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مـــدخل

كلمـــة جمعيــة التنـميــة للإن�ســــان والبيئــــة
لقد عرفت الأحزاب ال�سيا�س ّية يف تاريخنا احلديث واملعا�صر الكثري من الإيديولوج ّيات الفكر ّية واملفاهيم الإجتماع ّية والأ�شكال
التنظيم ّية بهدف ت�أطري وتنظيم وتفعيل اجلماعات الب�شر ّية املختلفة وقد برز ذلك بق ّوة بعد الإر�صا�صات والتطورات الهائلة
التي واكبت جممل الن�شاطات الإقت�صادية وال�سيا�س ّية والإجتماع ّية خالل القرن املا�ضي من الزمن.
يف عام  1850مل يكن اي بلد يف العامل ( ب�إ�ستثناء الواليات املتحدة الأمرك ّية ) يعرف الأحزاب ال�سيا�س ّية باملعنى الع�صري
للكلمة ،فاملجتمعات الإن�سانية عاي�شت قدميا �إختالفات يف الآراء كما عرفت النوادي ال�شعب ّية والتكتالت الفكر ّية والربملان ّية اىل
ان ظهرت فيما بعد الكثري من الأحزاب املختلفة وخ�صو�ص ًا الليربال ّية منها والتي اعتمدت على العقيدة الفكر ّية فقط والتي
نظرت اىل احلزب كجماعة عقائد ّية لي�س �إال ،اىل ان جاء املفهوم املارك�سي الذي بنى مفهومه للحزب على الإهتمام مبختلف
العالقات الب�شر ّية من حيث م�ستوى املعي�شة ،املهن املختلفة ،الثقافة املتنوعة و�صوال اىل ت�شكيل
الوالء واالنتماء ال�سيا�سي .وهكذا تطور مفهوم االحزاب وتنوعت اهتماماتها لت�شمل الكثري من
ن�شاطات احلياة الإن�سان ّية فربزت اىل الواقع االحزاب املعا�صرة والتي اهت ّمت اىل جانب العقيدة
واملفهوم الإهتمام بالكيان والتنظيم والبيئة الب�شر ّية وبنا ًء على ما تقدّم نطرح ال�س�ؤال التايل ملاذا
�شباب و�أحزاب؟
لع ّل �شواهد التاريخ الكثرية وحركات التغيي العظيمة التي اخذت مكانها عرب خمتلف املراحل
املعا�صرة تخربنا عن الأدوار التي لعبتها ومازالت تلعبها خمتلف الأحزاب يف جهات الأر�ض الأربعة
فمن هنا نحن ننظر �إىل �إنخراط ال�شباب يف العمل احلزبي من خالل ت�أ�سي�س و تطوير خمتلف
الأحزاب على �أنه املعرب ال�سيلم والدميقراطي واملتطورلإقامة جمتمع مدين علمي ودميقراطي
ومنفتح ي�ؤثر باالخر و يت�أثر به ،يتقبل االخر و ي�شارك معه يف بناء الوطن واملواطن وبنا ًء عليه فك ّلما
�إرتقت الأحزاب ب�أفكارها وممار�ساتها كانت الآمال بجعله واقع جديد �أقوى و�أبعد �أثر ًا وت�أثري ًا.
لذا نوجز ما يلي:
•ت�ش ّكل الإحزاب �إحدى �أهم امل�ؤ�س�سات الرافعة حلركة ال�شباب فمن خالل االحزاب تتمكن جموع ال�شباب من التعبري عن
طموحاتها و�أفكارها وتطلعاتها نحو بناء جمتمع متطور ت�صبو اليه.
•انّ الأحزاب ت�سعى لإطالق احلوار الدميقراطي مع الآخر من خالل التع ّرف على وجهات النظر الأخرى عرب قنوات
منظمة وهادفة.
•�إنّ الأحزاب هي واحد ٌة من �أهم م�ؤ�س�سات املجتمع املدين التي ميكن لها �أن تتطور ب�إ�ستمرار من خالل الأفكار والتنظيم
و�أ�شكال الن�ضال الإجتماعي.
•�إنّ الأحزاب الدميقراط ّية تعزز الإنتماء الوطني وال�سيا�سي وتبلور الن�ضال الإجتماعي وتف�سح باملجال لكوادرها لإطالق
املبادرات اخل ّالقة واملبدعة لتطوير وحت�سني جمتمعاتها.
•من خالل الإنتماء للأحزاب والعمل �ضمن � ٌأطرها ميكن للقيادات ال�شا ّبة والن�شيطة الو�صول للمراكز القياد ّية يف املجتمع
لإحداث التغيريات املطلوبة وحتقيق الطموحات املبتغاة.
�أ ّي ـ ـ ــها ال�شبـ ــاب هذه كانت عجالة متوا�ضعة لتجاربنا وخلربتنا يف احلياة ن�ضعها بني ايديكم �آملني منكم القراءة الواعية
اخلا�صة واملثمرة يف غد قريب ،فلكل جيل جتاربه و�أماله
والهادفة لهذا الدليل لإ�ستخال�ص العرب والدرو�س لبناء جتربتكم
ّ
وطموحاته وانني من امل�ؤمنني ب�أن الأجي ـ ــال ت�سري دائ ــما �إىل الأمام و�أنّ حركة ال�شعوب ال ميكن �أن تعود القهقرة بل هي ت�سري
ب�إجتاهالنوروال�شم�سوالغداجلميلفه ّيـ ـ ــا�إ�صـ ـ ــعدوا�إ ّيـ ـ ــهاال�شـ ـ ــبابنحوقمـ ــمكم ّ
ال�ش ـ ــاخمةف�أنتـ ــمال�شـ ــبابولكـ ـ ــمالغـ ــد
وجمـ ـ ـ ــدهاملخ ـ ـ ـ ّلد.
حممود ال�سروجي
							
جمعية التنمية لالن�سان والبيئة
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مقدمة

ملـــاذا هـــذا الـدلـيــل؟ ملــن هـــذا الـــدليـــل؟
لأن يف لبنان الكثري من الإ�ستزالم والقليل من احلزبية كان ال بد من �إعداد دليل يو�ضح لل�شباب� ،إناث وذكور،
�أهمية الأحزاب ودورها على م�ستوى املجتمع ب�شكل عام ،وعلى م�ستوى النظام وامل�ؤ�س�سات ال�سيا�سية ب�شكل
خا�ص .دليل ي�شجع ال�شباب يف لبنان على �إن�شاء �أحزاب ي�سعون من خاللها �إىل حتقيق �أهدافهم وتطلعاتهم
ال�سيا�سية واالقت�صادية واالجتماعية والثقافية ،وعلى االنخراط يف الأحزاب ذات الربامج وامل�شاريع
التي تتالقى مع ت�صوراتهم حول املجتمع الذي يطمحون �إىل قيامته .فيبني هذا الدليل �أهمية الأحزاب يف
بناء الدولة احلديثة يف لبنان رغم االنطباعات ال�سلبية املت َك ّونة حول جتربتها خالل احلرب اللبنانية بني
الأعوام  ،1990-1975ويدعو ال�شباب �إىل ا�ستثمار اندفاعهم والتزامهم وخرباتهم ووقتهم يف �سبيل �إعادة
االعتبار ملفهوم العمل احلزبي املنظم ،القائم على الربامج وامل�شاريع العامة .فاحلياة احلزبية يف لبنان
ً
إ�ضافة �إىل جتديد الفكر وتطوير الأداء� ،إىل وجوه جديدة تكون حمط ثقة لدى الر�أي العام.
بحاجة� ،
ً
ف�إن لهذا الدليل �أهدافا عدة منها:
�أو ًال ،يق�ضي بتعريف ال�شباب على الأحزاب ال�سيا�سية ،بد ًءا بتحديد املفاهيم وامل�صطلحات الأ�سا�سية املرتبطة بجميع جوانب
احلالة احلزبية ب�شكل عام ،و�صو ًال �إىل وظائف الأحزاب و�أدوارها ،ومرور ًا بعر�ض �أبرز �أمناطها و�أنواعها.
ثاني ًا ،يعر�ض التجربة احلزبية يف لبنان :ن�ش�أتها� ،أبرز مراحل تطورها ،الأطر القانونية التي ترعاها.
ثالث ًا ،يلقي الأ�ضواء على جتارب ال�شباب احلزبية يف مرحلة ما بعد احلرب.
رابع ًا ،يقدم بع�ض الأفكار حول امل�شاركة احلزبية الدميقراطية وحول دور ال�شباب اللبناين يف ذلك .فهو يف النهاية يقدم مادة
تثقيفية جديدة لل�شباب حول الأحزاب ال�سيا�سية ،مب�ضمون علمي� ،أكادميي ،ومو�ضوعي وب�أ�سلوب مب�سط ومبا�شر ،مما ي�سمح
له �أن يكون بالفعل لي�س دليل ال�شباب والأحزاب فقط �إمنا دليل ال�شباب �إىل الأحزاب �أي�ض ًا.
قبل الدخول يف �صلب املو�ضوع ،هناك بع�ض املالحظات املنهجية التي ال بد من تو�ضيحها:
املالحظة الأوىل� ،إن �إعداد هذا العمل �أرتكز ب�شكل �أ�سا�سي على درا�سات �أكادميية حول الأحزاب ال�سيا�سية ،حماو ًال تبيان
خمتلف الأطروحات والنظريات ،دون االلتزام مبنهج �أو مبدر�سة فكرية معينة .وهنا تقت�ضي الأمانة العلمية واملنهجية
ال�صحيحة بذكر ما ا�ستُخدم من مراجع مبا�شرة �ضمن �سياق الن�ص ،وو�ضع ملحق بها ،كما ّمت و�ضع ملحق بالتعريفات
الأ�سا�سية املرتبطة باحلالة احلزبية.
املالحظة الثانية ،يف �إطار الوقوف قدر الإمكان على نظرة ال�شباب يف لبنان اليوم �إىل الأحزاب ودورها وعلى جتربتهم
�ضمنها ،مت عقد �سل�سلة من الطاوالت امل�ستديرة مع �شباب من خمتلف التيارات ال�سيا�سية يف لبنان .ذلك� ،إن الآراء والأفكار
واملعلومات التي تقدم بها ال�شباب ،والتي مت تدوينها يف حينه� ،ست�ستخدم يف الف�صل املخ�ص�ص لذلك دون ذكر هوية ال�شخ�ص
�أو انتمائه احلزبي.
املالحظة الثالثة ،جتنب ًا للوقوع يف جتاذبات احلالة احلزبية اللبنانية ،ف�إن الن�ص مل يلج�أ �إىل تقييم عمل حزب حمدّد بعينه،
بل ركز على التجربة احلزبية يف لبنان ب�شكل (مع الإ�شارة �إىل �أن ورود �أ�سماء بع�ض الأحزاب ّمت يف �سياق ال�سرد املجرد من
�أي تقييم) .ومبا �أن هدف هذا الدليل هو تثقيفي عام فهو يطمح ب�أن ي�صبح دلي ًال لكل ال�شباب املهتم بالظاهرة احلزبية دون
ا�ستثناء.
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الف�صل الأول

ملــحــة حــول نـــ�شــــ�أة الأحـــــزاب
ظهرت الأحزاب ب�شكلها احلديث الذي نعرفه اليوم يف مطلع القرن التا�سع ع�شر يف بريطانيا وفرن�سا والواليات املتحدة
الأمريكية ،ومن ثم يف بقية الدول الأوروبية ويف اليابان ،وذلك بعد م�سار معقد وطويل كان قد انطلق منذ قرون يف
�أوروبا الغربية�َّ .سرعت التحوالت واالنق�سامات وال�صراعات االجتماعية والثورة ال�صناعية واال�ضطرابات العمالية التي
�شهدتها القارة الأوروبية طوال القرن التا�سع ع�شر يف تطور هذا امل�سار ،و�أدت يف حم�صلتها �إىل انتظام خمتلف الطبقات
االجتماعية من عمال وفئات برجوازية يف �أحزاب �سيا�سية خمتلفة للدفاع كل عن م�صاحله .وتزامن ذلك مع �سل�سلة من
الإ�صالحات ال�سيا�سية واالنتخابية ومع انت�شار النظام الربملاين والدميقراطية التمثيلية ومبد�أ االقرتاع العام ال�شعبي مما
�ساهم ب�شكل �أ�سا�سي يف تطوير الأحزاب ومت�أ�س�سها ،وجعل وجودها مرتبط ًا ارتباط ًا وثيق ًا بهذا النوع من النظم ال�سيا�سية
وتقدمها على جميع ال�صعد ال�سيا�سية واالجتماعية واالقت�صادية �ضمن احليز اجلغرايف الغربي.
�إذن� ،أتت الأحزاب يف البلدان الغربية نتيجة للتطور االقت�صادي واالجتماعي وال�سيا�سي داخل جمتمعاتها ،لتكون �أداة
لإدارة ال�صراعات على ال�سلطة واالنق�سامات والتمايزات بني فئات و�أق�سام وطبقات املجتمع ب�أ�سلوب دميقراطي غري
عنفي .فتكمن �أهمية الأحزاب يف املجتمعات الدميقراطية بكونها �أحد �أبرز الأطر للتناف�س على ال�سلطة بطريقة م�ؤ�س�سية
منظمة ومقوننة .وعليه ،ت�ساهم الأحزاب يف عملية بناء املجتمع ال�سيا�سي ويف جتدده ،ويف تكوين الر�أي العام و�صنع
ال�سيا�سات العامة وو�ضع برامج للحكم و�إدارة ال�ش�أن العام ،ويف التثقيف ال�سيا�سي للمواطنني عام ًة �أو لفئات اجتماعية
واملنتخبني وفئات وجماعات من املواطنني
حمددة ،ويف تكوين نخب �سيا�سية وقادة .وتقوم الأحزاب يف تنظيم الأن�صار
ِ
وت�أطريهم وتر�شيد �أو عقلنة تناق�ضاتهم وخالفاتهم ومتثيل م�صاحلهم داخل املجتمع يف �سبيل احل�صول على املواقع
واملنا�صب ال�سيا�سية والإدارية (.)1979 ،Ostrogorsky
انت�شر هذا النموذج من امل�ؤ�س�سات ال�سيا�سية مع انت�شار وتعميم منوذج امل�ؤ�س�سة ال�سيا�سية الأم� ،أي الدولة ،حيث �أ�صبح
من ال�صعب ت�صور وجود للأحزاب ،مبفهومها احلايل ،خارج �إطار الدولة احلديثة .وتزامن �إن�شاء الأحزاب وانت�شارها يف
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العامل العربي يف مطلع القرن الع�شرين مع انهيار ال�سلطنة العثمانية وتق�سيم املناطق العربية من قبل القوى اال�ستعمارية
الأوروبية �إىل دول م�ستقلة �ضمن �أقطار جغرافية حمددة� ،أي �إىل دول قطرية .وكان القرن التا�سع ع�شر قد عرف �أ�شكا ًال
�أولية من التنظيم ال�سيا�سي �ضمن �إطار اجلمعيات الثقافية والأندية ال�سيا�سية العربية التي اهتمت بوحه �أ�سا�سي يف
التفكري ب�أزمة ال�سلطنة العثمانية وتفككها وتراجع دورها ك�إطار �سيا�سي جامع ملختلف الأقطار العربية� .سعت هذه
احللقات ال�سيا�سية العربية �إىل �إيجاد حلول لأزمة ال�سلطنة العثمانية ،وكل منها فكر وعمل يف اجتاه معني ،وميكن جمعها
�ضمن ثالثة اجتاهات.
