األبعاد احمللية واإلقليمية والدولية
لالنتخابات اللبنانية
م .حسن الرشيدي

مدير وحدة البحوث والدراسات باملركز العربي للدراسات اإلنسانية

ملخص الدراسة
تع���د لبنان الس���احة اخللفية التي يتبارى م���ن خاللها الالعبون الدوليون واإلقليمي���ون للفوز بثروات
املنطقة ومواطن النفوذ فيها .وهناك مش���روعان رئيسان باتا يتصارعان اآلن في املنطقة؛ األول :مشروع
صهيوأمريكي ،والثاني :مش���روع إيراني ش���يعي فارس���ي ،ولكل مش���روع من هذين املشروعني أهدافه
واستراتيجياته ،وأدواته وأساليبه.
وتعد لبنان وتفاعالتها السياس���ية خير برهان على ما يس���تهدف األمة من مش���روعات وأجندات تتباين
جهاتها ومصادرها ،ولكنها تتفق في التحليل األخير على ال َّنيْل من األمة وثرواتها ومقدراتها.

وفيما يتعلق باملش���روع اإليراني الفارسي الش���يعي ،تعد لبنان مرتكز هذا املشروع ومنطلقه لتحقيق عدد
من األهداف؛ أهمها :اس���تقطاب الش���يعة في لبنان حول حزب الله الذي يعد ذراع طهران في هذه املنطقة
املفصلية من اإلقليم ،بدون إلغاء حركة أمل جلعلها واجهة سياس���ية للمش���روع الشيعي املراد ،وتقليم أظافر
الفلسطينيني في لبنان ،واحتواء تنظيماتهم؛ باعتبارها مناوئة في مجملها الستراتيجيات «التشييع» ،وحتجيم
الطوائف اللبنانية األخرى ،س���واء بتحجي���م زعاماتهم ،أو إبراز زعماء آخرين موالني ملش���روعهم ،وتقوية
التحالف مع نظام األسد في سوريا ،بهدف «تفتيت» وحدة املواقف العربية املضادة لطموحات طهران ،إضافة
إلى كسب شعبية داخل العالم اإلسالمي عبر حزب الله بتصويره رمزًا للمقاومة وفقًا لزعمهم.
أما على اجلانب اآلخر ،فنجد أن لبنان متثل أهمية كبرى للمش���روع الصهيوأمريكي ،اس���تنا ًدا إلى بُعدين
رئيسني؛ أولهما :أنها منطلق لتهديد أمن إسرائيل .وثانيهما :أن أرضها أصبحت مأ ًوى لإلرهابيني -بالتعريف
الغربي -ومالذًا جلماعات إسالمية يُشتبه في ارتباطها بالقاعدة ،خاصة داخل املخيمات الفلسطينية ،وفي
املناطق ذات األغلبية الس���نية .هذا باإلضافة إلى كون لبنان باتت ورقة ضغط أمريكية على سوريا ،السيما
فيما يتعلق بقضية اغتيال احلريري وتداعياتها.
وم���ن ثَ���م فإن أي انتخابات في لبنان أ ًّيا كانت نتائجها ،لن تغ ِّير من واقع املعادلة السياس���ية في لبنان؛ ألن
ما يحدث في لبنان إمنا هو ص ًدى لتفاعالت اخلارج اإلقليمي والدولي ،األمر الذي يس���تلزم البحث عن موقع
املشروع العربي من خريطة التجاذبات التي تشهدها الساحة اللبنانية ،ومن ثَم يجب على الدول العربية إعادة
النظر في استراتيجياتها مبا مي ِّكنها من العودة مجد ًدا كطرف مؤثر فيما يجري على أراضيهم وفي بلدانهم.
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املقدمة:
أن يترك نائب الرئيس األمريكي بايدن كل هموم الداخل األمريكي ،وعلى قمته تأثيرات وتداعيات األزمة املالية
العاملية ،وصواريخ كوريا الشمالية ،والصحوة الروسية اجلديدة الستعادة قوتها العاملية ،ويهرع إلى لبنان ليُع ِلن من
هناك قلق أمريكا من النتائج السلبية التي قد تُفرزها نتائج االنتخابات اللبنانية.
ويتزامن هذا مع تصريحات الرئيس اإليراني أحمدي جناد الذي يعرب فيها عن اعتقاده بأن نتائج االنتخابات
اللبنانية ستغ ِّير وجه املنطقة.
وفي الوقت ذاته يتسابق املبعوثون الدوليون طوال الوقت على العاصمة اللبنانية ،بداي ًة من األمني العام لألمم
املتحدة ،إلى موفد خاص أرسله في وقت الحق ،وصوالً إلى املبعوث األمريكي اخلاص إلى الشرق األوسط ،إلى
وزراء خارجية الدول الغربية املعنية بامللف.
وحني َّ
حل موعد التصويت واحلس���م ،جاء إلى بيروت وفد املعهد الوطني الدميقراطي األمريكي ،ووفد دولي
يراقب الفرز ،ومائة مراقب آخرين ميثلون االحتاد األوروبي ،فض ً
ال عن خمس�ي�ن مراق ًبا ميثلون عش���رين دولة،
أوفدهم مركز كارتر .بل قام الرئيس األمريكي األس���بق جيمي كارتر باالتفاق مع رئيس الوزراء اليمني األس���بق
الدكت���ور عبد الكرمي اإلرياني بترؤس اجتماعات الوفد الدولي ،يعاونه في املهمة ممثل ألمني عام منظمة الدول
الفرنكوفونية.
كل هذا يدفع إلى التس���اؤل ما أهمية االنتخابات في ذلك البلد الصغير مساح ًة وسكا ًنا؟ وإلى أي درجة تكمن
أهميتها الدولية ،والتي تدفع منطقة الشرق األوسط والعالم إلى االهتمام بذلك البلد؟
وإش���كالية ه���ذه الورقة هي رصد وحتليل انعكاس���ات نتائج االنتخاب���ات اللبنانية على الص���راع احمللي واإلقليمي
والدولي.
وإذا كان الباحثون يترددون في استخدام اقتراب حتليل النظم في التعامل مع أي ظاهرة سياسية ميكن أن تص َّنف
على أنها عالقات دولية أو سياس���ة خارجية؛ فإن املش���كلة اللبنانية بتعقيداتها الداخلية ،وامتداداتها اإلقليمية
والدولية ،تصبح النموذج األمثل لتطبيق هذا االقتراب ،وخاصة منوذج ايس���تون في التحليل ،والذي يرصد فيه
ويفكك التداخل بني النظام السياسي مبكوناته وأطيافه ،مع البيئة الداخلية واخلارجية لهذا النظام.
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لذل��ك سنقس��م ه��ذه الدراس��ة إىل ثالث��ة مباح��ث

أكثر فصول الس���نة ،وإما لطبيعة صخوره الكلس���ية
البيضاء.

األول :الصراع الداخلي اللبناني.

وخالل القرن اخلامس املي�ل�ادي حدث صراع بني
البيزنطيني األرثوذكس والكاثوليك ،فر على أثره أتباع
القديس مارون الكاثوليكي من سوريا إلى جبال لبنان،
وبعد الفتح اإلس�ل�امي لبالد الشام استوطنت قبائل
عربية ُس ّنية س���احل لبنان وسهل البقاع ،وجبل عامل
في اجلن���وب ،وفي العصر الفاطم���ي الباطني ،وبعد
س���قوط دولتهم في مصر فر أتباع احلاكم بأمر الله
إلى الش���ام ،واجته فريق منهم إلى جبل لبنان ،وأُطلق
عليهم الدروز؛ نسبة إلى زعيمهم محمد بن إسماعيل،
ويقال :إنه درزي من أصل فارس���ي ،ويعرف بنشتكني،
وفي القرن الس���ادس الهجري بدأت هجرات فارسية
حتمل بذور التشيع إلى بعلبك وجبل عامل في لبنان.

رئيسة:

الثاين :املشاريع االس���تراتيجية اإلقليمية والدولية،
وموقع لبنان منها.
الثال��ث :االنتخاب���ات اللبنانية ،وأثره���ا على هذا
الصراع.

