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  لوموند ديپلماتيک

  

 لبنان انقالب در صفوف مسيحيان

  وصلت شگفت آور ژنرال ميشل اعون با حزب اهللا
 
 
  

 Nicolas DOT-POUILLARD : نوشته

 ٢٠٠٩ژوئن 

خواهد شد دو جناح هم پيمان در دولت اتحاد ملي، به مقابله   ژوئن برگزار٧در جريان انتخابات پارلماني لبنان که 
به رهبري سعد حريري که در بر گيرنده ي سني ها ، »  مارس١٤«نيروهاي ملقب به  از يک طرف.خواهند پرداخت 

متشکل از حزب  از طرف ديگر، ائتالف سازمان يافته اي. همي از مسيحيان مي باشد از دروز ها و بخش م اکثريتي
 . انقالبي در صحنه سياسي است اين امر نشانگر. اهللا و جريان ميهني آزاد ژنرال مارونيت ميشل اعون

 بدين ترتيب .براي اولين بار از جنوب لبنان ديدار کرد  ، ژنرال ميشل اعون پس ازسي و سه سال٢٠٠٨ اوت ٢٤روز 
 جنوب لبنان و روستا هاي مرزيش که تا. استواري اتحادش با حزب اهللا رابه اثبات رساند CPL رهبر جريان ميهني آزاد

خونين و شديدي مبدل   به صحنه ي نبرد هاي٢٠٠٦ تحت اشغال اسرائيل بودند در جريان جنگ ژوئيه و اوت ٢٠٠٠مه 
منطقه و هم چنين وفيق صفا، يکي از مقامات عالي   قاووق ، مسئول حزب اهللاژنرال اعون ديدارهايي با شيخ نبيل. شدند

بنت جبيل به ميان جمعيت مستقبلين رفت که تصاويربزرگ عماد مقنيه رهبر نظامي  رتبه نظامي اين سازمان داشته ؛ در
ديدن کرد ؛ و به  تيه در دمشق به قتل رسيد را در دست داشتند؛ از موزه مقاومت در نبا٢٠٠٨که فوريه  حزب اهللا

 ....کرد  اداي احترام٢٠٠٦ و ١٩٩٦قربانيان بمباران هاي قانا در سال هاي 

بايد نشان داد که اتحاد ميان دو . سمبوليکي بر خوردار بود  ، ديدار ژنرال اعون از ارزش CPLاز ديدگاه حزب اهللا و
 .د اتفاقي نبوده و پايدار ومردمي است به ثبت رسي٢٠٠٦ فوريه ٦سند تفاهمي در  تشکل سياسي که با امضاي

سياسي شيعه درباز سازي وسيع و ترکيب جديد سياسي  نزديکي پر تناقض ميان يک سازمان مسيحي مارونيت و تشکل
ژنرال اعون فرمانده سابق ارتش لبنان به دليل مخالفت سر سختانه با . شود   آغاز شده، تعريف مي٢٠٠٥که ازسال 
تبعيد به پاريس در سال  بعد از. چهره اي شناخته شده بود ١٩٨٩با قواي آن ها در لبنان در مارس و مقابله  رژيم سوريه
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از اين پس به واسطه . بر عليه سوريه ، شهادت داد  در مقابل سناي امريکا و در حمايت از تحريم هاي اقتصادي٢٠٠٣
ال اعون سفري افتخار آميز به سوريه کرد  ژنر٢٠٠٨در دسامبر : شده است  حزب اهللا آشتي ومصالحه با دمشق مسجل

 . بشار اسد رئيس جمهوراين کشور ديدار داشت و چندين بار با

جبهه مسيحيان به متحد پايدارو اليزال حزب اهللا، تشکل  ممکن است به نظر عجيب بيايد که يکي از رهبران اصلي
 ، ٢٠٠٥بعد از بازگشتش به لبنان در سال . طرفدار دمشق و تهران تبديل شده باشد   ناسيوناليستي-سياسي اسالمي

