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Abstract
This study is handled approximately ٤ million people who live in Lebanon
having area of about ١٠.٠٠٠ sqm and the reasons of never ending and not
seem to end struggles of their representatives. Lebanon became Frenchmandated in ١٩٢٠ and gained its independence in ١٩٤٦ but despite some
changes, the system coming from mandate period is still in progress in
Lebanon. Lebanon in where the elections held based on the sectarian quota
system and the fate of the social and economic life is shaped by the sectarians
and political parties they support. However, zuama institution left by the
people who did the honors hundreds of years to Lebanon has standed out as
another unifying or discriminative element in society. The effect of these three
important institutions’ “sects, political parties and zuama” desire to obtain
power and domination, makes perpetual the variability and conflicts between
the governors and the governed of Lebanon.
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Özet
Bu araştırma ١٠ bin km٢ civarında yüz ölçüme sahip olan Lübnan’da yaşayan
yaklaşık ٤ milyon insanın ve onların temsilcilerinin hiç bitmeyen ve bitecek gibi de
görünmeyen mücadelelerinin sebeplerini ele almaktadır. ١٩٢٠’de Fransız mandası
olan ve ١٩٤٦’da bağımsızlığını kazanan Lübnan’da, manda döneminden gelen
sistem bazı değişikliklere rağmen hala devam etmektedir. Mezhep temeline
dayanan kota sistemi ile seçimlerin yapıldığı Lübnan’da toplumsal ve ekonomik
yaşamın kaderi mezhepler ve onların destekledikleri siyasi partiler tarafından
şekillenmektedir. Bununla birlikte Lübnan’a yüzyıllardır ev sahipliği yapanların
bıraktığı zaimlik müessesi de toplumda birleştirici veya ayrıştırıcı bir başka unsur
olarak öne çıkmaktadır. Bu üç önemli kurumun –mezhepler, siyasi partiler ve
zaimlik- etkisiyle gücü eline geçirme ve egemen olma isteği, Lübnan’ın
yönetenleri ve yönetilenleri arasındaki değişkenliği ve çatışmaları baki kılmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Mezhep, Siyasi Parti, Zaimlik, Lübnan, Çatışma
Key Words: Sect, Political Party, Zuama, Lebanon, Conflict

Giriş
Her ülkenin kendine has bir takım dinamikleri vardır. Ancak Lübnan,
dinamiklerin çeşitliliği ve garipliği ile diğer ülkelerden ayrılmaktadır. Lübnan’da
sosyal, siyasi, ekonomik ve kültürel hayatı etkileyen çok sayıda kurum
bulunmakla

beraber

bunlardan

üçü

önem

bakımından

diğerlerinden

ayrılmaktadır. Aslında birbirleri ile çok uzak kurumlar olarak görünseler de üç
kurum da birbirleri ile tamamen iç içe geçmiştir. Hem ayrı çalışan hem de bir
birleri ile kimi zaman direkt kimi zaman da dolaylı olarak ilişkileri olan
kurumlar -Zaimlik, Mezhepler ve Siyasi Partiler- aşağıda sırası ile ele alınacaktır.
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Zaimlik
Lübnan halkının nezdinde ve politik düzende en önemli müesseselerin başında
“zaimlik” gelmektedir. Zaimlik sistemi; toprak ağalığı, bir başka deyişle derebeyliği
sistemidir. Zaimlik müessesesinin bu kadar önemli olmasının en büyük sebebi
vesayet kavramının Lübnan’da normalin üstünde gelişmiş olmasıdır. Bu anlamda
“ağa” yani “zaim” gücünü direkt olarak aileden ve onun geçmişinden alır. Ailenin
isminden gelen gücün farkında olan zaim de toplumdaki saygısını yardımsever ve
müşfik olmakla sağlamaktadır. Zira Lübnan’da yardımseverlik, sosyal gücü temsil
eden en önemli kavramların başında gelmektedir. Zaimlerin yardımsever kişilikleri
ile tanınmaları, onların toplumda sosyal güçlerinin göstergesi olmakta ve idaresi
altındaki yerlerde nüfuzlarının daha da artmasını sağlamaktadır (١) .
Lübnan tarihine bakıldığı zaman, zaimlik müessesinin ne kadar ilginç ve bir o
kadar da önemli olduğu açıkça görülmektedir. Fransız mandasının başladığı
١٩٢٠’lerden bugüne kadar yirmi aile hemen her kabineye bakan vermiştir. Örnek
olarak Edde ailesi dört bakan çıkarırken bağımsızlıktan hemen önceki son
cumhurbaşkanı da yine Edde’lerden olmuştur. Yine ١٩٤٣ yılında oluşturulan Milli
Misak’ın taraflarından Sünni Sulh ailesi kabineye ٢٥ yıl içinde dört başbakan
vermiştir. ١٩٣٦–٤١ seneleri arasında cumhurbaşkanı olan Emile Edde öldüğünde,
oğlu Raymond kardeşi Piyer Edde ile birlikte babalarından gelen nüfuzu
devralmışlardır. Yine Trablus’ta mukîm Sünnilerden Reşid Kerami, babasının
bıraktığı mirası devralırken Selam ailesinden Saib de babasının yerine geçenlerden
olmuştur(٢). Diğer taraftan, Dürzîleri temsil eden iki önemli aile bulunmaktadır.
Arslan ve Canbulat aileleri Dürzîleri birkaç yüzyıl yönetmişlerdir. Bu iki aile
geçmişten gelen etkileri ile Lübnan siyasetinde hala daha aktif olarak varlıklarını
sürdürmektedirler.
Barış ortamının dışında savaş zamanlarında da zaimlik müessesesi, ne kadar
önemli olduğunu göstermiştir. Zira ١٩٥٨ yılında Lübnan’da patlak veren birinci iç
savaşta Trablus, Kerami ailesinin; Beyrut’un güneydoğusundaki Şuf bölgesi de
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Canbulat ailesinin kontrolü altında kalmıştır. O tarihte bu bölgelere yönelik askeri
veya diplomatik herhangi bir hükümet müdahalesi söz konusu bile olmamıştır (٣) .
Zaimliklerini kendileri kuran Marunî liderlerden Piyer Cemayel ve Kamil
Şemun da kendi güçlerini oğulları Beşir Cemayel ve Dori Şemun’a
devretmişlerdir. İkisinin oğlu da ikinci iç savaşta (١٩٧٥-١٩٩٠) aktif olarak faaliyet
göstermişlerdir. Nihayetinde Dori Şemun, ailesinden gelen itibar ve güçle birlikte
١٩٨٨ seçimlerinde cumhurbaşkanlığı için adaylığını açıklamıştır. Bununla birlikte,
savaşın aktif taraflarından bir diğeri olan Kemal Canbulat suikasta uğrayınca
yerine oğlu Velid Canbulat geçmiştir. Velid, Dürzîlerin başı olmakla beraber aynı
zamanda ülkedeki Lübnanlı Müslümanlarla, Filistinlilerin oluşturduğu “Sol
Blok”un da başına getirilmiştir (٤).
Şii toplumunda ise iki önemli aile öne çıkmaktadır. Bu iki aile Hamadeh’ler ile
güney Lübnan’daki Esad’lardır. Ailelerin başları Kemal Esad ile Sabri Hamadeh
enişte-kayınbirader olmakta ve birleştiklerinde bütün Şii toplumunu ayağa
kaldırabilecek gücü ellerinde tutmaktaydılar (٥). Ancak Şiiler, günümüzde zaim
olarak gücü ellerinde tutmadan ziyade mezhep ve siyasi parti olarak Lübnan
siyasetinde boy göstermektedirler.
Zaimliğin daha iyi anlaşılması için bir karşılaştırma yapmak gerekirse; “Zaimlik,
Türkiye’nin Doğu Karadeniz bölgesindeki ‘Sülale’ mefhumu ile Güneydoğu
Anadolu bölgesindeki ‘Aşiret’ mefhumunun daha karışık ve karmaşık halidir”
denebilir. Bu karmaşık yapıya Lübnan’daki askeri ve siyasi otorite boşluğu ve
ailelerin silahlanabilmeleri gibi etkenler de dâhil olunca olay, içinden çıkılmaz bir hal
alabilmektedir. Binaenaleyh, iki kişi arasında münferit bir olay yüzünden çıkabilecek
olan bir tartışma, kısa zamanda büyüyebilme ve ülke geneline yayılabilme tehlikesini
beraberinde

