرانی های فزاینده ناشی از تحوالت 
و رخدادهــای صحنه داخلی و منطقه ای این کشــور، چشــم انداز 
امیدوارکننــده ای را برای آینده لبنان و خروج این کشــور از وضعیت 
بحرانی و نابسامان اقتصادی و نامالیمات اجتماعی پیش رو، به ذهن 
متبادر نمی کند. بــا نگاه به اینکه انتخابــات پارلمانی لبنان مقدمه 
برگزیده شدن رئیس جمهور آینده این کشــور از سوی پارلمان جدید 
در آبــان ماه آینده نیز خواهــد بود، نگاه های داخلــی، منطقه ای و 
بین المللی بیشتر متوجه چگونگی روند تحوالت پیرامونی این تحول 

مهم در زندگی سیاسی - اجتماعی لبنان شده است.
برقراری مجدد روابط دیپلماتیک عربستان سعودی و برخی دیگر 
از کشورهای حوزه خلیج فارس پس از حدود شش ماه بحران مستمر 
در روابط فی مابین و بازگشــت سفیر عربستان سعودی به بیروت در 
آســتانه انتخابات پارلمانی، حکایت گویایی اســت از سیاست های 
منطقه ای ریاض و برخی از اعضای شــورای همکاری خلیج فارس 
که با وســاطت و میانجیگری آقای امانوئــل مکرون، رئیس جمهور 
فرانســه، در حال پیگیری برای تأثیرگذاری بــر «تحقق آنچه به نظر 

بسیاری از ناظران منطقه ای، اراده مردم لبنان برای پشت سر گذاشتن 
شــرایط بحرانی کشورشــان» می توان نامید، قلمداد می شــود. در 
چهارم دســامبر سال ۲۰۲۱ و در جریان ســفر آقای امانوئل مکرون، 
رئیس جمهور فرانسه به جده عربستان و دیدار او با محمد بن سلمان، 
ولیعهد ســعودی و تماس های تلفنی این دو با نخســت وزیر لبنان، 
زمینه سازی های مربوط به صدور بیانیه نجیب میقاتی، نخست وزیر 
لبنان و محتوای مد نظر آن که بتواند زمینه ســاز عادی ســازی روابط 
ریاض – بیروت باشــد، انجام گرفت. ســفر رئیس جمهور فرانسه به 
عربســتان ســعودی در شــرایطی صورت گرفت که به دنبال اعالم 
رســمی منابع آمریکایی مبنی بر مســئولیت محمد بن ســلمان در 
قتل جمال قاشقجی ناراضی ســعودی در استانبول ترکیه و فضای 
بین المللــی ایجاد شــده علیه ولیعهد ســعودی درخصوص نقض 
آشــکار حقوق بشر و جنایت علیه بشریت، پادشاه آینده سعودی به 
صــورت دوفاکتو تحت تحریم های بین المللی قرار گرفت و تقریبا از 
سفر به خارج از عربستان سعودی یا استقبال از مسئوالن کشورهای 
غربــی در ریاض محروم شــد؛ بنابراین در ازای ســفر رئیس جمهور 
فرانسه به جده و دیدار با محمد بن سلمان که می  توانست نشانه ای 
از پایان «انزوای بین المللی ولیعهد سعودی» محسوب شود، امتیاز 
عادی ســازی روابط ریاض - بیروت و بهبود اوضاع لبنان که شــدیدا 
مورد نیاز و مطالبه آقای مکرون برای بهره برداری در دوران انتخابات 
ریاست جمهوری فرانسه بود، به رئیس جمهور فرانسه تعلق گرفت. 
در شــرایطی که تماس محمد بن ســلمان با نخســت وزیر لبنان و 
متعاقبا ســفر وزیر خارجه کویت به بیروت سرآغاز جدیدی از روابط 

