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رژیم  اشغالگر از زمان آغاز حیات منحوس خود در سال 1948، بیت المقدس 
را پایتخت خود اعالم کرد اما در عمل به واسطه محدودیت های گسترده سیاسی 
و میدانی نتوانســت ایــن تصمیم را عملیاتی کرده و در عمــل تا کنون تل آویو 
پایتخت این رژیم بوده است.از آنجا که بر اساس قطعنامه 181 سازمان ملل که 
به طرح تقسیم فلسطین موسوم است، منطقه  بیت المقدس می بایست تحت اشراف 
بین المللی اداره می شد و اساساً به رسمیت شناختن رژیم صهیونیستی از سوی 
ســازمان ملل و برخی کشورها بر اســاس این قطعنامه بوده است هیچ کشوری 
تاکنون اقدامی عملی برای به رسمیت شناختن پایتختی بیت المقدس برای رژیم 
صهیونیستی انجام نداده است. بر همین اساس نیز  هیچ کشوری در بیت المقدس 
سفارتخانه ندارد و تنها بعضی از کشورها اقدام به دایر نمودن کنسولگری در قدس 
غربی کرده اند. ســازمان ملل تاکنون بیش از 20 قطعنامه علیه اشــغالگری رژیم 
صهیونیســتی در سرزمین های 1967 صادر نموده است. آخرین موردی که باید 
به آن  اشــاره نمود، تصویب قطعنامه 2334 شورای امنیت در تاریخ 23 دسامبر 
2016 است که بر مبنای آن هرگونه ساخت و ساز در مناطق اشغالی سال 1967، 
از جمله قدس شرقی، به مثابه نقض آشکار قوانین بین المللی است. این قطعنامه 
علیرغم کارشــکنی های ترامپ در روزهایی که هنوز به طور رســمی بر کرســی 
ریاست جمهوری کشورش تکیه نزده بود، با رای ممتنع آمریکا به تصویب رسید. 
لذا اساس قطعنامه های سازمان ملل از جمله قطعنامه مشهور سال 1948، قدس 
باید منطقه ای بین المللی باشد که بخش شرقی آن در اختیار فلسطینیان است. اما 
صهیونیست ها برای مشروعیت زایی برای رژیم جعلی خود و جامه عمل پوشاندن 
به ایده شــیطانی خود در مورد قدس همواره ســعی در همراه کردن قدرت های 
بزرگ با خود در این زمینه بودند. در همین راســتا ســال 1995 صهیونیست ها 
به آرمان خود در مورد قدس یک قدم بزرگ نزدیک شــدند. در این سال مسئله 
انتقال سفارت آمریکا به بیت المقدس توسط کنگره به تصویب رسید اما در طول 
23 ســال گذشته رؤســای جمهور آمریکا به دلیل تبعاتی که انتقال سفارت به 
قدس داشت هر 6 ماه یک بار این مصوبه را با امضاء خود به تعویق می انداختند. 
به عبارت دیگر، با اعالم اینکه این مصوبه فعاًل به منافع و امنیت ملی آمریکا صدمه 
می زند، عماًل آن را اجرا نمی کردند. اما با آغازکارزار انتخابات ریاســت جمهوری 
آمریکا در سال 2016 این موضع بار دیگر به صورت جدی از سوی ترامپ مطرح 
شد. ترامپ در زمان تبلیغات انتخاباتی بارها مدعی شد من این قانون را اجرایی 
خواهم کرد. وی برای نشان دادن جدیت خود برای نخستین بار دفاتر تبلیغاتی 
یک نامزد ریاســت جمهوری آمریکا را در شــهرک ها و قدس غربی مستقر کرد. 
ترامپ 5 دســامبر 2017 )15 آذر 1396( نیز طی حکمی غیرمنتظره قدس را 
به عنوان پایتخت رژیم صهیونیستی ابالغ کرد. ترامپ در سخنانی پس از امضای 
حکم گفت: »اعالم بیت المقدس به عنوان پایتخت اسرائیل اقدامی است که باید 
پیش از این ها برای پیشبرد صلح و دستیابی به صلحی ماندگار صورت می گرفت... 
ما در کنگره قرار شد که اورشلیم )بیت المقدس( را به عنوان پایتخت اسرائیل به 
رسمیت بشناسیم اما همه روسای جمهور آمریکا آن را به تعویق انداختند. ولی 
اکنون زمان آن رسیده که به طور رسمی اورشلیم را به عنوان پایتخت اسرائیل به 
رسمیت بشناسیم.. « وی در عین حال، قانون انتقال سفارت آمریکا از تل آویو به 
بیت المقدس )مصوب 1995( را به مدت 6 ماه دیگر تعلیق کرد و مدعی شد این 
شش ماه فرصتی برای تحقق این مسئله است و قصد پایان انتظار صهیونیست ها را 
دارد.«؛ پس از اعالم رسمی ترامپ مبنی بر به رسمیت شناختن قدس به پایتختی 
رژیم و تعلیق شش ماهه انتقال سفارت، بسیاری از تحلیل گران علی رغم ادعاهای 
ترامپ معتقد بودند؛ انتقال سفارت با توجه به مخالفت های بین المللی و پیامدهای 
آن ممکن نخواهد بود؛ اما این فرصت شــش ماهه بسیار زود برای فلسطینیان، 
مسلمانان و سران عربی به پایان رسید. دوشنبه 24 اردیبهشت 14می( مصادف 
با هفتادمین روز »یوم النکبه« و شکل گیری رژیم جعلی اسرائیل انتقال سفارت 