getirmektedir.

Bugünün

Lübnan

parlamentosunda

bulunan

milletvekillerinin büyük bir çoğunluğu, dünün bağımsızlık mücadelesi veren veya
Manda idaresi altında yaşamak isteyen siyasilerin ya çocuklarıdır ya da torunlarıdır.
Karmaşık bir toplumda, nesep olarak köklerine bu kadar bağlı aileler olunca,
çıkabilecek olan tartışmalarda daha hassas davranılması gereği ortaya çıkmaktadır.
Çünkü bugünkü çocuklar ve torunlar dünün hasım ve hısımlıkları ile bugünü
yaşamakta ve değerlendirmektedirler.
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Mezhepler
Zaimler, yani ekonomik ve sosyal açıdan ileri pozisyonda bulunan liderler
doğal olarak aidi oldukları mezheplerin de karar mercilerinde yer almakta ve bu
mezheplerin kurdukları siyasi partileri desteklemektedirler. Dolayısıyla Lübnan,
sadece ekonomik olarak ayrışmanın ve kutuplaşmanın olduğu bir toplum değil aynı
zamanda dini inançları ve mezhepleri gereği birbirlerinden ayrılan ve kutuplaşan
toplulukların yaşadığı bir toplum olarak da göze çarpmaktadır. Örnek olarak iyi
eğitimli ve maddi olarak durumları iyi olan Sünniler ve Marunîler, bu özellikleri ile
Şiilerden ayrılmaktadırlar. Ekonomik sınıf ayrılığı bile tek başına silahlı/silahsız
çatışmalara sebep olmak için yetecekken buna mezhep ve din farklılıklarının
getirdiği hayatı farklı okumanın eklemlenmesi, gruplar arasındaki ayrışmaları ve
çatışmaları daha arttırmaktadır.
Aslında Lübnan’ın tarihini incelemek bazı dezavantajları da beraberinde
getirmektedir. Zira ١٩٢٠ yılına kadar etrafı sınırlarla belirlenmiş, siyasi olarak
kabul edilmiş bir Lübnan’dan bahsetmek imkânsızdır. ١٨٦١’den bu tarihe kadar
ancak “Lübnan Dağı Mutasarrıflığı” diye adlandırılan siyasi bir varlık olarak
mevcudiyetini sürdüren yapıdan bahsedilebilir. Ancak ١٨٦٠’tan önceki zamanlarda
Lübnan Dağı veya Lübnan ifadeleri uluslararası politikada kullanımı olmayan,
sadece coğrafi olarak yer ifade eden isimlerdi(٦).
Tarihte Suriye’ye veya Şam eyaletine ait bir toprak parçası olarak var olan
Lübnan, bağımsız bir ülke olarak ancak ٩٠ yıllık bir tarihe sahiptir. Gerek yeni
devlet olması ve dolayısıyla devlet geleneğine sahip olmaması gerekse ١٩٢٠
yılından itibaren ١٩٤٦ yılına kadar Fransız Mandası altında kalması, Lübnan’da
kargaşa ve karmaşanın hiç eksik olmamasına sebep olmuştur. ١٩٢٠ yılından
önceki dönemlerde bölge göreceli olarak homojen bir yapıya sahip olduğu için
bölgede cereyan eden çatışmalar genel olarak dağın yerlilerinden olan Marunîler
ve Dürzîler arasında olmaktaydı.