لبنان با شــورای همکاری خلیج فارس را خبر می داد، فرانسه نیز در 
چارچوب ابتکار مکرون در تحرک بخشی به روابط ریاض - بیروت که 
عجالتا می توانست در مسیر انتخابات پارلمانی لبنان تأثیر گذار باشد، 
اقداماتی را برای تغییر در شــرایط ناهنجار اقتصادی لبنان در دستور 
کار قرار داد که ایجاد صندوق جمع آوری کمک های انسان دوســتانه 
برای لبنــان از آن جمله بود. همچنیــن در چارچوب موافقت نامه 
دوجانبه پاریس - ریاض درباره لبنان، در اواخر اســفند ماه گذشــته 
گردهمایی کارشناســان فرانســه - ســعودی در پاریس تشــکیل و 
درخصوص اقدامات الزم برای عادی ســازی روابط بیروت و شورای 
همــکاری خلیج فارس، هماهنگی های الزم به عمل آمد که بر پایه 
آن شــش ماه پس از بروز بحــران روابط لبنان با کشــورهای حوزه 
خلیج فارس در آبان ماه ســال گذشته که به دنبال اظهارات «جرج 
قرداحی»، وزیر اطالعات لبنان در انتقاد از سیاست های عربستان در 
تهاجــم به یمن اتفاق افتاد و منجر به قطع روابط دیپلماتیک ریاض 
و دیگر کشــورهای شورای همکاری خلیج فارس با لبنان شد، سفیر 
عربستان ســعودی به بیروت بازگشت و ضمن دیدار با میشل عون، 
رئیس جمهــور لبنان، نگرانی های ریاض از تحوالت داخلی لبنان که 
مناسبات دو کشور را تحت تأثیر قرار داده است، با رئیس جمهور لبنان 
در میان گذاشــت. عربستان ســعودی و برخی جناح های سیاسی - 
حاکمیتی حوزه خلیج فارس شــدیدا نگران آن هستند که انتخابات 
آتی لبنان منجر به پیروزی حزب اهللا در پارلمان این کشــور و متعاقبا 
تأثیرگذاری حزب اهللا در انتخابات ریاست جمهوری لبنان در آبان ماه 
آینده شود؛ بنابراین بازگشت غیرمنتظره و زودهنگام سفیر عربستان 

به بیروت و مالقات با رئیس جمهور لبنان ناشی از این نگاه عربستان 
بــه لبنان و فرصت یابی برای تأثیرگــذاری در انتخابات و ممانعت از 
تحقق واقعی خواست مردم لبنان در انتخابات می تواند تلقی شود. 
ظاهرا حاکمان ریاض و دیگر شیوخ خلیج فارس در تالش هستند که 
برقراری مجدد روابط دیپلماتیک و بازگشت سفرا به بیروت را نتیجه 
اقدامات نخســت وزیر لبنان در صدور بیانیه اواخر اسفند ماه گذشته 
قلمــداد کنند کــه در آن نجیب میقاتی تمایل دولــت خود را برای 
برقراری مجدد روابط با شورای همکاری خلیج فارس ابراز و تصمیم 
قطعی لبنان در ممانعت از بهره برداری از سیســتم مالی و شــبکه 
بانکی این کشور در جهت خدشه دارکردن امنیت عربستان سعودی و 
دیگر کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس تأکید کرده است. 
ضمنا بر اساس منابع رسانه ای وابسته به سعودی نخست وزیر لبنان 
با ارسال پیامی به حزب اهللا خواستار به اصطالح توقف فعالیت های 
سیاسی، نظامی، امنیتی و رســانه ای که حاکمیت برخی کشورهای 
عضو شــورای همکاری خلیج فارس را هدف دارد، شــده است. بر 
پایه همین منابع رســانه ای، نجیب میقاتی در بیانیه اسفند ماه خود 
اطمینــان خاطر داده بود که همه اقدامــات الزم را برای جلوگیری 
 «Captagon» از قاچاق مواد مخدر و به ویژه قرص های موســوم به
به کشورهای شورای همکاری خلیج فارس به عمل آورد. در پاسخ 
به بیانیه نخســت وزیر لبنان، وزارت خارجه عربستان نیز با استقبال 
از این بیانیه خاطرنشــان کرد که به این ترتیــب لبنان فرصت خواهد 
یافت تا جایگاه خود در صحنه مناســبات منطقــه ای و بین المللی 
را باز یابد! منابع نزدیک به دولت ســعودی هدف اصلی هماهنگی 
و همکاری های ریاض – پاریــس درخصوص اوضاع لبنان را تالش 
برای ممانعــت از افزایش نفوذ ایران در لبنان از طریق فعالیت های 
حزب اهللا در لبنان تلقی می کنند. درآستانه انتخابات پارلمانی، «ولید 
جنبــالط»، رئیس حزب سوسیالیســت پیشــرو و دروزی های لبنان، 
هفته گذشته در اظهارنظر رسمی در قبال تحوالت پیش از انتخابات 
پارلمانی لبنان اعالم کرد که از «جبران باسیل» و «سلیمان فرنجیه» 
کاندیداهای مطــرح برای ریاســت جمهوری آینــده لبنان حمایت 
نخواهد کرد و به این ترتیب بهای خود را برای وزن کشــی در شــرایط 