آمریکا به قدس عملیاتی شد.
ســوالی که در این میان مطرح است چرا در بین روسای جمهور آمریکا 
ترامپ تصمیم گرفت که سفارت آمریکا را به قدس منتقل کند و این تصمیم 

چه تبعاتی خواهد داشت؟ 
چرا ترامپ؟

دالیل متعــددی را می توان در مورد اینکه چرا ترامپ تصمیم به اجرای 

ســرانجام پس از یک وقفه 9 ساله انتخابات پارلمانی لبنان روز یکشنبه 
برگزار شد و حزب اهلل و هم پیمانانش توانستند با وجود جنگ رسانه ای شدید 
رقبا به یک پیروزی قاطع دست یابند. آخرین بار انتخابات پارلمانی لبنان در 
ژوئن 2009 برگزار شد و طی 9 سال در این کشور انتخابات پارلمانی برگزار 
نشــده بود. دوره قانونی مجلس کنونی در می 2013 پایان یافت، اما سه بار 
تمدید شــد. نخســتین بار در ژوئن 2013 برای مدت 17 ماه، دومین بار در 
نوامبر 2014 برای 31 ماه و ســومین بار در ژوئن 2017 برای مدت 11 ماه 
دوره پارلمان کنونی تمدید شد. علت اصلی این اتفاق به شرایط سیاسی داخلی 
لبنان باز می      گردد زیرا اختالف      های سیاســی سبب شده بود که در تشکیل 
دولت به خصوص دولت »تمام سالم« و سپس در تعیین رئیس جمهوری جدید 
وقفه طوالنی ایجاد شــود، به نحوی که لبنان پس از پایان ریاست جمهوری 
به مدت 30 ماه رئیس جمهوری نداشــت. با پایان ریاست جمهوری »میشل 
سلیمان« در می 2014، لبنان تا اکتبر 2016 رئیس جمهور نداشت و پارلمان 
این کشــور 45 بار تشکیل جلســه داد، اما موفق به انتخاب رئیس جمهوری 
جدید نشــده بود. سرانجام نوزدهمین دوره انتخابات پارلمانی لبنان با توافق 
گروه های داخلی برگزار شد. »نهاد مشنوق« وزیر کشور لبنان، نتایج انتخابات 
پارلمانی این کشور و ترکیب مجلس نمایندگان را که بر اساس آن »67 نفر 
از 128« نماینــدگان راه یافته به مجلس از حزب اهلل لبنان و همپیمانان آن 
هستند را اعالم کرد. بر اساس اعالم مشنوق، فهرست جریان ملی آزاد لبنان 
)فهرست نزدیک به میشل عون، رئیس جمهور( که به فراکسیون »لبنان قوی« 
معروف اســت، با 29 کرسی در صدر قرار گرفته است. جریان سعد الحریری 
نیز در این انتخابات یک ســوم از کرســی های خود را از دست داد.  دبیرکل 
حزب اهلل لبنان در واکنش به نتایج اولیه انتخابات پارلمانی لبنان گفت: آنچه 
که می خواستیم محقق شــد و می توانیم بگوییم که ترکیب جدید پارلمان، 
ضمانت و نیروی بزرگی برای حمایت از گزینه اســتراتژیک و معادله ارتش، 