االجتاه الأول فكر يف �إ�صالح الدولة العثمانية ،وهو ما كان قد �أ�صبح غري ممكن يف ظل التطورات ال�سيا�سيةالداخلية وت�صاعد �سيا�سة الترتيك ،التي م ّيزت على �أ�سا�س عن�صري بني مواطني ال�سلطنة و�ساهمت يف ت�أزم
العالقات العربية والرتكية من ناحية ،وازدياد ال�ضغوطات اخلارجية على ال�سلطنة العثمانية ،واندالع احلرب
العاملية الأوىل وانهيار ال�سلطنة كلي ًا من ناحية �أخرى.
االجتاه الثاين فكر و�سعى لال�ستقالل عن ال�سلطنة من خالل �إن�شاء دولة عربية جامعة ملختلف الأقطار العربية�أو للأقطار العربية وامل�سلمة مع ًا .وقف اال�ستعمار واالنتدابات التي �شهدتها املنطقة دون حتقيق �أي من هذه
امل�شاريع .لكن ذلك مل مينع هذه التيارات الفكرية وهذه امل�شاريع من �أن تتحول الحق ًا �إىل عقائد وبرامج لعدد
كبري من الأحزاب ال�سيا�سية العربية ،التي رفعت �إما �شعار القومية العربية ،والدعوة �إىل قيام �أمة عربية
واحدة ،و�إما �شعار الأمة الإ�سالمية.
ً
االجتاه الثالث عمل على �إن�شاء كيانات �سيا�سية م�ستقلة ب�أحجام جغرافية خمتلفة انطالقا من معطياتح�ضارية وتاريخية وثقافية حمددة ،كدولة عربية م�شرقية� ،أو �سوريا الطبيعية� ،أو دولة لبنانية .ففي الوقت
الذي �ساهم فيه االنتداب بقيام م�شروع الدولة اللبنانية ،حال دون حتقيق �أي من امل�شاريع الأخرى ،ولكن
ذلك مل مينعها من �أن ت�صبح هي �أي�ض ًا �أهداف وبرامج و�شعارات لعدد من الأحزاب ال�سيا�سية القومية
والعقائدية.
�إىل جانب هذه االجتاهات النابعة من التفاعالت الداخلية للعامل العربي يف تلك احلقبة ،ظهر اجتاه رابعمت�أثر باحلركة الأممية ال�شيوعية وبالثورة البل�شفية ،ثورة �أكتوبر/ت�شرين الأول عام  1917يف رو�سيا،
وبالق�ضايا والتحديات التي رفعتها هذه احلركة على امل�ستوى العاملي ،ونتج عنه قيام الأحزاب ال�شيوعية يف
العديد من البلدان العربية (دراج وباروت.)2000 ،
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�شكل لبنان منذ تلك احلقبة وحتى يومنا هذا املخترب الفكري واحلقل التجريبي ملجمل احلراك
ال�سيا�سي والعقائدي يف امل�شرق العربي .ب�إيجاز ،ميكن ت�صنيف الأحزاب العربية حني ن�ش�أتها �إىل خم�س
فئات (�أبي �صعب:)39 ،2006 ،
�أحزاب قومية عربية ،ت�سعى لتحقيق الوحدة العربية وترف�ض الكيانات القطرية؛�أحزاب �إ�سالمية ،ت�سعى لقيام �أمة �إ�سالمية؛�أحزاب قومية �إقليمية ،ت�سعى لقيام �سوريا الطبيعية؛�أحزاب وطنية قطرية؛�أحزاب �شيوعية.ن�ستنتج من ذلك �أن ظروف ن�ش�أة الأحزاب ال�سيا�سية العربية اختلفت عن ظروف ن�ش�أة الأحزاب الغربية .ف�إىل جانب
اهتمام الأحزاب العربية يف بناء دولة حديثة ،مت�أثرة ب�أفكار ع�صر التنوير الأوروبي وع�صر النه�ضة العربية ،كان للعوامل
اخلارجية وردود الفعل عليها الأثر الكبري يف ت�شكلها �أكرث من التحوالت االجتماعية واالقت�صادية وال�سيا�سية اخلا�صة
مبجتمعاتها .من هنا ،يعترب البع�ض �أن الرتابط والعالقة التفاعلية بني م�ؤ�س�سة الدولة وامل�ؤ�س�سات احلزبية الذي ن�ش�أ يف
الغرب كنتيجة مل�سار تاريخي حمدد ،ال يتطابق مع م�سار املجتمعات العربية ،وبالتايل ال تقوم هذه امل�ؤ�س�سات احلديثة،
�أي الدولة والأحزاب ال�سيا�سية يف البلدان العربية بنف�س الأدوار التي ت�ؤديها يف الغرب ،ولي�س لديها املفاعيل نف�سها على
ّ جتربة هذه امل�ؤ�س�سات
امل�ستويني االجتماعي وال�سيا�سي ،وهذا ما يف�سر �أزمتها احلالية .هنا يقت�ضي الت�أكيد على �أن تعث
يف العديد من املجتمعات العربية يعود ب�شكل �أ�سا�سي� ،إ�ضاف ًة �إىل ال�ضغوطات والظروف اخلارجية ،كاال�ستعمار واحلرب
العربية-الإ�سرائيلية منذ �إعالن دولة �إ�سرائيل والأزمات �أو احلروب امل�ستمرة� ،إىل الدور الت�سلطي �أو �شبه الت�سلطي الذي
لعبته وتلعبه الأنظمة التي هيمنت على الدول وم�ؤ�س�ساتها ب�شكل خا�ص وعلى املجتمعات العربية ب�شكل عام ،وعلى �أنه لي�س
يف الثقافة العربية والإ�سالمية �أي ا�ستثناء �أو ممانعة �أو عدم مطابقة مع هذه امل�ؤ�س�سات احلديثة.
والواقع �أن احلزب ال يع ّد حكم ًا امل�ؤ�س�سة الوحيدة الو�سيطة بني الدولة واملواطنني ،يف خمتلف املجتمعات ،فهناك احلركات
االجتماعية وبع�ض منظمات املجتمع املدين وو�سائل حديثة للتعبري املبا�شر عن الآراء بوا�سطة تكنولوجيا االت�صاالت
واملعلومات ،لكن يبقى احلزب ال�سيا�سي �أهم �أداة للتوا�صل والتمثيل ال�سيا�سي يف املجتمعات الغربية .بينما تناف�سه يف
املجتمعات العربية �آليات و�أطر �أخرى ت�ؤدي دور الو�ساطة وت�أخذ موقع ًا متقدم ًا عليه يف عملية التمثيل ال�سيا�سي ،كالعائلة
والع�شرية والقبيلة وامل�ؤ�س�سة الدينية والزعامات ...الخ ،وهي نادر ًا ما تعرب عن م�صالح �سيا�سية عامة ،فهي على الأغلب
تدافع عن م�صاحلها اخلا�صة .وبخالف الأحزاب ،انتماء الفرد �إىل هذه الأطر لي�س طوعي ًا يف �أغلب الأحيان� ،إما يكون
بالوراثة حيث يولد الفرد �ضمنها ،و�إما يكون التزامه بها نوع من �أنواع التبعية غري الإرادوية.
من هنا تربز احلاجة �إىل �أحزاب �سيا�سية حديثة حمررة من الوالءات الأولية وذات م�شاريع و�أهداف
عامة .فما هو احلزب �إذ ًا ؟ كيف ويف �أي و�سط �أو بيئة تن�ش�أ الأحزاب ؟ كيف ت�صنف عقائدي ًا وفكري ًا ؟
ما هي �أبرز وظائفها ؟
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الف�صل الثاين
التعــريـــف بــــالأحـــزاب ال�ســـيــــا�ســـيــــة
�أو ًال :ما هو احلزب ؟
الأحزاب ال�سيا�سية هي جماعات منظمة وثابتة ن�سبي ًا متثل م�صالح حمددة لطبقات �أو فئات معينة وت�ستقطب الأع�ضاء
وتدعي ح�صرية التكلم با�سمهم .ي�شكل الو�صول �إىل
واملنا�صرين حول برامج وقيم و�أهداف م�شرتكة ،فتج�سد مطالبهم ّ
ال�سلطة �أو امل�شاركة بها �أو الت�أثري عليها على امل�ستويني املحلي� ،أي على م�ستوى ال�سلطات املحليات كالبلديات ،والوطني،
كاملجال�س النيابية واحلكومات� ،أحد �أهم �أهداف الأحزاب ال�سيا�سية يف الدميقراطيات التمثيلية ،التي تعبئ املحازبني
وحت�شد طاقات اجلماهري يف �سبيل حتقيق ذلك وفق �آليات د�ستورية وانتخابية حمددة .لكن هذا التحديد ال ينطبق على
بع�ض الأحزاب الثورية التي ال ت�سعى للو�صول �إىل ال�سلطة وفق �أطر الد�ستورية بل عرب الثورة وقلب النظام .كما قد ال
ت�ضع بع�ض �أحزاب الأقليات هدف الو�صول �إىل ال�سلطة �ضمن ابرز �أولوياتها ،لأن هدفها الأ�سا�سي قد يكون الدفاع عن
حقوقها ومطالبها اخلا�صة فقط .كما جتدر الإ�شارة �إىل �أن هذه ال�شروط ال تنطبق كلي ًا على الأحزاب التي تعمل �ضمن
�أنظمة �سيا�سية غري دميقراطية ،ك�أنظمة احلزب الواحد ،حيث التعددية ال�سيا�سية واحلزبية مقيدة �إىل �أق�صى الدرجات
�أو ممنوعة ،وحيث تكون الأحزاب املعار�ضة للنظام يف حال وجدت �إما نا�شطة يف اخلارج �أي يف املنفى ،و�أما جمربة على
التحرك يف الداخل ب�سرية من دون �أن ت�ستطيع امل�شاركة يف االنتخابات العامة ب�شكل معلن.
هناك �أربعة �شروط يفرت�ض توافرها يف كل تنظيم �أو جماعة تعمل �ضمن نظام �سيا�سي تعددي
ودميقراطي لكي يطلق عليها �صفة حزب ( ،)1966 ،Weiner ,Lapalombraنعر�ضها يف �سبيل
التحديد ال احل�صر:
اال�ستمرارية يف التنظيم ،مما يعني ا�ستمرار احلزب بعد وفات م�ؤ�س�سيه؛�أن يكون منظمة معلنة ومعروفة ذات امتدادات حملية دائمة ،ولديها و�سائل و�آليات توا�صل وات�صال متنوعة بنيالعنا�صر املحلية والعنا�صر املركزية؛
�أن يكون لدى قيادييه الت�صميم املربمج واملوجه للو�صول �إىل ال�سلطة منفردين �أو �ضمن حتالف واملحافظة على�سلطة القرار على امل�ستوى املحلي والوطني ،و�أن ال يقت�صر م�سعاهم فقط يف الت�أثري على �أداء وم�سار ال�سلطة؛
�أن يكون لديهم هَ ّم التنظيم بهدف ك�سب املنا�صرين خالل االنتخابات وعمل كل ما ميكنهم للح�صول علىالدعم ال�شعبي.
نالحظ من هذا التعريف – الذي ينطبق على الأحزاب �ضمن الأنظمة الدميقراطية التعددية ،وال ينطبق ب�سهولة على
الأحزاب التي تن�شط �ضمن الأنظمة الت�سلطية ذات احلزب الواحد – �إن الأحزاب ال�سيا�سية هي ظاهرة معقدة من
ال�صعب �إعطائها تعريف واحد متكامل ،مما يدفع �إىل الأخذ بعوامل �أخرى للإحاطة بجميع جوانبها ،الن عمل الأحزاب
داخل املجتمع� ،إ�ضافة �إىل هدف الو�صول �إىل ال�سلطة ،هو مت�شعب الأدوار ومتعدد املهمات .وللإحاطة مبختلف جوانب
الظاهرة احلزبية نتوقف عند النقاط التالية :التكوين والن�ش�أة ،التوجهات الفكرية ،الوظائف ،طبيعة �سلطة القيادة ،البنية
الداخلية.
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ثاني ًا :ابرز خ�صائ�ص الأحزاب
 - 1من حيث التكوين والن�ش�أة
تن�ش�أ الأحزاب لأ�سباب و�ضرورات متنوعة ومتعددة .منها ما هو ذات ن�ش�أة برملانية ،حيث بادرت النخب الربملانية
�إىل ت�أ�سي�س الأحزاب بهدف �إيجاد �إطار منظم وم�ستدام للعالقة بني الكتل واملجموعات الربملانية والهيئات الناخبة
( .)1976 ,Duvergerومنها ما ين�ش�أ للتعبري عن االنق�سامات داخل املجتمع� ،أو نتيجة لتحوالت د�ستورية� ،سيا�سية،
اقت�صادية ،اجتماعية ...الخ� ،أو للدفاع عن م�صالح بع�ض اجلماعات �أو الطبقات� ،أو حلماية بع�ض الفئات الدينية
والطائفية والعرقية والإثن ّية� ،أو لتقاطع عدد من هذه الأ�سباب .هناك �أحزاب متثل �أو تدعي متثيل �أمة ب�أ�سرها ،وهي
غالب ًا ما تكون �ضمن نظام احلزب الواحد.
 - 2من حيث الفكر والعقائد والأيديولوجيا
�إن كل ت�صنيف دقيق لأحزاب حمددة من حيث فكرها العقائدي والأيديولوجي ومن حيث توجهات برناجمها ،يقت�ضي
مراقبة ح�سية وبحث دقيق ومعمق يف هذه الأحزاب ،وعدم االكتفاء بالهوية املعلنة من قبلها وبالعناوين وال�شعارات التي
تطلقها هي على �أعمالها .هناك غالب ًا الكثري من التناق�ض بني ال�شعارات التي تعلنها الأحزاب وبني الأعمال التي تقوم
بها فعلي ًا� .إن ما يهمنا هنا هو معرفة خمتلف العائالت الفكرية والعقائدية التي تن�ضوي حتتها الأحزاب ال�سيا�سية وذلك
انطالق ًا من ت�صنيفات متعددة الأبعاد تتخطى الثنائية التقليدية بني اليمني والي�سار:
ميني  /ي�سار  /و�سط (ليربايل  /ا�شرتاكي  /اجتماعي دميقراطي  /تقليدي  /حمافظ  /تقدمي)؛ �شيوعي؛ بيئي؛
برجوازي  /بروليتاري  -فالحي؛ املالكني  /العمال؛ املركز  /الأطراف (مركزية  /جهوية)؛ ريفي  /مديني؛ علماين /
ديني (دولة  /دين)؛ وطني � /أممي ...الخ .عدة �صفات ميكن �أن تتقاطع يف احلزب نف�سه ،كما ميكن ل�صفة حمددة �أن
تتواجد يف �أحزاب خمتلفة عقائدي ًا .على �سبيل املثال ،ميكن �أن يكون هناك حزب ريفي ميني وحزب ريفي ي�ساري ،طبقة
و�سطى ميني وطبقة و�سطى ي�سار ،طبقات خمتلفة يف نف�س احلزب اليميني �أو الي�ساري ...الخ.