الطيف اللبناني

وتارخييا:
جغرافيا
لبنان
ًّ
ًّ
بالد الش���ام اسم أطلقه العرب منذ القرن الرابع أو
اخلامس للميالد على عموم األراضي املمتدة من الفرات
ش���ر ًقا إلى املتوسط غر ًبا ،ومن حد بر األناضول عند
جبال طوروس ش���ماالً إلى حد مشارف سيناء جنو ًبا.
وكان العرب القدماء مييزون بني مواطنهم الش���مالية،
ويس���مونها الش���امية ،ومواطنهم اجلنوبية ويسمونها
اليمنية ،ولبنان جزء من هذه املنطقة الشمالية؛ حيث
اس���تُعمل لفظ لبنان في البداية كدالل���ة على الكتلة
اجلبلية املمتدة من النهر الكبير في شمال جبال لبنان
حتى تخوم أرض فلسطني في اجلنوب.
هذه الكتلة اجلبلية تتألف من سلس���لتني :السلسلة
الشرقية والسلس���لة الغربية جتمع بينهما هضبة ،أو
س���هل البقاع ،فسلس���لة اجلبال الغربية تنحدر نحو
ً
ش���ريطا ساحل ًّيا تقع
س���احل البحر املتوسط مك ِّونة
عليه املدن املهمة ،بد ًءا من طرابلس في الشمال مرو ًرا
ببيروت في الوسط ،وانتهاء بصيدا وصور في اجلنوب،
أما سالسل اجلبال الشرقية فهي تنحدر نحو احلدود
السورية.
وأصل التسمية مشتق من كلمة «ل ب ن» السامية(((،
والتي تعني أبيض ،وتعود تسمية لبنان باجلبل األبيض
لس���ببني :إما لبي���اض ثلوجه التي تكس���و قممه في
((( اسـم لـبنـان عـبر الـعـصـور ،أنطوان إميل خوري حرب ،مجلة شهادتنا
اللبنانية ،أغسطس 2003م.
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وف���ي أواخر العصر العثماني وحتدي ًدا في منتصف
القرن التاسع عشر امليالدي بدأ جنم الدولة العثمانية
في األفول ،وازداد التغلغل والنفوذ األوروبي في منطقة
الشام طم ًعا في اقتسام تركتها ،ووجدت كل دولة أوروبية
متنافسة بُغيتها في أقليات الشام ،فتحالف الفرنسيون
م���ع املارونيني ،واإلجنليز مع الدروز؛ خاصة أن هاتني
الطائفت�ي�ن اس���توطنتا نفس املنطقة (جب���ل لبنان)،
فنش���بت بينهما حروب ومجازر للس���يطرة على هذا
اجلبل ،وعمل الفرنس���يون على زيادة أعداد املارونيني
في لبنان بتشجيعهم على الهجرة من سوريا.
ونالح���ظ أن لبنان في العرف املت���داول منذ نهاية
القرن التاسع عشر وبدايات القرن العشرين كان يدور
حول جبل لبنان ،ويُقصد به اجلبال الشرقية والغربية
في الوسط والش���مال ،أما الساحل كله وسهل البقاع
واجلنوب فلم يكن داخ ً
ال في ذلك املسمى.
وف���ي أعقاب احل���رب العاملية األول���ى ،ومبقتضى
س���ايكس بيكوُ ،وضعت س���وريا ولبنان حتت الهيمنة
الفرنس���ية في اتفاق أوروبي سري للهيمنة الفرنسية،
بينم���ا ظلت ظار ًّيا داخلة في الدولة العربية التي ُو ِع َد
التقرير االسرتاتيجي السابع
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بها الش���ريف حس�ي�ن وأبناؤه من بعده .وفي سبتمبر
من عام 1920م أعلن اجلنرال الفرنس���ي غورو قيام
دولة لبنان الكبير معلنًا بيروت عاصمة لها .ومتثل َعلَم
الدولة في دمج علمي فرنسا ولبنان م ًعا.

1975م إلى أن جاء اتفاق الطائف الذي أقر املناصفة
بني ممثلي املس���يحيني واملسلمني في املجلس النيابي
واحلكومة وموظفي الفئة األولى.

وفي نفس الوقت لم ينته الصراع بني الطوائف
و ُوصف���ت الدولة اجلديدة باس���م لبنان الكبير اللبناني���ة الثمانية عش���رة املكونة للفسيفس���اء
اللبناني���ة ،ونتج عن احلرب
على أساس ض ّم والية بيروت
يف أعق���اب احل���رب العاملي���ة األوىل ،ومبقتضى
األهلية أمور كثيرة:
إليه م���ع أقضيته���ا وتوابعها
س���ايكس بيك���و ،وُضع���ت س���وريا ولبن���ان حتت
(صي���دا ،وصور ،ومرج عيون ،اهليمن���ة الفرنس���ية يف اتف���اق أوروب���ي س���ري
منها :ازدي���اد نفوذ الطوائف
وطرابلس ،وع���كار) ،والبقاع للهيمنة الفرنس���ية ،بينما ظلت ظاهريًّا داخلة
يف الدولة العربية اليت وُع َد بها الشريف حسني التي اعتبرت نفس���ها خرجت
ِ
مع أقضيته األربع���ة (بعلبك
منتصرة في احل���رب األهلية،
وأبناؤه من بعده.
والبقاع ،وراش���يا وحاصبيا)
وتطمح للمزيد من تثبيت نفوذها
فاتسعت مس���احته من 3500
فيما بع ُد ،متذرعة بحجج كثيرة
(((
كلم مربع إلى  10452كلم مربع  ،وازداد سكانه
أو ظروف ساعدتها مثل الشيعة.
من  414ألف نسمة إلى  628ألفًا.
أيضا :ازدياد النفوذ السوري في لبنان ،خاصة
ومنها ً
وفي عام 1943م اس���تقلت الدولة اللبنانية بشكلها
بعد حرب اخلليج األولى ،كما سنبني الحقًا في اجلزء
الفرنسي اجلديد ،أي السالس���ل اجلبلية ،باإلضافة
الثاني من هذه الورقة.
إلى سهل البقاع والساحل ،وبغالبيتها املارونية ،والتي
هذان العامالن وعوامل أخرى س���اهمت في تأجيج
نتجت عن تهجير املارونيني للبنان من ِق َبل فرنسا كما
أسلفنا ،ويُنتخَ ب بشارة اخلوري املاروني املسيحي كأول الصراع على هذه األرض ب�ي�ن أبناء لبنان ،حتى هذه
اللحظة منش���ؤها األساس���ي أن لبنان كما يقول وليد
رئيس جمهورية للدولة الوليدة.
جنب�ل�اط -زعيم الدروز :-عبارة عن تس���وية .ولعله
في البداية جرى التوافق اللبناني عرفًا بني الطوائف
يقص���د مجموعة قوى سياس���ية وطوائف تعتمد منذ
الثالثة الرئيس���ة على اقتسام الس���لطة فيما بينها،
تاريخ نشأتها على قوى خارجية لدعمها.
يتولو َن منصب رئيس اجلمهورية ،والس���نة
فاملارونيني
ْ
منصب رئيس الوزراء ،بينما الشيعة يُسنَد إليهم رئاسة
مسيحيو لبنان من األكثرية إىل األقلية:
يصب لصالح
مجلس النواب ،ولكن امليزان حينئذ كان
ّ
يض���م لبنان ب�ي�ن أرجائ���ه إحدى عش���رة طائفة
املس���يحيني ،فالكوتا الطائفية حتى عام 1989م ،وهو
مس���يحية ،أكبرها الطائفة املارونية ،ويعتقد أصحاب
موعد اتفاق الطائف أعطت املسيحيني نسبة  7على 6
هذه الطائفة أنهم أحق بحكم لبنان والهيمنة عليه؛ ألن
للمسلمني في مؤسسات الدولة والوظائف الكبرى.
الغرب املنتصر اقتطع هذه األرض ملس���يحيي الشرق؛
ولك���ن مبرور الوق���ت تغير املي���زان الدميوجرافي ليقيم���وا عليها دولتهم ،وبالرغم م���ن تبدل معطيات
لصالح املسلمني ،مما ساعد على ازدياد أزمات النظام العش���رينيات من القرن املاضي عن العش���رية األولى
داخل ًّيا ،مما أس���فر عن اش���تعال احلرب األهلية عام من القرن احلالي ،فإن هذه املزاعم ال تزال تتش���بث
بها هذه الطائفة هي وغيرها من الطوائف املس���يحية
((( موقع مجلس الوزراء اللبناني على اإلنترنت:
 http://www.idal.com.lb/Arabic/WhyLebanonAr.aspx?ID=154األخرى ،بالرغم من أن األرقام التي مصادرها الغرب
التقرير االسرتاتيجي السابع
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وعل���ى قمته الواليات املتحدة تعطي مس���يحيي لبنان
بجميع طوائفهم نسبة  %39من السكان(((.
وبالرغم من ذلك فإنهم ال يزالون يريدون السيطرة
على مفاصل الدولة السياسية والعسكرية واالقتصادية،
وإنهم وإن تنازلوا مرغمني عن مكاس���بهم في الطائف
فهم يس���عون إلى زيادة حصتهم في السلطة بعي ًدا عن
املناصفة أو على األقل تثبيتها.

املسيحيني في اجليش اللبناني احملسوبني على سوريا،
ثم انقلب عليها عندما أُسندت إليه قيادة اجليش ،ثم
رئاس���ة الوزراء في حكومة مؤقتة عندما انتهت والية
الرئيس اللبناني أمني اجلميل ،عندها قاد عون اجليش
اللبناني ،وكانت مكونات���ه وقتها يغلب عليها العناصر
الس��� ّنية واملارونية في مواجهة مع امليليشيات الدرزية
ُّ
والشيعية املدعومة من سوريا.