(٢٧) ٩ دراﺳﺎت إﻗﻠﯾﻣﯾﺔ
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Fransa, ١٩٢٠ yılında göreceli istikrara sahip olan Lübnan Dağı’na, Sünni
Müslüman ve Rum Ortodoksların yoğun olarak yaşadığı kuzeydeki Trablus
şehrini, Şii Müslümanların yoğun olarak yaşadığı Beka Vadisini ve Sayda şehrini;
hemen her mezhepten insanın yaşadığı Beyrut şehrini ekleyerek çoğunluk olan
Marunîleri de bölgede etkisizleştirmeyecek bir nüfus planlaması ile Büyük
Lübnan’ı haksız ve karmaşık şekilde düzenlemiştir (٧). ١٩٢٠’de yapılan düzenleme
ile Marunîlerin nüfusu, Lübnan toplam nüfusunun içinde % ٣٢,٧’sini
oluşturuyordu(٨). Rum Katolik ve Ortodoksların oranıyla Hıristiyan nüfus % ٥٥’i
buluyordu. Müslümanlara bakıldığında, Sünniler %٢٠’nin üzerinde değillerdi.
Şiiler %١٧, Dürzîler ise %٧ oranında nüfusa sahiptiler. Toplamda ise %٤٥’i ancak
bulabiliyorlardı(٩). Kısacası dâhil edilen topraklar Marunîlere peşkeş çekilircesine
verilmiş ve nüfuslarının azınlığa düşmelerine de mani olunmuştu. Zira ufak bir
toprak parçası üzerinde nüfusun yarısından fazlasına sahip iken önemli ve stratejik
bir toprak parçası üzerinde nüfuslarının genel nüfusun üçte biri olması hiç kuşku
yok ki Marunî toplumu için önemli bir gelişme idi.
Sayısal ifade ile Fransız Mandası altına girmeden önce ١٩١١’de nüfusları
٢٤٢.٠٠٠ olan Marunîler, Lübnan Sancağı’nın genel nüfusunun yaklaşık % ٥٩’unu
oluşturmakta idi. ١٩٢٠’de Osmanlı’dan koparılan Lübnan Sancağı topraklarının
genişlemesi ile oluşan büyük Lübnan Devleti’nde nüfuslarının oranı doğal olarak
düşmüştür. ١٩٢١ yılındaki nüfusları ١٩٩.٠٠٠ olarak tahmin edilirken; nüfuslarının
genele oranı ise % ٣٢ olarak hesaplanmıştır(١٠). ١٩٣٢ yılında yapılan ülke tarihinin
ilk ve tek olma özelliğini taşıyan nüfus sayımına göre Marunîlerin nüfusu yaklaşık
٢٢٧.٠٠٠ olarak hesaplanmıştır. Toplam nüfusa oranları ise %٢٩ olmuştur. ١٩٥٦
yılına gelindiğinde ise Marunî nüfusun ٤٠٠.٠٠٠ civarında olduğu tahmin
edilmiştir(١١). Fransızların titizlikle üzerinde durdukları nokta, Lübnan’ı çok daha
heterojen bir yapıya büründürürken Marunîlerin çoğunlukta olmalarını da
sağlamaları olmuştur. Ne var ki bu ince plan ٢٠. yüzyılın sonlarına doğru iflas
edecek ve bu projenin başarısızlığı ülke içindeki çatışmaların en büyük nedeni
olacaktır.
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Harita ١: Lübnan Dağı ile Büyük Lübnan Toprakları
Arasında Bir Karşılaştırma

Kaynak: Kliot, ١٩٨٧:٥٦
Lübnan’daki mezhep dengelerine bağlı ortaya çıkan problemler, sadece
Marunîlerin en baskın grup iken yavaş yavaş etkilerini kaybetmeye başlamaları ile de
sınırlı değildir. Ülkenin günümüze kadar ilk ve tek olma özelliğini taşıyan ١٩٣٢
nüfus sayımı, ١٧ mezhebin yaklaşık yüzdelerini vermiştir. Aslında yapılan bu nüfus
sayımı sadece mezheplerin istatistik olarak bilgilerini vermemiş aynı zamanda o
dönemde devam eden Lübnan devlet kimliğinin oluşmasındaki gruplar arasındaki
rekabeti daha fazla politize ederek derinleştirmiştir(١٢). Nüfus sayımından çıkan sonuç
ile birlikte ١٧ tane mezhep anayasada kendisine yer bulmuş ve anayasal güçle
birlikte Lübnan toplumunun ayrışmasında en belirleyici unsur olmuştur(١٣).
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Tablo ١: Büyük Lübnan ile Lübnan Dağı Nüfusları Arasında
Karşılaştırma

Kaynak: Zamir, ١٩٨٥:٩٨
Ancak her ne kadar Lübnan anayasasında ١٧ mezhep tanımlanmış olsa da
Lübnan siyasi hayatına şekil verebilme kabiliyetine sahip olan ٧ önemli topluluk
vardır. Bu topluluklar da etki potansiyeli bakımından kendi aralarında ikiye
ayrılmaktadır. Sahip oldukları etki kabiliyetleri bakımından birinci aşamayı, her
birinin nüfusunun %٢٠’yi aştığı Marunîler, Sünniler ve Şiiler oluşturmaktadır.
İkinci aşamada ise Ortodokslar, Ermeniler, Rum Katolikler ve Dürzîler
gelmektedirler (١٤) .
Öyle ki ١٩٣٢’den bu yana cumhurbaşkanının Marunîlerden, başbakanın
Sünnilerden, meclis başkanının ise Şiilerden seçilmesi geleneği bu sayede
günümüze kadar aynen devam etmiştir. Yeni oluşturulan Lübnan’da nüfuslarına
oranla en az çıkar elde eden tek grup Şiiler olmuştur. Bunun sebebi ise ١٩٤٣
yılında Lübnan’da Marunîlerin ve Sünnilerin liderlerinin anlaşmaya vardıkları
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“Misak-ı Milli”ye dayanmaktadır. Yazılı olmayan bu misak o günkü mezhep
nüfuslarının etkisi ile imzalanmıştır. Başka bir ifade ile en kalabalık nüfusa sahip
olan Marunîler cumhurbaşkanlığını alarak ikinci büyük nüfusa sahip olan
Sünniler ise başbakanlığı alarak ödüllendirilmişlerdir. Bu üç görevin dışında
kalan hemen her birim de mezhep varlığından etkilenmiştir. Başbakan ve meclis
başkan yardımcısının Ortodoks, ordu komutanının Marunî, Genel Kurmay
Başkanı’nın Dürzî, Savunma bakanının Ortodoks, Emniyet Genel Müdürünün
Sünnî, Jandarma Komutanı ve Askeri İstihbarat başkanının Marunî, Polis
Müdürünün Dürzî, Merkez Bankası Başkanının Marunî(١٥) olması Lübnan
idaresinin ne denli ayrışmış olduğunun en açık göstergesidir. Bu tablo aynı
zamanda Şiilerin idari mekanizmalardaki mahrumiyetlerinin açık bir göstergesi
olması bakımından da önemlidir.

Hıristiyan Mezhepler
Hıristiyanlıkta mezhep tanımının kimlik anlamına gelmesi yönünden
sosyolojik boyutları, farklı bir Hıristiyanlık öngörmesi bakımından da teolojik
boyutları vardır. “Bir mezhep diğerine göre ne kadar Hıristiyandır?” sorusu çoğu
zaman cevapsız kaldığı için mezheplerin birbirlerine bakış açılarını tam olarak
kestirmek zordur(١٦). Protestan, Katolik veya Ortodoks mezhebine tabi olanlar
için en iyi Hıristiyan modeli kendi mezheplerinin öngördüğü modeldir.
Bu farklılık doğal olarak Lübnan’da da bariz bir şekilde kendini
göstermektedir. Zira ortak payda Hıristiyanlık gibi görünse de mezhepler
arasındaki uyuşmazlıklar çoğu zaman dinin bile toparlayıcı olamadığının en iyi
örneklerindendir. Bu uyuşmazlıklar, iki mezhep arasında değil de Lübnan gibi
ondan fazla Hıristiyan mezhebin beraber yaşadığı bir coğrafyada ve hemen
hepsinin

haklarının

anayasada

koruma

altına

alındığı

bir

ortamda

gerçekleşiyorsa, mezhepler arasındaki olası fikir ayrılıkları veya güç çatışmaları
daha kaotik olabilmektedir.