پیچیده سیاسی لبنان در قبال سایر نیروهای سیاسی، گرد آمده در دو 
گروه معارض «شتم و چهاردهم مارس» اعالم کرد. در شرایط جاری 
لبنان ظاهرا «جبران باسیل»، رئیس حزب «میهن پرستی آزاد» لبنان 
که داماد آقای میشل عون، رئیس جمهور لبنان، نیز هست، به اتفاق 
«ســلیمان فرنجیه» از جمله کاندیداهــای احتمالی و مورد حمایت 
حزب اهللا برای ریاســت جمهوری آینده لبنان و جانشینی میشل عون 
مطرح هستند که در جریان مراسم افطاری ماه رمضان حزب اهللا که 
همه ســاله در جنوب لبنان برپا می شود، حضور داشته و به تعبیری 
رسما رونمایی شدند. اظهارات ولید جنبالط که هم زمان با بازگشت 
سفرای عربستان و دیگر کشورهای حوزه خلیج فارس به لبنان ابراز 
شده، حکایت از آغاز فضای سیاسی پیش از انتخابات پارلمانی لبنان 
دارد که نه تنها هیچ گونه شــباهتی با فضای مسالمت آمیز مورد نیاز 
کشور بحران زده لبنان ندارد؛ بلکه شروع دوران درگیری های سیاسی 
و شــاید هم خونین گذشته های نه چندان دور این کشور را نیز تداعی 
می کند. ولید جنبالط سمت و ســوی حرکت سیاســی خــود را برای 
انتخابات پارلمانی لبنان با هدف قرار دادن ســالح حزب اهللا و تالش 
برای خلع سالح مسالمت آمیز این گروه مؤثر در تحوالت لبنان اعالم 
کرده و از این منظر در چارچوب سیاســت های عربســتان سعودی 
برای ســلطه بر لبنان قرار گرفته است. جنبالط همچنین در مواضع 
خود به این موضوع محوری نیز اشــاره می کند کــه برای مقابله و 
جلوگیری از به قدرت رســیدن جناح به اصطالح طرفداران «محور 
ســوری - ایرانی» در پارلمان لبنان باید به سمت تشکیل یک جناح 
تعادل بخش در روند پیشروی جناح «سوری - ایرانی» برای انتخابات 
ریاســت جمهوری حرکت کرد. در هر حال و با وجود پیچیدگی های 
صحنه سیاسی داخلی لبنان و چگونگی مناسبات قدرت در این کشور، 
رژیم آل ســعود به همراه برخی دیگر از کشورهای شورای همکاری 
خلیج فارس تالش می کنند که در آستانه انتخابات پارلمانی لبنان که 
منجر به انتخاب رئیس جمهور این کشور نیز خواهد شد، با همراهی 
و کمک های لجستیکی فرانسه جایگاه خود را در لبنان برای مقابله 
با آنچه به اصطالح «هژمونی حزب اهللا - طرفدار ایران» نام نهاده اند، 

مجددا به دست آورند.

چشم انداز مبهم لبنان در آستانه انتخابات پارلماني

بیروت صحنه زورآزمایي قدرت هاي خارجي

دیپلماسی چراغ خاموش تهران، دیپلماسی معکوس واشنگتن
مهدی بازرگان: آن طور که رســانه های نزدیک به دبیر شــورای عالی امنیت ملی عنوان 
کرده اند، گویا پنجشــنبه گذشته دور پنجم مذاکرات بین مقامات ارشد دبیرخانه این شورا 
(شورای عالی امنیت ملی ایران) و رئیس سرویس اطالعاتی عربستان به عنوان نمایندگان 
تام االختیار دو کشور در بغداد با هدف احیای روابط تهران - ریاض برگزار شد؛ مذاکراتی 
که با وقفه ای چند ماهه دوباره از سر گرفته شده است. به نقل از همین رسانه ها، فضای 
مثبت مذاکرات اخیر بین تهران و ریاض حتی زمزمه دیدار وزرای امور خارجه دو طرف را 
هم مطرح کرده اســت؛ هر چند پیش از آن نیز قاسم االعرجی، مشاور امنیت ملی عراق، 
در یــک گام رو به جلو ابراز امیدواری کرده بود ایــن دور از مذاکرات (دور پنجم) ایران و 
عربستان در بغداد به بازگشایی سفارتخانه های دو کشور منجر شود. دور پنجم مذاکرات 
بین ایران و عربستان با میانجیگری عراق و عمان در شرایطی برگزار شد که شاهد توقف 