ملت و مقاومت فراهم خواهد کرد.
اهمیت انتخابات پارلمانی

انتخابات پارلمانی لبنان به دالیل متعددی اهمیت زیادی دارد. نخستین و 
مهم ترین دلیل مربوط به نظام سیاسی لبنان است. از آنجایی که نظام سیاسی 
لبنان، پارلمانی است پارلمان در این کشور نقش مهمی دارد. ارکان سه گانه 
قدرت یعنی رئیس جمهوری، نخست وزیر و رئیس  پارلمان توسط نمایندگان 
انتخاب می  شوند. در لبنان، رئیس جمهوری از میان مسیحیان مارونی، رئیس  
پارلمان از میان شــیعیان و نخست وزیر از میان اهل سنت انتخاب می شود. 
با این وجود، ترکیب کابینه در این خصوص اهمیت زیادی دارد. برای مثال، 
یکی از مهم ترین دالیل طول کشیدن 30 ماهه برای انتخاب رئیس جمهوری 
جدید لبنان از می 2014 تا اکتبر 2016 این بود که شــرط حضور دو ســوم 

اعضای پارلمان در جلسات تامین نمی شد.
انتخاب نخست وزیر حتی مهم تر از انتخاب رئیس جمهوری و رئیس پارلمان 
است زیرا نخست وزیر رئیس  دولت است و باید کابینه لبنان را تشکیل دهد. 

 ترامپ مرگ اسرائیل را جلو انداخت
سیدمحمدامینآبادی

روح تازه در کالبد انتفاضه 

*  حمام خونی که 
روز دوشنبه در 

فلسطین به راه افتاد 
و واکنش گسترده و 

قاطع جریان مقاومت 
با تقدیم حدود 

60 شهید و 2۹00 
مجروح به خوبی 

حکایت از آن دارد 
که ترامپ در عملی 

کردن ایده خود 
دچار اشتباه محاسباتی 

شده است.
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سرویس خارجی کیهان

* انتقال سفارت آمریکا 
به قدس بدون شک 
روح تازه ای به کالبد 

جریان مقاومت در داخل 
سرزمین فلسطین خواهد 

دمید و انگیزه های 
فلسطینی ها را برای 

گسترش مبارزات و آغاز 
انتفاضه ای تازه تقویت 

خواهد کرد.

*  بعد از این باید شاهد انسجام بیش از پیش 
گروه های فلسطینی در مقاومت مسلحانه در مقابل 

رژیم صهیونیستی به عنوان تنها راه حل باشیم.

این ریسک بزرگ کرد و اینکه چرا مقطع کنونی را برای اجرای تصمیم خود 
انتخاب کرد می توان ذکرکرد؛

1- با توجه به نفوذ زیاد جامعه یهودیان آمریکا در مراکز تصمیم ســازی 
و رسانه های آن کشور برخی معتقدند ترامپ به این دلیل در زمان انتخابات 
ریاســت جمهوری آمریــکا موضوع جنجالی انتقال ســفارت بــه قدس را 
اعالم کرد که می خواســت حمایت گســترده البی صهیونیســتی و مولتی 
میلیاردرهای صهیونیســت آمریکایی را با خود همراه کند. این اتفاق نیز رخ 
داد و ترامپ توانست با این سیاست حمایت میلیاردرهای صهیونیستی مثل 
برنارد مارکوس)موسس کمپانی هوم دیپوت( شلدون اَدلسون )غول صنعت 
کازینو( و پاول سینگر )غول حوزه صندوق های سرمایه گذاری( که هر سه نیز 
عضو  سازمان »ائتالف جمهوری  خواهان یهودی« هستند را به دست آورد.

2- رژیــم صهیونیســتی، جایگاه ویــژه ای در بین دو حــزب دموکرات و 
جمهوری خواه دارد. از سوی دیگر  ترامپ چه در دوران تبلیغات انتخاباتی و چه 
در دوران یک ساله ریاست جمهوری از جایگاه ضعیفی در بین حزب جمهوری خواه 
برخوردار بود لذا برخی معتقدند ترامپ با پیش کشیدن موضوع انتقال سفارت 
سعی در دلبری بین اعضای حزب جمهوری خواه نیز داشت تا اعتماد آنها را به 