به جان رفيق  که پس از سو قصد»  مارس ١٤«جريان طرفدار ژنرال اعون از پيوستن به اتحاد هوادار غرب  رهبري
اقوام سني، دروز »  مارس١٤«به  جناح ملقب. حريري نخست وزير سني سابق لبنان تشکيل شده بود، امتناع کرد 

امريکا و عربستان سعودي قرار داشته ؛ مخالف سوريه است   بر مي گيرد؛ مورد حمايت فرانسهوتعدادي مسيحي را در
مخالف ژنرال اعون را در بر مي گيرد از جمله نيروهاي لبناني آقاي سمير جعجع متشکل  و تمام سازمان هاي مارونيت

بودند و فاالنژيست   در گير شده١٩٨٩چريک هاي سابق مسيحي که با پارتيزان هاي طرفدار ژنرال اعون در سال  از
وجود دارد که  «Kornet Chehwane»عنوان از طرف ديگر جمعيتي تحت) . ١(هاي رئيس جمهور سابق امين جميل 

مي  CPL به خليفه ي مارونيت نصراهللا صفير است که مخالف متشکل از روشنفکران و شخصيت هاي مسيحي نزديک
که در آن به طور مشخص  CPL عون و خليفه مارونيت و منشور پايه گذاريطرفدار ا روابط دشوارميان جنبش.باشد

است که مورد پسند  دور نمايي» بايد سياست از مذهب جدا باشد) ٢(براي رسيدن به دولتي الئيک « شده که  عنوان
 ....مقامات مذهبي نيست

فاوت ازموقعيت منطقه پس از که هر يک تحليلي مت اين است CPL و»  مارس ١٤«عمق اختالف نظر ميان جريان 
براي طرفداران اعون دفاع از تماميت ملي از اين پس نبايد منحصرا بر  . دارند٢٠٠٥خروج نيروهاي سوري در سال 

مخالف  CPL .شود بلکه بايد شامل تمام دخالت هاي خارجي از جمله غربي ها و سعودي ها نيز باشد عليه سوريه هدايت
اين امر بازتاب خواسته هاي .ببرد خواهد کشور رابه تدريج به سمت جامعه اي الئيک پيشباور هاي مذهبي بوده و مي 

گرايشي در »  مارس١٤«در جريان  CPL اند، در صورتي که طبقه ي متوسط مارونيت است که به حاشيه رانده شده
 . مرسوم را مي بيند جهت پيگيري و ادامه ي نظم قومي

ريما، هوادار . شود که محاسبات قومي را درنظر نگيرند  رفرم دولت، باعث نمياظهارات الئيک طرفداران اعون حول
چيزي که لبنان را تهديد مي « : اشرفيه بيروت زندگي مي کند، توضيح مي دهد که در محله مسيحي نشين CPL جوان

است، ) ٣(مسيحيان سال هاست وجود انحصار طلبي سني که به شدت مخالف. سوري ها يا ايراني ها نيستند  کند ديگر
ما بايد در برابر اين مسئله ايستادگي کنيم و با  . مشکل ساز شده؛ ايدئولوژي که با دالرهاي نفتي سعودي تغذيه مي شود

من ايران را که روشنفکر دارد و انتخابات در آن صورت مي گيرد .متحد شويم  شيعيان وهم چنين سني هاي غير مذهبي
زن ها حتي حق رانندگي کردن هم ندارند  کشوري مثل عربستان سعودي که در آنبر خورداراست به  و از حقوقي

 «. ترجيح مي دهم

ايران : متاثر از درگيري بلوک هاي منطقه اي و قومي است  و حزب اهللا در شرايطي شکل گرفته که CPL اتحاد ميان
بستگي و تمکين دولت لبنان از وا«با افشاي . سعودي، اردن و مصر از طرف ديگر وسوريه از يک طرف، عربستان

 ، ٢٠٠٨اکتبر  ١٢شب قبل از سفرش به تهران به دعوت جمهوري اسالمي در تاريخ » دستگاه دولتي امريکا  رياض و
جناح سياسي مسيحي در لبنان .مارونيت زد  ژنرال اعون دست به چرخش استراتژيک بي سابقه اي در صحنه ي سياسي