كما ميكن ت�صنيف الأحزاب ب�أحزاب الزعماء (جمال عبد النا�صر) ،و�أحزاب الطبقات (الطبقة العاملة والطبقة
الر�أ�سمالية املالكة لو�سائل الإنتاج) ،و�أحزاب املبادئ (قومي ،ا�شرتاكي ،ليربايل ،ديني ،علماين) ،و�أحزاب الأقليات
(العرقية ،والدينية ،والإثن ّية ،واللغوية) ...الخ.
 - 3من حيث الأدوار والوظائف
ي�شمل عمل الأحزاب ون�شاطها خمتلف املجاالت ال�سيا�سية واالقت�صادية واالجتماعية والثقافية .لكن ب�شكل عام تختلف
الوظائف والأدوار التي تقوم بها الأحزاب باختالف طبيعة النظم ال�سيا�سية التي تن�شط �ضمنها .بينما يقت�صر دورها يف
الأنظمة الدميقراطية ذات التعددية احلزبية على املجاالت العامة دون التدخل يف اجلوانب اخلا�صة من حياة الأفراد،
بينما يتخطى دور احلزب ال�شمويل املجاالت العامة للولوج �إىل حياة الأفراد اخلا�صة وحماولة الت�أثري فيها و�إعادة �صقلها
مبا يتوافق مع �أيديولوجيته وفل�سفته .يتم الرتكيز هنا حتديد ًا على دور الأحزاب وعملها جتاه ال�سلطة ال�سيا�سية وجتاه
املجتمع ب�شكل عام �ضمن الأنظمة الدميقراطية بحيث �أنها عن�صر �أ�سا�سي يف تقدم املجتمعات وتطورها .فالأحزاب من
خالل �سعيها للو�صول �إىل ال�سلطة �أو للم�شاركة �أو الت�أثري بها ،تقوم ب�أدوار متعددة وخمتلفة لأع�ضائها وللمجتمع ،من
�أبرزها:
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تدعي �شرعية متثيل املواطنني� ،أو فئة �أو جماعة منهم ،وتقوم
 الدور الأول للأحزاب هو دور متثيلي ،فهي ّببلورة �آرائهم وم�صاحلهم امل�شرتكة و�صياغتها �ضمن برنامج ت�سعى لتحقيقه ب�شكل �أ�سا�سي عرب و�صولها
�إىل ال�سلطة .وينتج عن هذا الدور وظيفة الأحزاب ك�آالت �أو ماكينات انتخابية تنتقي املر�شحني ،تعبئ
الدعم ال�شعبي وتعد القادة والنخب مللئ الوظائف ال�سيا�سية ،التمثيلية والإدارية� ،ضمن م�ؤ�س�سات الدولة
على امل�ستويني املحلي والوطني.
 تعنى الأحزاب ب�شكل �أ�سا�سي بعملية التن�شئة ال�سيا�سية داخل املجتمع وبتثقيف املواطنني و�إعطائهمفر�صة االهتمام بال�ش�أن العام وتعبئهم وحت�شدهم يف �سبيل دجمهم و�إ�شراكهم ،ك�أفراد �أو كجماعات ،يف
احلياة ال�سيا�سية .فهي �إذن �أدوات للتكيف االجتماعي.
 ت�ؤدي الأحزاب دور ًا مهم ًا على م�ستوى ال�سلطة والنظام ال�سيا�سي .فهي تراقب عمل احلكومة وت�سعىملحا�سبتها ،وتعد االقرتاحات وال�سيا�سات البديلة للحكم حني تكون خارج ال�سلطة .ت�ضفي الأحزاب �صفة
ال�شرعية على النظام ال�سيا�سي القائم من خالل م�شاركتها يف العملية ال�سيا�سية ومن خالل دعم خطط
النظام و�سيا�سته والرتويج له .كما ميكن للأحزاب �أن متتنع عن االعرتاف بالنظام القائم من خالل
�إحجامها عن امل�شاركة يف احلياة ال�سيا�سية ،وحتديد ًا مقاطعتها لالنتخابات العامة.
 تقوم الأحزاب بدور �إعالمي و�إعالين مهم حول ق�ضاياها وم�شاريعها اخلا�صة وحول الق�ضايا وامل�شاريعالعامة ،فب�إمكانها �أن ت�صبح منرب ًا للنقا�ش واجلدل على امل�ستوى الداخلي ،بني �أع�ضائها ،وعلى امل�ستوى
العام .كما ميكنها �أن تتحول �إىل املدافع عن بع�ض احلاالت اخلا�صة �أو النطق با�سم بع�ض الفئات املهم�شة
واملحرومة اجتماعي ًا �أو ثقافي ًا �أو �سيا�سي ًا والتي تتخطى جمهور حمازبيها.
 ت�سعى الأحزاب با�ستمرار للت�أثري يف الر�أي العام وا�ستمالته �إىل ق�ضاياها ونيل دعمه وجعله من �ضمنمنا�صريها وناخبيها.
 يف بع�ض احلاالت الوطنية تقوم الأحزاب بدور حتريري من اال�ستعمار �أو من االحتالل. - 4من حيث �سلطة القيادة
�إن تطور املجتمع وتق�سيم املهام يف داخله ،والتمايز بني خمتلف مكوناته وتخ�ص�صها ،ينعك�س على م�ؤ�س�ساته ال�سيا�سية
مبا فيها الأحزاب وعلى طبيعة ال�سلطات يف داخلها .فتتنوع امل�ؤ�س�سات ال�سيا�سية و�سلطة القيادة بداخلها انطالق ًا من
تطور املجتمعات .فامل�ؤ�س�سات ال�سيا�سية ذات ال�سلطة التقليدية� ،أي امل�ستندة �إىل التقاليد ،تكون غالب ًا يف املجتمعات
التي ال متيز ب�شكل وا�ضح بني بناها التقليدية وجهازها الإداري ،واملهام والوظائف ال�سيا�سية .وامل�ؤ�س�سات ال�سيا�سية
ذات ال�سلطة العقالنية تظهر يف املجتمعات التي تعرف التمايز االجتماعي والتي توكل �سلطتها ال�سيا�سية �إىل م�ؤ�س�سات
متخ�ص�صة ،عقالنية وبريوقراطية� ،أي �إىل جمموعة من االخت�صا�صيني البريوقراطيني التي ت�ستمد منهم �شرعيتها.
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�أما امل�ؤ�س�سات ذات ال�سلطة الكاريزماتية ،فهي ت�ستند �إىل �شرعية زعيم ي�سعى لفر�ض �سلطته معنوية ومناقبية مبواجهة
ال�سلطة التقليدية داخل املجتمع (.)1966 ،Weber
 - 5من حيث بنية الأحزاب الداخلية وتنظيمها وتق�سيماتها
هناك عالقة تفاعلية بني بنية الأحزاب الداخلية وعالقاتها اخلارجية وموقعها �ضمن املجال ال�سيا�سي .مما يفرت�ض
النظر �إىل عدة متغريات على امل�ستوى التنظيمي ،كالنظر� :إىل هيكلية احلزب وطبيعتها و�شكلها (هيئات ،جلان ،خاليا)؛
�إىل �آليات التوا�صل داخل احلزب (�أفقية �أو عمودية)؛ �إىل مركزية �أو ال مركزية ال�سلطة داخل احلزب؛ و�أخري ًا �إىل
مفهوم االنت�ساب الذي يحدد بدوره التفاعل يف العالقات بني القادة والأع�ضاء الن�شيطني والأع�ضاء غري الن�شطني
واملوالني والناخبني والتداخل بني هذه الدوائر .وعليه ميكن ت�صنيف الأحزاب من حيث تنظيمها الداخلي �إىل �أربع فئات
(1976 ،Duverger؛ 1993 ،Seiler؛ 1976 ،Sartori؛ :)1971 ،Michels
 �أحزاب الأطر (�أو الكادرات �أو �أحزاب النخب �أو الأحزاب الرئا�سية) ،هي عموم ًا �ضعيفة التنظيم وقليلةامل�أ�س�سة ،لي�س لديها قاعدة عري�ضة من املحازبني ،لكنها مرنة ،ترتكز على هيئات من النخب �أو الوجهاء
�أو الفعاليات تن�شط يف �سبيل الفوز يف خمتلف العمليات االنتخابية .بع�ض التنظيمات احلزبية التي �أن�شئت
يف بداية الألفية الثانية يف لبنان ت�شبه هذا النوع من الأحزاب.
 �أحزاب اجلماهري ،تتميز بتنظيمها املركزي القائم على اخلاليا التي تربط بني جماهري املنت�سبنيوالقيادة .هدف هذه الأحزاب الأ�سا�سي هو ا�ستقطاب �أكرب عدد ممكن من الأع�ضاء �إىل �صفوفها ،وعلى
الرغم من �سطوة �أقلية (�أوليغار�شية) حمددة عليها ،يبقى للأع�ضاء دور مهم داخل احلزب ،فهم �إ�ضاف ًة
�إىل ت�سديدهم ا�شرتاك مايل ،ي�شاركون يف كافة الن�شاطات الفكرية وال�سيا�سية ،لكن يبقى للقيادة العليا
�سلطات و�صالحيات وا�سعة يف اتخاذ القرارات (الأحزاب ال�شيوعية ،الأحزاب العمالية).
 الأحزاب غري املبا�شرة ،تقع بني �أحزاب الأطر و�أحزاب اجلماهري من حيث �أنها ال ت�سعى ال�ستقطابمبا�شر للمحازبني ،لكنها تن�ش�أ يف الوقت ذاته من قبل ممثلني عن النقابات واجلمعيات والهيئات القطاعية
والأندية .قد تكون ركيزتها طبقة اجتماعية حمددة �أو فئة مهنية معينة� ،أو طبقات اجتماعية خمتلفة
(مثال على ذلك :الأحزاب اال�شرتاكية �أو الأحزاب الدميقراطية امل�سيحية) .فهي تتميز بالمركزية قوية
ومبرونة تعطي الفروع والهيئات املختلفة �سلطة يف اتخاذ عدد من القرارات �ضمن ت�سل�سل هرمي مت�صاعد
و�صو ًال �إىل القيادة العليا.
 الأحزاب التوتاليتارية� ،أو �أحزاب االندماج الكلي ،ت�سعى للإحاطة الكلية مبختلف جوانب حياة �أع�ضائهادون �أي متييز بني حياتهم اخلا�صة والعامة ،وي�ساعدها على حتقيق ذلك العديد من اجلمعيات واملنظمات
التابعة مبا�شر ًة لها �أو تدور يف فلكها (الأحزاب الفا�شية ،ال�ستالينية ،بع�ض الأحزاب ال�شيوعية و�أحزاب
قائمة على كاريزما زعيم حمدد) .تتميز مبركزية قوية وبرتابط العالقة بني خمتلف امل�ستويات والهيئات
احلزبية ،وتتجمع �سلطة القرار ومعظم ال�صالحيات فيها بيد القيادة العليا �أو بيد الزعيم.
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ثالث ًا :النظام احلزبي (الأنظمة احلزبية)
املق�صود بالنظام احلزبي هو جمموع الأحزاب التي تتفاعل فيما بينها �ضمن نظام �سيا�سي يف بلد حمدد ،وقد تكون عالقاتها
تناف�سية حين ًا وتعاونية حين ًا �آخر ( .)1967 ،Stein ,Lipsetوهذه العالقة تت�أثر وت�ؤثر يف الوقت ذاته بالنظام ال�سيا�سي
القائم وبهيكله ،وباملنظومة القانونية قيد التطبيق ،وحتديد ًا تلك التي لها وقع مبا�شر على الأحزاب ،كالقوانني االنتخابية
وكقوانني الأحزاب .على �سبيل املثال� ،أظهرت التجارب �أن النظام االنتخابي الن�سبي ي�ساهم عموم ًا يف بروز نظام ذات تعددية
حزبية �صلبة ،تتمتع فيه الأحزاب با�ستقاللية وبثبات .والنظام االنتخابي الأكرثي على دورتني يعطي نظام ذات تعددية حزبية
مرنة ،تخ�ضع فيه الأحزاب بع�ضها �إىل البع�ض الأخر مع ثبات ن�سبي .وي�ساعد النظام الأكرثي على دورة واحدة يف بروز ثنائية
حزبية مع تناوب على ال�سلطة بني احلزبني الأقويني (.)1976 ،Duverger
�إ�ضاف ًة �إىل ترتيب الأنظمة احلزبية انطالق ًا من عدد الأحزاب املمثلة داخل الربملان �أو يف احلكومة �أو عدد الأحزاب ذات
الت�أثري الفعلي يف احلقل ال�سيا�سي يجب الرتكيز �أي�ض ًا على تعدد الإيديولوجيات داخل النظام ال�سيا�سي وتناف�سها ور�سوخها
وم�أ�س�ستها داخل الأحزاب ( .)2002 ،Offerléب�شكل مب�سط ،ميكننا ت�صنيف الأنظمة احلزبية �ضمن نوعني ،ينطوي كل
منهما على متايزات بداخله (.)1993 ،Seiler
 - 1النظام احلزبي التناف�سي
قد يكون ذات ثنائية حزبية ،مثلما هي احلال يف الواليات املتحدة الأمريكية بني احلزب الدميقراطي واحلزب
اجلمهوري �،أو يف بريطانيا ،بني حزب العمال وحزب املحافظني .كما ميكن �أن يكون ذات تعددية حزبية ال تقل
عن ثالثة �أحزاب ،قلما ي�ستطيع �أي منها �أن يح�صل على الأكرثية داخل املجل�س النيابي و�أن ي�ؤلف احلكومة
منفردا ً،مما يدفع �إىل التحالف بني �أكرث من حزب لت�شكيل ال�سلطة التنفيذية( فرن�سا �،أملانيا ).قد تكون هذه
التعددية احلزبية مت�شكلة داخل قطبني �،أحزاب اليمني و�أحزاب الي�سار ،و�إما متعددة الأقطاب.
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 - 2النظام احلزبي غري التناف�سي
�أبرز �أ�شكال هذا النظام هو نظام احلزب الواحد �أو احلزب ال�شمويل الذي ي�سيطر على كافة مقاليد ال�سلطة
وكافة مرافق احلياة العامة واخلا�صة ،ومينع ب�شكل مطلق وجود �أي حزب �آخر ،و�إن كان حليف ًا .الأحزاب
التي ميكن �أن تتواجد �ضمن نظام احلزب الواحد هي �إما �سرية و�إما منفية تن�شط من خارج احل ِّيز الوطني.