عنوان یک رئیس  جمهور حامی سرسخت رژیم صهیونیستی جلب کند.
3- دلیل دیگری را نیز برای تصمیم ترامپ ذکر می کنند و آن یهودیانی 
هستند که در اطراف ترامپ و حتی در خانواده ترامپ جمع شده اند از جمله 

کوشنر )داماد ترامپ( افراد دیگری نیز بعد از ریاست جمهوری ترامپ به تیم وی 
اضافه شدند که در اجرای این تصمیم قطعا تاثیرگذار بوده اند از جمله گرینبالت 
)نماینده  آمریکا در روند سازش در غرب آسیا( و دیوید فریدمن )سفیر آمریکا 
در ســرزمین های  اشغالی ( آنها به شدت از انتقال سفارت آمریکا به قدس و 

حتی تداوم شهرک سازی حمایت می کردند.
4- تصمیم به اجرایی شــدن تصمیم انتقال سفارت در این برهه به باور 
برخی کارشناسان در زمان مناسبی اتخاذ شد چرا که ترامپ و تیم وی معتقد 
بودند این تصمیم با مخالفت جدی جهان اسالم و کشورهای اسالمی رو به رو 
نخواهد شد در عمل هم همین اتفاق افتاد و غیر از کشورهای محور مقاومت 
بسیاری از کشورهای عربی عمال تنها به مخالفت زبانی اکتفا کردند و برخی 
مثل بن سلمان ولیعهد سعودی حتی از این ایده حمایت نیز کردند. فاکس 
نیوز از قول بن سلمان در سفر اخیرش به آمریکا نوشت: »طی دهه های گذشته 
رهبران فلسطینی فرصت های صلح با اسرائیل را یکی پس از دیگری از دست 
داده اند و همه پیشــنهادهای صلح را رد کرده اند. رهبران فلسطینی یا باید با 
قبول پیشنهادهای صلح به پای میز مذاکره بروند و یا خفه شوند و این قدر 

بر ضرورت مقاومت در مقابل رژیم صهیونیستی در مقابل محور سازش منجر 
خواهد شد. هر چند هیچ امیدی نمی توان به دولت های کشورهای عربی در 
این زمینه داشــت چرا که آنها تنها به محکومیت زبانی انتقال سفارت اکتفا 
خواهند کرد اما به دلیل تبعات منفی این مسئله در نزد افکار عمومی جهان 
اســالم به نظر می رسد روند طرح صلح منطقه ای و سازش اعراب و اسرائیل 
و نزدیک تر شدن روابط رژیم صهیونیستی با عربستان، مصر، اردن، امارات و 
بحرین و تعداد دیگر از کشورهای عربی بعد از این ممکن است آهنگ کندتر 

و شاید مخفی تری بگیرد.
5. در عرصه فرامنطقه ای به نظر می رسد کشورهای زیادی با تصمیم ترامپ 
برای انتقال ســفارت به بیت المقدس همراهی نکنند طی 6 ماه گذشــته حتی 
کشــورهای اروپایی نیز به دلیل تبعات منفی این اقدام و تخریب وجهه آنها در 
جهان اســالم حاضر نشدند با تصمیم ترامپ برای انتقال سفارت همراهی کنند 
و اروپایی ها در شورای امنیت به صورت دست جمعی طی اعالمیه ای با ترامپ در 
ایــن مورد مخالفت کردند.عدم همراهی جامعه جهانی با این تصمیم را می توان 
در جشن روز یک شــنبه وزارت خارجه رژیم اسرائیل برای انتقال سفارت دید. 
یکشــنبه شب رژیم صهیونیستی مراسمی را در آستانه انتقال سفارت آمریکا از 
شهر تل آویو به شهر اشغالی قدس برگزار کرد اما 54 سفیر خارجی از مجموع 86 
سفیر مقیم تل آویو شرکت در این مراسم را تحریم کردند. روزنامه صهیونیستی 
هاآرتص نوشت: اکثر کشورهای عضو اتحادیه اروپا در مراسم شرکت نکردند زیرا 
سیاست قاطعی در قبال انتقال سفارت آمریکا از تل آویو به قدس دارند. این روزنامه 
افزود: سفیران کشورهای روسیه، مصر، هند، ژاپن و مکزیک نیز در مراسم حضور 
نداشتند.در این مراسم تنهاچهار سفیر کشورهای عضو اتحادیه اروپا یعنی اتریش، 
مجارستان، رومانی و چک به همراه پنج کشور اروپایی غیر عضو در اتحادیه اروپا 

