
سوریه و لبنان، این احساس قوت بیشترى گرفت. بدین 
طریق موقعیت نخست وزیر سنى کمى قدرتمند شد. 
با حضور رهبرى مقاومت فلس��طین در لبن��ان بعد از 
جنگ اردن و با اس��تعانت از قدرت نظامى آنان، قدرت 
اهل سنت بسیار بیشتر ش��د که همین احساس قوت 
مس��لمانان و ضعف مارونى ها باعث تشکیل نیروهاى 
فاالنژ حزب »کتائب« به رهبرى »پیر جمیل« و »القوات 
اللبنانیه« به فرماندهى فرزندش »بشیر جمیل« و نیز 
گروه نظامى »نمور االحرار« توسط »کمیل شمعون« 
رئیس جمهور اسبق لبنان شد و مقدمات جنگ داخلى 

لبنان ایجاد شد.
اما شیعیان لبنان که به طور طبیعى باید مورد حمایت 
ایران به عنوان کشور شیعه مذهب قرار مى گرفتند، به 
علت وابستگى رضاشاه و محمدرضا شاه به کشورهاى 
استعمارگر نصیبى از پش��تیبانى آنان نداشتند، بلکه 
ش��اه ایران روابط صمیمانه اى با پی��ر جمیل و کمیل 
ش��معون مارونى- که آن��ان نیز مزدوران کش��ورهاى 
غربى بودند- داش��ت و حتى در جن��گ داخلى لبنان، 
با ارس��ال اس��لحه و مهمات از فاالنژ ها علیه مسلمانان 
حمایت مى کرد! آقاى سیدموسى صدر- که خداى او را 
بازگرداند- با تأسیس »مجلس اعالى شیعه« در سال 
١٩٦٧ میالدى، در جهت جمع آورى نخبگان ش��یعه 
تالش کرد. ایشان همچنین در سال ١٩٧٤ میالدى با 
تشکیل »حرکه المحرومین«، حرکت گسترده اى براى 
مطالبه حقوق شیعیان به راه انداخت و در سال ١٩٧٥ 
میالدى سازمان نظامى »امل« را تشکیل داد تا نیروهاى 
جوان شیعه گرویده به احزاب چپ و راست لبنان و نیز 
برخي گروه هاى فلسطینى را، در یک تشکیالت مسلح 
جمع آورى کند، لیکن »مجلس اعالى ش��یعه« از نظر 
قانونى زیرمجموعه نخست وزیرى و سازمان »امل« از 
نظر پشتیبانى مالى و تسلیحاتى به طور کامل زیر نظر 
سازمان »الفتح« فلسطینى بودند و همین کار ایشان را 

قدري دشوار مي کرد.
پس از تشکیل سازمان »امل« و تشکیالتی 
که به آن اشلاره کردید، انقالب اسلالمی به 
پیلروزی رسلید. پیلروزی مردم ایلران در 

انقالب سال ۵۷ بر گروه های شیعه چه تأثیری 
داشت؟

با آغاز نهضت اسالمى و شروع راهپیمایى هاى مردمى به 
رهبرى حضرت امام خمینى )رضوان اهلل علیه( در ایران 
و پیروزى انقالب اسالمى، احساس افتخار و غرور ویژه اى 
در میان شیعیان لبنان ایجاد شد و براى خود در مقابل 
طوایف دیگر، حامى و پشتیبانى قدرتمند یافتند. اگرچه 
حضرت امام )رضوان اهلل علیه( پیشواى عموم شیعیان 
بلکه دلسوز تمام مسلمانان و حتى خواهان عدالت براى 
همه مستضعفان جهان بودند ولى چون ایشان در درجه 
اول مرجع اعالى شیعه بودند، لذا شیعیان لبنان ایشان 
را پناه و منشأ امید براى رفع کاستى هاى مزمن و تاریخى 
خود دانستند و دلبسته به ایشان شدند. با این حال چون 
پایه ارگان هاى سیاسى و نظامى شیعه که توسط آقاى 
سیدموس��ى صدر بر اس��اس تعامل در چارچوب رژیم 
حاکم لبنان تنظیم شده بود و با ناپدید شدن مؤسس 
آن مجموعه ماه ها قبل از پیروزى انقالب اسالمى و نیز 
به علت سیطره مجموعه هاى وابسته به سیستم حاکم 
بر این ارگان ها، نوعي نابساماني در سطوح مختلف این 
مجموعه ها به وجود آمد. داس��تان از ای��ن قرار بود که 
طیفى از آنان خود را مهره ه��اى حکومت وقت لبنان 
مى دانستند و مجموعه هاى زیادى از اعضاى »مجلس 
اعالى شیعه« و بالخصوص سازمان »امل« رهبرى امام 
خمینى را پذیرفتند و خود را جزئى از سربازان نهضت 
اسالمى ایشان دانستند. این دوگانگي، در فرآیندهاي 