كما تعرف الأنظمة احلزبية غري التناف�سية نوع ًا من التعددية احلزبية ال�شكلية حيث يهيمن حزب حمدد
على جمموعة من الأحزاب تدور يف فلكه ويتقا�سم معها ال�سلطات التمثيلية والتنفيذية مع احتفاظه بالأكرثية
املطلقة مل�صلحته.
جتدر الإ�شارة �إىل وجود �أنظمة �سيا�سية غري حزبية� ،أي ال وجود للأحزاب ال�سيا�سية يف داخلها .وذلك عائد من جهة �إىل حظر
ت�أ�سي�س الأحزاب من قبل ال�سلطة ال�سيا�سية ،وهي غالب ًا �سلطة تقليدية قائمة على �أ�س�س قبلية �أو ع�شائرية ،مما ال ي�سهِّل قيام
الأحزاب وتطورها من جهة �أخرى (ال�سعودية ،بع�ض دول و�إمارات اخلليج العربي).
عرف لبنان وعا�ش منذ �أكرث من قرن من الزمن التعددية احلزبية ،لكن على الرغم من ذلك مل يعرف حتى اليوم نظام ًا حزبي ًا
فعلي ًا� .أ�سباب كثرية حتول دون ذلك ،من �أهمها طبيعة النظامني ال�سيا�سي واالنتخابي ،لكن قبل الدخول يف تف�سريها ،يجب
�إلقاء ال�ضوء على ن�ش�أة الأحزاب يف لبنان ،والعودة الحق ًا �إىل املنظومة الد�ستورية والقانونية التي عملت �ضمنها.
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ملحــة عن ن�شـــوء الأحـــزاب يف لبنــان وتطـــورهـــا
كل التعريفات والت�صنيفات �آنفة الذكر عن الأحزاب ال�سيا�سية ميكن �أن جندها متفرقة يف العديد من الأحزاب اللبنانية
ب�شكل عام� ،أن من حيث طبيعة الن�ش�أة �أو البنى الداخلية �أو الأهداف والوظائف ...الخ .لذلك لي�س الهدف هنا ت�صنيف
الأحزاب اللبنانية وفق �أمناط حمددة �أو الت�أريخ للحياة احلزبية ،بقدر ما هو معرفة تطورها انطالق ًا من �أبرز امل�شاريع
التي و�ضعتها و�آليات عملها والتحديات التي واجهتها والرهانات التي رفعتها .مما ي�ساعد يف فهم تنوعها ونقاط قوتها
و�ضعفها وما هي املجاالت التي اهتمت بها وتلك التي �أغفلتها �أو مل تكرتث لها.
يف حال اعتربنا االنق�سام ال�سيا�سي بني قي�سي وميني يف عهد الإمارة يف جبل لبنان ومن ثم بني يزبكي وجنبالطي ،انق�سام
تقليدي ت�شكلت حوله الزعامات العائلية ،على الرغم من تو�سعه وثبات مفاعيله ال�سيا�سية واالجتماعية التي ما زالت قائمة
حتى اليوم (اخلازن ،)26-25 ،2002 ،ويف حال اعتربنا �أن اجلمعيات والأندية ال�سيا�سية ،التي ت�شكلت ون�شطت منذ نهاية
القرن التا�سع ع�شر وبداية القرن الع�شرين وحتديد ًا بعيد �إقرار قانون اجلمعيات العثماين عام ( 1909الدوري،)1984 ،
هي �أطر ما قبل احلزبية ،يكون تاريخ ن�شوء الأحزاب ال�سيا�سية احلديثة يف لبنان موافق تقريب ًا لتاريخ �إن�شاء دولة لبنان
الكبري عام ( 1920اخلازن� .)2002 ،شهدت هذه املرحلة ظهور �أحزاب ذات طابع �إثني ،وحتديد ًا الأحزاب الأرمنية ،وهي
�أحزاب تعود بن�ش�أتها �إىل نهاية القرن التا�سع ع�شر ،حيث ت�أ�س�ست يف �أرمينيا قبل نزوح الأرمن �إىل لبنان.
�إذا نظرنا ب�شكل �سريع �إىل التجربة احلزبية يف لبنان منذ تلك املرحلة وحتى يومنا هذا ،نالحظ �أنه ميكن تبويبها حتت
خم�سة مداخل �أو عناوين �أ�سا�سية طغت على جممل الفكر واجلدل واحلراك احلزبي يف مراحل متعددة ،دون �أن يعني
ذلك �أنها كانت االهتمامات الوحيدة للأحزاب .كما �أن االنتقال من مرحلة �إىل �أخرى ،مع ما حتمله من اهتمامات
وموا�ضيع وعناوين جديدة تناولتها الأحزاب ،يتم ب�شكل تراكمي� ،أي من دون قطع مع ما حملته املراحل ال�سابقة .مما
يف�سر ثبات بع�ض االهتمامات واملطالب التي رفعها عدد من الأحزاب منذ اال�ستقالل حتى اليوم ،مث ًال كمطلب �إلغاء
الطائفية ال�سيا�سية .ونالحظ �أي�ض ًا �أن هناك نوع من العالقة التفاعلية بني هذه االهتمامات الطاغية و�أ�شكال التنظيم
والبنى الداخلية للأحزاب واخل�صائ�ص االجتماعية جلمهورها (اخلازن 2002؛ ا�شتي 2006؛ ا�شتي وا�شتي .)2007
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�أو ًال :الكيان ال�سيا�سي اللبناين واملوقف منه
كان من الطبيعي �أن ي�شكل مو�ضوع الكيان ال�سيا�سي والقانوين للدولة اللبنانية الهم الأبرز للأحزاب
ال�سيا�سية التي ت�أ�س�ست يف لبنان عقب قيام الدولة فيه .فا�ستحوذ هذا املو�ضوع على تفكريها وعلى
ن�شاطاتها ،فانق�سمت الأحزاب بني امل�ؤيد لقيام هذه الدولة واملعار�ض لطبيعتها والراف�ض لها كلي ًا .كما
ت�ضمن االختالف احلزبي حول الكيان ال�سيا�سي �أبعاد ًا مت�صلة بالق�ضايا االقت�صادية واالجتماعية،
ومب�س�ألة الهوية الوطنية ،وباالنق�سامات الطائفية (ا�شتي61 ،2006 ،؛ طرابل�سي،)146-135 ،2008 ،
وارتبط ذلك �أي�ض ًا بعملية التناف�س وال�صراع للو�صول �إىل ال�سلطة .ميكن مالحظة منطان من الأحزاب
التي ن�ش�أت خالل هذه احلقبة:
�أحزاب ذات زعامات تقليدية� ،شبيهة ب�أحزاب الكوادر ،ن�ش�أت من الكتل الربملانية (الكتلة الد�ستورية والكتلةالوطنية) وكان هدفها ا�ستقطاب املنا�صرين والناخبني .مل تتمتع هذه الأحزاب بهيكلية متما�سكة ومم�أ�س�سة.
كان جمهورها خمتلط ًا ومتنوع ًا ،ال ميثل فئة �أو طبقة حمددة .متحورت احلياة ال�سيا�سية حول هذه الكتل
احلزبية التي احتكرت فيما بينها �إىل حد كبري عملية التمثيل ال�سيا�سي والربملاين.
�أحزاب عقائدية (احلزب ال�شيوعي ،احلزب ال�سوري القومي االجتماعي ،حزب الكتائب ... ،الخ) ،متيزتبتنوع طروحاتها وبتنظيمها املتما�سك .كانت ال تزال يف تلك املرحلة ذات قاعدة �شعبية �ضعيفة ،لكن
ازداد ح�ضورها على امل�ستوى ال�سيا�سي التمثيلي وعلى امل�ستوى ال�شعبي يف مرحلة ما بعد اال�ستقالل ومطلع
اخلم�سينات.
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ثاني ًا :الإ�صالحات االجتماعية واالقت�صادية وال�سيا�سية
بعد �أن حتقق ا�ستقالل لبنان عام  ،1943الذي طالبت به و�سعت �إليه معظم الأحزاب �إ�ضافة �إىل �شخ�صيات �سيا�سية من
م�شارب خمتلفة ،انتهت مرحلة ال�صراع مع �سلطات االنتداب حول �إن�شاء الدولة اللبنانية وا�ستقاللها وابتد�أت مرحلة
التناف�س احلزبي واملطالبة ب�إ�صالحات اجتماعية واقت�صادية وثقافية و�سيا�سية� ،إىل جانب ا�ستمرار بع�ض الأحزاب بعدم
االعرتاف ب�شرعية الكيان ال�سيا�سي .تزامن ذلك مع حتوالت جذرية على م�ستوى املنطقة ،من �أبرزها نكبة فل�سطني
عام  1948و�إن�شاء دولة �إ�سرائيل ،التي �شكلت وال تزال حتى اليوم نقطة مف�صلية و�أ�سا�سية يف عقائد وبرامج العديد من
الأحزاب ال�سيا�سية .كما عرف لبنان داخلي ًا مرحلة الإ�صالحات ال�شهابية التي �سعت لبناء دولة ع�صرية وم�ؤ�س�سات حديثة
و�إىل حتقيق التنمية والتقدم يف املناطق والقطاعات كافة ،مما ترك �أي�ض ًا �أثر ًا مهم ًا على الأحزاب ال�سيا�سية.
�شهدت هذه املرحلة تعددية حزبية �ضمن نظام ليربايل �أ َّمن ف�سحة مهمة من احلرية واملمار�سة وامل�شاركة ،وعرفت �أي�ض ًا
منو ًا اقت�صادي ًا وانفتاح ًا فكري ًا وثقافي ًا و�إعالمي ًا .غري �أن ذلك مل ي�ؤدي �إىل عدالة اجتماعية و�إىل حتقيق امل�ساواة بني
املواطنني والإمناء املتوازن بني املناطق ،وحتديد ًا يف الأطراف ،ومل يحل دون ن�شوء الكثري من اال�ضطرابات والأزمات
ال�سيا�سية واالقت�صادية والأمنية التي كان للأحزاب الدور الرئي�سي يف قيامها .وعلى الرغم من حظر بع�ض الأحزاب من
الن�شاط والعمل� ،شهدت هذه املرحلة ،التي �سبقت اندالع احلرب اللبنانية عام  ،1975تطور ًا كمي ًا ونوعي ًا على م�ستوى
الأحزاب .ف�أ�س�ست الأحزاب فروع ًا لها يف املناطق الريفية والأطراف وتو�سعت �صفوفها لت�شمل ال�شرائح ال�شابة ،وتوجهت
نحو الطالب والطبقات الو�سطى والعمالية ،و�أ�صبح لبع�ض الأحزاب قاعدة �شعبية وا�سعة ،ويف بع�ض احلاالت قاعدة
جماهريية .وترافق ذلك مع تطور احلركة النقابية التي تو�سعت على خمتلف القطاعات املهنية والعمالية والزراعية
وال�صناعية ،ومع بروز احلركة الطالبية ،حيث �أُن�شئت الهيئات واالحتادات الطالبية يف املدار�س الثانوية واجلامعة
اللبنانية واجلامعات واخلا�صة� .أطلقت الأحزاب والنقابات والهيئات الطالبية �سل�سلة من احلركات املطلبية ا�ستطاعت
من خاللها حتقيق عدد من املطالب على م�ستوى عقود العمل والأجور والقطاعات التعليمية والزراعية وال�صحية،
واحل�ؤول دون اعتماد قوانني مقيدة للحريات العامة وحلرية ت�أ�سي�س الأحزاب ...الخ (طرابل�سي ،2008 ،الف�صلني التا�سع
والعا�شر) .كما كان لبع�ض الأحزاب �أي�ض ًا مطالب متعلقة ب�إجراء �إ�صالحات �سيا�سية جذرية وبالتوجهات ال�سيا�سية
للحكم على ال�صعيدين الإقليمي والدويل .لكن على الرغم من عجز الأحزاب عن حتقيق �أي �إ�صالح �سيا�سي ،وحمدودية
االجنازات االقت�صادية والتنموية التي متت ،تبقى �أهميتها يف �أن مطالبها �أتت «من القاعدة» من الأحزاب ال�سيا�سية
ومن م�ؤ�س�سات اجتماعية متنوعة ،مقارن ًة مع �إ�صالحات قد حتدث «من فوق» ،من قبل ال�سلطة ال�سيا�سية� ،أو تفر�ض من
اخلارج ،من قبل قوى �سيا�سية �أو اقت�صادية.
تعترب هذه املرحلة من �أبرز مراحل تطور احلياة احلزبية يف لبنان يف خمتلف جوانبها وعلى كافة م�ستوياتها ،فتعددت
وتنوعت فكري ًا وعقائدي ًا وتنظيمي ًا وم�ؤ�س�ساتي ًا (ا�شتي69-62 ،2006 ،؛ اخلازن:)45-29 ،2002 ،
 ا�ستمرار ت�شكل احلزبيات التقليدية حول الزعامات والعائالت ال�سيا�سية مع مت�أ�س�سها التدريجي وتطور�أدائها وتو�سعها على امل�ستوى ال�شعبي ،مع بروز �أحزاب جديدة (حزب الوطنيني الأحرار).
 ظهور �أحزاب جتمع بني الزعامة العائلية التقليدية والعمل احلزبي القائم على برنامج �إ�صالحي حديث(احلزب اال�شرتاكي بزعامة كمال جنبالط).
 ا�ستمرار اجلدل حول الكيان ال�سيا�سي اللبناين بني طرحي االنف�صال والتوحد ،وقيام �أحزاب جديدة تناديبالقومية العربية (حزب البعث العربي اال�شرتاكي ،حركة القوميني العرب ،النا�صريني).
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 ظهور �أحزاب ي�سارية جديدة (منظمة العمل ال�شيوعي). ت�أ�سي�س �أحزاب �إ�سالمية (حزب التحرير الإ�سالمي ،اجلماعة الإ�سالمية). ظهور حركات اجتماعية ذات خلفية �سيا�سية-دينية (حركة املحرومني مع الإمام مو�سى ال�صدر). تقوية الفرز الأيديولوجي بني �أحزاب اليمني و�أحزاب الي�سار. تفاعل الأحزاب اللبنانية مع العديد من التيارات ال�سيا�سية والعقائدية على امل�ستويني العربي والعاملي.بيد �أن هذه املرحلة �أظهرت �أي�ض ًا قوة وثبات البنية التقليدية للمجتمع اللبناين والقدرة التناف�سية للزعماء التقليديني على
ا�ستقطاب النا�س والناخبني �إىل جانب الأحزاب.