شامل آلبانی، مقدونیه، صربستان، اوکراین و گرجستان شرکت داشتند. 
نتیجه گیری

آمریکا علیرغم وجود تمامی قطعنامه های سازمان ملل از سال 1967 تاکنون 
دوشــنبه )24 اردیبهشت 97( ســفارت خود را به قدس منتقل کرد این اقدام 

پایان ماجرا نیست بلکه شروعی تازه برای یک بحران 70 ساله محسوب می شود.
انتقال سفارت آمریکا به قدس به باور کارشناسان آخرین میخ تابوت بر مذاکرات 
سازش بین فلسطینی ها و رژیم اسرائیل، نابودی عملی ایده تشکیل دو دولت و از 
بین رفتن فلسفه وجودی تشکیالت خودگردان محسوب می شود. و از این منظر 
فلسطینی ها باید مدیون ترامپ باشند چرا که باالخره فهیمدند خروجی مذاکرات 
چیزی نیست که به نفع آنها باشد و آمریکا نیز میانجی صادق و بی طرفی نیست 
بلکه خود یک طرف ماجرا است. واکنش قاطع جریان مقاومت به این تصمیم با 
تقدیم صدها شهید و هزاران مجروح به خوبی گویای ورود مبارزات ملت فلسطین 
به مرحله تازه ای است. ملت فلسطین با این اقدام آمریکا به خوبی دریافته اند که 
احقاق حقوق حقه آنها از مسیر مذاکرات نمی گذرد و سازش راه حل نیست بلکه 
مقاومت تا آخرین قطره خون تنها راه حلی است که در پیش پای آنها و افقی است 
که جلوی چشــم آنها ترسیم شده. عقب نشینی صهیونیست ها از جنوب لبنان و 
شکست در جنگ های 33 روزه با حزب اهلل و 28 روزه غزه به خوبی این واقعیت را 
اثبات کرد که صهیونیست ها تنها زبان زور را می فهمند.60 شهید و 2700 مجروح 
تنها در یک روز به خوبی نشان داد که رژیم  اشغالگر صهیونیستی بر دریای خون 
شناور است و اساس این رژیم جعلی بر کشتار و جنایت استوار است. موجودیتی 
که بر اساس ظلم و جنایت بنا شده باشد قطعا فروخواهد ریخت و ترامپ با انتقال 

سفارت آمریکا به قدس مرگ رژیم اسرائیل را به جلو انداخت.

* در بعد منطقه ای نیز این اقدام به تقویت تئوری محور مقاومت مبنی بر ضرورت 
مقاومت در مقابل رژیم صهیونیستی در مقابل محور سازش منجر خواهد شد.

* 60 شهد و 2۹00 مجروح تنها در روز انتقال سفارت نشان داد که اساس رژیم جعلی اسرائیل بر کشتار و 
جنایت استوار است و موجودیتی که بر اساس ظلم و جنایت بنا شده باشد قطعا فروخواهد ریخت.

شکایت نکنند.« در همین راستا رژیم اسرائیل و آمریکا معتقدند تصمیم انتقال 
سفارت با کوچکترین واکنش عملی کشورهای عربستان، مصر، اردن، بحرین 
و امارات رو به رو نخواهد شد چرا که این دولت ها طی یک سال گذشته بارها 

در آشکارا و نهان بر لزوم سازش با اسرائیل تاکید کرده اند.
پیامدها

انتقال سفارت آمریکا به بیت المقدس قطعا پیامدهای زیادی چه به لحاظ داخلی 
و منطقــه ای و چه از منظر مذاکرات به اصطالح صلح خواهد داشــت که می توان به 

موارد زیر  اشاره کرد؛
1.  انتقال سفارت به قدس بدون شک روح تازه ای به کالبد جریان مقاومت در 
داخل سرزمین فلسطین خواهد دمید و انگیزه های فلسطینی ها را برای گسترش 
مبارزات و آغاز انتفاضه ای تازه تقویت خواهد کرد. در حال حاضر، به دلیل اقدامات 
ســرکوبگرایانه 7 هفته گذشته رژیم صهیونیستی علیه فلسطینیان در تظاهرات 
موسوم به »حق بازگشت« احساسات ضداشغالگری مردم فلسطین، در اوج خود 
قــرار دارد و ظرفیت مقابله و مبارزه با این رژیم، در صحنه عمل در باالترین حد 
ممکن است. در این اعتراضات بیش از 50 فلسطینی شهید و 7هزار نفر مجروح 
شدند.در روز دوشنبه نیز انتقال رسمی سفارت آمریکا به قدس با واکنش بسیار 
قاطع و گسترده جریان مقاومت رو به رو شد و در اعتراضات انجام شده بیش از 
60 فلســطینی شــهید و نزدیک به 3 هزار نفر مجروح شدند. آمار باالی شهدا و 