الس��� ّنة حينها مع
وتعاط���ف ُّ
وفي الغالب فإن املسيحيني في
إن املسيحيني يف لبنان يسعون إىل زيادة النفوذ ميش���يل عون الذي وجد دع ًما
لبنان يس���عون إلى زيادة النفوذ
املس���يحي يف الدول���ة ،وم���ن املعل���وم أن اتف���اق م���ن الرئيس العراق���ي صدام
املسيحي في الدولة ،ومن املعلوم
الطائف قد انتزع منهم كث ً
ريا من الصالحيات ،حس�ي�ن ،فقد أمده بالس�ل�اح؛
ً
أن اتفاق الطائف قد انتزع منهم وأس���ندها إىل جمل���س ال���وزراء
مناصف���ة بني ر ًّدا على دعم األسد إليران في
كثي ًرا من الصالحيات ،وأسندها الوزراء املسيحيني واملسلمني.
حربها مع العراق ،وحني تبدلت
إلى مجلس الوزراء مناصف ًة بني
املعطيات الدولي���ة بعد اجتياح
الوزراء املس���يحيني واملسلمني،
صدام للكوي���ت اجتاحت قوات
وبعد أن يئس���وا من حتقيق هذا الهدف عبر اآلليات
األسد معاقل عون الذي جلأ حينئذ إلى فرنسا ،وظل
العس���كرية ،كما حدث إبان احل���رب األهلية اللبنانية
شرسا عني ًدا للوجود السوري في لبنان
معارضا
عون
ً
ً
عام 1975م ،أو عبر الدعم الفرنس���ي أو التحالف مع
في ش���تى احملافل األمريكية والغربي���ة حتى اغتيال
إس���رائيل؛ فإن املارون يذهب���ون لتحقيق ذلك الهدف
احلريري وعودته إلى لبنان مرة أخرى ،ثم انقالبه مرة
عبر عدة اجتاهات:
أخرى لصالح سوريا وإيران برعاية من حزب الله.
اجتاه يسعى إلى حتقيق تلك الغاية عبر التحالف مع
يتح��رك ه��ذا االجت��اه الس��تعادة اهليمن��ة املس��يحية
الشيعة .واجتاه آخر يعمل على التحالف مع السنة.
االجت��اه األول :وه���و ال���ذي يريد حتقي���ق أهداف
املسيحيني في لبنان ،واستعادة هيمنتهم القدمية عبر
التحالف مع ش���يعة لبنان ،ويج���يء على رأس هؤالء
ميش���يل عون زعي���م التيار الوطني احلر ،وس���ليمان
فرجنية رئيس تيار املردة وزعماء األرمن.
ولم يخرج ميش���يل عون الزعيم املس���يحي األبرز
عن الس���مة الغالبة لزعم���اء الطوائف اللبنانية ،وهي
التقلب املس���تمر من أقصى اليمني إلى أقصى اليسار
وبالعكس ،ففي البداية كان ميش���يل عون من الضباط

((( انظر كتاب احلقائق للمخابرات األمريكية

https://www.cia.gov/library/publications/the-worldfactbook/geos/le.html
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القدمية عرب عدة مسارات أمهها:

 -1إقامة حتالف مع الشيعة في لبنان ،وتنظيماتهم
القوية ،وعلى رأسها حزب الله.
 -2االرت���كان على احمل���ور الس���وري اإليراني في
الصراع الدائر بني االستراتيجيات في املنطقة.
 -3التش���ديد على عدم توطني الفلس���طينيني في
لبنان.
وتنبع هذه املسارات من حقيقة أن هذا التيار يراهن
على أن قوة اآلخرين هي التي س���تعيد للمس���يحيني
نفوذهم املفقود في لبنان ،وهذه احلقيقة هي التي طاملا
ارتكز عليها املسيحيون في لبنان طوال تاريخهم ،سواء
فرنسا أو أمريكا أو إسرائيل؛ فهذا الفريق يراهن على
التقرير االسرتاتيجي السابع

األبعاد احمللية واإلقليمية والدولية لالنتخابات اللبنانية

أن الصراع في املنطقة سيؤول في النهاية إلى انتصار
للمحور اإليراني الس���وري في الس���باق نحو الهيمنة،
س���واء كان هذا الصراع ضد احمل���ور العربي بزعامة
السعودية ومصر ،أو احملور األمريكي اإلسرائيلي.
أما الرهان على الطائفة الشيعية فألنها األقوى على
وتس���ليحا ،ويأتي سعي عون وقيادات
األرض تنظي ًما
ً
الس ّني
تياره حملاولة تقليص صالحيات رئيس الوزراء ُّ
ليصب في هذا االجتاه؛ أي إضعاف السنة في لبنان؛
ّ
ألنهم الذي���ن يعتبرون بتاريخهم ووزنهم الدميوجرافي
والسياس���ي حجر عثرة في وجه التمدد الشيعي في
لبنان.
االجتاه الثاين :ومتثله القوات اللبنانية بزعامة سمير
جعجع ،وحزب الكتائب برئاسة أمني اجلميل ،وبعض
األحزاب والش���خصيات املس���يحية كما تنضم إليهم
ضمنًا الكنيسة املارونية.
هذه الفسيفس���اء املس���يحية املتباين���ة فيما بينها
والتي تتفق في عدائها للوجود الس���وري في لبنان،كم���ا أنها ارتكبت بصورة أو أخ���رى في فترة احلرب
األهلي���ة اللبناني���ة مج���ازر وتصفيات ،س���واء بحق
الطوائف األخرى أو الفلسطينيني ،أو بحق املسيحيني
أنفس���هم -حتاول أن حتيي املشروع املاروني في لبنان
عبر مسارات عديدة منها:
 -1رفع ش���عار لبنان أوالً ،كبديل للمشروع اإليراني
في لبنان.
 -2االرتكان إلى أهل السنة في لبنان ملواجهة احللف
السوري الشيعي.
 -3توطي���د عالقته���ا بال���دول العربية الرئيس���ة
كالسعودية ومصر ،ونس���ج عالقات جيدة مع الغرب
أيضا ،وعلى قمته فرنسا وأمريكا.
ً
وقد اس���تغل هذا الفريق املسيحي اغتيال احلريري
لكي ينسج حتالفاته الداخلية واخلارجية ،ويصعد مرة
أخرى إلى واجهة األحداث ،بعد أن ظل طوال الوصاية
السورية املطلقة على لبنان في التسعينيات ُم َه َّم ًشا.
التقرير االسرتاتيجي السابع

والواقع أنه عند حتليل الواقع املس���يحي في لبنان
يصعب على املرء توقع نتيجة الصراع الدائر ،واالنقسام
احل���اد داخل هذه الطائفة -بني فريقني كادا أن يكونا
متس���اويني في حصتهما من اجلماهير املس���يحية-
وتأثير ذلك االنقسام على مكانة الوضع االستراتيجي
املس���يحي ،وهل س���يؤول إلى مزيد من الضعف لهذه
الطائفة أو أنها ستكس���ب في جميع احلاالت ،س���واء
انتصر اجلانب الس���ني أو اجلانب الشيعي ،ولكن من
املؤكد أنه على املدى الزمني البعيد فإن املس���يحيني
س���يتحولون إلى مزيد من الضعف؛ نتيجة لعدم وجود
مش���روع مس���تقل لهم ،بعي ًدا عن جتاذبات الطوائف
والقوى اإلقليمية والدولية.

أهل السنة يف مواجهة اإلعصار:
الس���نة هم أكبر الطوائ���ف في لبنان ،ونس���بتهم
طبقًا للجداول االنتخابية الرس���مية تقارب  %26من
اللبنانيني(((.
الس��� ّنة هم أكبر هذه الطوائف
وعلى الرغم من أن ُّ
عد ًدا ،إال أنهم األضعف في الوضع االستراتيجي ،حتى
باتت أماكن متركز الس���نة وجتمعاتها قبلة الرس���ائل
املوجه���ة داخل ًّيا وإقليم ًّيا ،وما تفجيرات واش���تباكات
طرابلس ،واجتياح بي���روت الغربية ،وأحداث الضرب
منوذجا لهذه
اليومي في عائشة بكار داخل بيروت إال
ً
الرسائل.
تقول بعض الروايات التاريخية :إن زعماء السنة في
لبن���ان قبلوا عام 1920م االنضم���ام إلى لبنان الكبير
كخطوة أولى نحو توحدهم مع س���وريا فيما بعد ،أي
أن األصل في الس���نة أن ميولهم نحو العرب وسوريا،
بعكس نظرائهم من املس���يحيني الذي���ن غلب عليهم
االرتباط بالغرب وبالذات فرنسا.
وفي ه���ذه األثناء كان���ت احلالة العائلي���ة هي التي
((( موقع اجلزيرة نت:

http://www.aljazeera.net/NR/exeres/3FC03E32-652C-4A53A473-91807B776AF5.htm
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تسيطر على زعامة أهل السنة في لبنان ،فهذه الزعامة
كانت موزعة بني عدة بيوت تت���وارث فيما بينها األدوار
السياس���ية ،بينما كانت التطلعات نحو العروبة والقومية
الس ّني ،وانعكس
بتجلياتها الناصرية تغلب على الش���ارع ُّ
ذلك عند استقبالهم الالجئني الفلسطينينيِ ،
ومن بعدها
املقاومة الفلس���طينية ،والتي ك َّثف���ت وجودها في لبنان
عقب مذبحة أيلول عام 1970م ،وعند مش���ارف احلرب
األهلية اللبنانية عام 1975م كانت كل طائفة تسلِّح شبابها
وتد ِّربهم على القتال ،بينما استنكفت أكثر زعامات أهل
السنة عن الدخول في هذا املعترك إال بعض الناصريني؛
اكتفا ًء وثق ًة بأن املقاومة الفلسطينية هي الذراع احلامي
ألهل الس���نة ،وبانتهاء هذه احلرب كاد أهل الس���نة أن
يكونوا أكثر الطوائف اخلاسرة بعد احلرب.
ولكن عملية التس���وية ،والتي انتهت بعدها احلرب
األهلية ،والتي أُطلق عليها مؤمتر الطائف ،حاولت أن
تبرز دور الس���نة؛ نتيجة التدخل السعودي القوي في
إجناز هذه املصاحلة ،وحاجة لبنان الشديدة لألموال
العربية إلعادة إعمار بلد مخرب أنهكته احلرب.
أيضا عن صع���ود لعائلة
وأس���فر اتفاق الطائ���ف ً
جديدة في احلياة السياسية السنية ،وبروز جنم رفيق
احلريري ،وعندما بدأ جنمه يسطع في لبنان كان وضع
السنة ضائ ًعا بني احتاللني :سوري وإسرائيلي ،وقوى
لبنانية ش���يعية تعمل في أساس���ها على تهميش أكبر
قوة س���كانية في األرض اللبنانية ،واغتيال أو تهميش
أي زعامة سنية تريد أن تفك تلك الشرنقة املضروبة
الس ّنة.
حول ُّ
فرض احلريري نفسه على الساحة اللبنانية بقدرته
الفائقة على قراءة الوضع السياسي احمللي واإلقليمي
والدولي؛ فعلى الصعيد احمللي استطاع أن يركز على
إعمار لبنان ،وجنح باتصاالته وشبكة عالقاته الدولية
واإلقليمية اخلليجية في جلب األموال الالزمة إلعمار
لبن���ان ،كذلك جنح احلريري في كس���ب رضا النظام
الس���وري ،وهو الفاعل األكبر في اس���تتباب الوضع
اللبناني بعد نهاية احلرب األهلية.
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وعلى الصعيد احمللي بدأت الطائفة الس���نية تعود
للحياة من جديد في لبنان بدور فاعل؛ بس���بب صعود
احلريري السياس���ي ،وكان جناح احلريري يعود لعدة
عوامل:

نهج���ا تصاحل ًّيا مع بقي���ة الطوائف
 -1انتهاج���ه ً
اللبنانية وليس تصادم ًّيا.
 -2أمواله الطائلة ،والتي جنح بواسطتها في إقامة
مؤسسات خدمية من تعليمية واجتماعية وصحية ،كان
نصيب السنة منها احلظ الوافر ،ولكنها لم تكن بعيدة
عن الطوائف األخرى.
 -3قدرته على االستفادة من عالقاته الشخصية في
تقوية وضعه السياسي.
ولكن مبرور الوقت بدأت عوامل الضعف تظهر في
ٍ
ألسباب من أمهها:
مشروع احلريري؛ وذلك نتيجة
مش���روعا عقائد ًّيا ،وال
 -1أن هذا املش���روع ليس
ً
نعني مبش���روع عقائ���دي أنه متص���ادم بالواقع كما
يتصور البعض ،ولكن املش���روع العقائدي يدرك واقعه
جي ًدا لكي تتنزل عليه النصوص ،ولكن احلريري نتيجة
ابتعاده عن احلالة الس���نية العقائدي���ة وثق كثي ًرا في
طوائف الباطنيني والشيعة .لقد كان احلريري يتوسط
بإيعاز من األسد لسوريا لدى أوروبا والواليات املتحدة،
ويثق في حلفاء له كجنبالط وغيرهم.
يت�ب�ن احلريري املظالم التي وقعت على أهل
 -2لم
َ
الس���نة في لبنان طيلة االحتالل الس���وري ،فاعتُ ِقلَت
مجموعات إسالمية كثيرة و ُز َّجت في السجون ،و ُع ِّذبت
في املعتقالت في الضنية والبقاع وطرابلس.
بعد اغتيال احلريري ظهرت املتناقضات في مشروعه
على الس���طح ،خاص���ة بعد تولي ابن���ه قليل اخلبرة،
فبرزت اجلماعات الس���لفية ،والت���ي ترفض علمانية
احلريري ،والطيف الس���لفي بعض���ه قابل لالختراق،
فس���هل توجيهه من أجهزة املخابرات الس���ورية ،ومن
حزب الله وغيرهم ،وبالرغم من أن اجلسم األكبر من
الس���لفية اللبنانية يرفض هذه اخلروقات ،ولكنه ليس
التقرير االسرتاتيجي السابع
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له كيان تنظيمي قوي -فض ً
ال عن محاصرة الس���لفية
خارج ًّيا بعد أحداث احلادي عشر من سبتمبر -فعجز
عن تقدمي البديل كما انقس���مت اجلماعة اإلسالمية
في لبنان ما بني مؤيد للمش���روع اإليراني في لبنان،
ومعارض له ،مما أ َّثر على شعبيتها والتحامها بالنسيج
السني اللبناني.
كذلك فقد السنة حليفهم الفلسطيني ،ولم يتوصلوا
لصيغة معينة تضمن بقاء الفلسطينيني في لبنان عامل
قوة ألهل السنة في لبنان.

الشيعة ..والقوة على األرض:
ميث���ل الش���يعة حوالي %25
من مجموع س���كان لبنان ،وهم
عدون بتلك النس���بة ثاني أكبر
يُ ّ
طائفة لبنانية(((.

وما لبث أن أنشأ موسى الصدر حركة أمل وجناحها
املسلح بعد أن جنح في نس���ج عالقة جيدة باملقاومة
الفلسطينية ،والتي دربت رجال الشيعة على السالح،
ثم كان الصدر أول الناقضني لتحالف السنة والشيعة
والدروز .وعندما كان الفلس���طينيون في أوج احلرب
األهلية ،وفي قمة انتصارهم ،تدخل األس���د بجيشه؛
اس���تجابة لرغبة أمريكية إس���رائيلية ،ورغبة منه في

التقرير االسرتاتيجي السابع

تزامن اختفاء الصدر مع اعتالء رجال الدين الشيعة
���دة احلكم في إيران ،وش���روعهم في تنفيذ خطط
ُس َّ
جديدة للهيمنة والنفوذ ،مع ما استتبعه ذلك من إحياء
للطوائف الش���يعية في العالم ،فأُعيد تنظيم الطائفة
الش���يعية في لبنان ،ومت إنش���اء حزب الله ،وسحب
البساط من تنظيم الصدر في لبنان واملتمثل في حركة
أمل ،حيث كانت إيران تعتقد أن الزعيم اجلديد ألمل
وه���و نبيه بري أقل طواعية لها من حزب الله ،كما أن
والءه أكثر للحكم السوري.

ظل���ت الش���يعة طائف���ة عل���ى هام���ش احلي���اة
السياسية اللبنانية حتى جميء موسى الصدر
من إيران؛ ليش���رع يف تنظيم الطائفة ،وساعده
يف ذلك املوارنة الذين أرادوا إضعاف سنة لبنان،
فعمدوا إىل إخراج الشيعة من احلصة السنية،
باملوافقة على إنشاء اجمللس األعلى للشيعة.

ظل���ت الش���يعة طائفة على
هام���ش احلي���اة السياس���ية
اللبناني���ة حتى مجيء موس���ى
الصدر من إيران؛ ليشرع في تنظيم الطائفة ،وساعده
في ذل���ك املوارنة الذين أرادوا إضعاف س���نة لبنان،
فعمدوا إلى إخراج الشيعة من احلصة السنية ،باملوافقة
على إنش���اء املجلس األعلى للشيعة ،منفص ً
ال عن دار
اإلفتاء ،فتالقت اإلرادتان :إرادة شيعية إيرانية ،وإرادة
مارونية لبنانية .ولعل التحالف القريب بني عون ونصر
جدد هذه التحالفات القدمية.
الله هذه األيام َّ

((( مرجع سابق.