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ثالث ًا :امل�شاركة يف احلرب والإ�صالحات الد�ستورية

�شاركت معظم الأحزاب اللبنانية يف احلرب �إما بهدف حتقيق �إ�صالحات جذرية داخل النظام ال�سيا�سي
و�إما يف �سبيل الوقوف يف وجه �أي تغيري �ضمن تركيبة هذا النظام وتوازناته (طرابل�سي-329 ،2008 ،
� .)335أحدثت هذه امل�شاركة حتوالت عميقة وجذرية لدى الأحزاب ال�سيا�سية على كافة ال�صعد:
جلوء الأحزاب �إىل العنف والقوة امل�سلحة و�إن�شاء امليل�شيات يف �سبيل حتقيق التغيري ال�سيا�سي �أو بهدفالوقوف يف وجه الإ�صالح ومنع ح�صوله.
 ح�صول الأحزاب اللبنانية على دعم �سيا�سي وع�سكري ومايل مبا�شر من دول وقوى خارجية.امل�شاركة يف الفرز واالقتتال على �أ�س�س طائفية ومذهبية و�إفراغ الأحزاب من مبادئها ال�سيا�سية واملدنيةوالعلمانية.
انح�سار امتداد الأحزاب وجمهورها تدريجي ًا على جماعات ومناطق حمددة فئوي ًا ومذهبي ًا وطائفيا �سيطرتعليها الأحزاب بالقمع والقو ًة ،مما افقدها الكثري من تنوعها ومن �صدقيتها ومن دورها كمنظمات حديثة
ت�سعى ب�أ�سلوب �سلمي للو�صول �إىل ال�سلطة ولإحداث تغيري داخل املجتمع.
امل�شاركة يف التدمري املمنهج للدولة ولكافة م�ؤ�س�ساتها.بناء م�ؤ�س�سات حزبية م�شابهة وموازية مل�ؤ�س�سات الدولة يف كافة امليادين حلت تدريجي ًا مكان امل�ؤ�س�ساتالر�سمية ،مما �ساهم لدى الأحزاب-امليلي�شيات يف تطوير قدرات ومهارات جديدة يف جماالت خمتلفة
ومتنوعة ،على امل�ستوى االجتماعي والطبي واالقت�صادي والتجاري والعالقات اخلارجية ...الخ.
االنق�سامات داخل الأحزاب وظهور ميلي�شيات جديدة (حركة �أمل ،القوات اللبنانية ،حزب اهلل ،املردة... ،الخ).
تراجع الفرز بني الأحزاب على �أ�سا�س عقائدي وفكري.ا�ستمرار املطالبة من حني �إىل �آخر يف �إ�صالح النظام ال�سيا�سي ب�أ�سلوب غري عنفي من خالل عدة مبادرات�أو اتفاقات �أو حوارات ،دون �أن يكتب لها النجاح.
وعليه بددت الأحزاب من خالل انغما�سها يف احلرب اللبنانية كل الإرث الإيجابي الذي راكمته خالل الفرتة املمتدة بني
اال�ستقالل وتاريخ اندالع احلرب .مل ي�ستطع �أي حزب �أن يحقق �أهدافه �أو على الأقل �أن يدافع عن املبادئ التي من �أجلها
خا�ض احلرب .ومل تنتهي احلرب ب�إرادة وقناعة الأحزاب ،بل على العك�س من ذلك فر�ضت نهاية احلرب بالقوة على
الأحزاب التي مل ت�سعى جدي ًا طيلة �سنني املحنة لإيقاف دوامة ال�صراع �أو �أقله �إىل العزوف عن ا�ستعمال العنف .كما
فر�ض على الأحزاب �أي�ض ًا الإ�صالحات الد�ستورية التي فاو�ض عليها نواب انتخبوا عام  1972للمجل�س النيابي اللبناين،
الذي كان ي�ضم حينها  31نائب ًا حزبي ًا من �أ�صل جممل �أع�ضائه ال ( 99اخلازن ،)79 ،2002 ،لكن حني وقع اتفاق الطائف
عام  1989كانت ن�سبة احلزبيني قد �أ�صبحت �أقل بكثري من ذلك ن�سب ًة �إىل النواب الذين �شاركوا يف اتفاق الطائف والذين
كانوا بعيدين عن متثيل االنق�سامات والتحوالت التي كانت قد ا�ستجدت يف املجتمع اللبناين بعد خم�سة ع�شر عام ًا من
احلرب.
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رابع ًا :الت�أكيد على وحدة الكيان ال�سيا�سي
واملوقف من اتفاق الطائف وظروف تطبيقه
خرجت جميع الأحزاب اللبنانية منهزمة من احلرب ،والنتيجة الوحيدة الإيجابية التي تو�صلت �إليها هي اقتناعها بالكيان
اللبناين ،على الرغم من عدم توافقها على موقع ودور هذا الكيان �إ�ضاف ًة �إىل �أن الإ�صالحات الد�ستورية التي ح�صلت مع
اتفاق الطائف ال تعرب حكم ًا عن تطلعاتها ،فانق�سمت حولها� ،أو بتعبري �أدق ،انق�سمت حول �شرعية ال�سلطة ال�سيا�سية التي
انبثقت بعيد فر�ض هذه الإ�صالحات بالقوة من قبل النظام ال�سوري الذي نفذها ب�شكل اعتباطي وفق م�صاحله (انظر
يعط الأحزاب الوقت الكايف لكي تتح�ضر
الحق ًا) .وهذا االنتقال ال�سريع واملفاجئ من حال احلرب �إىل حال ال�سلم مل ِ
ً
فكري ًا وتنظيمي ًا للعودة �إىل احلالة املدنية واملدينية الالعنفية (اخلازن .)58-55 ،2002 ،فكان الت�أثري متبادال ،حيث �أن
ظروف انتهاء احلرب و�شروط تطبيق الإ�صالحات الد�ستورية تركت �أثر ًا كبري ًا على الأحزاب من جهة ،ودخول الأحزاب
املبا�شر يف عملية بناء الدولة وامل�شاركة يف ال�سلطة �أعطى �صبغة معينة ملفهوم العمل ال�سيا�سي يف فرتة ما بعد احلرب،
من جهة �أخرى.
 �أحجم النا�س عن الأحزاب يف ال�سنوات الأوىل التي تلت انتهاء احلرب ب�سبب جتربة الأحزاب ال�سلبية خاللاحلرب وال�سمعة ال�سيئة التي تركتها داخل املجتمع.
 انتقال الأحزاب املبا�شر من التقاتل �إىل الت�شارك يف ال�سلطة نقل معه مفهوم التعاطي والأداء امليلي�شيوي �إىلم�ؤ�س�سات الدولة و�إىل العمل ال�سيا�سي ب�شكل عام.
 حتول معظم امليلي�شيات التي ت�أ�س�ست خالل احلرب �إىل �أحزاب �سيا�سية (القوات اللبنانية ،حزب الوعد،حزب املردة ...،الخ).
 غابت الربامج والطروحات ال�سيا�سية بعيدة الأمد عن م�شاريع �أكرثية الأحزاب ،فهي مل ت�ستطع �أن جتددهوياتها و�أهدافها.
 �ساهمت الأحزاب يف جتديد االنتماءات الطائفية وغلبتها على االنتماءات واالنق�سامات املجتمعية الأخرى. و�ضع �سقف حمدد للتناف�س احلزبي داخل ال�سلطة وخارجها ،من قبل الو�صاية اخلارجية ،مما دفعبالأحزاب �إما �إىل التواطئ والقبول �أو الر�ضوخ لل�شروط املفرو�ضة على العمل ال�سيا�سي ،و�إما اخلروج نهائي ًا
من النظام ومقاطعته ،ويف كال احلالتني مل ت�شكل مواقف الأحزاب يف مرحلة ما بعد احلرب جتربة مهمة
ا�ستطاعت من خاللها �أن تطور ذاتها على كافة ال�صعد وحتديد ًا على �صعيد امل�شاركة ال�سلمية الدميقراطية
وعلى م�ستوى الدميقراطية الداخلية.
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خام�س ًا :عودة امل�شاركة ال�سيا�سية وال�صراع حول �إعادة توزيع ال�سلطة
مع العودة التدريجية �إىل امكانية م�شاركة جميع الأحزاب يف احلياة ال�سيا�سية ،ومع رفع الو�صاية
اخلارجية املبا�شرة عن النظام ال�سيا�سي وعن �آليات ا�شتغاله ،ومع انتهاء مرحلة التوازن ال�سلبي الذي
�ضبط عالقات القوى ال�سيا�سية مع بع�ضها البع�ض ،تواجهت الأحزاب والقوى ال�سيا�سية يف ما بينها حول
مو�ضوع �إعادة توزيع ال�سلطة .ويف �سبيل احل�صول على �أكرب قدر من املكا�سب داخل ال�سلطة ال�سيا�سية
«املحررة من الهيمنة والو�صاية اخلارجية»� ،أو املحافظة على مواقع �أو �صالحيات اكت�سبت خالل املرحلة
ال�سابقة .فعادت وظهرت �أهمية الأطر احلزبية ك�أحد �أبرز الآليات الأ�سا�سية للم�شاركة ال�سيا�سية.
و�أ�صبح ت�أ�سي�س حزب ،مبختلف ت�سمياته ،تيار �أو حركة �أو جتمع ...الخ ،يعترب قيمة م�ضافة للعمل
ال�سيا�سي و�إطار ًا ال بد منه .ف�إىل جانب ت�أ�سي�س �أحزاب جديدة ،مت االهتمام �أي�ض ًا ب�إيجاد الأطر
امل�ؤ�س�ساتية للتيارات احلزبية التي كانت قائمة وحماولة و�ضع برامج لها .لكن هذه الربامج مل حتمل
م�شاريع وبرامج حكم ،فهي بقيت تدور حول العموميات والعناوين وال�شعارات الف�ضفا�ضة ،ومل ت�شكل
الأطر امل�ؤ�س�ساتية �أكرث من بناء يراد منه �ضبط القاعدة ال�شعبية وربطها مبا�شر ًة بر�أ�س الهرم .فتميز
امل�شهد احلزبي خالل ال�سنوات الأربع الأخرية بالتايل:
عودة االهتمام بالعمل ال�سيا�سي من خالل الأطر احلزبية.ت�أ�سي�س �أحزاب جديدة حول زعامات و�شخ�صيات �سيا�سية (تيار امل�ستقبل ،التيار الوطني احلر ،حركة التجددالدميقراطي ...الخ).
غياب امل�شاريع والربامج ال�سيا�سية عن طروحات الأحزاب.عدد جد قليل من الأحزاب اجلديدة ت�أ�س�س خالل هذه املرحلة على خلفية عقائدية �أو �إيديولوجية مع �صعوبةا�ستقطاب حمازبني (حركة الي�سار الدميقراطي ،حزب البيئة ،حزب اخل�ضر).
غياب االنق�سام االيديولوجي والعقائدي عن الفرز احلا�صل بني الأحزاب وبني التحالفات احلزبية .التحالفاتاحلزبية تقوم لتحقيق �أهداف تكتيكية �أو ا�سرتاجتيات حمددة ولي�س على ا�سا�س الربنامج ال�سيا�سي
واالقت�صادي واالجتماعي ،فيتمحور جممل ال�صراع ال�سيا�سي حول الو�صول �إىل ال�سلطة ون�سبة احل�ص�ص
املخ�ص�صة لكل فريق يف داخلها.
مل ت�ستفد الأحزاب من ا�ستعادتها حلرية عملها ون�شاطها ب�أن تطور ذاتها وبراجمها ،وتطور املمار�سةالدميقراطية بداخلها.
نالحظ من ما تقدم� ،أن تعرث احلياة احلزبية يف لبنان ال يعود فقط �إىل عوامل خارجية قاهرة عطلت م�سار تطور الأحزاب
فيه .فبالرغم من التجارب احلزبية الغنية ،ومن تعدد الأحزاب وتنوعها يبقى دورها ووقعها �ضمن املجتمع حمدود
الأثر و�ضعيف ًا مقارن ًة مبا ميكن �أن يكون عليه يف املجتمعات الدميقراطية ،وذلك عائد لعدة �أ�سباب من �أبرزها طبيعة
النظام ال�سيا�سي والأطر الد�ستورية والقانونية ودرجة اهتمام الأحزاب بتعزيز الدميقراطية وممار�ستها �ضمن هيكليتها
الداخلية .لقد �أظهرت عدة درا�سات مدى هام�شية اهتمام قادة الأحزاب مب�س�ألة الدميقراطية الداخلية ومبو�ضوع حقوق
الأع�ضاء الذي بقي مو�ضوع ًا �شكلي ًا و�صوري ًا  ،حيث طغت واجبات الأع�ضاء على حقوقهم يف الأنظمة الداخلية لدى معظم
الأحزاب اللبنانية (ا�شتي 1998 ،و 1997؛ اخلازن ،2002 ،الف�صل الرابع).
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ع ــر�ض لــواق ــع الـت ـج ــرب ــة احلـزبيــة يف ل ـبـنـ ــان
الف�صل الرابع

املنظـــومـــة الد�ســتـــوريــــة والقـــانـــونيـــة
التـــي تـــرعى تـــ�أ�ســــيـــ�س وعمــــل الأحــــزاب يف لـــبـنــــان
�إذا نظرنا بتمعن يف لبنان �،إىل املنظومة القانونية التي ترعى ت�أ�سي�س وعمل الأحزاب مبا�شر ًة �أو تلك التي لها ت�أثري غري
مبا�شر عليها ،نالحظ �أنها مبجملها ،من حيث الن�ص ،ن�صو�ص ليربالية ال تقيد العمل احلزبي وال احلريات العامة.
الد�ستور اللبناين يف ن�صه الأ�سا�سي وبالتعديالت التي �أ�ضيفت �إليه بعد اتفاق الطائف ،ويف وثيقة الوفاق الوطني التي
�أ�صبحت جزء ًا من الد�ستور ،ويف مقدمة الد�ستور ،ويف مواثيق الأمم املتحدة والإعالن العاملي حلقوق الإن�سان التي التزم
بها امل�شرع اللبناين و�ضمنها للد�ستور (وثيقة الوفاق الوطني ،املبادئ العامة ،فقرة ب) ،ي�ؤكد على احرتام احلريات
العامة ويف طليعتها حرية الر�أي واملعتقد (وثيقة الوفاق الوطني ،املبادئ العامة ،فقرة ج) ،ومتتع اللبنانيني باحلقوق
املدنية وال�سيا�سية (الد�ستور اللبناين ،مادة  ،)7وحرية �إبداء الر�أي قو ًال وكتاب ًة وحرية الطباعة وحرية االجتماع وحرية
ت�أليف اجلمعيات كلها مكفولة �ضمن دائرة القانون (الد�ستور اللبناين ،مادة .)13
�أما الإطار القانوين الذي يرعى عمل الأحزاب يف لبنان فهو يرتكز ب�شكل �أ�سا�سي على قانون اجلمعيات العثماين ال�صادر
عام  ،1909املقتب�س عن قانون الأحزاب الفرن�سي ال�صادر عام  .1901هذا القانون ال مييز ب�شكل وا�ضح بني اجلمعيات
ال�سيا�سية واجلمعيات غري ال�سيا�سية ،لكن على الرغم من عدم و�ضوحه فهو يعد ليربالي ًا بكونه يحرتم حرية ت�أ�سي�س
اجلمعيات� ،سيا�سية كانت �أو غري �سيا�سية ،القائمة على مبد�أ العلم واخلرب ،املختلف كلي ًا عن مفهوم الرتخي�ص (خميرب،
2002؛ بارود2007 ،؛ مرق�ص.)2005 ،
قانون اجلمعيات العثماين ال�صادر عام  1909ال يفر�ض قيود ًا م�سبقة على عملية الت�أ�سي�س ،فهو يف بع�ض مواده ،املواد  2و6
و ،12يحدد دور الإدارة يف الرقابة على �صحة امل�ستندات املطلوبة لعملية الت�أ�سي�س واملقدمة �إىل ال�سلطة املخت�صة .فجرت
العادة على �أن تقدم امل�ستندات �إىل وزارة الداخلية ،مبا ي�شكل ذلك خمالفة للن�ص لأنه ميكن تقدميها �إىل ال�سلطات
الالمركزية على م�ستوى املحافظات �أو ما دون (خميرب .)2002 ،بكل الأحوال تت�ضمن امل�ستندات التي يقدمها امل�ؤ�س�سون:
بيان موقع وخمتوم من قبلهم ،يعلمون به الوزارة بقيام اجلمعية (�أو احلزب)؛ حتديد عنوانها و�أ�سمها؛ حتديد �أ�سماء
املكلفني ب�أمور الإدارة و�صفتهم ومقامهم؛ ويرفق البيان بن�سختني من نظام اجلمعية (�أو احلزب) الأ�سا�سي م�صادق
عليها بخامت اجلمعية (�أو احلزب) الر�سمي.