مجروحان به خوبی از وضعیت بحرانی سرزمین های اشغالی حکایت دارد.
2. نابودی عملی ایده دو دولت و تشــکیالت خودگردان فلســطینی و در سطح 
کالن تضعیف جریان ســازش در داخل سرزمین فلســطین و قدرت گرفتن جریان 
مقاومت و نزدیکی جریان های سیاســی فلســطین به موضع جهاد اسالمی و حماس 

در مورد ضرورت مقابله با رژیم صهیونیستی از دیگر تبعات این اقدام ترامپ به شمار 
می رود. اکثریت ملت فلســطین دیگر باید به این نتیجه رســیده باشند که مذاکرات 
صلح با رژیم اســرائیل و موضع دو دولت فلســطینی و اسرائیلی در کنار هم دیگر به 
تاریخ پیوسته و تنها راه اعاده حقوق حقه ملت فلسطین مبارزه تا رهایی قدس شریف 
از چنگال خون آلود صهیونیست ها است. آنها دیگر به خوبی می بینند تنها نتیجه ای 
که عقب نشینی های مکرر گروه ابومان و فتح در مقابل رژیم اسرائیل داشته نه تنها به 
تشکیل دولت فلسطینی منجر نشده بلکه ادامه شهرک سازی ها، کشتار فلسطینیان و 
تثبیت پایتختی بیت المقدس برای صهیونیست ها را نیز به دنبال داشته است به عبارت 
دیگر رژیم اسرائیل و آمریکا کوچکترین حق و امتیازی برای فلسطینی ها قائل نیستند.

3.  از بیــن رفتن اعتبار آمریــکا به عنوان میانجی در مذاکرات صلح بین 
فلســطین و رژیم اســرائیل از یک سو بین اعراب و اسرائیل از سوی دیگر از 
دیگر تبعات اجرایی شــدن تصمیم ترامپ برای انتقال سفارت از تل آویو به 
بیت المقدس است. آمریکا در ادوار مختلف مذاکرات به اصطالح صلح، از جمله 
مذاکرات وادی عربه میان رژیم صهیونیستی و اردن، کمپ دیوید میان مصر و 
رژیم اسرائیل و همچنین در مذاکرات اسلو بین تشکیالت خودگردان و رژیم 
صهیونیستی ، به طور ظاهری هم که شده بر عدم ضمیمه شدن قدس تأکید 
داشــت و یا حل موضوع قدس را جزئی از راه حل نهایی می دانست، اقدام به 
انتقال سفارت به بیت المقدس و به  رسمیت شناختن عملی اشغال این شهر، 
خط بطالنی بر نقش میانجیگری آمریکا در این بحران کشــید. فلسطینی ها 
دیگر به خوبی به این نکته پی برده اند که آمریکا نه تنها میانجی بی طرفی در 
این منازعه کهنه نیست بلکه خود یکی از طرف های اصلی این مناقشه است.

4. در بعد منطقه ای نیز این اقدام به تقویت تئوری محور مقاومت مبنی 

راز قدرت نمایی حزب اهلل در انتخابات پارلمانی لبنان

انتخابات 2018 برای سعد حریری و لیست المستقبل اهمیت زیادی داشت 
زیرا حریری برای اینکه بار دیگر به سمت نخست وزیری لبنان برگزیده می شد 
باید می توانست بیش از سایر لیست های وابسته به اهل سنت لبنان، کرسی های 

پارلمان را در اختیار بگیرد.
تغییر قانون انتخابات

انتخابات پارلمانی اخیر اهمیت ویژه ای داشــت. این اهمیت ویژه ناشی 
از تغییر قانون انتخابات در این کشــور است. پیش از این، انتخابات پارلمانی 
در لبنان مطابق قانون شــصت )مصوب دهه 1960( برگزار می شــد که بر 
اساس الگوی اکثریت بود. همه اعضای لیستی که در هر حوزه حایز اکثریت 
آراء می  شــدند به پارلمان راه می   یافتند و احزاب دیگر از ورود به پارلمان باز 