(٢٧) ٩ دراﺳﺎت إﻗﻠﯾﻣﯾﺔ

اﻟد[راﺳﺎت اﻹﻗﻠﯾﻣﯾﺔ
ﻣرﻛز
٤٣٠
]

Lübnan’daki Hıristiyan mezhepleri ise Marunî Katolikler, Rum Ortodokslar,
Rum Katolikler, Ermeni Ortodokslar, Ermeni Katolikler, Roman Katolikler,
Yakubiler, Protestanlar, Nasturiler, Keldaniler, Suriye Ortodokslar, Suriye
Katolikler şeklinde sıralamak mümkündür(١٧). Lakin bu mezheplerden Marunîler,
Rumlar ve Ermeniler; siyasi, sosyal, tarihi birikimleri ve sahip oldukları yüksek
nüfusları ile Lübnan Devleti’ndeki en etkili mezheplerdir (١٨). ٢٠٠٧ tahmini nüfus
verilerine göre Marunîler sahip olduğu ٦٦٦.٠٠٠ nüfus ile toplam nüfusun
%١٩’unu, Rum Ortodokslar ve Ermeniler sahip oldukları ٢١٠.٠٠٠’er nüfusla
genel nüfusta %٦’lık bir dilimi oluşturmaktadırlar. Rum Katolikler ise %٥’lik
dilime ١٧٥.٠٠٠ kişi ile sahiplerdir. Toplamda Hıristiyan nüfus ١ milyon ٣٠٠
binlerle %٣٩’a tekabül etmektedir (١٩).

Müslüman Mezhepler
Mezhep kelimesi, İslam felsefesinde terim olarak dini inançta ve ameli konularda
(evlenme-boşanma; alım-satım-borç vs.) izlenilen yol demektir(٢٠). Lübnan
anayasasında tanımlanan mezheplerden ٥ tanesi de Müslüman mezheplerdir. Bu
mezhepler Ehli Sünnet (Sünnilik), Şiilik, İsmaililik, Dürzîlik ve Alevilik’tir.
Mezhepler her ne kadar ayrı ayrı tanımlanmış olsalar da Sünnilik hariç İsmaililik,
Dürzîlik ve Alevilik Şii mezhebinin alt kolları olarak tarih sahnesinde yer almışlardır.
Dini hakları koruma altına alınmış olan Lübnanlı Müslümanların kendilerine ait
özellikle aile hukuku, miras hukuku vs. gibi alanlarda Hanefi ve Caferi fıkhını
uygulayan mahkemeleri de anayasa tarafından koruma altındadır. Şiiler ve Sünnilerin
yanı sıra Dürzîlerin de Dürzîlik inanç sistemine uygun olarak başvurdukları kendi
mahkemeleri vardır. ١ milyon ١٩٢ binlik nüfus ile Şiiler toplam nüfusun %٣٤’üne,
Sünniler ٧٠١.٠٠٠ nüfus ile %٢٠’sine sahiptirler. Müslüman olup olmadıkları her ne
kadar tartışmalı olsa da Şii fırkalarda sayılan Dürzîler de ٢٨٠.٠٠٠ kişilik nüfusları
ile Lübnan toplam nüfusunun %٨’ini oluşturmaktadırlar(٢١). Mezhep dağılımının
ortaya çıkardığı en net tablo, Lübnan’ın azınlıkların çoğunluk olduğu bir ülke
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olmasıdır. Yani Lübnan’da etkin ve baskın bir mezhepten; gruptan bahsetmek
imkânsızdır.

Siyasi Partiler
Bu kadar fazla mezhebin bulunduğu bir ülkede doğal olarak siyasi parti sayısının
da az olması beklenemez. Ancak sayıları çok olmakla beraber mezheplerde olduğu
gibi siyasi partilerde de etkin ve baskın olanlar ön plana çıkmaktadırlar.
Siyasi partileri ifade etmeden önce Lübnan siyasi sistemini tanımlamak siyasi
sistemi ve partileri anlamada faydalı olacaktır. Lübnan Meclisi sandalyeleri,
mezheplerin nüfusları ile orantılı olarak tanzim edilmiştir. Bu tanzim
Fransızların bölgede hâkim oldukları yıllara kadar dayanmaktadır ve son şeklini
Lübnan iç savaşını bitiren Taif Antlaşması’nda almıştır. İlk olarak Lübnan’da
Fransız Yüksek Komiseri Gouraud ١٩٢٠ yılında kendi başkanlığı altında ve
Fransa tarafından da desteklenen çeşitli mezheplerin temsil edileceği ١٧ kişilik
bir Danışma Konseyi kurmuştur. Buna göre mezhepler ٦ Marunî, ٤ Sünni, ٣
Rum Ortodoks, ١ Rum Katolik, ٢ Şii ve ١ Dürzî tarafından temsil edilmiştir(٢٢).
Bu arada, ülkede istikrarın sağlanması için bir adım daha atılmış ve seçimlerde
aday olacak olanların, hangi mezhebe bağlı olursa olsun seçmenden oy istemealabilme hakkının olduğu belirtilmiştir. Böylece mezhepler arasındaki hüsnü
münasebetler arttırılmış olacaktı. Diğer taraftan da istemediği bir sonuçla
karşılaşma ihtimaline karşı Fransa, seçimi altı bölgeye ayırarak yapmış ve her
mezhebin seçebileceği aday sayısını da ١٩٢١ nüfus rakamlarını esas alarak
belirlemişti. Nüfus sayımına göre Hıristiyanlardan ١٦ Müslümanlardan ١٤
temsilci olacaktı. Ve mecliste ١٠ Marunî, ٦ Sünni, ٦ Şii, ٤ Rum Ortodoks, ٢
Dürzî, ١ Rum Katolik ve ١ de diğer azınlıklardan temsilci bulunacaktı(٢٣). Ancak
bu meclis ٣ yıl hayatta kalabilmiştir. ١٩٢٥ yılında zamanın Fransız Yüksek
Komiseri Sarrail tarafından feshedilmiştir. İlerleyen süreçte Fransa, ١٩٢٦ yılında
bir anayasa ilan etmiş lakin bu anayasa çalışmaları da tatmin edici olmamıştır ve

اﻟد[راﺳﺎت اﻹﻗﻠﯾﻣﯾﺔ
ﻣرﻛز
٤٣٢
]