بعدي مربوط به شیعیان خود را بیشتر نشان داد.
و ظاهراً تشکیل حزب اهلل هم در همین فرآیند 

روي داد. این طور نیست؟
همین طور است. با حمله رژیم صهیونیستى به لبنان 
در سال ١٩٨٢ میالدى و شرکت رئیس سازمان امل در 
»لجنه اإلنقاذ« امریکایى در کنار بشیر جمیل و سپس 
عضویت در کابینه هاى متعدد امین جمیل، گروه هاى 
متدین و مخالف روش ریاست امل مسیر خود را از این 
سازمان جدا کرده و با اتحاد با مجموعه هایى از »حزب 
الدعوه« لبنان به رهبرى سیدمحمدحسین فضل اهلل، 
»حزب اهلل« را تأس��یس کردند که دقیقاً مسیر آن در 

جهت مقابله با رژیم مارونى لبنان در کنار جنگیدن با 
اشغالگران صهیونیست و مبارزه با امریکاى جنایتکار 
تعیین شد و شعار آن »الثوره اإلسالمیه فى لبنان« اعالم 
شد. هزاران نفر از مردم و نیز نیروهاى شیعه وابسته به 
سازمان هاى فلسطینى- که با شکست مقاومت فلسطین 
و خروج رهبران آن از لبنان پشتوانه خود را از دست داده 
بودند که از جمله آنان شهید عماد مغنیه بود- به صفوف 
آنان پیوستند و با پشتیبانى س��پاه پاسداران که براى 
مشارکت در رزم با صهیونیست هاى جنایتکار به سوریه 
و لبنان آم��ده بودند، آمادگى نظامى الزم را به دس��ت 
آوردند و پس از سال ها مجاهدت خالصانه و مقاومت در 
مقابل توطئه هاى گوناگون، در نهایت رژیم صهیونیست 
ذلیالنه خاک لبنان را بدون هیچ قید و شرطى ترک کرد 
و براى نخستین بار، ارتش شکس��ت ناپذیر اسرائیل به 

شکست سهمگین خود اعتراف کرد!
به عنوان جملله معترضه، املام خمیني در 
ماجراي ربایش امام موسلي صدر تا چه حد 
نسبت به این رویداد حساسیت نشان دادند؟ 
اگرچله در این بلاره زیاد صحبت شلده اما 
شنیدن خاطرات شلما در این فقره، براي ما 

مغتنم است.
آقاي سیدموس��ى صدر در بحبوحه ایام مبارزات ملت 
مسلمان ایران به رهبري امام خمیني )رضوان اهلل تعالي 
علیه( و در سفري به کشور لیبي، ناپدید شد. چند صباح 
بعد که امام خمیني به پاریس رفتند، از جمله کشورهایي 
که نماینده ویژه براي مالقات با امام فرستادند و اعالم 
آمادگي کردند که میزبان امام خمیني باش��ند و تمام 
امکانات کشورش��ان را در اختیار ایش��ان ق��رار دهند، 
کشورهاى لیبي و الجزایر بودند. در یکي از این دیدارها 
که اینجانب ترجمه از فارسي به عربي را به عهده داشتم 
)چون امام احتیاج به ترجمه از عربي به فارسي نداشتند( 
این موضوع مطرح شد. امام در بحبوحه رهبري نهضت 
ایران اهتمام خاصي به موضوع آقاي صدر داشتند، براي 
همین یک بار آقاي صادق قطب زاده را به لیبي فرستادند 
که موضوع را ب��ا مقامات آن کش��ور پیگیري کند ولي 
متأسفانه ایش��ان به جاي پیگیري موضوع آقاي صدر 