می  ماندند.
128 کرسی پارلمان لبنان به طور مساوی میان مسلمان و مسیحیان این 
کشور تقسیم می شود. از 64 کرسی مسلمانان نیز 27 کرسی به اهل تسنن 
و 27 کرســی به شیعیان اختصاص داده شده و هشت کرسی نیز متعلق به 
دروزی  ها و دو کرســی تحت اختیار علوی  ها است. از 64 کرسی مسیحیان 
نیز 34 کرســی به مســیحیان مارونی اختصاص دارد، 14 کرسی در اختیار 
مسیحیان ارتودوکس، هشت کرسی به مسیحیان کاتولیک و شش کرسی به 
ارمنی ها و یک کرســی به انجیلی ها و یک کرسی دیگر به سایر اقلیت  های 

مسیحی اختصاص داده شده است.

اما پارلمان لبنان در 16 ژوئن 2017 قانون جدید انتخابات این کشور را 
تصویب کرد که بر مبنای »نســبیت« قرار دارد و به سال  ها منازعه سیاسی 
درباره نظام انتخاباتی بر مبنای اکثریت پایان داد. بر اســاس قانون نسبیت، 
هر گروه و حزبی در هر حوزه انتخابی به اندازه آراء خود در پارلمان نماینده 
خواهد داشت. بر این اســاس، ترکیب پارلمان لبنان تغییر خواهد کرد زیرا 
احزاب کوچک  تر نیز می  توانند در پارلمان کرسی داشته باشند. روزنامه »قطر 
تریبون« در هشــت مارس 2018 در این خصوص نوشت: »در قانون جدید 
شــمار حوزه  های انتخاباتی به 15 حوزه کاهش یافت که این اتفاق نیز می  
تواند تاثیر مهمی بر شمار کرسی  های جریان  ها به خصوص جریان المستقبل 
داشته باشد.« این قانون، لبنان را به پنج منطقه و 15 حوزه انتخابی تقسیم 
کرده اســت: منطقه انتخاباتی شرق لبنان )سه حوزه با 23 کرسی(، منطقه 
جنوب لبنان )سه حوزه با 33 کرسی(، جنوب بیروت )دو حوزه با 19 کرسی(، 
شمال لبنان )سه حوزه با 28 کرسی( و منطقه جبل لبنان )چهار حوزه با 25 
کرسی(. در هریک از این حوزه ها اهل سنت، شیعیان و مسیحیان متناسب 

با کرسی هایی که در اختیار دارند، رقابت می کنند.
آرایش سیاسی انتخابات

در این انتخابات حزب اهلل با »امل« در تمامی حوزه ها ائتالف کرد اما در 
عین حال تأکید کرد قصدش کســب اکثریت کرســی های پارلمان با هدف 
ســیطره بر دولت نیست. تعداد کرسی های شــیعیان در پارلمان لبنان 27 

کرســی اســت و حزب اهلل و امل با ائتالف با یکدیگر امیدوار بودند تمام این 
کرسی ها را به دست آورند. جریان المستقبل با القوات اللبنانیه و جریان آزاد 
ملی در برخی حوزه ها ائتالف کرده بود و خود را برای ورود به کارزاری سخت 
در حوزه های دارای اکثریت سنی آماده کرده بود. نصف کرسی های پارلمان 
یعنی 64 کرسی متعلق به مسیحیان است. جبل لبنان، شمال و بیروت شرقی 
مرکز ثقل آنها به شــمار می رود و احزاب مسیحی مختلف که بارزترین آنها 
»القوات اللبنانیه، الکتائب، جریان آزاد ملی و المرده« هستند بر سر تصاحب 

کرسی ها با یکدیگر رقابت کردند.[
دالیل پیروزی حزب اهلل در انتخابات

اما نتایج انتخابات نشان داد که مردم لبنان به مقاومت پاسخ مثبت دادند 
و تمام 27 نفر از کاندیداهای شیعه از لیست مورد حمایت حزب اهلل به مجلس 
راه پیدا کردند. عالوه بر این با وجود هزینه های های زیاد عربستان برای حمایت 
از جریان المستقبل این جریان نتوانست به پیروزی دست یابد و یک سوم از 