طرح پان عرب که توسط رهبر مصر جمال عبدالناصر مطرح شده بود   تاريخي باالبته بطور. هيچوقت متحد نبوده
 براي مبارزه با جنبش PNL  رئيس جمهور کميل شمعون ، رهبر حزب ملي ليبرال١٩٥٨ژوئيه  در. مخالفت مي ورزيد

بيسم مخالف پان عر مواضع١٩٧٠در سال هاي . هاي طرفدار ناصر خواهان دخالت نظامي امريکا در بيروت شد 
چريک هاي مارونيت مانند پاسداران : آورد دور هم گرد» فنيقي ها«يا » طرفداران لبنان «نيروهايي راتحت عنوان 

ژرژ ادوان و اتحادهائي مثل اتحاد ميان بشير جميل ،رهبر جوان شاخه ي  سدر به رهبري اتيين ساکر يا سازمان هوادار
امر به  اين.OLP، بر عليه نيروهاي سازمان آزاديبخش فلسطين١٩٨٢ها، و ارتش اسرائيل، در سال  نظامي فاالنژيست

 . (٤(نظربازتابي ازاتحاد بلوک مارونيت را به نمايش مي گذاشت 

ميسر » اسلحه مسيحي «  به قدرت ١٩٨٠وحدت اوايل سال هاي  ولي وراي اين اتحاد تفرقه هاي واقعي پنهان شده بود و
  به دست چريک هاي١٩٧٨،رهبر بريگاد المرده در شمال لبنان در ژوئن ) ٥(فرنجيه  قتل خاندان توني. شده بود 
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جميل کمک کرد تا در آن  به بشير...  و ١٩٨٠فاالنژيست، نابودي فيزيکي ده ها مبارز حزب ملي ليبرال در ژانويه 
که باالخره مسيحيان لبنان از لحاظ نظامي متحد شد ه  در چهارده قرن گذشته، اين اولين بار است« زمان تائيد کند که 

چونکه برخي نيروهاي . گزافي پرداختند و کينه توزي ها هم چنان پا بر جاست  ولي در اين راه هزينه ي). ٦(»اند
ر فرنجيه و زغرتا د سابقه ي تاريخي اتحاد با سوريه رادر کارنامه خود داشتند مانند حزب المرده خانواده ي مارونيت

نيز ازاعضاي خانواده ي بزرگ و سرشناس  يکي از حاميان خانواده فرنجيه، آقاي ريمون ابشي خود. شمال لبنان
 . هوگو چاوز مي باشد زغرتاست و مشاور امور عربي رئيس جمهور ونزوئال

  پناهندگان شيعه در باندي هاي ماروني

واسطه ي سابقه ي تاريخي نشان داده اند که تا حدودي به  اگر مارونيت ها: اتحادي نسبي ميان مسيحيان حکمفرماست 
 مند هستند ، ساير مسيحيان به خصوص يونانيان ارتدوکس و يونانيان کاتوليک بخش مهم از انسجام ايدئولوژيک بهره

و حزب سوريه اي ملي  اعضا و کادر هاي احزاب الئيک و غير مذهبي را تشکيل مي دهند، مثل حزب کمونيست لبنان
ميان فاالنژن ها و نيرو هاي لبناني از طرف  تفرقه کنوني در ميان طرفداران اعون از طرفي، و . PSNS عياجتما

بر وجود مبارزه دروني و هميشگي در جناح مسيحي و احياي رهبري  بلکه تائيدي. ديگر يک خطاي تاريخي نيست 
 (٧).  قومي است-هاي سياسي

مسيحي مارونيت به واسطه ي اتحاد بين ميشل اعون و   درون جبهه يموضوع جديد، بروز تغييرات ايدئولوژيک در
يک جريان مارونيت مردمي از لحاظ سياسي و استراتژيک هم پيمان يک سازمان  نخستين بار است که: حزب اهللا است 
اين . د دار و ضد اسرائيلي ، اسالمي ، ناسيوناليستي ميشود که در زمره ي اتحاد عرب و اسالمي جاي ضد امريکايي