پس از پیروزی انقالب در ایران، هزاران 
نفر از ملردم و نیلز نیروهای شلیعه 
وابسته به سازمان های فلسطینی- که 
با شکست مقاومت فلسطین و خروج 
رهبران آن از لبنان پشلتوانه خود را 
از دسلت داده بودند که از جمله آنان 
شلهید عماد مغنیه بلود- به صفوف 
حزب اهلل پیوسلتند و  آمادگی نظامی 
الزم را به دست آوردند و پس از سال ها 
مجاهلدت خالصانله، در نهایت رژیم 
صهیونیسلت ذلیالنه خلاک لبنان را 
بدون هیچ قید و شلرطی ترک کرد و 
برای نخستین بار، اسرائیل به شکست 

سهمگین خود اعتراف کرد!

حزب اهلل با مقبولیت عمومی که دارد و 
با حضور قدرتمندش، می تواند پرچم 
مبارزه بلا فسلاد را بله دوش گرفته و 
همه سوءاسلتفاده کنندگان را سریعًا 
از صحنله بیلرون برانلد و نیز مسلیر 
طبیعی و تاریخی شلیعه کله دفاع از 
مظلومان و مطالبه حقوق مسلتمندان 
اسلت را به پیروی از سلاالر شهیدان 
حضلرت ابلا عبلد اهلل الحسلین)ع( 
و اصحلاب وفلادارش ادامله دهلد

 »شیعیان لبنان، از حاشیه تا متن قدرت در تاریخ معاصر« 
در گفت و شنود با حجت االسالم والمسلمین سیدصادق موسوي شیرازي

 حزب اهلل 
پرچم مبارزه با فساد را به دست می گیرد

مبلغ ٤0هزار دالر از مقام��ات لیبي دریافت کرد و 
بدون هیچ نتیجه اي بازگشت! وقتي من این موضوع 
را به اطالع امام رساندم ایشان خیلي ناراحت شدند. 
البته این شمه اي از رویکرد پیگیرانه امام نسبت به 

این ماجرا بود وگرنه تفصیل بیشتري دارد.
به موضلوع اصللي ایلن گفت و شلنود 
بازگردیم. پیلروزی مقاومت چه تأثیری 
در خط مشلی نیروهای سیاسلی لبنان 

گذاشت؟
شیعیان که بیش��ترین هزینه ها را در مسیر مبارزه 
داده بودند، با آزادى لبنان از یوغ رژیم صهیونیستى، 
احساس افتخار و غروري وصف ناشدنى کردند ولى 
در طرف دیگر آنان که زندگى ش��خصى و سیاسى 
خ��ود را در دوران حاکمیت س��وریه، به س��وریه و 
پس از اشغال لبنان توس��ط رژیم صهیونیستى به 
این رژیم وابسته کرده بودند، هستى و آینده خود 
را در خط��ر واقع��ى مى دیدند. از همی��ن رو به هر 
درى مى زدند تا شاید پیشینه س��یاه خود را پاک 
کنند! از آن جمله »ولید جنبالط« دروزى و »ایلى 
حبیقه« فرمانده القوات اللبنانیه و »سمیر جعجع« 
فرمانده دیگر القوات و »میشل عون« فرمانده ارتش 
لبنان، از مهره هاى مورد اعتماد »بش��یر جمیل« 
بودند که هرکدام به طریقى خود را به حافظ اس��د 
نزدیک ک��رده و مجدداً در خدمت سیاس��ت هاى 
سوریه قرار گرفتند. در این برهه رفیق حریرى- که 
لبنانى االصل ولى تابعیت عربستان سعودى را کسب 
کرده بود- به عنوان نماینده عربستان وارد میدان 
لبنان ش��د و حرکت خود را از طریق تقدیم بورس 
تحصیلى در خارج از کشور به جوانان نخبه لبنانى 
توسط »مؤسسه الحریرى« و نیز خدمت رسانى به 
مردم به واس��طه جمع آورى زباله ه��ا از محله هاى 
مختلف بیروت و حومه توسط شرکت »سوکلین «، 
آغاز کرد و پس از آن تلویزیون »المستقبل« را در 
مسقط الرأس خود شهر صیدا تأسیس کرد، که پس 
از مدت کوتاهى به بیروت منتقل شد. او همچنین 
از راه خدمات رسانى به شکل هاى مختلف در صحنه 