کرسی های خود را از دست داد. اما دلیل پیروزی حزب اهلل چیست؟
-مقابلهباتروریسم: از سال 2011 سوریه به صحنه فعالیت گروه های 
تروریستی تبدیل شد و ائتالف عربی-عبری- غربی با همه نوع حمایت از این 
تروریست ها باعث گسترش حوزه فعالیت آنها شدند. در این میان تروریست ها 
به شهرهای لبنان نیز ورود کردند و بیم آن می رفت که لبنان نیز مانند سوریه 
درگیر نبرد همه جانبه شــود. اما اعزام نیروهای نظامی حزب اهلل به سوریه و 

مقابله با تروریســت ها باعث شد تا مرزهای لبنان آرام شود و تروریست ها در 
مناطق مرزی لبنان و ســوریه شکست های سختی را متحمل شوند. همین 
مسئله باعث نهادینه شدن جایگاه مردمی مقاومت در لبنان شد و در نهایت 

نمود عینی آن در انتخابات پارلمانی تجلی یافت.
-تغییرقانونانتخابات: قانون انتخابات لبنان که قانونی تحمیلی و 
عربستانی بود و در طائف به نام توافق طائف شکل گرفت و از برخی طوایف 
خاص جانبداری می کرد، با تالش حزب اهلل در پارلمان لبنان اصالح شــد. 
با ایــن اصالحات و بازنگری ها، انتخابات به جای اینکه به صورت طایفه ای 
برگزار شــود، به  صورت منطقه ای برگزار شــد. این امر باعث شد حزب اهلل 
با نفــوذ مردمی خود، یک گام جلوتر از رقبا قرار گیرد. بویژه که حزب اهلل 
سعی داشت با جوانگرایی و بدون تکیه بر طایفه ها، کسانی را که صالحیت 

داشتند، وارد عرصه رقابت کند.
شعارمهمحزباهلل:در شرایط فعلی، اقتصاد به عنوان یکی از مهم ترین 
دغدغه های مردم لبنان تبدیل شــده اســت. عالوه بر این ، شمار زیاد باالی 
مهاجران سوری نیز بر مشکالت افزوده است. جریان مقاومت با درک این نکته 
مهم شــعار »سازندگی و عمران و آبادانی لبنان« را به عنوان شعار انتخاباتی 
خود انتخاب کرد. این تنها شــعاری بود که ائتالف 8 مارس به رهبری جناح 
مقاومت ســر داد و توجه مردم را جلب کرد. ســایر گروه ها و طوایف غافل از 

مشکالت مردم به دنبال منافع جناحی و طایفه ای خود بودند.
-ماجرایاستعفایحریری: اما یکی دیگر از دالیل پیروزی حزب اهلل 
در انتخابات اخیر به افول جریان المســتقبل و سعد الحریری باز می گردد. 
فشار عربســتان بر حریری برای استعفا و حبس خانگی وی در ابتدا باعث 
شــد تا مقاومت لبنان از وی حمایت کنــد. اما پس از چند ماه حریری به 
دلیل پیوند منافع با آل ســعود به صورت همه جانبه در کنار عربستان قرار 
گرفت و همین مسئله باعث شد تا مردم لبنان به  شخصیت متزلزل حریری 

اقبال نشان ندهند.
پایان سخن

شرایط کنونی منطقه به سمت تقابل مقاومت و محور ارتجاع به نیابت از 
اسرائیل پیش می رود. در این میان مردم لبنان با درک این مسئله به سالح 
مقاومت رای مثبت دادند و پیروزی حزب اهلل نشــان داد که تالش های چند 
ساله علیه مقاومت در برابر دستاوردهای سیاسی و نظامی حزب اهلل ناکام بوده 
اســت. وزیر آموزش رژیم صهیونیستی در اولین واکنش به پیروزی حزب اهلل 
در پارلمان لبنان، گفت انتظار این نتیجه را داشتند و اسرائیل بین حزب اهلل و 
دولت لبنان تفاوتی قائل نیست. در واقع تمام تالش اسرائیل این بود که مردم 
را در شرایط انتخاب بین حزب اهلل و لبنان بگذارند و تالش های آنها در ماه های 
گذشته بر این مسئله متمرکز بود که پیروزی حزب اهلل به معنای ایرانی شدن 
لبنان است. اما مردم این کشور نشان دادند که در شرایط کنونی مقاومت را 

بر هر جنبش و جریان وابسته دیگری ترجیح می دهند.
منبع:فارس