۴۵ روزه مذاکرات وین هســتیم. از این منظر، روشن شدن موتور نشست بغداد به موازات 
خاموش شــدن موتور نشست ها در وین گویای آن است که واشنگتن از طریق دیپلماسی 
معکوس ســعی دارد با ترمیم روابط تهران – ریاض به تعدیل نــگاه ایران در مذاکرات 
احیای برجامی برســد. این در حالی است که تا پیش از این، گزاره تحلیلی غالب از سایه 
سنگین نشست وین بر نشست بغداد حکایت داشت؛ خاصه آنکه اساسا نفس شکل گیری 
نشست بغداد به واسطه آغاز مذاکرات وین از فروردین سال گذشته و در واپسین ماه های 
حیات دولت دوازدهم بود. پیرو نکته یادشــده، این نگاه حاکم بود که کشورهای حاشیه 
خلیج فارس تا زمان توافق در وین، احیای برجام و بازگشــت ایران به تعهدات هسته ای 
و در نهایت رفع نگرانی در این خصوص (فعالیت های هســته ای ایران)، مذاکرات بغداد 
و دیگــر تالش های دیپلماتیک منطقه ای را کج دار و مریــز ادامه دهند. بنابراین تا پیش از 

تعیین تکلیف برجام، کشــورهای منطقه با محوریت عربســتان، نه تــوان، نه اجازه و نه 
تمایلــی به احیای روابط با ایران نداشــتند. در این راســتا، منطقی آن بــود که با توقف، 
انســداد و شکست فعلی در مذاکرات وین، نشست بغداد نیز به حاشیه کشیده شود؛ اما 
واقعیت های عرصه سیاســت خارجی نشان از این دارد که کاخ سفید چراغ سبز خود را 
به ریاض نشان داده است تا با نشست بغداد و استفاده از مهره عربستان، به توازن بخشی 
سیاســی در برابر تهران، ذیل نشست وین دســت یابد. حال آنکه تا پیش از این، تحرکات 
عربســتان ســعودی در کنار اســرائیل، امارات، بحرین، مصر و...، تکه مکمل پازل تالش 
جدی کنگره آمریکا برای عدم خروج ســپاه از لیست گروه های تروریستی ایاالت متحده 
موســوم به FTO و شکست مذاکرات وین بوده اســت. با این تفاسیر، ریاض نیز برخالف 
نگاه غایی خود، اکنون در اقدامی مصلحتی به واســطه از سرگیری نشست بغداد، سعی 

در ریل گذاری دیپلماتیک با هدف کنترل تهران دارد؛ به ویژه که اگر تداوم توقف مذاکرات 
وین و تشــدید اختالفات کنونی بین ایران و آمریکا در مســائل باقی مانده برجام از خروج 
سپاه از FTO گرفته تا انتقام و ... به اتخاذ تصمیمات و رفتارهای رادیکالی از سوی تهران 
منجر شود. با توجه به آنچه گفته شد، ریاض اکنون در تالش برای ایجاد تعادلی منطقی 
بین دیپلماسی چراغ خاموش تهران و دیپلماسی معکوس واشنگتن است که جمهوری 
اسالمی ایران به مهره غیرقابل  کنترل بدل نشود. پس مطرح شدن پارامتری همچون تغییر 
رفتار عربستان در قبال ایران به واسطه تبعات جنگ یمن و مسائلی نظیر آن، اساسا محلی 
از اعراب ندارد؛ چرا که هیچ المانــی در تحوالت منطقه ای نمی تواند مؤیدی بر عقبگرد 
ریاض در برابر تهران باشد، مگر آنکه پیگیری مجدد نشست بغداد را سناریویی از جانب 

واشنگتن بدانیم که سعودی ها به ناچار آن را در دستور کار قرار داده اند.

سفیر پیشین ایران در فرانسه
ابوالقاسم  دلفی