لبنان حضور پُررنگ پیدا کرد.
در اثناي مذاکرات نمایندگان مجلس لبنان در شهر 
»طائف« عربستان براى تدوین قانون اساسى جدید 
این کشور، رفیق حریرى در کسوت یک شخصیت 
اساس��ى تأثیرگذار بر نماین��دگان و تأمین کننده 
منافع سعودى ها ظاهر شد که پس از توقف جنگ 
در لبنان، به یک چهره مؤثر سیاسى با قدرت مالى 
در لبنان نیز تبدیل ش��د و نهایتاً بع��د از مدتى به 
نخست وزیري رسید. در آن دوره مارونى ها در طول 
جنگ ها و شکست سیاس��ت هاى صهیونیستى- 
امریکایى، بسیار تضعیف ش��ده بودند. جالب بود 
که براى نخس��تین بار در تاریخ لبن��ان، به مدت 
دو سال این کش��ور بدون رئیس جمهورى ماند و 
چند س��الى نیز لبنان با دو کابینه در دو قس��مت 
مسلمان نشین و مسیحى نش��ین یکى به ریاست 
سلیم الحص و دیگرى به ریاست میشل عون- که 
امین جمیل وى را در آخرین دقایق ریاس��تش به 
نخست وزیرى منصوب کرد ولى اعضاى مسلمان 
اعالم شده از سوى او فوراً اس��تعفا دادند و او تنها 
همراه با دو وزیر مس��یحى از افس��ران ارتش خود 
ادعاى مش��روعیت کرد- اداره مي ش��د! از سوى 
دیگر س��لیم الحص با کابینه برکنارش��ده اش و با 
پش��تیبانى س��وریه، امور بقیه مناطق را مدیریت 
مى کرد و با این ش��رایط، مس��یحیان و مخصوصاً 
مارونى ها خوف جدى داش��تند که مسلمانان در 
نهایت حاکمی��ت لبنان را به طور کامل به دس��ت 
گیرند. حت��ى مطالبه برپایى جمهورى اس��المى 
در لبنان در س��طح بس��یار وس��یعى مطرح شد و 
کاندیدا هایى نیز از ش��خصیت هاى سنى و شیعه 
براى پست ریاس��ت جمهورى معرفى شدند، لذا 
نمایندگان این طایفه به ناچار، تن به خواسته هاى 
گوناگون داده و در مقابل، اصرار بر تصاحب پست 
ریاست جمهورى ولو به شکل سمبلیک را داشتند! 
نهایتاً با پشتیبانى رژیم سعودى و موافقت حافظ 
اسد، قانون اساسى جدید لبنان تدوین شد که در 
آن قسمت اعظم قدرت، در دست نخست وزیر ولى با 
اشراف نسبى رئیس جمهورى و تقسیم نمایندگان 
پارلمان به طور مساوى میان مسیحیان و مسلمانان 
و انتخاب رئیس مجلس به مدت چهار سال به جاى 

یک سال قرار گرفت.
با این همه نگارش قانون اساسي جدید، 
چیلزي از تنازعلات و کشلمکش هاي 
سیاسلي لبنان نکاسلت. عللت این امر 

چه بود؟
قبل از پاسخ به پرسش شما، خوب است اشاره کنم 
که چون س��اختمان اصلى مجلس از اوایل دوران 
جنگ متروکه ش��ده و س��اختمان موقت آن نیز 
توسط میشل عون- که مصرانه خواستار انتخاب 
وى به ریاس��ت جمهورى بود- تعطیل شده بود، 
لذا اولین انتخابات ریاس��ت جمهورى با عجله در 
فرودگاه متروکه نظامى »قلیعات« در شمال لبنان 
انجام گرفت که نمایندگان با هواپیماى اختصاصى 
از عربستان به آنجا آورده شده و پس از انتخاب یکى 
از همکاران نماینده خود به نام »رینه معوض« به 
عنوان رئی��س جمهور و اداى س��وگند قانونى در 
همان جلس��ه لبنان را ترک کردند اما وى پس از 
چند روز و پی��ش از آنکه فعالیت رس��مى خود را 
آغاز کند در بیروت ترور شد، که همان نمایندگان 
سریعاً در هتلى در شهر »شتورا« در منطقه بقاع و 
تحت حمایت ارتش سوریه تشکیل جلسه دادند و 
باز یکى از همکاران خود به ن��ام »الیاس هراوى« 
را به عنوان رئیس جمه��ور انتخاب کردند که وى 
تا مدت��ى در پادگان نظامى تحت س��یطره ارتش 
سوریه در منطقه »ریاق« در دره بقاع اقامت داشت 
ولى فاقد هرگونه ق��درت عملى بود، چون تمامى 
مناطق اصلى لبنان یا در کنترل فاالنژها و میشل 
عون و یا مناطق ناامن بودند. در نهایت با بمباران 