باشند اين چرخش که توسط جنبش طرفدار  داليل اين امر هر چه. انقالب کوچکي در جامعه مارونيت به حساب مي آيد 
را تغيير داده است و اين امکان را فراهم کرده که از اين پس يک  اعون صورت گرفته ، داده هاي سياسي و قومي لبنان

 ارد از حق حزب اهللا در نگه داشتن سالح هايشان در چهار چوب جنگدر سطح ملي نماينده د فرماسيون مارونيت که
سرزمينشان اشغال شده  مسلح بودن يک روش اصيل و مقدس است که توسط افرادي که« :لبنان و اسرائيل حمايت کند 

 .(٨(» مي شود  مورد استفاده قرار مي گيرد به همان نسبت که مقاومت سياسي مطرح

، در جريان جنگ بر عليه اسرائيل ٢٠٠٦در ژوئيه و اوت  : ن نزديکي قومي را فراهم کردهاين اتحاد هم چنين امکا
اين شور مردمي از . در کوهستان هاي مسيحي نشين پناهده و اسکان داده شدند CPL تعداد زيادي شيعه به در خواست

بيروت بر عليه   در مرکزو تحصن مشترک CPLدر جريان تظاهرات اپوزيسيون به رهبري حزب اهللا و ٢٠٠٦ دسامبر
 . دولت فواد سينوره اوج گرفت

دولت قوي و الئيک ونظم دهنده استوار شده، به انضمام  گفتمان طرفداران اعون پيرامون فراخوان براي تشکيل يک
 دو مسلمانان را در يک دورنماي ناسيوناليست و استقالل طلبانه با هم شريک مي ساز جديدي که مسيحيان) ٩(ميثاق ملي

بين مسيحيان در ادامه ي   در جريان ديدار٢٠٠٨در ژوئيه .معذالک ، اين گفتمان نخستين تناقضاتش را آشکار ساخت  .
توسط ژنرال اعون در اختيار عموم گذاشته شد  ٢٠٠٧ دسامبر ٣که گزارش آن » قطعيت هاي مسيحي « بحث در مورد 

در حقيقت ژنرال اعون خود را يک رهبر . هم آمده بودند ضبيه، گرد  ، بيش از دويست مسئول اپوزيسيون مسيحي در
مذهبي  که توانايي رهبري مارونيت ها را دارد، صحبتي که تا حدي با خواسته هاي الئيک و غير قومي قلمداد مي کند

 . که جنبش طرفدار او مطرح مي کند متناقض است

ين شناخته شود، موقعيتي که در جريان سفر هايش مشرق زم عالوه بر اين ژنرال مي خواهد به عنوان مدافع مسيحيان
 که بر مبناي CPL پذيرش قانون جديد انتخاباتي توسط. مقتدرانه به نمايش گذاشت ٢٠٠٨ به ايران و سوريه در سال

caza را فراهم ) ١٠(ميان مسيحيان  يا حوزه هاي انتخابي کوچک ،تعيين شده امکان انتخاب شدن نمايندگان بيشتري از
 تنها حزب کمونيست لبنان. به وجود مي آورد  CPL براي در ضمن تائيدي براي دنبال کردن منطق قومي. زد مي سا

PSNS در مقابل مجلس تجمع کردند و به قانون ٢٠٠٨ اوت ٢٦طرفداران ناصر روز وجريان هاي کوچک چپ گرا و 
 .که مثل گذشته داراي گرايشات قومي بود اعتراض کردند جديد انتخاباتي
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هنوز مي توانست درتظاهرات براي دفاع از خدمات بخش  ٢٠٠٦ مه ١٠ز لحاظ اجتماعي فرماسيون طرفدار اعون در ا
 سه سال بعد ، وزير جديد آقاي جبران بسيل ، داماد ژنرال. کمونيست لبنان شرکت کند  دولتي در کنار حزب اهللا وحزب