(٢٧) ٩ دراﺳﺎت إﻗﻠﯾﻣﯾﺔ

١٩٣٠’larda artarak devam eden hoşnutsuzluklar isyana, isyan da Fransız
hapishanesinden salıverilen Huri (Marunî) ve Sulh (Sünni) ikilisinin bir araya
gelerek ٢٢ Kasım ١٩٤٣’te(٢٤) bugün hala yürürlükte olan milli misak üzerinde
mutabakata varmaları ile son bulmuştur. Yazılı olmayan bu antlaşmaya göre
Lübnan’ın en kısa zamanda tam bağımsızlığını kazanması için Müslüman ve
Hıristiyanlar birlikte çalışacaklardır. Müslümanlar, Suriye’den ayrı bir ülke
oldukları konusunda mutabık kalırken, Hıristiyanlar da hükümetin ve meclisin
bölgesel konularda diğer Arap devletler ile iyi ilişkiler içinde olmalarına razı
olacaklardır(٢٥). Başka bir deyişle Hıristiyanlar, Hıristiyan Lübnan Devleti
fikrinden ayrılarak Arap

ülkelerini tamamen karşılarına

alma

fikrinden

sıyrılmışlardır. Müslümanlar ise Suriye’den, aslında Suriye’nin şahsında bütün
Arap ülkelerin korumacılığı ve olası Lübnan’daki mevcudiyetleri fikirlerinden
arınmışlardır. Yine Milli Misak’a göre, Hıristiyanlar ve Müslümanlar, “Lübnan
Devleti, dinleri ne olursa olsun herkesin inancına göre özgür bir şekilde yaşayacağı
bağımsız bir devlet olacaktır” anlayışı üzerinde mutabık kalmışlardır(٢٦).
Ancak ne var ki yapılan bu anlaşma ١٩٣٢ nüfus sayımını esas almıştır.
Anlaşma gereği meclis, ٥٥ vekilden oluşacaktır ve ٦ Hıristiyan vekile ٥
Müslüman vekil oranı korunacaktır. Yani ٣٠ Hıristiyan vekile karşı, mecliste ٢٥
Müslüman vekil olacaktır. Müslüman vekiller ise ١١ Sünni, ١٠ Şii, ٤ Dürzî
şeklinde dağılacaktır(٢٧). Ki bu dağılım ileride ortaya çıkacak olan küçük-büyük
hemen hemen bütün anlaşmazlıkların ve savaşların temelini oluşturmuştur. Zira
zamanla nüfus olarak bölgede en etkili güç olacak olan Şiiler kurulan bu yeni
sistem tarafından önemsenmemişlerdi.
١٩٧٥-١٩٩٠ yılları arasında bölgeyi kasıp kavuran iç savaşın başlamasından ٣ yıl
önce ١٩٧٢’de yapılan son seçim bu sisteme/orana göre yapılan son seçim olmuştur.
١٩٨٩ yılında savaş son bulunca, ١٩٧٢'de seçilen ٧٠ milletvekilinden eşitliği
sağlama adına ٣١ Müslüman ve ٣١ Hıristiyan milletvekili, Suudi Arabistan'ın Taif
kentinde bir araya gelmiştir. Bir araya gelen milletvekilleri yeni bir anayasal
düzenleme için çalışmalara başlamıştır. Ve Taif Antlaşması ٢٤ Ekim'de ١٩٨٩’da
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sonlandırılmıştır. Taif Antlaşması oyunun kurallarından bazılarını değiştirirken temel
kuralları

değiştirememiştir.

Cumhurbaşkanının

Marunîlerden,

başbakanın

Sünnilerden, meclis başkanının da Şiilerden olması gerektiği kuralı sabit kalmıştır(٢٨).
Ancak meclisteki temsiliyet oranlarını Müslümanların lehine iyileştirmiş ve
milletvekili sayısını ١٢٨’e çıkararak ٦’ya ٥ oranını ٦’ya ٦ şeklinde değiştirmiştir.
Yani ٦٤ Hıristiyan vekil’e ٦٤ Müslüman vekil yeni oluşacak mecliste
bulunacaktır(٢٩).

Tablo٢: Taif Antlaşması’ndan Önce ve Sonra Meclis’te ezheplere
Ayrılan Kotalar
Din - Mezhep

Taif Anlaşmasından Önce

Taif Anlaşmasından Sonra

Marunî

٣٠

٣٤

Rum Ortodoks

١١

١٤

Rum Katolik

٦

٨

Ermeni Ortodoks

٤

٥

Ermeni Katolik

١

١

Evanjelik

١

١

Hıristiyan Azınlıklar

١

١

Toplam Hıristiyan

٥٤

٦٤

Sünni

٢٠

٢٧

Şii

١٩

٢٧

Dürzî

٦

٨

Alevi

٠

٢

Toplam Müslüman

٤٥

٦٤

Toplam

٩٤

١٢٨

Kaynak: Orhan, ٢٠٠٩:٥٤

(٢٧) ٩ دراﺳﺎت إﻗﻠﯾﻣﯾﺔ

اﻟد[راﺳﺎت اﻹﻗﻠﯾﻣﯾﺔ
ﻣرﻛز
٤٣٤
]