کاخ ریاس��ت جمهورى لبنان در »بعبدا« توسط 
هواپیماهاى نظامى سورى و اجبار میشل عون به 
فرار و پناه آوردن به سفارت فرانسه- که در نزدیکى 
کاخ واقع بود- و ورود نیروهاى وابسته به سوریه و 
حزب اهلل و القوات اللبنانیه به رهبرى ایلى حبیقه 
به مناطق مسیحى نش��ین تحت سلطه نیروهاى 
وابسته به میشل عون و سمیر جعجع، نقش گذشته 
مارونى ها پایان یافت و با انتخ��اب رفیق حریرى 
شخصیت مورد عالقه عربستان و مقبول سوریه، در 
ساحت سیاست لبنان اتفاق جدیدي افتاد. حزب اهلل 
نیز  باید خود را با این واقعیت هماهنگ مى کرد، با 
این همه بارها ب��ا دولت رفیق حری��رى درگیر و 
چندین نفر از اعضایش در چن��د مورد در تقابل با 
ارتش لبنان کشته شدند. به رغم این واقعیت، به 
علت روابط ویژه میان ایران و س��وریه، معموالً از 
تنش هاى حزب اهلل با کابینه و حتى با ارتش سوریه 
کاسته مى شد. تا اینکه حافظ اسد درگذشت و به 
جاى او فرزندش بشار اسد، به س��رعت به عنوان 
رئیس جمهور انتخاب شد و با مهره هاى ریشه دار 
دوران حاکمیت پ��درش اصطکاک پیدا کرد. آنها 
نیز براى تضعیف و حتى کودتا علیه او فعالیت خود 
را آغاز کردند و در لبنان نیز، تمام شخصیت ها که 
سالیانى در خدمت حافظ اسد بودند، دوباره پرچم 
مخالفت با سوریه را برداش��تند و در نتیجه ارتش 
سوریه مجبور به خروج از لبنان شد، واقعه اي که 

طبعاً حزب اهلل از آن راضى نبود.
گویا این کشمکش ها منجر به تظاهرات 
۸ و ۱۴ ملارس شلد. در این باره بیشلتر 