حتجيم النفوذ الفلس���طيني في لبنان ،وس���رعان ما
اختفى الصدر في ظروف غامضة.

وكان���ت غاية إي���ران من هذا
حتجمهااحلزب جعله ورقة لها
ِّ
أو تترك لها العنان متى ش���اءت-
لتخدم مش���روع التمدد اإليراني
في املنطقة وفي العالم.
وقد وضعت إيران عدة أهداف لعمل
احلزب منها:

 -1استقطاب الشيعة في لبنان حول احلزب ،بدون
إلغاء حركة أمل جلعلها واجهة سياسية.
 -2تقليم أظافر الفلس���طينيني في لبنان ،واحتواء
تنظيماتهم.
 -3حتجيم الطوائف اللبنانية األخرى ،سواء بتحجيم
زعاماتهم ،أو إبراز زعماء آخرين موالني ملشروعهم.
 -4التحالف مع نظام األسد في سوريا.
 -5كسب شعبية داخل العالم اإلسالمي.
وكانت آليات احلزب لتحقيق تلك األهداف:
 -1املال اإليراني إلقامة مشاريع اجتماعية ،وتعليمية
وصحية؛ الستقطاب شيعة لبنان.
 -2إقامة صرح إعالمي متمثل في صحف ،وقنوات
تلفزيونية وفضائية وإذاعية.
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 -3إنش���اء ذراع عس���كري قوي للح���زب ،وتزويده
بالسالح والتدريب عليه ،وعلى العمليات العسكرية.

 

السياس���ي اللبناني مبا يتالءم مع املش���روع اإليراني،
وتكريس وجوده كدولة داخ���ل الدولة اللبنانية ،ولكن
هذا الذي أقدم عليه احلزب أ َّثر على صورته ليس في
لبنان فحس���ب ،لكن في اخلارج كشعبيته في صفوف
أهل السنة كبطل مقاوم إلسرائيل.

ش���ن حرب عصاب���ات ناجحة على إس���رائيل
-4
ّ
إلخراجها من جنوب لبنان ،وتلك الورقة اإلس���رائيلية
حتقق لها عدة أهداف ،منها أنها تسحب البساط من
الفلس���طينيني ،وتقلل نفوذهم في لبنان ،وأنها دعاية
جيدة للحزب داخل العالم اإلسالمي.

تأثري االس�ت�راتيجيات اإلقليمية والدولية على
الداخل اللبناني:

وحتى ع���ام 2008م جنح احلزب ف���ي حتقيق أكثر
ه���ذه األهداف ،ولكن بعد ه���ذا التاريخ بدأت صورة
احل���زب تتآكل عل���ى الصعيد الداخل���ي واخلارجي،
حرك قواته للسيطرة على بيروت الغربية التي
عندما َّ
الس ّنة ،ثم تبع ذلك اتفاق الدوحة الذي
يقطنها غالبية ُّ
جاء ليك ِّرس هيمنة حزب الله ،ويعيد ترتيب املش���هد

في املنطق���ة اآلن يتص���ارع مش���روعان :أمريكي
إسرائيلي ،ومش���روع إيراني شيعي ،ولكل مشروع من
هذين املش���روعني أهدافه واس���تراتيجياته ،وأدواته
وأس���اليبه ،وهناك مش���روع ثالث ،أو بقايا املش���روع
العربي ،والذي يح���اول أن يتجنب نتائج وآثار تصادم
أو اتفاق املشروعني السابقني.
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األبعاد احمللية واإلقليمية والدولية لالنتخابات اللبنانية
والص��راع الداخل��ي يف لبنان يتأثر بالص��راع اإلقليمي
والدويل ،وهنا نلحظ عدة مش��اهد من ه��ذا الصراع تدور
كلها حول ثالثة أطراف هي :إيران أمريكا وسوريا:
أوالً :أمريكا:

فبع���د أحداث احلادي عش���ر من س���بتمبر ح َّولت
الواليات املتحدة وجهتها إلى التحالف مع الشيعة في
حملتها لتأديب املنطقة التي أخرجت هؤالء اإلرهابيني
وفق النظرة األمريكي���ة ،-ووصفت وزيرة اخلارجيةاألمريكي���ة الس���ابقة كولندليزا رايس ه���ذه املنطقة
باملوبوءة(((.
وتكالبت مراكز الدراس���ات األمريكية على التوصية
بضرورة التحالف مع الش���يعة ،ويع���رض ولي نصر(((
وهو أكادميي أمريكي من أصل إيراني شيعي ،ومديرمركز الدراس���ات اإليرانية ف���ي الواليات املتحدة -في
كتابه صحوة الشيعة الصادر في عام 2007م لتأثير الغزو
األمريكي ألفغانستان والعراق في صعود الشيعة؛ إذ كان
الغزو في حقيقته انتصا ًرا إيران ًّيا وشيع ًّيا ،وتش ّكلت في
أعقابه صحوة شيعية ش���ملت العالم اإلسالمي ،وأدت
بطبيعة احلال إلى نزاعات وأزمات طائفية على امتداد
العالم اإلس�ل�امي ،أعادت مرحل���ة البحث في التاريخ
اإلسالمي وتش ُّكل ِ
الف َرق والطوائف.
أن الواليات املتحدة تخطئ إذا
ويرى هذا الباح���ث ّ
ل���م تأخذ بع�ي�ن االعتبار واقع املنطق���ة اجلديد ،أال
وهو تنامي نفوذ الش���يعة ،وإزاحتهم للنظام الذي كان
س���ائ ًدا طيلة عقود ،والذي يق���وم على هيمنة أنظمة
سن ّية مستب ّدة ،قامت مبمارسة القمع والتمييز الديني
(وأحيا ًن���ا العنص���ري) ،ض ّد أقلياتها الش���يع ّية ،تلك
((( جزء من احلوار الذي دار مس���اء األربعاء  19أكتوبر 2005م بني رايس
وأعضاء جلنة الشئون اخلارجية في مجلس الشيوخ ،نق ً
ال عن صحيفة
الشرق األوسط الصادرة في  22أكتوبر 2005م.
((( صحوة الشيعة ،ولي نصر ،ترجمة سامي الكعكي ،دار الكتاب العربي،
بيروت ،الطبعة األولى2007 ،م.
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األقلي���ات الت���ي أصبحت اليوم في ع���دد من الدول
العربية -كالع���راق ولبنان والبحرين -أكثريات تطالب
بحقّها في مزيد من املش���اركة السياسية ،إن لم يكن
بحكم البلد كك ّل:
حيث يتقاسم اليوم الشيعة واألكراد احلكم فعل ًّيا في
العراق امل ُ َف ْد َرل.
وفي لبنان حيث لم يعلن حزب الله علنًا بعد مطالبته
باملثالثة ،ولك ّنه مطل���ب ميكن إعالنه حني يأتي وقته،
وحيث يكتفي احلزب اليوم باملماطلة مبزيد من املشاركة
في احلياة السياسية ،وفي آليات اتخاذ القرار الداخلي
واخلارجي للبنان ،أي مشاركة الشيعة بشكل أكبر في
احلكم ،ما يعني تقليص نفوذ األكثر ّيتني الباقيتني ،أي:
املارونية التي حكمت منذ االس���تقالل وحتى احلرب
األهلية عام 1975م ،والس���ن ّية التي حكمت منذ انتهاء
تل���ك احلرب مع إعالن اتف���اق الطائف ،وحتى مقتل
رفيق احلريري الذي ميكن أن يكون أحد أسباب عملية
أيضا -تغيير موازين القوى
االغتيال تلك -ومن نتائجها ً
الداخلية واإلقليمية ملصلحة الشيعة.
م���ع العلم أن هذا الباحث األمريكي من أصل إيراني
قد كتب ملخص هذا الكالم في أعقاب هجمات احلادي
عش���ر من س���بتمبر ،في مقال له بإح���دى الدوريات
موجهة لإلدارة األمريكية.
األمريكية الشهيرة كنصيحة َّ
ولك��ن كي��ف نتع��رف عل��ى األه��داف االس��تراتيجية
األمريكية اجلديدة يف املنطقة يف عهد أوباما؟