Yukarıdaki tabloda verilen bilgiler aslında Lübnan’da yapılan seçimlerin ve bu
seçimlere katılan siyasi partilerin çok da fazla bir anlam ifade etmediğinin en açık
göstergesidir. Partilere her ne kadar diğer mezheplerden vekil adayı seçme ve diğer
mezheplerden oy alma hakkı verilse de Zaimliğin etkisiyle, inanç ve ekonomik
sistemlerle kemikleşen oyların başka taraflara kolayca kaymayacağı açıktır.
Mezheplere bölünen Lübnan toplumu siyasi partilerde de keskin bir bölünme
yaşamaktadır. Örneğin ٢٧ vekil hakkına sahip olan Şiiler Hizbullah ve EMEL
etrafında toplanmaktadır. Sünnilerin hemen tamamına yakını, liberal çizgide olan
Saad Hariri’nin partisi El-Müstakbel’de (Gelecek Partisi) toplanmışlardır. Çok az
sayıda muhafazakârın meylettiği Müslüman Kardeşler (İslami Grup) ise çok küçük
bir partidir ve ١-٢ vekil ancak alabilmektedir. Marunîlerin ise üç önemli partisi
bulunmaktadır. Ketaib Parti, Cemayel’in liderliğinde olup ٥-٦, Lübnanlı Güçler,
Samir Caca’nın liderliğinde ٥-٦ vekil alabilmektedir. Özgür Vatanseverler
Hareketi ise kendi içinde ittifak halinde olup liderliğini Mişel Avn yürütmektedir
ve ٢٠ civarında vekil kazanmaktadır. Dürzilerin önemli bölümü Canbulat’ların da
lideri olan Velid Canbulat’ın partisi İlerici Sosyalist Parti çatısı altında
toplanmaktadırlar ve ١٠–١٥ aralığında vekil çıkarma potansiyelleri bulunmaktadır.
Diğer önemli Dürzî ailesi Arslan’lar ise taraftarlarını mecliste ٢ -٣ vekil ile temsil
etmektedirler. Ülkede Rumlar Arap kökenli sayıldığından Ermeniler en büyük
azınlık gruptur ve üç önemli partiye sahiptirler. Bu partiler Taşnak Partisi,
Ramgavar Partisi ve Hınçak Partisidir. Ermeniler, ١٢٨ kişilik Lübnan
Parlamentosuna ٥–٦ civarında vekil gönderebilmektedirler. Yukarıda isimleri
geçen partilere ek olarak Ulusal Liberl Parti, Suriye Ulusal Sosyalist Partisi,
Demokratik Sol Parti, Lübnan Komünist Partisi, Marada İttifakı, İslami EMEL,
İslami Eylem Cephesi, Bağımsız Nasırcılar ve bunalar gibi birçok küçük çaplı
siyasi parti de aktif olarak çalışmalarını sürdürmektedir.
Lübnan’da ١٩٩٠’da savaş sonlandırılmış ve sükûnet sağlandıktan sonra genel
seçimler tekrar yapılmıştır. Lübnan seçimleri ٢٠ yıl aradan sonra ١٩٩٢ yılının
yazında Taif Antlaşması'nın sonuçlarına uygun olarak yapılmıştır. Ancak uzun
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bir aradan sonra yapılan bu seçimleri sürgün edilen Mişel Avn'ın Fransa'dan
çağrısı üzerine Marunîlerin çoğu boykot etmiştir. Zira Avn ve Marunîler Taif
Antlaşması’nın tamamen karşısında durmuş ve gönülsüzce kabul etmişlerdir.
Öyle ki Taif’ten sonraki ilk seçimlere Marunî bölgesi olan Dağlık Lübnan’da
katılım %١٦ civarında kalmıştır(٣٠). Katılımın Hıristiyanlar tarafından çok az
olduğu bu seçimlerden, Suudi Arabistan'da uzun yıllar yaşamış olan, siyasi bir
tecrübesi olmayan ve bir milyarder (inşaat müteahhitliğinden) olarak Lübnan'a
dönen Refik Hariri başbakan olarak çıkmıştır(٣١). Ve öldürüldüğü yıl olan ٢٠٠٥’e
kadar Lübnan siyasi hayatına damgasına vurmuştur.
Hayattayken olumlu ve olumsuz birçok etki bırakan Hariri, ölümü ile de
Lübnan

siyasetini

ve

siyasetin

geleceğini

etkilemiştir.

Zira

Hariri’nin

öldürülmesinden Hizbullah ve Suriye sorumlu tutulmuştur. Şubat ٢٠٠٥’te
ölümünün hemen ardından Hizbullah ve taraftarları kendilerine yöneltilen
ithamları protesto etmek amacı ile ٨ Mart’ta geniş katılımlı bir gösteri
düzenlemiştir. Ancak ١٤ Mart’ta, Hariri’nin oğlu ve taraftarları Suriye askerlerinin
ülkelerini terk etmelerini isteyen (Hizbullah’ın tertip ettiği gösteriden çok daha
fazla bir kalabalıkla) bir gösteri düzenleyerek tepkilerini ortaya koymuşlardır. Ülke
bu iki mitingle beraber geri dönülmesi pek mümkün görünmeyen derin bir ayrışma
yaşamıştır. Mitinglerin düzenlendiği tarihler olan ٨ Mart ve ١٤ Mart, ٢٠٠٥ ve
٢٠٠٩ yılında yapılan seçimlerde kutuplaşan blokların da adı olmuştur. Seçimlerin
neticesinde parlamento ٨ Mart grubu ve ١٤ Mart grubu olarak ikiye ayrılmıştır.
Lübnan siyasi hayatının ilginç olan yönlerinden biri ülkede Müslümanların bir
safta Hıristiyanların diğer safta yer almamasıdır. ١٤ Mart bloğu içinde Saad Hariri
liderliğinde Sünnilerin çoğu, Marunîlerin yarısı, Dürzîlerden Canbulat,
Ermenilerden Ramgavaar ve Hınçak partileri yer alırken Hizbullah’ın başını
çektiği ٨ Mart grubunda ise Şiiler, Marunîlerin diğer yarısı, Dürzîlerden Arslan,
Ermenilerden Taşnak Partisi yer almaktadır.

(٢٧) ٩ دراﺳﺎت إﻗﻠﯾﻣﯾﺔ

اﻟد[راﺳﺎت اﻹﻗﻠﯾﻣﯾﺔ
ﻣرﻛز
٤٣٦
]