 . اعون خصوصي سازي مخابرات را بطور کامل به انجام رساند

گروه پارلماني خود را حفظ کرده يا آن را افزايش  CPLاگر . براي ژنرال اعون تعيين کننده است٢٠٠٩انتخابات ژوئن 
نشانه  هم چنين.  استراتژي اتحادش با حزب اهللا مشروعيت مي يابد-) کرسي ١٢٨از(نماينده  ١٩ در حال حاضر –دهد 

پيروزي حزب اهللا ،اپوزيسيون و  در صورت. حي خواهد بود اي از بروز بحران تاريخي در رهبري هاي قديمي مسي
تطبيق چهره ي : نيز براي آقاي اعون مطرح مي شود  جنبش طرفدار اعون در انتخابات پارلماني، مسئله ديگري

 . پروژه ي رفرميستي و الئيکي که مطرح مي کند جديدش به عنوان رهبر مسيحي واجراي

 ١٩٨٨ تا ١٩٨٢بعد از سوقصد به جان بشير،برادرش از سال   ؛١٩٣٠نژ ها،در سال پسر پير جميل، بنيان گذارفاال -١
 . رئيس جمهور لبنان بود

-Htpp:/rplfrance.org/documents/2005-0918_CPL ٢٠٠٥سپتامبر » منشور جريان ميهني آزاد  » -٢
charte.pdf . 

 ٢٠٠٨موند ديپلماتيک ، لو Itani Fida نوشته ي» گزارشي از نفوذ القاعده در لبنان  »-٣
http://ir.mondediplo.com/article1233.html 

لبنان را تشکيل مي دادند استقالل خود را تحت رهبري بشير  فاالنژيست ها که در ابتدا شاخه ي نظامي نيرو هاي -٤
 طيني صبرا و نقش عمده اي در کشتار و قتل عام ساکنين اردوگاه هاي فلس١٩٨٢سپتامبر  در.جمايل به دست آوردند 

 . شتيال بازي کردند

 ١٩٧٦ تا ١٩٧٠سليمان فرنجيه بين سال هاي . مناسباتي داشته  خاندان فرنجيه از لحاظ تاريخي با سوريه پيوند و -٥
 . رئيس جمهور بود

مجله ي ١٩٨٠ دسامبر-نوامبر. نوشته ي اليزابت پيکار « نقش و تکامل جبهه ي لبناني در جريان جنگ داخلي »-٦
 ٩٠ مغرب شماره مشرق

نقش کليدي : معادله جديد لبناني « . توجه کنيد  Crisis Group در مورد اپوزيسيون مسيحي به گزارش بين المللي -٧
 ٢٠٠٨ ژوئيه ١٥ ، ٧٨خاورميانه شماره  گزارش» مسيحيان 

 ٢٠٠٦ فوريه ٦آزاد، بيروت  سند وحدت دو جانبه ميان حزب اهللا و جريان ميهني -٨
http://rplfrance.org/douments/060206 CPLHezbollah.pdf 

: مورد تقسيم باالترين مناصب دولتي چنين تصميم گيري شد  اي ميان مارونيت ها و سني ها در در توافق نا نوشته -٩
مارونيت ها ، رياست شوراي وزيران به عهده ي سني ها ،رياست مجلس با شيعيان و  رياست جمهوري در اختيار

 . در اختيار يونانيان ارتودوکس قرار گيردمجلس  معاونت

نيمي مسيحي : بر مبناي تعلقات مذهبي صورت مي گيرد  کرسي١٢٨سيستم انتخاباتي بسيار پيچيده است وتقسيم  -١٠
قبل ...)  دروز و٨ شيعه،٢٧ سني،٢٧( نيمي مسلمان ...) يوناني کاتوليک  ٨ يوناني ارتودوکس، ١٤ مارونيت،٣٤(

يعني حوزه هايي که  بودند» حوزه هاي بزرگ«در انتخابات ، اکثر نمايندگان مسيحي منتخبيني از اصالحات  ازاعمال
  . و در انتخاب نمايندگان مسيحي تاثيرگذار بودند تعداد راي دهندگان مسلمان در آن زياد بوده
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