توضیح بدهید.
لبنانى ها در تجمع روز ٨ مارس در میدان »ریاض 
الصلح« بیروت، ادامه همبستگى خود با سوریه را 
اعالم کردند که در روز ١٤ مارس نیروهاى خرسند 
از خروج سورى ها در »ساحه الشهدا« با جمعیت 
بس��یار کثیرى تجمع کرده و ش��خصیت هایى از 
مسیحیان و میش��ل عوِن بازگش��ته از فرانسه و 
سمیر جعجِع آزاد ش��ده از زندان و ولید جنبالِط 
درزى و س��عد حری��رى فرزند رفی��ق حریرى و 
سخنرانان دیگر، سوریه و شخص بشار اسد را مورد 
حمله ش��دید قرار دادند و در نتیجه نخست وزیر 
وقت »عمر کرامى« مجبور به استعفا شد و امیل 
لحود رئیس جمهور نیز- که با فشار سوریه دوره 
ریاستش به مدت سه سال تمدید شده بود- تحت 
فش��ار ش��دید براى اس��تعفا قرار گرفت، اما او بر 
تکمیل مدتش اصرار داشت و حزب اهلل نیز از وى 
حمایت مى کرد. وضعیت نابس��امان لبنان روز به 
روز متش��نج تر مى ش��د تا اینکه »فؤاد سنیوره« 
نخست وزیر طبق دستورالعملى، مسئول امنیت 
فرودگاه بیروت »وفیق ش��قیر« مورد پشتیبانى 
نبیه برى رئی��س مجلس را برکنار و نیز دس��تور 
تعطیل ش��بکه ارتباط تلفنى ویژه ح��زب اهلل را 
صادر کرد که متعاقب آن و در یک روز، نیروهاى 
حزب اهلل و امل مناطق مختلف بی��روت را تحت 
کنترل گرفته و عماًل تمام پایتخت را در تس��لط 
خود درآوردند. این شکست مفتضحانه نیروهاى 
وابس��ته به عربستان و اس��رائیل و امریکا، قطر را 
وارد میدان کرد و امیر قطر طرف هاى درگیر را به 
دوحه دعوت کرده و در آنجا توافقى اضافه بر قانون 
اساسى طائف تنظیم ش��د و بر اساس آن میشل 
سلیمان که فرمانده ارتش بود به ریاست جمهورى 
انتخاب ش��د، لیکن او نیز به توافقات کتبى خود 
با حزب اهلل پایبن��د نمان��ده و آرام آرام در جرگه 
مزدوران عربستان و امریکا قرار گرفت. پس از آن 
میشل عون با یک چرخش از مخالفت با سوریه و 
تهدید به بمباران کاخ ریاست جمهورى حافظ اسد 
در دمشق و نیز بمباران مناطق مسلمان نشین در 
بیروت، با دبی��رکل حزب اهلل در کلیس��اى »مار 
مخایل« در حد فاصل منطقه شیعه نشین »شیاح« 
و مسیحى نشین »عین الرمانه« توافقى را امضا کرد 
که بر اساس آن وى گزینه بى بدیل حزب اهلل براى 
ریاست جمهورى لبنان باشد. حزب اهلل با تمام قوا 
به این توافق متعهد شد و مانع حصول توافق با همه 
گزینه هاى دیگر شد. در نهایت با موافقت عربستان 
سعودى، میشل عون به ریاست جمهورى رسید 
ولى وى در اولین س��فر خارجى به ریاض رفته و 
به رغم دعوت ه��اى مکرر جمهورى اس��المى، از 
سفر به تهران س��ر باز زده و در موضع گیرى هاى 
متعددى به خصوص بعد از ریاست دونالد ترامپ، 
به سوى اردوى امریکایى- عربستانى چرخیده و 
به خصوص که سعد حریرى با تابعیت عربستان 
سرس��پرده محمد بن سلمان دش��من کینه توز 
جمهورى اسالمى است. بنابراین عماًل به مقتضاي 

توافق خود با حزب اهلل پایبند نمانده است. 
با این حال نقش آفریني حزب اهلل در دوره 
خطیر کنوني، براي حال و آینده خود این 
جریان و نیز شیعیان لبنان بسیار اهمیت 
دارد. از منظر شلما در چنین شلرایطي، 
حزب اهلل به رغلم پایبندي بله توافقات 
پیشیني و مصالح خویش، چه رویکردي 

را اتخاذ خواهد کرد؟
بن��ده در طول حدود ٥0 س��ال گذش��ته، در متن 
تحوالت پُر فراز و نش��یب لبنان بوده ام و اکنون نیز 
به رغم مشغولیت به تحقیقات در زمینه نهج البالغه 
و نگارش کت��اب »تمام نهج البالغ��ه«، از پیگیرى 
تحوالت سیاسى بالخصوص در لبنان غافل نیستم. 
حزب اهلل با مقبولیت عمومى ک��ه دارد و با حضور 
قدرتمن��دش، مى تواند پرچ��م مبارزه با فس��اد را 
به دوش گرفت��ه و همه سوءاس��تفاده کنندگان را 
س��ریعاً از صحنه بیرون براند و نیز مسیر طبیعى و 
تاریخى شیعه که دفاع از مظلومان و مطالبه حقوق 
مستمندان اس��ت را به پیروى از س��االر شهیدان 
حضرت ابا عبد اهلل الحسین )ع( و اصحاب وفادارش 
ادامه دهد. طبعاً عملکرد ح��زب اهلل با رعایت همه 