هذا يف ما يتعلق بال�شروط املادية املفرو�ضة قانون ًا على عملية الت�أ�سي�س .وهنا يفرت�ض على الإدارة ،الوزارة� ،إعطاء العلم
واخلرب فور ًا ،وهي لي�س لها �أن متتنع عن ذلك �إال يف احلاالت التي ين�ص عليها القانون وهي :عدم ا�ستيفاء ال�شروط املادية
املفرو�ضة قانون ًا؛ �أو �أن يكون مو�ضوع اجلمعية م�ستند ًا �إىل �أ�س�س غري م�شروعة ،مثل ت�أليف جمعية (�أو حزب) خمالفة
لأحكام القوانني والآداب العمومية �أو على ق�صد الإخالل براحة اململكة (�أي الإخالل بالأمن) ،وبكمال ملكية الدولة،
�أو تغيري �شكل احلكومة احلا�ضرة� ،أو التفرقة بني عنا�صر الدولة (املادة )3؛ وعدم ت�أليف جمعيات �سيا�سية �أ�سا�سها �أو
عنوانها القومية �أو اجلن�سية (املادة )4؛ ومينع منع ًا بات ًا ت�أليف اجلمعيات (�أو الأحزاب) ال�سرية (املادة .)6
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حاولت ال�سلطات التنفيذية ،وحتديد ًا وزارة الداخلية ،مرار ًا ،وعرب العهود املتتالية ،احلد من حرية �إن�شاء اجلمعيات
والأحزاب ب�شكل خمالف للد�ستور وللقانون ،وذلك عرب �سعيها �إىل حتويل مبد�أ العلم واخلرب �إىل ترخي�ص م�سبق ،وبالتايل
فر�ض رقابة على عمل اجلمعيات والأحزاب وعلى ن�شاطاتها .لكن ال�سلطات ال�سيا�سية مل تنجح بفر�ض هذا املبد�أ �إال
لفرتات ق�صرية حمددة .اجلمعيات والأحزاب والنا�شطني املدافعني عن احلريات العامة رف�ضوا الر�ضوخ للقرارات
االعتباطية واملخالفة للد�ستور ال�صادرة يف فرتات خمتلفة عن ال�سلطة التنفيذية ،من ناحية ،ولت�أكيد ال�سلطات الد�ستورية
والق�ضائية وال�سلطة التنفيذية يف فرتات �أخرى على حرية ت�أ�سي�س اجلمعيات والأحزاب وعلى مبد�أ العلم واخلرب ،من
ناحية �أخرى.
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ع ــر�ض لــواق ــع الـت ـج ــرب ــة احلـزبيــة يف ل ـبـنـ ــان

�أو ًال� :أبرز القوانني والقرارات التي ت�ؤكد
على حرية ت�أ�سي�س اجلمعيات والأحزاب يف لبنان
من بني �أبرز القوانني والقرارات اللبنانية التي ت�ؤكد على حرية �إن�شاء اجلمعيات والأحزاب ،وحتميها
من �أهواء ال�سلطات ال�سيا�سية  ،وترعى عملها ،ميكن حتديد الن�صو�ص التالية:
الد�ستور اللبناين،وحتديد ًا املادة ( 31امل�شار �إليها �أعاله)؛العهد الدويل اخلا�ص باحلقوق املدنية وال�سيا�سية الذي وقع عليه لبنان ،وحتديد ًا املادة  22منه التي تن�صعلى حق كل �إن�سان يف حرية تكوين اجلمعيات مع الغري واالنتماء �إليها يوليه حق تكوين النقابات واالنتماء
�إليها حلماية م�صاحله؛
قانون اجلمعيات العثماين ال�صادر عام ( 9091امل�شار �إليه �أعاله)؛قانون االجتماعات العمومية ال�صادر عام  ،1191الذي يبيح االجتماعات العمومية للمواطنني العزل� ،أي غريامل�سلحني ،من احلاجة �إىل رخ�صة ب�شرط �أن تراعى بع�ض ال�شروط التنظيمية الواردة يف مواد القانون ،ومن
�أهمها �إعالم ال�سلطات بورقة بيان يذكر فيها مكان االجتماع ويومه و�ساعته وتوقع من قبل �شخ�صني؛
قرار جمل�س �شورى الدولة رقم  ،3002/531الذي �أبطل فيه بالغ �صادر عن وزير الداخلية يف ،6991/1/61يفر�ض نظام الرتخي�ص على اجلمعيات ويفر�ض عليها عقوبات خمالفة لقانون اجلمعيات ،وذلك على �أ�سا�س
مراجعة تقدمت بها «جمعية الدفاع عن احلقوق واحلريات» تطعن ببالغ وزير الداخلية وتطالب ب�إبطاله .ف�أكد
جمل�س �شورى الدولة يف قراراه على �أن حرية االجتماع وت�أليف اجلمعيات هي من احلريات الأ�سا�سية التي
كفلها الد�ستور اللبناين وو�ضعها �ضمن دائرة القانون يف املادة الثالثة ع�شر منه ،وال يجوز بالتايل و�ضع قيود
على ت�أ�سي�س اجلمعيات و�إجازة حلها �إال بن�ص قانوين ،وال �إخ�ضاعها جلهة �صحة تكوينها لأي تدخل م�سبق من
جانب الإدارة وال حتى من جانب الق�ضاء (الإدارة الداخلية للجمعيات الأهلية يف لبنان)221 ،4002 ،؛
قرار جمل�س الوزراء يف � 8آب  5002الذي �ألغى قراره ال�سابق رقم  39/06املتعلق بفر�ض موافقة جمل�سالوزراء امل�سبقة قبل ح�صول �أي جمعية �سيا�سية على العلم واخلرب من وزارة الداخلية ،والت�أكيد عل �أن ت�أليف
اجلمعيات على �أنواعها ال يخ�ضع لأي ترخي�ص ،والطلب �إىل وزارة الداخلية والبلديات التقيد بتطبيق قانون
اجلمعيات يف �إعطاء العلم واخلرب لها؛
تعميم رقم /01ام ،6002/ال�صادر عن وزير الداخلية والبلديات بالوكالة ،واملتعلق بتحديد �آلية جديدة يف�أخذ وزارة الداخلية والبلديات العلم واخلرب بت�أ�سي�س اجلمعيات يف لبنان وت�سهيل هذا الأمر تطبيق ًا لأحكام
قانون اجلمعيات ال�صادر عام  9091وتعديالته ،والذي و�ضع حد ًا لتطبيق الإدارة الإ�ستن�سابي له.
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ثاني ًا� :شروط ت�أ�سي�س جمعية �أو حزب
ذكر التعميم رقم /10ام ،2006/ال�صادر عن وزير الداخلية والبلديات بالوكالة ،فيما يتعلق بت�أ�سي�س
اجلمعية ب�أن املادة الثانية من قانون اجلمعيات تن�ص على ما يلي�« :إن ت�أليف اجلمعية ال يحتاج �إىل رخ�صة
يف �أول الأمر لكنه يلزم يف كل حال مبقت�ضى املادة ال�ساد�سة �إعالم احلكومة بها بعد ت�أ�سي�سها»« .وبالتايل
يكفي عند ت�أ�سي�س جمعية معينة (اجتماعية ،ثقافية� ،سيا�سية و�سواها) �أن يتقدم م�ؤ�س�سوها لدى وزارة
الداخلية والبلديات ببيان علم وخرب يت�ضمن امل�ستندات التالية:
o oا�سم اجلمعية وعنوانها.
o oثالث ن�سخ عن �أنظمة اجلمعية موقعة من قبل امل�ؤ�س�سني وم�صادق عليها بخامت اجلمعية وميكن
اال�ستئنا�س بالأنظمة املعدة من قبل الوزارة التي تعطى جمان ًا للم�ؤ�س�سني.
ً
�o oإخراجات قيد للم�ؤ�س�سني (ي�شرتط �أن ال يكون �أحد امل�ؤ�س�سني دون الع�شرين وذلك وفقا لأحكام
قانون اجلمعيات).
�o oسجالت عدلية �شرط �أن ال يكون قد م�ضى عليها �أكرث من ثالثة �أ�شهر.
تتوىل وزارة الداخلية والبلديات التدقيق يف هذه امل�ستندات وبناء عليه يعطى امل�ؤ�س�سون بيان ًا ي�شري �إىل �أن
الوزارة �أخذت علم ًا بت�أ�سي�س اجلمعية وذلك دون �إحالة العلم واخلرب لأي مرجع لال�ستف�سار �أو لال�ستق�صاء عنه
�إمنا ي�صار �إىل تبليغ البيان ب�أخذ الوزارة بالعلم واخلرب �إىل املراجع املعنية فيه (وزارات – �إدارات – نقابات
الخ( »)....نق ًال عن املوقع الإلكرتوين لوزارة الداخلية والبلديات).
كما حدد هذا التعميم كل الإجراءات املتعلقة بكافة مراحل ت�أ�سي�س اجلمعيات ،والأحزاب ال�سيا�سية �ضمنها:
انتخاباتها الداخلية ،وتعديل �أنظمتها ،وامل�ستندات الواجب تقدميها �سنوي ًا �إىل الوزارة ،و�آليات حل اجلمعية ،وكل
ذلك ا�ستناد ًا على ن�ص وجوهر قانون اجلمعيات ال�صادر عام  .1909فيما يخ�ص انتخابات الهيئة الإدارية يف
اجلمعيات� ،أكد التعميم على عدم لزوم ح�ضور مندوب وزارة الداخلية هذه االنتخابات ،وهو �إجراء كانت الوزارة
قد فر�ضته على اجلمعيات لأنه كان ي�سمح لها التدخل �أو الت�أثري يف نتائج انتخابات بع�ض اجلمعيات ،ويف الوقت
نف�سه كان موظفوها يفر�ضون على اجلمعيات بد ًال مادي ًا لقاء ح�ضورهم وت�صديقهم على نتائج االنتخابات .لكن
يبقى يف املقابل على اجلمعية �أو احلزب �إعالم الوزارة بنتائج االنتخابات و�إيداعها ن�سخة من حم�ضر االنتخابات
موقع ًا من قبل �أع�ضاء الهيئة العامة وفق ًا للمادة  6من قانون اجلمعيات.
مع هذه الن�صو�ص ميكن القول ب�أن الإطار القانوين الذي يرعى عمل اجلمعيات والأحزاب هو ليربايل غري مقيد حلرية
ت�أ�سي�سها �أو لن�شاطها .لكن يف الواقع واملمار�سة كل هذه الأطر القانونية مل ت�ضع حد ًا ال�ستن�ساب الإدارة يف تطبيق القانون
ونظام العلم واخلرب (خميرب )2002 ،من ناحية ،ومل حتث الإدارة على القيام بدور الرقابة الإيجابية والبناءة على اجلمعيات
والأحزاب انطالق ًا من ال�صالحيات املعطاة مبوجب القانون ملختلف �أجهزة الرقابة وذلك للح�ؤول دون انحراف هذه
امل�ؤ�س�سات عن غاياتها و�أهدافها املعلنة حلظة ت�أ�سي�سها (بارود )2007 ،وللت�أكد من التزامها واحرتامها لأنظمتها الداخلية
ولل�شفافية املالية �أن جلهة م�صادر التمويل �أو جلهة �صرف الأموال ،من ناحية �أخرى� .إ�ضاف ًة �إىل هذا الإطار القانوين املبا�شر،
يت�أثر منو الأحزاب وتطورها مبنظومة من القوانني على ر�أ�سها النظامني ال�سيا�سي واالنتخابي ،ثم قانون الإعالم والتجمعات
والتظاهرات.
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الف�صل اخلام�س

هــل مــن نظــــام حـــزبـــي يف لــبــنـــــان؟
على الرغم من ليربالية هذه الن�صو�ص التي ترعى �إن�شاء وعمل الأحزاب يف لبنان ،ومن تعدد الأحزاب فيه ،ومن متتعها
بعدد من املحازبني واملنا�صرين ،ومن متلكها لو�سائل �إعالمية متنوعة ،ومن ن�شاطها وحراكها وح�ضورها الدائم يف املجال
العام منذ قيام النظام ال�سيا�سي ،ومن م�شاركتها بكافة �أنواع العمليات االنتخابية ومتثيلها ومتثلها يف خمتلف املجال�س
النيابية ،واحلكومية ،واملجال�س البلدية ،والهيئات النقابية ،والطالبية ...الخ ،على الرغم من كل ذلك ،ال ن�ستطيع التحدث
عن نظام حزبي يف لبنان باملفهوم الذي مت عر�ضه �سابق ًا .لي�ست الأحزاب هي الناظم الأول والأ�سا�سي للحياة ال�سيا�سية
يف لبنان ،وذلك لعدة �أ�سباب من �أبرزها ت�أثري كل من النظامني ال�سيا�سي واالنتخابي على النظام احلزبي واحلد من
دوره واحل�ؤول دون تطوره� ،إ�ضاف ًة �إىل تراجع فعالية العقائد والأفكار يف حتديد االنتماءات داخل احليز ال�سيا�سي .فال
االنق�سامات ال�سيا�سية داخل املجال�س النيابية املتعاقبة يف لبنان متت على �أ�س�س حزبية ،وال ت�شكيل احلكومات قام على
التمثيل احلزبي (اخلازن.)2002 ،
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�أو ًال :دور النظام ال�سيا�سي
�إن �صعوبة ت�شكل نظام حزبي فاعل ناجتة بالدرجة الأوىل عن طبيعة النظام ال�سيا�سي� ،أي عن نظام
الطائفية ال�سيا�سية ،الذي ح�صر التمثيل النيابي وتوزيع املراكز ال�سيا�سية داخل امل�ؤ�س�سات التمثيلية
ووظائف الفئة الأوىل يف الدولة باالنتماءات الطائفية فقط ال غري.