حتت عنوان إعادة تعريف األولويات االس���تراتيجية
األمريكية كت���ب كيهان بارغيزار األس���تاذ الزائر في
جامعة هارفارد ،وأس���تاذ العالق���ات الدولية بجامعة
أزاد اإلس�ل�امية بطهران((( يق���ول« :إن األزمات في
((( في مقال حتت عنوان (إيران والش���رق األوس���ط واألمن العاملي) نُشر
بدورية  ortadogu etutleriعدد يوليو 2009م ،ونشره تقرير واشنطن
في  11أكتوبر 2009م.
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العراق وأفغانس���تان ولبنان ق���د زادت أهمية قضايا
الش���رق األوس���ط وارتباطه باألمن العاملي من خالل
أمرين :األول عن طريق تغيير دور الفاعلني اإلقليميني
والدوليني .والثاني عن طريق تغيير طبيعة التهديدات
األمنية».
وفيم���ا يتعلق بتغيي���ر دور الفاعلني على املس���توى
اإلقليم���ي يَعتب���ر الكاتب أن األزم���ات اإلقليمية قد
أنتجت تغييرات جيوبولوتيكية في جانبني أساس���يني
األول :ترابط التطورات السياسية في الدول اإلقليمية،
أي تطور سياس���ي في ٍ
بلد ما التأثير على
فمن شأن ّ
البلدان األخرى .والثاني :التحول في الدور التقليدي،
والنفوذ واملصالح اخلاصة بالفاعلني اإلقليميني ،وغير
اإلقليميني.
وبالنس���بة للجانب األول يرى بارغي���زار أن األزمة
أدت إلى ارتب���اط القضايا األفغاني���ة باألوضاع في
الشرق األوسط .وقد أ َّدى صعود اجلماعات الشيعية
إلى الس���لطة في العراق ،ومطالب احلكومة الشيعية
العراقية املس���تمرة ببناء عالقات وثيقة مع إيران إلى
زيادة دور إيران ليس فقط في الديناميات السياس���ية
العراقي���ة ،بل في عموم العال���م العربي ،وخاصة في
لبنان.
وي���رى إلياس حنا((( أنه ميكن استش���راف أهداف
االس���تراتيجية األمريكية ألوباما في الشرق األوسط

فيما يلي:

 -1أولوية احلل الفلس���طيني الذي سيس���اهم في
احلل اإليراني.
 -2تغيير صورة أمريكا في املنطقة.
 -3ضرورة إيجاد استراتيجية خروج مش ِّرفة ألمريكا
من أفغانستان.
 -4حل املعضلة النووية اإليرانية ،خاصة السالح النووي،
وطريقة التوفيق بينها وطمأنة كل من إسرائيل والعرب.
((( صحيفة الشرق األوسط ،عدد  7 ،11149يونيو 2009م.
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 -5إيجاد اس���تراتيجية بديلة ق���د تكون عنيفة إذا
فشل البعد الدبلوماسي.
وترتكز هذه االس���تراتيجية على ثالث دول :تركيا
والسعودية ومصر ،أما إسرائيل فهي قوة في اجليب.
ومتثل لبنان ف���ي االس���تراتيجية األمريكية بُعدين
رئيس�ي�ن :أولهما :أنه منطلق لتهديد أمن إس���رائيل.
وثانيهم���ا :أن أرض���ه أصبح���ت م���أ ًوى لإلرهابيني
بالتعري���ف الغرب���ي -ومالذًا جلماعات إس�ل�اميةيُشتبه في ارتباطها بالقاعدة ،خاصة داخل املخيمات
الفلسطينية وفي املناطق السنية.
ثانيًا :إيران:

مهما في
تبدو لبنان في االستراجتية اإليرانية بُع ًدا ًّ
حتقي���ق أهدافها البعيدة واملتمثلة في بس���ط نفوذها
وهيمنها على املنطقة ،وحده األدنى هو أن يكون إليران
الدور الرئيس في تش���كيل أمن املنطق���ة ،ويكون لها
نصيب األسد في معادلة توازن القوى في اخلليج.
وينقل السيد زهره عن كيهان بارزيجار ،وهو أستاذ
بجامعة آزاد اإلسالمية اإليرانية قوله :إن اندالع الثورة
اإليراني���ة في ع���ام 1979م كان بطبيعة احلال نقطة
التحول الكبرى في اجتاه استغالل العامل الشيعي في
شجعت الثورةُ
سياسة إيران اخلارجية .وقبل كل شيءَّ ،
الشيع َة على أن يع ِّبروا عن هويتهم املتميزة باملقارنة مع
الهويات األخرى.
لكن وجود النظام الشيعي في العراق ،والسياسات
القمعي���ة في ال���دول العربية حال���ت لفترة طويلة
دون االس���تفادة من العامل الش���يعي في السياسة
اخلارجية اإليرانية.
ويسجل الكاتب أنه من منطلق فلسفتها األيديولوجية،
حاولت الثورة اإلس�ل�امية تغيير الوض���ع القائم في
املنطقة بوس���ائل معروفة .وكان العنصر األساس هنا
مهمش���ة في بلدانها
هو القوى الش���يعية التي ظلت َّ
السنية.
التقرير االسرتاتيجي السابع

األبعاد احمللية واإلقليمية والدولية لالنتخابات اللبنانية

مضمون تقري���ر البعثة؛ حيث أش���ار ه���ذا التقرير
إل���ى الدور اإليراني في الس���احة اللبنانية قائ ً
ال« :إن
عالق���ات إيران مع لبنان متر عب���ر حزب الله ،وليس
عبر احلكومة ،وإن احلزب يش��� ِّكل الركيزة األساسية
للتحالف االستراتيجي السوري  -اإليراني ،وإن سالح
احلزب مينحه القدرة على ضرب إس���رائيل في حال
تعرضت املصالح احليوية الس���ورية أو اإليرانية ألي
تهديد أو خطر».

واعتبرت الدراس���ة أن الصراع بني القوى الشيعية
والسنية في املنطقة اليوم هو نتاج لصعود الشيعة في
العراق وفي املنطقة ،وأن ميزان القوة السياس���ية في
املنطقة قد حتول لصالح الشيعة .ويقول كاتب الدراسة:
«إن مخاوف دول املنطقة من هالل ش���يعي مبنية على
بعض احلقائق :أهمها أن التحالف اإليراني مع القوى
الشيعية سوف يُ ِخ ّل مبوازين القوى السياسية في دول
ويهدد السيطرة السنية
املنطقة،
ِّ
قب���ل االنتخاب���ات اللبناني���ة بأي���ام قليلة نقلت
على مقاليد السلطة واحلكم في
وكالة األنباء اإليراني���ة إيرنا تعلي ًقا باحلرف
هذه الدول»(((.
يق���ول« :إن انتص���ار مش���روع إي���ران يف لبن���ان
س���يعطي إش���ارة الب���دء النتصاره���ا يف ّ
كل
مكان!!».

قبل االنتخابات اللبنانية بأيام
قليلة نقلت وكالة األنباء اإليرانية
إيرنا تعليقًا باحلرف يقول« :إن
انتصار مش���روع إيران في لبنان سيعطي إشارة البدء
النتصارها في ك ّل مكان!!»(((.

جديد(((

وبعده بأيام قليلة كش���ف تقرير فرنس���ي
يحمل عنوان «إيران والتوازن اجلغرافي -السياس���ي
في الش���رق األوس���ط» ،وهو بحث مهم يقع في أكثر
من مائتي صفحة ،أعدته بعثة برملانية ضمت  15نائ ًبا
فرنس ًّيا من مختلف االجتاهات السياسية برئاسة جان
– لوي بيانكو .وقد تش���كلت هذه البعثة بقرار صادر
عن جلنة الش���ئون اخلارجية ف���ي اجلمعية الوطنية
الفرنسية ،واس���تغرق عملها  10أشهر ،زارت خاللها
إيران وس���وريا ،واإلمارات العربية املتحدة ،والبحرين
واألراضي الفلس���طينية احملتلة وإس���رائيل ،والتقت
عد ًدا كبي ًرا من املس���ئولني في هذه الدول ،كما التقت
مسئولني ودبلوماس���يني وخبراء فرنس���يني وأجانب
معنيني بامللف اإليراني.
ه���ذه العناصر كله���ا تُضفي أهمي���ة خاصة على
((( أخبار اخلليج ،اخلميس 2009/10/ 29م.
((( وكالة األنباء اإليرانية «إيرنا»2009/5/ 21 ،م.
((( صحيفة الوطن الكويتية 2009/6/5م.
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وذكر التقرير أن حزب الله يقوم
ٍ
أراض في جنوب
حال ًيا بش���راء
شرق لبنان ،بدعم مالي إيراني؛
من أجل إيجاد تواصل بني شيعة
اجلنوب وشيعة البقاع.