مصالح و جوانب، جز این نخواهد بود.
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  محمدرضا کائیني
تحلیل وقایع کنوني در لبنان، بدون خوانش پیشلینه 
حضور نحله هاي گوناگون لبناني به ویژه شیعیان این 
کشلور در قدرت سیاسلي، ناتمام خواهد بلود. هم از 
این روي گفت و شنود حاضر بدین امر اختصاص یافته 
است. حجت االسالم والمسلمین سیدصادق موسوي 
شیرازي در زمره فعاالن دیرین انقالب اسالمي و یاران 
امام خمیني است که سابقه حضور وي در کشور لبنان 
به نیم قرن مي رسد. وي با برخورداري از این پیشینه، 
به چنین خوانش و تحلیلي پرداخته اسلت. امید آنکه 
تاریخ پژوهان و عموم عالقه مندان را مفید و مقبول آید.

   
برحسلب شلواهد، اسلتعمار در لبنلان، نفوذ 
سیاسي، فرهنگي و تاریخی درازمدتی داشته 
است. برای ما از تغییراتی بگویید که به واسطه 

وجود این پدیده در لبنان ایجاد شده است.
بس��م اهلل الرحمن الرحیم. س��رزمین لبن��ان از دیرزمان، 
محل سکونت مجموعه هاى قومى و دینى گوناگون بوده و 
مذاهب مختلف صدها سال در کنار همدیگر مى زیسته اند 
ولى در برهه های��ى با تحریکات کش��ورهاى خارجى یا بر 
اساس تعصبات و بعضى تندروى ها در داخل، جنگ هایى 
گاه محدود و گاه گس��ترده میان این طوایف و مجموعه ها 
در گرفته اس��ت. با این همه کشور فرانس��ه- که بر حسب 
معاهده »سایکس پیکو« پس از جنگ جهانى دوم، استعمار 
سرزمین لبنان را سهم خود کرد- در جهت تثبیت پایه هاى 
خود در این کشور، برنامه ریزى هاى بلندمدتى را تنظیم و در 
جهت رخنه به درون گروه ها و طوایف موجود در لبنان تالش 
فراوانى کرد. در میان طوایف لبنان، پیروان طایفه مسیحى 
مارونى، آمادگى بیشترى براى وابستگى به بیگانگان داشت 
و بر این اساس فرانسه نیز بیشترین امتیازات را به مارونى ها 
داده و کاماًل دست آنان در بسط سیطره بر سرزمین لبنان 
را باز گذاشت. این موضوع در وقایع بعدي این کشور، کاماًل 

تأثیرات خویش را نشان داد.
اسلتعمار چه سیاسلتی در مواجهه با شیعیان 

اتخاذ کرد؟
آنها با حیله هاى مختلف و سوءاس��تفاده از شرایط سخت 
زندگى مسلمانان و باالخص ش��یعیان، آنان را به مناطق 
کم حاصل در دره بقاع کوچ دادند و روستاهاى سرسبز آنان 
در منطقه جبیل را تصاحب کردند و مناطقى در جبل لبنان 
و جنوب لبنان که تا یکصد سال پیش کاماًل مسلمان نشین 
و مرکز ثقل شیعیان بوده و بسیارى از علماى بزرگ شیعه از 
آن دیار بوده اند، اکنون تقریباً خالى از وجود مسلمان است. 
متأسفانه بس��یارى از زمین ها که به استناد مدارک متقن 
در مالکیت ش��یعیان بوده، با تقلب در اسناد دولتى به نام 
کلیساى مارونى ثبت شده است! در یکى از روستاها در جبل 
لبنان- که اخیراً از آن دیدن کردم- تنها یک مقبره کوچک 
از آثار موقوفات شیعیان باقى مانده است. جالب است که در 
داد و ستد میان استعمارگراِن فرانسه و انگلیس، تعدادى از 
روستاهاى شیعه نشین در جنوب لبنان از این سرزمین جدا 