Lübnan’daki siyasal sistemi, sosyal hayatı kısacası her şeyi derinden
etkilemesine rağmen, Lübnan’daki bölünmeyi ne din ne mezhep ne de zaimlik
tek başına açıklamaya yetmemektedir. Bu üç kurumun etkileri ve potansiyelleri
ancak bir arada değerlendirildiğinde doğru çıkarımlara götürecektir. Bu üç
kurumun etkileri göz önünde bulundurulurken en az onlar kadar “doğu-batı”
çatışması da göz önünde bulundurulmalıdır. Zira ülkede bir MüslümanHıristiyan bölünmesi yoktur. Şiileri destekleyen bazı küçük Sünni gruplar hariç
Sünniler ile Şiiler genellikle karşı saflarda yer almaktadırlar. Yine Marunîler de
kendi içlerinde bölünmüşlerdir. Hizbullah’ı ve dolayısıyla Şiileri destekleyen
Hıristiyanlar toplam Hıristiyanların neredeyse yarısıdır. Geri kalanlar ise doğal
olarak karşı cenahta yer almaktadırlar. Ermenilerden de Dürzîlerden de her iki
blokta yer alan partiler ve vekiller vardır.
Kısacası ülkedeki bölünmenin bir diğer boyutu da mezheplerin ve partilerin kendi
inanç ve prensiplerinin yanında, Lübnan’ı bölgede nereye konumlandırdıkları ve
kimlerle beraber gördükleri ile alakalıdır. Yani bölünme, Hizbullah ve onu gerek
kerhen gerek açıkça ve isteyerek destekleyen siyasi partiler ve daimi destekçileri
Suriye ve İran ile Liberal Sünniler ve onların etrafında toparlanan siyasi partiler ile
daimi destekçileri Suudi Arabistan, Mısır, Fransa ve Amerika Birleşik Devletleri
şeklinde olmaktadır.
Başka bir deyişle ٢٠٠٥ yılına kadar adeta Suriye’nin arka bahçesi olan ve
bağımsız hareket edemeyen Lübnan’daki bölünme Suriye ve dolayısıyla İran
varlığından rahatsız olanlar ve olmayanlar şeklinde olmaktadır. Suriye yanlısı
blokta yer alan gerek Hıristiyanlar, gerek Müslümanlar Suriye karşıtı bloğa karşı
tavır alırken aslında onları destekleyen Sünni ülkeler Mısır ve Suudi Arabistan’a ve
onları da kullanan ABD’ye ve batıya karşı tavır almaktadırlar. Suriye’ye karşı tavır
alan blok da içerde Hizbullah’a, bölgede de İran ve Suriye’ye karşı tavır alırken
batıdan ve ABD’den yana olduklarını açıkça belirtmektedirler. Dünyada doğu-batı
ayrılığı derinleşerek artarken bunun bir yansıması olarak Lübnan’daki ayrılık da
derinleşerek artmaktadır.
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Yukarıda ifade edildiği gibi “Doğu-batı” çatışması da ancak mezhepler, siyasi
partiler ve diğer etkenlerle beraber değerlendirildiğinde kabaca bir fikir sahibi
olunmasını sağlayabilir. Zira diğer değişkenler ve etkenler devre dışı bırakılarak bir
doktrin veya anlayışla Lübnan siyasetini analiz etme girişimi hem beyhudedir hem
de yanlış sonuç çıkarımına götürebilir. Çünkü konu Lübnan olunca, bilinen bütün
ezberler bozulmaktadır. Bu durum ilginç bir tespitle desteklenecek olursa şu
söylenebilir: Lübnan’daki siyasi partilerden Hıristiyan partiler, genellikle
muhafazakâr ve sağ partiler; Müslüman partiler ise ılımlı ve sol partilerdir.

Sonuç
Ahmet Cevdet Paşa’nın söylemi ile Lübnan, Nuh’un Gemisi gibidir.
Lübnan’daki mezhep durumları düşünüldüğünde Ahmet Cevdet Paşa’nın
tanımının ne kadar da isabetli olduğu görülmektedir. Bilindiği gibi Nuh tufanı
koptuğunda canlı hayatının devamlılığının sağlanması için Nuh (a.s.), her canlı
türünden birer çift almıştı gemiye. Lübnan da Nuh’un Gemisi misali, zamanla,
kaybolmaya yüz tutmuş mezheplerden insanların yaşadığı bir toplum halini
almıştır. Ülkede, bölgenin asıl yerlileri olan Marunîler ve Dürzîlerin yanı sıra Rum
Ortodokslar, Rum Katolikler, Ermeni Ortodokslar, Ermeni Katolikler, Nasturiler,
Keldaniler, Protestanlar, Evanjelikler, Şiiler, Sünniler, Aleviler, İsmaililer ve
Yahudilerle birlikte birçok küçük mezhep yaşamaktadır.
Sosyal hayatta tamamen iç içe yaşayan ve birbirleri ile diyalog halinde olan bu
insanlar ٨٠–٩٠ yıllık ülke tarihlerine iki büyük savaşı ve birçok küçük çatışmayı
sığdırmıştır. Seçimlerin mezhep temsiline dayandığı Lübnan’da, bu sebepten çıkan
savaşlar da sonucu değiştirememiştir. Lübnan’ın kuruluşunda Hıristiyanların lehine
olan sistem, çıkan çatışmalar neticesinde artan Müslüman nüfusun lehine bir
düzenlemeye gidilmesini mecburi kılmışsa da ülkede hala en önemli mevkiler
Hıristiyanların elinde bulunmaktadır. Özellikle nüfusun üçte birini geçtiği tahmin
edilen Şiilerin istedikleri hakları bir türlü alamamaları, Şiileri bu hakları silahla alma
yoluna itmektedir. Şiilerin bu davranışı içerde Hıristiyanları ve Sünnileri, dışarıda ise

اﻟد[راﺳﺎت اﻹﻗﻠﯾﻣﯾﺔ
ﻣرﻛز
٤٣٨
]

(٢٧) ٩ دراﺳﺎت إﻗﻠﯾﻣﯾﺔ

İsrail ve ABD’yi tedirgin etmeye yetmektedir. Silahlarını bir türlü teslim etmemeleri
Şiilerin içeride ve dışarıda tehdit ve potansiyel tehlike olarak algılanmalarına sebep
olmaya devam edecektir. Paradoksal bir şekilde demokratik seçimleri isteyen de yine
Şiilerdir. Marunîlerin iki katı kadar nüfusa sahip olmalarına rağmen ancak
Marunîlerin üçte ikisi kadar vekil hakları bulunmaktadır. Liberal Sünniler ve sağcı
Hıristiyanların aksine İslamcı Şiilerin -belki de demokrasiyle elde edecekleri hakların
farkındalığı ile- demokrasiyi istemeleri ile bütün Ortadoğu’ya demokrasi getirme
telaşı ve gayreti içinde olan ABD’nin Lübnan’ı görmemesi iki garip mevzu olarak
karşımızda durmaktadır. Ülke üzerinde oynanan oyunlar ve büyük güçlerin hesapları
ile ülkedeki Suriye ve İran varlığı, -hiçbir dış etken olmasa bile- ülke içindeki
bölünmüşlüğün

ayyuka

çıkması,

Lübnan’daki

sorunların

kısa

vadede

çözümlenmesinin mümkün olmadığının göstergesidir. Böyle bir Lübnan ise
mütemadiyen karışmaya mahkûmdur.