وأوض���ح أن إيران متلك حال ًيا نف���وذًا في صفوف
الشيعة اللبنانيني ،لكن التحالف بني حزب الله والعماد
ميش���ال عون قد يساعد اإليرانيني على توسيع نطاق
نفوذهم ليشمل املناطق املسيحية.
وكش���ف التقرير أن هدف إيران في لبنان هو إيجاد
توازن جديد بني الطوائف ملصلحة الطائفة الش���يعية؛
بحيث يرافق ذلك تعزيز النفوذ السياسي الشيعي في
لبنان.
ونق���ل التقرير عن مس���ئول إيراني ب���ارز هو علي
أهاني السفير السابق في باريس والقريب من مرشد
اجلمهورية اإليرانية علي خامنئي قوله :ليس ممكنًا أن
يح���دث أي تقدم في لبنان إذا ما ظل البعض في هذا
البلد يرفض اإلقرار بحدوث تغيير في موازين القوى
بني مختلف املجموعات التي يتكون منها لبنان.
لقد حاولت إي���ران جني ثمار غرس���ها في لبنان،
واختارت اللحظة املناسبة لذلك ،وهي اشتعال التوتر
بينها وبني الواليات املتحدة على خلفية تقسيم الغنائم
بينهما ،وس���ارعت إيران في التحرك ،محاولة إظهار

273

الباب الرابع  :العامل اإلسالمي

أوراقها في لعبة الش���د واجلذب م���ع أمريكا ،فهناك
النفط وخطوط نقله ،وهناك ورقة االنتحاريني الذين
ميكن إرسالهم إلى دول مختلفة ،وإحداث القالقل في
أيضا أفغانس���تان وطائفة الهزارة
هذه الدول ،وهناك ً
الش���يعية ،والصلة ب�ي�ن املخاب���رات اإليرانية وبعض
أيضا شيعة اخلليج والتأثير
زعماء الطاجيك ،وهناك ً
اإليران���ي عليهم ،وهن���اك الورقة العراقية وش���يعة
اجلنوب ،باإلضافة إلى الورقة الس���ورية ،فض ً
ال عن
الورقة الفلسطينية املتمثلة في دعم حماس بعد فوزها
في االنتخابات ،وأخطر ه���ذه الورقات على اإلطالق
هي ورقة لبنان وحزب الله.

ولبنان ميثل للحكم السوري أهمية أكثر من اجلوالن،
فهو مبثابة رأس حربة ملشروعه وطموحاته اإلقليمية،
فأوضاع لبنان واستقراره ته ّم أطرافًا عديدة ،فالقدرة
عل���ى التحكم في هذه األوضاع جتعل س���وريا مبثابة
مح���ط أنظار كثير م���ن القوى اإلقليمي���ة والدولية.
ففي عام 1975م طلب كس���ينجر وبتشجيع إسرائيلي
من حافظ األس���د دخول القوات السورية إلى لبنان؛
للتصدي للهيمنة الفلس���طينية اإلسالمية على لبنان
بعد هزمية حزب الكتائب أمام املقاومة الفلس���طينية
في احلرب الدائرة هناك.
ولكن ورقة لبنان بداخلها أوراق أخرى مهمة بالنسبة
للحكم السوري مثل :حزب الله ،وسوق العمل اللبناني
الذي يش���غله حوالي مليون عامل س���وري ،وعموالت
الش���خصيات السورية ذات النفوذ من أرباح الشركات
اللبنانية.

إيران تري���د االحتفاظ ببرنامجها الن���ووي الذي هو
طريقها الف َّعال لكي تتبوأ مركز القوة العاملية؛ لذلك فإنها
باتت تف ِّعل أوراقها في املنطقة ،خاصة
في مناطقها الرخوة بد ًءا من العراق،
إي���ران تري���د االحتف���اظ بربناجمه���ا
ومرو ًرا باليمن ،وانتهاء بلبنان.
الفعال لكي
النووي ال���ذي هو طريقها َّ
ثالثًا :سوريا:

تتبوأ مركز القوة العاملية؛ لذلك فإنها
تفعل أوراقها يف املنطقة ،خاصة
باتت ِّ
يف مناطقه���ا الرخوة ب���د ًءا من العراق،
ومرو ًرا باليمن ،وانتهاء بلبنان.

إن احللم بإعادة دولة الشام -كما
كانت عليه في القرون السالفة -هو
أمر ظل يداعب حكام دمش���ق؛ إذ
بواس���طة هذا الدور تلعب س���وريا دو ًرا إقليم ًّيا ليس
داخل نطاقها احلدودي الضيق ،ولكن ميتد ليش���مل
لبنان واألردن ،ومن ثَم حاول احلكم الس���وري امتالك
أوراق سياس���ية تك���ون مبثابة أداة يت���م من خاللها
االعتراف به مبقتضاها وبدوره املتنامي.
ولعل املثال األب���رز في ذلك حتالفه مع أمريكا ضد
العراق في ح���رب اخلليج الثاني���ة ،ومبقتضاه قبض
تفويضا أمريك ًّيا دول ًّيا حلسم األمور لصالح سورية في
ً
لبنان ،وهو ما حدث عندما تدخلت القوات الس���ورية،
وأخرجت العماد ميش���يل عون من قصر الرئاس���ة،
احتجاجا دول ًّيا كما
وأطاحت ب���ه دون أن يثير تدخلها
ً
جرت العادة في مثل هذه األمور.

274

اعتم��د احلك��م الس��وري عل��ى عدة
أدوات لزيادة مساحة نفوذه وتأثريه يف
لبنان منها:

 -1أذرع املخابرات الطويلة ،والتي
تصل إلى عدد كبير من التنفيذيني،
وضب���اط اجلي���ش ،واألم���ن العام
اللبناني من جميع الطوائف ،وتهديدهم مبلفات مالية
وأخالقية وغيرها.

 -2االغتي���االت واالعتقاالت واخلطف ضد كل من
تبدو منه نزعة للتمرد على النفوذ السوري.
 -3بث روح الف ُْر َقة داخل الطائفة الواحدة ،وتشجيع
االنقسامات ،وتعدد الزعامات.
 -4ولكن مع نهاية التس���عينيات وب���روز قوة حزب
الله تراجع الدور السياس���ي السوري في لبنان نسب ًّيا
لصالح إيران ،ولكن التحالف بينهما يجعل ورقة حزب
الله تعمل لصالح الطرفني ،وليس لطرف واحد ،ولكن
يبقى حزب الله في النهاية صنيعة إيرانية.
التقرير االسرتاتيجي السابع
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االنتخابات اللبنانية
وتفاعالت الداخل واخلارج
في يوم السابع من يونيو كان املوعد مع االنتخابات
النيابي���ة اللبنانية التي ينتظرها اجلميع ،وبدا أنه كما
ُو ِج��� َد تنافس داخلي وصراع ب�ي�ن الطوائف ،وصراع
داخل كل طائفة من الطيف اللبناني ،اش���تد الصراع
أيضا في لبنان ،سواء من التحالف
اإلقليمي وجتلياته ً
اإليراني السوري ،أو الهيمنة األمريكية؛ حيث يريد كل
طرف أن يُثبت للطرف اآلخ���ر أن ورقة لبنان الزالت
في جعبته.
وكانت النتيجة هي فوز األغلبية الس���ابقة (املؤلفة
من زعيم غالبية الس ّنة سعد احلريري ،وزعيم غالبية
الدروز وليد جنبالط ،وحزب الكتائب والقوات اللبنانية
املم ِّث ِلني لقرابة نصف املس���يحيني) ،بـ  71مقع ًدا من
أص���ل  .128بينما األقلية الس���ابقة (حتالف  8آذار/
مارس ،املؤلف من حزب الله وحركة أمل الش���يعيتَينْ ،
وقرابة نصف املسيحيني كما مت ّثلهم مجموعة ميشيل
عون) ،ظلت أقلية ،فنالت  57مقع ًدا.
أن امليول االنتخابية كانت محسومة متا ًما
والالفت ّ
عند الطوائف املسلمة ،فص ّوت الس ّنة ملرشحيهم بنسبة
تتجاوز  ،%88والشيعة بنسبة  ،%90والدروز بنسبة %92
ولكن امليول كش���فت ،في الوقت ذاته ،عن انقسام في
ّ
صفوف املجموعات املسيحية املتنازعة ،بحيث آل إلى
الس���نة والدروز أمر ترجيح فريقي الكتائب والقوات
اللبنانية حلفاء  14مارس ،وتولى الشيعة دعم مرشحي
اجلنرال عون املس���يحيني ،وإن كان مسيحيو  14آذار
قد حازوا على  %58من أصوات املس���يحيني ،في حني
حصل مسيحيو املعارضة على نسبة  %42من أصوات
املسيحيني في لبنان.
ويش��� ِّبه إلياس

حنا(((

هذه االنتخابات في املناطق

(1) http://www.aljazeera.net/NR/exeres/2E4D2D88-4C134E32-A797-95E3C79484D3.htm
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السنية والشيعية في لبنان بأنها أشبه بالتعيني ،بينما
جرت املعركة احلقيقية في مناطق املسيحيني.
مغزى هذه النتيجة:

يدعي احلزب يحوز
 -1أن سالح حزب الله ليس كما َّ
إجماع اللبنانيني ،بل هو ش���به إجماع داخل الطائفة
الش���يعية ،بينما هو مرفوض من غالبية س���احقة من
السنة ،وحوالي أكثر من نصف املسيحيني على األقل.
 -2تراجع واضح لنفوذ اجلنرال ميشيل عون داخل
طائفته املارونية؛ فقد رسب في االنتخابات أربع وزراء
من الوزراء احملس���وبني عليه ،وتراجعت كتلته من 35
نائ ًب���ا في البرملان املاضي إلى  24نائ ًبا مس���يح ًّيا في
اجلديد ،وبذلك تسقط نظرية عون ،والتي مأل الدنيا
بها صراخً ا من أنه ميثل الكتلة األكبر بني املسيحيني.
 -3جناح احلريري املنقطع النظير في جتميع أكثرية
ساحقة من أهل السنة حوله ،وعمله على ترضية معظم
التكت�ل�ات والزعامات الس���نية ،خاصة في طرابلس،
سواء باملال أو الوعد باملشاركة في صنع القرار داخل
السنة.
 -4إحباط املش����روع اإليراني للبن����ان الذي يقوم على
إعطاء املس����يحيني مزي ًدا من الصالحيات الرئاسية في
مقابل إعطاء رئاس����ة الوزراء إلى الشيعة ،أو على األقل
إبقاء س��ل�اح حزب الله بعي ًدا ع����ن التجاذبات الداخلية
اللبنانية.
وبالرغ��م من ه��ذه النتيجة فقد فش��ل حتال��ف  14آذار
يف اس��تثمار هذا النجاح ،وترمجته على األرض يف ش��كل
حكومة تدير األمور اللبنانية وذلك لعاملني:

 -1تلويح حزب الله وحلفائه بالعودة إلى لغة السالح،
وتكرار أحداث السابع من أيار عند اجتياح ميليشيات
احلزب للمناطق السنية في بيروت.
 -2انس���حاب الدروز من التحالف ،واحلملة العنيفة
الت���ي أطلقها زعيمه���م جنبالط على الس���نة ،وعلى
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مسيحيي الرابع عشر من آذار ،هذا املوقف مبصطلح
اللبنانيني إعادة للتموضع ،بعد أن ش���عر جنبالط أن
الطرف األقوى في املعادلة الداخلية هم الشيعة ،وأن
بوادر النصر تلوح في األفق إقليم ًّيا لصالح إيران.
وقد اضط���رت قوى األكثرية إل���ى الرضوخ لألمر
الواقع ،واملوافقة على تش���كيل حكوم���ة أُطلق عليها
حكومة الوحدة الوطنية ،تتيح للمعارضة الثلث ،بينما
جتعل للرئيس املس���يحي حصة قادرة على عرقلة أي
ق���رار حكومي بصيغ���ة  ،5 + 10 + 15وهذا يعني أن
الرئي���س املاروني ،والتحالف املعارض الذي يس���يطر
عليه الش���يعة وع���ون قادرون عل���ى تعطيل احلكومة
واحلد من دورها.
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ولكن تش���كيل احلكومة ظل متعث ًرا حتى كتابة هذه
السطور بسبب ظاهري ،وهو إصرار عون على مطالبه
التعجيزية.
ولكن األس���باب اخلارجية تبدو أكثر تعقي ًدا ،فبما
أن احملادث���ات النووية ب�ي�ن إيران وال���دول الغربية
متعثرة ،فإن تش���كيل احلكومة اللبنانية س���وف يتعثر
ويتأخر ،حتى ولو متت املصاحلة الس���عودية السورية،
أو الس���ورية األمريكية؛ فحزب الله القوة األكبر على
الساحة اللبنانية سيعرقل تشكيل هذه احلكومة بتركه
العنان حلليفه عون كي يضع ش���روطه على الطاولة،
ولكنه مس���تعد للضغط عليه كم���ا فعل بالدوحة حني
تس���تقر إيران على صيغة محددة بالنسبة لبرنامجها
النووي في اتفاقها مع الغرب.

التقرير االسرتاتيجي السابع
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معلومات إضافية
نص «اتفاق الدوحة» بني الفرقاء اللبنانيني:
فيما يلي نص «اتفاق الدوحة» الذي مت التوصل إليه يوم األربعاء  21مايو 2008م حلل األزمة السياس���ية في
لبنان بني املواالة واملعارضة واملستمرة منذ  18شه ًرا:
«أو ًال :اتفق األطراف على أن يدعو رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري املجلس لالنعقاد خالل  24س���اعة
طبقًا للقواعد املتبعة لالنتخاب ،واالتفاق على اختيار العماد ميش���يل سليمان لرئاسة اجلمهورية ،عل ًما بأن هذا
هو األسلوب األمثل من الناحية الدستورية في هذه الظروف االستثنائية.
ثانيًا :تش���كيل حكومة وحدة وطنية لبنانية من  30وزي ًرا توزع على  16لألكثرية ،و 11للمعارضة ،و 3للرئيس،
وتتعهد كافة األطراف مبقتضى هذا االتفاق بعدم االستقالة ،أو إعاقة عمل احلكومة.
ثالثًا :اعتماد القضاء طبقًا لقانون  1960كدائرة انتخابية في لبنان؛ بحيث يبقى قضاءا (مرجعيون وحصبيا) دائرة
واحدة ،وكذلك قطاع (الهرمل والبقاع الغربي راشية) ،وفيما يتعلق ببيروت سيتم تقسيمها على الوجه التالي:
الدائرة األولى (األشرفية ،رميل ،الصيفي) .الثانية (الباشورة ،املدور ،املرفأ).
الثالثة (ميناء احلصن ،عني املريثا ،املزرعة ،املصطبة ،رأس بيروت ،زقاق البالط).
املوافقة على إحالة بنود اإلصالحات الواردة في اقتراح هذا القانون احملال إلى املجلس النيابي ،والذي أعدته
اللجنة الوطنية إلعداد قانون االنتخابات برئاسة الوزير فؤاد بطرس ملناقشته ودراسته ،وفقًا لألصول املتبعة.
رابعًا :وتنفيذًا لنص اتفاق بيروت (السابق) املشار إليه في الفقرتني الرابعة واخلامسة واللتني نصتا على اتفاق
األطراف على:
 -1يتعهد األطراف بعدم العودة إلى استخدام السالح لتحقيق مكاسب سياسية.
 -2إطالق احلوار حول تعزيز سلطات الدولة اللبنانية بني كافة التنظيمات السياسية لسيادة هذه السلطة على
أمن األراضي اللبنانية ،مبا يضمن أمن الدولة واللبنانيني.
وبذلك مت إطالق احلوار في الدوحة ،ومت االتفاق على حظر اللجوء إلى استخدام السالح ،أو العنف حتت أي
ظرف ،أو أ ًّيا كان الغرض من ذلك ،أو االحتكام إليه فيما قد يطرأ مبا يضمن عدم اخلروج على الشراكة الوطنية
القائمة على تصميم عيش اللبنانيني في إطار نظام دميقراطي ،وحصر السلطة األمنية والعسكرية على اللبنانيني
واملقيمني في يد الدولة ،مبا يضمن س�ل�امة اللبنانيني كافة ،وتتعهد األطراف بذلك ،وبتطبيق القانون ،واحترام
س���يادة الدولة بحي���ث ال تكون هناك مناطق يلوذ فيها الفارون الهاربون من وج���ه العدالة ،وتقدمي كل من يقوم
بانتهاك جرائم للقضاء اللبناني ،ويتم االعتراف بالرئيس فور انتخابه ،وتش���كيل حكومة الوحدة وطنية مبشاركة
اجلامعة العربية ،ومبا يعزز الثقة بني اللبنانيني.
خامسًا :إعادة تأكيد التزام القيادات السياسية اللبنانية على وقف لغة التخوين أو التحريض السياسي أو املذهبي
على الفور ،وتتولى اللجنة الوزارية العربية إيداع هذا االتفاق لدى األمانة العامة للجامعة مبجرد التوقيع.
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وقد مت التوقيع على هذا االتفاق في مدينة الدوحة يوم 2008/5/21م من قبل القيادات السياس���ية اللبنانية
املشاركة في املؤمتر بحضور رئيس اللجنة العربية الوزارية وأعضائها».
املصدر :موقع إسالم أون الين ،انظر الرابط:
http://www.islamonline.net/servlet/Satellite?c=ArticleA_C&cid=1209357788485&pagename=Zone-Arabic-News/NWALayout

***

توزيع املقاعد يف انتخابات جملس النواب اللبنانية 2009م (حبسب الطائفة)

إمجايل
املقاعد

املوارنة

السنة

الشيعة

روم
أرثوذكس

دروز

أرمن
أرثوذكس

أرمن
كاثوليك

روم
كاثوليك

العلويون

بروتستانت

أقليات
أخرى

128

34

27

27

14

8

5

1

8

2

1

1










































مصدر األرقام يف اجلدول :موقع الهيئة الوطنية اخلاصة بقانون االنتخابات النيابية
http://www.elections-lebanon.org
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األبعاد احمللية واإلقليمية والدولية لالنتخابات اللبنانية

كيفية توزع املقاعد بني األحزاب يف الربملان اللبناني:

املصدر:

جريدة الشرق األوسط ،العدد  11305بتاريخ 2009/11/10م.
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