و به فلسطین اشغالى الحاق شده است!
فرانس��ه پس از این مقدمات و براى ش��کل قانونى دادن 
ب��ه توطئه هاى خود در لبن��ان، در س��ال ١٩٣٦ میالدى 
سرشمارى برگزار کرد که بسیارى از مسلمانان منطقه بقاع 
و جنوب لبنان باقى مانده را نیز نادیده گرفته و اکثریت را از 
آن مارونى ها اعالم کرد! بر اساس آن نیز، ریاست جمهورى 
و فرماندهى ارتش و ریاست قوه قضائیه و ریاست دستگاه 
اطالعات کش��ور و اکثریت نمایندگان پارلمان و ریاست 
بانک مرکزى را به آنان تخصیص داد! به گونه اى که حتى 
رئیس جمهور منتخب، رئیس پارلمان دست نشانده خود را 
به رسمیت نشناخت، صرفاً براى اینکه مسلمان بود. آنها بر 
حسب ظاهر، ریاست پارلمان را به شیعیان و نخست وزیرى 
را به سنى مذهب ها اختصاص دادند اما سیر عملي ماجرا 
را طورى تنظیم کردند که ریاس��ت مجلس همیش��ه زیر 
سلطه مارونى ها و نخست وزیر نیز در قبضه رئیس جمهور 
قرار گیرد، اقتصاد و ارتش لبنان نیز در قبضه مس��یحیان 
مارونى قرار داش��ت و منطق »ما لنا لنا وحدنا و ما لکم لنا 
و لکم« یعنى آنچه سهم ما است، مخصوص ماست و آنچه 
سهم شماست ما نیز در آن شریک هستیم، حاکم شد! یک 
مسلمان حتى براى ورود به ارتش، یک مسیحى مارونى را 

همراه خود مى کرد تا درخواست او مورد قبول قرار گیرد!
این فرآینلد ماروني گرایي، تا کجا عمق یافت و 

چقدر بر وقایع بعدي خود تأثیرگذار بود؟
خوب است که در پاس��خ جنابعالي به این نکته اشاره کنم 
تا مدت ها، یک اصل ثابت در میان لبنانى ها وجود داشت 
که هر فرزندى که از پدر و مادر مارونى متولد مى ش��ود، او 
رئیس جمهور بالقوه لبنان است! لیکن هر شیعه اى که براى 
رسیدن به ریاست پارلمان تالش مى کند، حتماً باید مورد 
رضایت مسیحیان مارونى قرار گیرد و همچنین هر سّنى 
براى کسب پست نخست وزیرى باید مورد رضایت رئیس 
جمهور و رهبران مارونى باش��د! معروف است که یک بار 
رئیس جمهور لبنان، افرادى را براى تعیین نخست وزیر به 
کاخ ریاست جمهوى احضار کرده و الزامات و خواسته هاى 
خود را صریحاً براى او بیان  کرد و در پایان سخنانش  گفت: 
»اگر شما ش��روط من را قبول نکنى، ٤٩ نفر دیگر پُشت 
در آماده هس��تند که ش��روط مذکور را بپذیرند، شما نفر 

پنجاهمین هستید!«
بدین ترتیب شخص نخست وزیر سّنى، همواره سرسپرده 
رئیس جمه��ور مارونى و مطیع مطلق خواس��ته هاى وى 
مى ش��د. در عین حال رئیس پارلمان ش��یعه مذهب نیز، 
همواره در شرایط مشابه نخس��ت وزیر بود چون اکثریت 
نمایندگان مجلس، مسیحى و مارونى بودند و انتخاب رئیس 
مجلس هم به صورت ساالنه انجام مى گرفت. هر زمان که 
او خواسته هاى آنان را بى چون و چرا انجام نمى داد، وى را 
از ریاست محروم مى کردند! بدین وسیله مارونى ها به طور 

کامل لبنان را در قبضه خود داشتند.
گروه های سلنی در مواجهله با اسلتعمار، چه 

رویکردی برگزیدند؟ 
در طول سالیان متمادى، س��ّنى ها براى تقویت موقعیت 
خود تالش مى کردند اما با ریاست جمال عبدالناصر بر مصر 
در سال ١٩٥٢ میالدى و سردادن شعار ناسیونالیسم عربى 
و همگامى اعراب، بسیارى از مس��لمانان لبنان نیز با وى 
احساس نزدیکي کردند. پس از وحدت میان سوریه و مصر 
در سال ١٩٥٨ میالدى و به علت اتصال جغرافى تنگاتنگ 
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