Tablo ٣: Lübnan ٢٠٠٩ Seçim Sonuçlarına Göre İttifakların
Kazandığı Milletvekili Sayısı
٨ Mart İttifakı

Bağımsız

Vatansever

Lideri

Mezhepsel Temsil veya

Milletvekili

Siyasal Eğilim

Sayısı

Mişel Avn

Marunî – Merkez

١٩

Hizbullah

Hasan Nasrallah

Şii – İran Desteği

١٣

Emel

Nebih Berri

Şii

١٣

Büyük SuriyeMilliyetçiliği

٢

Hareket

Suriye Ulusal Sosyalist
Partisi
Lübnan

Demokratik

Parti
Baas Partisi

Esad Hardan

– Suriye Desteği

Talal Arslan

Dürzî

٢

Fayez Sokor

Arap Milliyetçiliği

٢
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Taşnak Partisi

Hagop Fakradounyon

Ermeni

٢

Marada İttifakı

Süleyman Franciya

Marunî

٤
٥٧

Toplam

١٤ Mart İttifakı

Lideri

Mezhepsel Temsil veya
Siyasal Eğilim

Milletvekili
Sayısı

Gelecek Hareketi

Saad Hariri

Sünni-Suudi Arabistan Desteği

٢٩

İlerici Sosyalist Parti

Velid Canbulat

Dürzî

١١

Lübnanlı Güçler

Samir Caca

Marunî

٥

Ketaib Partisi

Emin Cemayel

Marunî

٥

Ermeni

٢

Hınçak Partisi
Ramgavar Partisi

Hagop Kassarcian

Ermeni

١

Müslüman Kardeşler

Faysal Mevlevi

Sünni – İslam

١

Ulusal Liberal Parti

Dori Şemun

Liberal – Marunî

١

Demokratik Sol Parti

İlyas Attallah

Seküler–Sosyal Demokrat

١

Bağımsızlar

١٥

Toplam

٧١

Kaynak: Ayhan, ٢٠٠٩:١٥
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دراﺳﺎت إﻗﻠﯾﻣﯾﺔ (٢٧) ٩

اﻟﺗرﻛﯾﺑﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻓﻲ ﻟﺑﻧﺎن
ﺣﻛﺎم ﻟﺑﻧﺎن وطرﯾﻘﺔ اﻟﺣﻛم ﻣن ﺧﻼل اﻟﻣؤﺳﺳﺎت
أ.د .ﻣﺣﻣد ﻋرﻓﺎت

ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺑﺣر اﻷﺳود /ﻛﻠﯾﺔ اﻟﻌﻠوم اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻻدارﯾﺔ /ﻗﺳم اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ
ﻋﺑداﻟﻐﻧﻲ ﺑوزﻗورت

ﺟﺎﻣﻌﺔ رﯾزا /ﻛﻠﯾﺔ اﻟﻌﻠوم اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻻدارﯾﺔ /ﻗﺳم اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ

ﻣﺳﺗﺧﻠص اﻟﺑﺣث

ﺗﺗﻧــﺎول ﻫــذﻩ اﻟدراﺳــﺔ ﻣﻌﺎﻟﺟــﺔ اﻟﻣﺷــﺎﻛل واﻟﺻ ـراﻋﺎت اﻟﻣزﻣﻧ ـﺔ ﻷرﺑﻌــﺔ ﻣﻼﯾــﯾن ﻟﺑﻧــﺎﻧﻲ
و ﻣﻣﺛﻠﯾﻬمو اﻟذﯾن ﯾﻌﯾﺷون ﻓﻲ ﻣﺳﺎﺣﺔ ﺗﺑﻠـﻎ ﺣـواﻟﻲ ﻋﺷـرة آﻻف ﻣﺗـر ﻣرﺑـﻊ ،واﻟﺗـﻲ ﺗﺑـدوا
ﺑﺄﻧﻬـﺎ ﻟـن ﺗﻧﺗﻬــﻲ ﻗرﯾﺑـﺎ .ﺑــﺎﻟرﻏم ﻣـن اﻟﺗﻐﯾـرات اﻟﺗـﻲ ﺣـدﺛت ﻓــﻲ ﻟﺑﻧـﺎن اﻟﺗــﻲ وﺿـﻌت ﺗﺣــت
اﻻﻧﺗداب اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﻓﻲ ﻋﺎم  ١٩٢٠واﻟﺗﻲ ﺣﺻﻠت ﻋﻠﻰ اﺳﺗﻘﻼﻟﻬﺎ ﻓـﻲ ﻋـﺎم  ،١٩٤٦ﺑـﺎﻟرﻏم
ﻣن ﺣدوث ﺑﻌض اﻟﺗﻐﯾرات ﻓـﻲ اﻟﻧظـﺎم اﻟﻘـﺎدم ﻣـن ﻓﺗـرة اﻻﻧﺗـداب ﻓﺈﻧـﻪ ﻻﯾـزال ﻣﺳـﺗﻣرا ﻓـﻲ
ﻟﺑﻧـــﺎن .ﻟـــذا ﻓـــﺈن ﻣﺻـــﯾر اﻟﺣﯾـــﺎة اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾـــﺔ واﻻﻗﺗﺻـــﺎدﯾﺔ ﻟﻠﺑﻧـــﺎن ،اﻟﺗـــﻲ ﺗﺟـــري ﻓﯾﻬـــﺎ
اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻣﺣﺎﺻﺻﺔ اﻟطﺎﺋﻔﯾﺔ ،ﻣرﻫون ﺑدﻋم وﺗدﺧﻼت اﻟﻣﺗﺷﻛﻠﺔ ﻣن ﻗﺑل
ﻫــذﻩ اﻟطواﺋــف واﻷﺣ ـزاب اﻟﺳﯾﺎﺳــﯾﺔ اﻟﻣدﻋوﻣ ـﺔ ﻣــن ﻗﺑــل ﻫــذﻩ اﻟطواﺋــف .إﺿــﺎﻓﺔ اﻟــﻰ ان
ﻣؤﺳﺳﺔ اﻟزﻋﺎﻣﺔ ،اﻟﺗﻲ اورﺛﻬﺎ اﻟﺳﻛﺎن اﻷﺻﻠﯾﯾن ﻟﻠﺑﻧـﺎن وﻟﻣﺋـﺎت اﻟﺳـﻧﯾن ،ظﻬـرت ﻛﻌﺎﻣـل
اﺧر ﻟﻠﺗوﺣﯾد واﻻﺧﺗﻼف .وﺑﺗـﺎﺛﯾر ﻫـذﻩ اﻟﻌﻧﺎﺻـر اﻟﺛﻼﺛـﺔ -اﻟﻣـذاﻫب ،اﻷﺣـزاب واﻟزﻋﺎﻣـﺔ-
ورﻏﺑـﺔ ﻫـذﻩ اﻟﻌﻧﺎﺻـر ﻓــﻲ اﻟﺣﺻـول ﻋﻠـﻰ ﻣﻘﺎﻟﯾـد اﻟﻘــوة واﻟﻬﯾﻣﻧـﺔ ﯾﺑﻘـﻲ وﯾـدﯾم اﻟﺻـراﻋﺎت
واﻻﻧﻘﺳﺎﻣﺎت ﺑﯾن اﻟﺣﻛﺎم واﻟﻣﺣﻛوﻣﯾن ﻓﻲ ﻟﺑﻧﺎن.
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