�أو ًال� ،أدى هذا النظام منذ ن�شوئه �إىل عدم ا�ستقالل ال�سيا�سي عن الديني والطائفي وانتفاء امل�سافة بينهما ،وترتب عن
ذلك مفاعيل �أ�سا�سية ذات ت�أثري مبا�شر على الأحزاب التي مل ت�ستطع �أن ت�شكل نظام حزبي ًا م�ستق ًال وقائم ًا على �أ�س�س
التناف�س احلزبي وعلى مبادئ وقيم وم�صالح عامة ابعد من �أن تكون جمرد انعكا�س مل�صالح الطوائف اخلا�صة .فالتناف�س
ال�سيا�سي �أ�صبح بطبيعته ومن خالل الد�ستور والقوانني وامل�ؤ�س�سات ،تناف�س ًا طائفي ًا ،بني الطوائف وداخل كل طائفة.
وبالتايل� ،أ�صبح املجتمع ال�سيا�سي امتداد ًا مبا�شر ًا للم�صالح الطائفية على ح�ساب امل�صالح ال�سيا�سية واالقت�صادية
واالنق�سامات املجتمعية التي حتملها الأحزاب وتت�شكل على �أ�سا�سها .فا�ستطاعت الطوائف ،متمتع ًة بح�صريتها للتمثيل
ال�سيا�سي وباالمتيازات التي �أعطاها �إياها النظام داخل امل�ؤ�س�سات الوطنية� ،أن تتقدم على الأحزاب حتى يف التعبري
عن االنق�سامات املجتمعية والتفاوتات االقت�صادية ويف ت�أطري املواطنني ودجمهم من خالل م�ؤ�س�ساتها اخلا�صة املتعددة
االخت�صا�صات واملجاالت ،من الثقافة والرتبية وال�صحة مرور ًا باالقت�صاد والتجارة و�صو ًال �إىل ال�سيا�سة .لكن من دون
�أن تتحول معظم امل�ؤ�س�سات ال�سيا�سية التابعة للطوائف �إىل م�ؤ�س�سات حزبية طائفية حديثة .وبالتايل معظم الأحزاب يف
لبنان هي تعبري �صادق عن ازدواجية هذا النظام الطائفي ال�سيا�سي ،وهي بالتايل �أحزاب هجينة طائفية�-سيا�سية.
ثاني ًا� ،ساهمت الآلية التوافقية التي قام عليها هذا النظام الطائفي يف تكري�سه ،على الرغم من �أنه و�ضع �أ�سا�س ًا ليكون
مرحلي ًا ولي�شكل �أداة انتقال نحو نظام �سيا�سي ال طائفي ،كما ن�ص عليه كل من بيان حكومة اال�ستقالل الأوىل عام 1943
(بي�ضون )2007 ،واتفاق الطائف ووثيقة الوفاق الوطني عام  .1989فمن خالل العرف واملمار�سة ،وا�ستناد ًا �إىل تف�سري
بع�ض مواد الد�ستور ،وحتديد ًا الفقرة (ي) من وثيقة الوفاق الوطني ،التي تن�ص على �أن «ال �شرعية لأي �سلطة تناق�ض
العي�ش امل�شرتك» ،ا�ستحال قيام �سلطة تنفيذية منبثقة عن �أكرثية �سيا�سية برملانية وممثل َة لها .فالتحالفات احلزبية،
�ضمن النظام الطائفي-التوافقي ،هي حتالفات انتخابية فقط ،وال ميكن بالتايل لأية �أكرثية �أن حتكم يف ال�سلطة
التنفيذية منفردة ومبعزل عن �إ�شراك القوى ال�سيا�سية الأ�سا�سية املمثلة للطوائف الأخرى يف احلكم .هذا ما يقلل من
�أهمية التحالفات ال�سيا�سية املبنية على برامج حكم متكاملة ،التي تذهب �أبعد و�أعمق من العناوين وال�شعارات االنتخابية
العامة ،ويكر�س لدى الأحزاب مبد�أ �أنه ال �إ�صالح �أو حكم �إال بالتوافق .فيرتاجع اهتمام الأحزاب بالربامج وبامل�شاريع
الإ�صالحية ويطغى على هدف و�صولها �إىل ال�سلطة املفهوم الفردي امل�شخ�صن ،ويرتاجع بالتايل دور الأحزاب ب�شكل عام
وعلى خمتلف ال�صعد.
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ثاني ًا :دور الأنظمة االنتخابية
تلعب الأنظمة االنتخابية عموم ًا دور ًا �أ�سا�سي ًا يف تكوين النظام احلزبي وحتديد طبيعته ،مثلما ذكر �سابق ًا .لكن خمتلف
الأنظمة االنتخابية التي طبقت يف لبنان مل ت�ساهم يف قيام نظام حزبي فعلي ،ومل ت�صبح الأحزاب حتى اليوم الأداة التي ت�ؤطر
�أكرثية الناخبني ومتثلهم عرب مر�شحني حزبيني ،على الرغم من الطابع التناف�سي لالنتخابات ومن م�شاركة الأحزاب الدائمة
بها ومن الن�سبة املقبولة لعدد املقرتعني .يعود ذلك �إىل عدة �أ�سباب ناجتة عن طبيعة النظام االنتخابي ،من �أهمها:
�أو ًال� ،إن الغاية الأ�سا�سية ملختلف الأنظمة االنتخابية التي طبقت يف لبنان هي ت�أمني التمثيل الطائفي داخل املجل�س النيابي
انطالق ًا من توزيع طائفي ومذهبي ومناطقي للمقاعد حمدد م�سبق ًا يف الد�ستور (املادة  8من وثيقة الوفاق الوطني ،واملادة 24
من الد�ستور بكافة تعديالتها) ،وذلك التزام ًا بنظام الطائفية ال�سيا�سية .وعليه يكون القانون قد حدد م�سبق ًا طبيعة التمثيل
ال�سيا�سي وهوية املتناف�سني على املقاعد النيابية.
ً
ً
ً
ثاني ًا ،هذا التوزيع امل�سبق للمقاعد يف املجل�س النيابي ،طائفيا ومذهبيا ومناطقيا ،ح�صر املناف�سة االنتخابية بني النخب داخل
الطائفة الواحدة واملنطقة الواحدة ،وحتديد ًا بني �أبناء العائالت ال�سيا�سية .ف�سمحت طبيعة النظام االنتخابي لهذه الأطر
التقليدية ب�أن ت�ستمر وتتجدد وب�أن حتتفظ مبوقع متقدم على الأحزاب ال�سيا�سية يف العملية االنتخابية .وا�ستطاعت هذه النخب
ت�أطري الناخبني وحتفيزهم على امل�شاركة على �أ�سا�س الوالءات الزعاماتية والعائلية ،مما �أ�ضعف الدور االنتخابي التناف�سي
للأحزاب املبني على الربامج ال�سيا�سية ،ومل ي�ساهم فعلي ًا بتجديد النخب ال�سيا�سية .ف�شكلت هذه النخب الطائفية الأكرثية
النيابية يف كل املجال�س على الدوام ،وحالت بالتايل دون تغيري النظام االنتخابي و�إ�صالحه ،لأن بقاءها يف املجل�س واحتكارها
للتمثيل ال�سيا�سي هو من بقاء النظام االنتخابي على ما هو ،ف�أ�صبحت تدور على نف�سها وتتبادل املواقع واملراكز فيما بينها
�ضمن نظام �شبه مغلق.
ثالث ًا� ،شكلت معظم القوانني االنتخابية التي طبقت يف لبنان� ،إن من حيث حجم الدوائر �أو من حيث النظام االنتخابي الفردي
الأكرثي على دورة واحدة ،عائق ًا �أمام و�صول الأحزاب التي حتمل برناجم ًا وخطاب ًا �سيا�سي ًا معاك�س ًا للنظام ال�سائد وللحالة
الطائفية ،و�أمام و�صول الأحزاب التي تتمتع بقواعد �شعبية عابرة للمناطق وللطوائف� ،إىل الربملان� .ضمن هكذا نظام يكون
من ال�سهل �أن يفوز مر�شحي الأحزاب ذات القاعدة واخلطاب الطائفيني ببع�ض املقاعد النيابية �أو ب�أغلبية املقاعد يف بع�ض
ُف�صل فيها الدوائر على قيا�س م�صالح قوى ال�سلطة� ،أو بالأ�صح ال�سلطات ،والزعامات املوالية
الدوائر .فالقوانني االنتخابية ت ّ
لها ،فهي ذات �أحجام متفاوتة وعدد مقاعد خمتلف ال ي�ساوي بني الناخبني .فبع�ض املناطق مق�سم على �أ�سا�س دوائر انتخابية
متو�سطة احلجم ،ومناطق على �أ�سا�س دوائر ما دون املتو�سطة ،ومناطق �أخرى على �أ�سا�س الدوائر ال�صغرية .فمع �أنظمة
انتخابية ال ت�ضع �سقف ًا للإنفاق االنتخابي ،وال تراقب الإعالم والإعالن االنتخابيني ،وال تفر�ض الرت�شح واالقرتاع على �أ�سا�س
اللوائح ،وال ت�سمح لل�شباب الذين ما دون ال � 21سنة من امل�شاركة يف االنتخابات ،وال تقدم عنا�صر مادية �إيجابية لت�سهيل تر�شح
مناف
املر�أة ...الخ ،مع هذه الأنظمة احلظ الأوفر للفوز باالنتخابات هو ملن ميلك املال والإعالم �سواء كان فرد ًا �أو حزب ًا .وهذا ٍ
للدميقراطية وملبد�أ العدالة وامل�ساواة .كما ي�شكل مو�ضوع �إجبار الناخبني على االقرتاع يف مكان قيدهم العائلي ولي�س يف مكان
�إقامتهم عن�صر �إ�ضايف جمحف بحق عدد كبري من الأحزاب وحتديد ًا تلك النا�شطة منها يف املدن .ففي املدن تقطن �أكرثية
ال�سكان ،وفيها تتم ب�شكل �أ�سا�سي التن�شئة احلزبية للمواطنني ،وامل�شاركة يف ن�شاطات الأحزاب والنقابات واجلمعيات ،مما
يعطي هام�ش ًا �أكرب للناخبني يف حتديد التزامهم ال�سيا�سي ب�شكل طوعي واختياري مع الرتاجع الن�سبي لت�أثري الأطر التقليدية
عليهم .فبعودتهم �إىل �أماكن قيدهم العائلي لالقرتاع� ،أي العودة �إىل قراهم ،تت�شظى قواهم ككتل ناخبة يف دوائر انتخابية
خمتلفة ويقل فعلها ،حيث كان من املمكن لو بقيت مرتا�صة يف مكان �سكنها �أن ت�ؤثر يف نتائج العملية االنتخابية.
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ثالث ًا :دور العقائد والربامج ال�سيا�سية
�إ�ضاف ًة �إىل ما �سبق ،و�إىل ت�أثري كل من النظامني ال�سيا�سي واالنتخابي على النظام احلزبي ،ف�إن االنق�سامات ال�سيا�سية
التي كانت قد ابتد�أت ترت�سخ ع�شية اندالع احلرب يف لبنان عام  ،1975وتتحول �إىل فرز حزبي ميد جذوره �إىل خمتلف
فئات املجتمع وطبقاته وهيئاته (ميني/ي�سار؛ �إ�صالحي/حمافظ ...الخ) ،ذوبتها احلرب تدريجي ًا عرب خمتلف مراحلها.
فالأحزاب التي دخلت احلرب يف بداياتها على �أ�سا�س مواجهة عقائدية واختالف بالربامج وبالنظرة �إىل النظام ال�سيا�سي
وطبيعته وتوجهاته و�آليات �إ�صالحه ،خرجت منها بعد خم�سة ع�شر عام ًا ميلي�شيات طائفية ومذهبية م�سلحة ،تهيمن
بوا�سطة القمع والقوة والإق�صاء على مقدرات مناطق حمددة جغرافي ًا وطائفي ًا وب�شري ًا .و�شاركت الأحزاب يف مرحلة ما
بعد احلرب يف احلياة ال�سيا�سية بت�شتت فكري وعقائدي ناجت عن جمموعة عنا�صر مت�ضافرة.
بع�ض هذه العنا�صر ما هو داخلي خا�ص بالأحزاب .من جهة �أوىل ،الأحزاب التي ا�ستهلكت طروحاتها و�شعاراتها خالل
احلرب ،مل ت�ستطع �أن جتدد فكرها وبراجمها يف مرحلة ما بعد احلرب� ،أو بالأ�صح مل جتد حاجة �إىل ذلك لأنها مل ت َُطالب
ب�أن تقوم بنقد ذاتي ،ال من قبل حمازبيها �أو منا�صريها وال من قبل �سلطة �سيا�سية وطنية ت�سعى �إىل فتح حوار جدي
وعميق حول احلرب ،من كافة جوانبها ،يف �سبيل طي �صفحتها فعلي ًا وبناء م�صاحلة وطنية و�سالم �صلب .طبع ًا هناك
بع�ض اال�ستثناءات ،فعدد جد قليل من الأحزاب قام بنقد ذاتي بعد احلرب مببادرة فردية معزولة مل يكن لها مفاعيل
مهمة ومل تعمر طوي ًال (ا�شتي .)1997 ،وهذا النقد مل ي�سمح لهذه الأحزاب بالتايل با�ستقطاب املنا�صرين ،ومل يحول
دون �أزمات داخلية �أدت �إىل ان�شقاقات �ضمن هذه الأحزاب وخروج �أفواج كبرية من احلزبيني امللتزمني من �صفوفها.
