Lübnan 2009

Resmi Adı Lübnan Cumhuriyeti

Askeri Harcamalar 751 milyon dolar

Başkent Beyrut

Asker Sayısı 76.000

Yüzölçümü 10.400 km2
Nüfus 3.971.900

Etnik Yapı Arap %93, Ermeni %5,
Diğer %2

GSMH 24,4 milyar dolar

Dini Yapı İslam %70, Hıristiyan %30

Hükümet Biçimi Cumhuriyet

Petrol Üretimi -

Devlet Başkanı Michel Süleyman

Petrol Tüketimi 90.000 varil/gün

Dışişleri Bakanı Fevzi Salluk

İhracat 3,5 milyar dolar

Türkiye Büyükelçisi Georges Habib Siyam

İthalat 16,4 milyar dolar
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Yıllarca süren iç savaşın ardından gelen barış yılları Lübnan’ın yeniden
yapılanabilmesi için önemli bir fırsat doğurdu. 2005 yılında dönemin
Başbakanı Refik Hariri’nin öldürülüşünün ardından uluslararası baskıların
da etkisiyle Suriye askerleri 2006’da ülkeden çekildi. Ancak bu durum
Şam’ın Beyrut üzerindeki etkisinin tamamen kaybolması anlamına gelmiyordu. Bunun da etkisiyle olsa gerek Lübnan; Şii, Sünni ve Hristiyan grupların güç mücadelesine sahne olmuş ve fırsatların iyi bir şekilde değerlendirilebilmesi güçleşmiştir. 2008 yılında imzalanan Doha Anlaşması ülkede 18
aydan beri süregelen politik krizin sonlandırılmasının önünü açarken,
muhalefetin uzun süredir sürdürdüğü eylemlerine son vermesinin ardından
Lübnan parlamentosu Mayıs 2008’de Mişel Süleyman’ı cumhurbaşkanı
olarak seçti ve gelecek seçimlerin Haziran 2009’da gerçekleşmesi kararlaştırıldı. Seçim uluslararası aktörlerin de desteği ile başarılı bir şekilde yapılırken, Saad Hariri’nin 14 Mart Koalisyonu seçimlerden galip ayrılarak hükümeti kurmakla görevlendirildi. Uzun zamandan beri süregelen siyasî krizin
ardından hükümetin kurulmasıyla ülkede iç politikada istikrarın sağlanması yolunda önemli bir adım atılmıştır. Not edilmesi gereken bir konu da
Türkiye’nin, Lübnan’da iç istikrarın sağlanmasına verdiği önemdir. Bu yüzdendir ki seçimlerden sonra Türkiye Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu
Beyrut’a giderek siyasî gruplarla görüşmeler yapmış ve hükümetin kurulması konusunda yardımlarda bulunmuştur.
Birçok ülkenin Ortadoğu politikasının şekillenmesinde önemli bir role
(doğrudan ya da dolaylı) sahip Lübnan, dış politikada yeni hükümetin
göreve başlamasıyla daha aktif olmaya başlamıştır. İran ile mevcut bağların korunması, Türkiye ile ilişkilerin gelişmesi ve uzun yıllar sonra Suriye ile
diplomatik ilişkilerin kurulması, Lübnan’ın bölgedeki popülaritesini artırmıştır. İsrail, Lübnan dış politikasındaki gelişmelerden bir hayli rahatsız
olurken, Beyrut’un Hizbullah’ın silahsızlandırılması için gerekli önlemleri
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