من جهة ثانية� ،إن م�شاركة الأحزاب يف احلياة العامة بعد احلرب مل تتم على �أ�سا�س الربامج والتطلعات ال�سيا�سية .حتى
التحالفات االنتخابية بني الأحزاب مل تقوم على برنامج �سيا�سي ولو مرحلي ،وغالب ًا ما كانت التحالفات االنتخابية يف هذه
الفرتة مفرو�ضة على الأحزاب من قبل املم�سكني بامللف اللبناين داخل النظام ال�سوري ب�شكل م�صطنع وجامع للأ�ضداد
�ضمن الالئحة االنتخابية الواحدة بهدف خدمة م�صالح خا�صة (االنتخابات النيابية يف لبنان  2000بني الإعادة والتغيري،
2002؛ �سليمان .)2007 ،و�إ�ضاف ًة �إىل جتدد النعرات الطائفية ومتذهبها ،وتقوية ع�صبها داخل العديد من الأحزاب يف
مرحلة ما بعد احلرب ،جزء من الأحزاب ال يعد كونه �أكرث من جمرد �أداة زعامتية انتخابية ،جنحت� ،إىل حد كبري ،يف
ب�شكل �أ�سا�سي عن�صر املال� ،أي املال االنتخابي
ا�ستقطاب الناخبني حولها وا�ستمالتهم مبغريات مادية متنوعة ،م�ستخدم ًة ٍ
�أو املال ال�سيا�سي ،الذي �أ�صبح امل�ؤثر الأول يف نتائج االنتخابات (�إيليا .)2007 ،طبع ًا جنح العديد من احلزبيني يف
الو�صول �إىل الربملان ،لكنهم مل ي�شكلوا يوم ًا �أكرثية نيابية .فمنذ انتخابات عام  1922حتى انتخابات عام  2000النيابية
مل تتخطى ن�سبة احلزبيني يف الربملان متو�سط ال  20يف املائة ،بينما �سيطرت عائالت �سيا�سية حمددة على �أكرث من 60
يف املائة من مقاعد املجال�س النابية يف فرتة ما قبل احلرب (اخلازن� )2002 ،أما انتخابات عام  ،2005وعلى الرغم
من �أن �أكرثية النواب قد مت انتخابهم من �ضمن لوائح طغت عليها التيارات ال�سيا�سية �أو الأحزاب ،و�شكلوا الحق ًا كتل
نيابية على �أ�سا�س انق�سامات �سيا�سية ،ف�إن �أي منها مل يقدم برناجم ًا �سيا�سي ًا للحكم �أو برناجم ًا �سيا�سي ًا بدي ًال يف حال
كان يف موقع املعار�ض لل�سلطة .ومل ت�ستطع هذه الكتل النيابية على الرغم من حتالفاتها �أن ت�شكل �أغلبية �سيا�سية فعلية،
ثابتة وقادرة على احلكم ،لأن جوهر الت�صارع فيما بينها ال يزال قائم ًا على تقا�سم ال�سلطة والنفوذ ال�سيا�سي واملكا�سب
العامة ،بني الطوائف وداخل كل منها .فال �إمكانية تقاطع هذا الت�صارع مع انق�سامات �سيا�سية واختالف يف التوجهات
الإ�سرتاتيجية ،وال اخلطاب حول املحافظة نظري ًا على مبد�أ النظام التوافقي من خالل �إ�شراك اجلميع يف احلكم دون
�إق�صاء �أحد ،يربران تعطيل م�ؤ�س�سات الدولة التمثيلية وعدم قيام �سلطة �سيا�سية قادرة وفاعلة ،بل بالأ�صح ما يربر هذا
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الفراغ هو غياب الر�ؤية ال�سيا�سية الوا�ضحة ،وم�شاريع احلكم املتكاملة والتحالفات القائمة على الربامج على �أ�سا�س
الأفكار والعقائد.
البع�ض الآخر من هذه العنا�صر مرتبط بقواعد امل�شاركة ال�سيا�سية التي فر�ضت على الأحزاب ،يف مرحلة تطبيق �أتفاق
الطائف ،توجه ًا �سيا�سي ًا حمدد ًا مت على �أ�سا�سه فرز الأحزاب ب�شكل جذري وفق ًا ملعادلة �سلبية �أو لثنائية �سلبية ،ثنائية
«مع �أو �ضد» ،مما عطل �إمكانيات التناف�س ال�سيا�سي املتعدد واملتنوع والقائم على �أ�سا�س الربامج .ف�أ�صبحت امل�شاركة
ال�سيا�سية للأحزاب رهن ًا بقبولها ،لي�س فقط باتفاق الطائف ،بل حتديد ًا بو�صاية النظام ال�سوري واملوافقة على تطبيقه
الكيفي واالعتباطي لهذا االتفاق ،فلم يعد هناك من �أهمية �أو اعتبار لالنق�سامات الفكرية والعقائدية .وال تزال هذه
املعادلة ال�سلبية هي الناظمة للحياة ال�سيا�سية يف اللحظة الراهنة ،حتى بعد انتفاء االنق�سام حول و�صاية النظام ال�سوري
على لبنان مع ان�سحاب جي�شه منه ،متخذ ًة ثنائية جديدة معطلة بدورها للتنوع ال�سيا�سي .ثنائية تقوم يف كل من قطبيها
على تقاطع م�صالح وحتالفات ظرفية وتكتيكية� ،أبعد من �أن تكون برامج وم�شاريع �إ�صالحية تطال خمتلف ميادين احلياة
العامة ،من �سيا�سية واقت�صادية واجتماعية وثقافية.
كما من بني هذه العنا�صر �أي�ض ًا ما هو مرتبط بالتحوالت ال�سيا�سية والفكرية على امل�ستوى العاملي .من ناحية �أوىل،
ترك انهيار االحتاد ال�سوﭬياتي ومنظومته ال�سيا�سية واالقت�صادية فراغ ًا و�ضياع ًا لي�س فقط لدى الأحزاب ال�شيوعية
�أو تلك التي تنادي بالنظام اال�شرتاكي ،بل �أي�ض ًا على م�ستوى الفكر ال�سيا�سي ب�شكل عام .فزوال الثنائية ،اال�شرتاكية-
الليربالية ،التي ا�ستقطبت معظم التوجهات ال�سيا�سية منذ احلرب العاملية الثانية ،وطرح ،منذ مطلع الت�سعينات من
القرن املا�ضي ،العقيدة الليربالية كعقيدة مهيمنة مع تو�سع انت�شار اقت�صاد ال�سوق على جمتمعات كانت قد دانت لعقود
باالقت�صاد املوجه� ،أف�سح املجال �أمام تقدم �إيديولوجية الهويات اخلا�صة (دينية ،مذهبية� ،أثنية ،عرقية ...الخ) على
ح�ساب العقائد واالنتماءات ال�سيا�سية .تركت هذه التحوالت اخلارجية حكم ًا ت�أثريها على الأحزاب يف لبنان وحتديد ًا
على الأحزاب العقائدية.
من هنا� ،إن عالقة املجتمع والنظام ال�سيا�سي والأحزاب مع بع�ضها البع�ض ،هي عالقة تفاعلية ذات ت�أثريات وانعكا�سات
متبادلة .املجتمع الذي يحافظ على درجة عالية من التقاليد بداخله ينتج عنه حكم ًا �أحزاب حمافظة وتقليدية ،لكن
ذلك ال مينع من قيام �أحزاب هدفها الأ�سا�سي تطور املجتمع وحترره .كما �أنه ميكن �أن تقوم �أحزاب معار�ضة تطالب
بالدميقراطية �ضمن �أنظمة ت�سلطية .يف كل احلاالت� ،أن قواعد و�شروط ممار�سة احلرية والدميقراطية والتعددية
والعدالة وحقوق الإن�سان الفرد ...الخ ،هي نف�سها التي يجب �أن تتوفر يف املجتمع ويف النظام ال�سيا�سي ويف الأحزاب ويف
هيكليتها و�أنظمتها و�آلية عملها وعالقاتها الداخلية واخلارجية .من هنا ف�أن �صفة الدميقراطية تكت�سب يف املجتمع ويف
النظام ال�سيا�سي ويف احلزب حني تطبق �أو ًال بداخل كل منهم بطريقة فعلية (الكوراين.)2004 ،
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ال�شباب و�سبل امل�شاركة يف الأحزاب الدميقراطية
انطالق ًا من هنا تطرح �سل�سلة من الأ�سئلة حول م�شاركة ال�شباب اللبناين يف العمل احلزبي بكافة ابعاده وم�ستوياته .تتدرج
هذه الأ�سئلة من دوافع انتماء ال�شباب �إىل الأحزاب ،واطالعهم على برامج �أحزابهم ،وعن كيفية م�شاركتهم بالن�شاطات
احلزبية وم�ساهمتهم يف تطويرها واهتمامهم بال�ش�أن العام ،و�صو ًال �إىل تعريفهم للحزب ولدوره على �صعيد املجتمع
والنظام ال�سيا�سي .الأجوبة عن هذه الأ�سئلة اتت بالدرجة الأوىل من تقييم ال�شباب انف�سهم لتجربتهم احلزبية ولر�أيهم
يف الأحزاب ،حيث نوق�شت هذه املوا�ضيع خالل ور�ش عمل �شارك فيها عدد من ال�شباب ،منهم امللتزم يف �أحزاب وتيارات
خمتلفة ،ومنهم غري امللتزم حزبي ًا ولكنه نا�شط يف ال�ش�أن العام .مل يكن هدف هذه الور�ش الو�صول �إىل �أجوبة تعك�س �أو
متثل �آراء عامة ال�شباب اللبناين حول امل�س�ألة احلزبية .ال بل كان الهدف منها الوقوف على بع�ض التجارب ال�شخ�صية
لل�شباب وتقييمهم اخلا�ص لها وللحالة احلزبية ب�شكل عام .بالدرجة الثانية ا�ستكملت هذه الأجوبة باي�ضاحات ا�ضافية
حول الديناميات الداخلية للأحزاب بهدف تقدمي �صورة متكاملة عن كيفية ت�أ�سي�س وعمل حزب يتمتع بدرجة عالية من
الدميقراطية فكر ًا وممار�س ًة.
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�أو ًال :تقييم ال�شباب للتجربة احلزبية
 - 1ما هي دوافع انت�ساب ال�شباب �إىل حزب �سيا�سي معني؟
برزت عدة دوافع مرتبطة يف عملية التن�شئة ال�سيا�سية التي �ساهمت يف انت�ساب ال�شباب �إىل حزب
حمدد:
�شكلت التن�شئة ال�سيا�سية العائلية الدافع الأ�سا�سي يف انت�ساب ال�شباب �إىل حزب معني .فال�شباب توارثوا�أفكارهم وعقائدهم وحتى انتمائهم احلزبي عن �أهلهم ،وتلقوا منهم التن�شئة على مفاهيم اجتماعية
و�سيا�سية حمددة تتما�شى مع �أدبيات وتوجهات حزب معني ينتمي الأهل اليه وغالب ًا ما يعرب هذا احلزب
عن تطلعات طائفة معينة .وحني اقرتب ال�شباب من هذا احلزب وجدوا �أ�شخا�صا يفهمونهم ويفكرون مثلهم
وي�شاطرونهم هواج�سهم وتطلعاتهم مما �سهل انت�سابهم اليه.
الدافع الثاين مت عرب ثقافة �سيا�سية مكت�سبة من خالل مقاعد الدرا�سة وخالل النقا�شات وامل�شاركة يفالن�شاطات الطالبية التي كانت تقام على م�ستوى املدار�س الثانوية واجلامعات �أو يف �إطار ن�شاطات ك�شفية �أو
جمعياتية ،مما �أدى �إىل اقرتاب ال�شباب من حزب معني دون �آخر والأنت�ساب اليه.
الدافع الثالث يف انت�ساب ال�شباب �إىل حزب �سيا�سي �أتى عرب ثقافة �سيا�سية ذاتية متت من خالل القراءاتال�سيا�سية والعالقات اخلا�صة التي كون من خاللها الفرد قناعة �سيا�سية حمددة ُت ّوجت بانت�سابه �إىل حزب
يج�سد هذا الفكر �أو العقيدة.
امل�ستوى الرابع من دوافع انتماء ال�شباب �إىل حزب معني هو اعجابهم ب�شخ�صية �سيا�سية كاريزماتية حمددة،واالقتناع بخطابها ال�سيا�سي.
امل�ستوى اخلام�س مرتبط بحدث �سيا�سي �أو وطني حمدد ،قرر ال�شباب خالله �أو بعده الأنت�ساب �إىل حزبمعني.

 - 2على ماذا اطلّع ال�شباب قبل التزامهم يف حزب معني؟
بني �أكرث ما اطلّع عليه ال�شباب قبل �أن ينت�سبوا �إىل حزب معني كان:
اخلطب واملواقف والت�صاريح ال�سيا�سية لزعيم هذا احلزب ولأبرز ممثليه.ثم ت�أتي بالدرجة الثانية �أفكار احلزب ال�سيا�سية والعناوين العري�ضة لربناجمه ال�سيا�سي.بينما الإطالع على برنامج احلزب ال�سيا�سي وخطة عمله يقع يف الدرجة الثالثة.ويف النهاية ي�أتي اال�ضطالع على النظامني الأ�سا�سي والداخلي. -3كيف ي�ساهم ال�شباب بالأن�شطة احلزبية وما هي قدرتهم على تطوير �أحزابهم؟
و�ضعت الأحداث التي ي�شهدها لبنان منذ عدة عقود وال تزال حتى اليوم ،ال�شباب يف موقع حموري �ضمن
الأحزاب والتيارات ال�سيا�سية .و�شارك ال�شباب �إىل حد كبري يف �صناعة الأحداث متقدمني يف كثري
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من الأحيان على قياداتهم .ف�إىل جانب امل�شاركة يف خمتلف الن�شاطات العامة ،كالتظاهرات ،والندوات
واللقاءات ...الخ ،التي تقوم بها �أحزابهم ،تختلف املهام والأدوار احلزبية التي ي�ضطلع بها ال�شباب:
ي�شكل ان�ضمام ال�شباب �إىل جلان حزبية على م�ستوى املناطق �أو اجلامعات �أو القطاعات املهنية وال�صناعية،الن�شاط الأ�سا�سي لهم داخل احلزب.
امل�شاركة عرب االن�ضمام �إىل هيئات متخ�ص�صة يف ملفات وموا�ضيع وقطاعات حمددة كل وفق اخت�صا�صهوجتربته.
و�ضع �أو تطوير النظام الداخلي للحزب مهمة يقوم بها ال�شباب املتخ�ص�ص يف هذا املو�ضوع.التدرج يف املهام احلزبية و�صو ًال �إىل املواقع القيادية .ابتد�أ الن�شاط احلزبي للعديد من ال�شباب �ضمنالهيئات واخلاليا الطالبية وتدرج يف املواقع واملهام و�صو ًال �إىل الهيئة التنفيذية و�سلطة القرار على امل�ستوى
املركزي للحزب.
يعترب بع�ض ال�شباب �أنهم ملحقون بقياداتهم وال ي�ستطيعون حتقيق مطالبهم اخلا�صة ولي�س لهم دورا يف و�ضع ال�سيا�سات
العامة للحزب لذلك يجد ه�ؤالء �صعوبة يف تطوير احلزب من الداخل ب�سبب الذهنية ال�سائدة والتي تقف يف وجه كل
حماوالت الإ�صالح و�إعتماد �آليات جديدة يف العمل .فال�شباب لي�س لهم دور �أ�سا�سي يف و�ضع ال�سيا�سات العامة للحزب،
فهم ملحقون بقياداتهم وال ي�ستطيعون حتى حتقيق املطالب اخلا�صة بهم.
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 - 4نظرة ال�شباب �إىل التنظيم احلزبي الداخلي
تطرق ال�شباب �إىل التنظيم الداخلي لأحزابهم انطالق ًا مما يجب �أن يكون عليه �أكرث من ما هو فعلي ًا
وواقعي ًا:
فركز ال�شباب على �أهمية �إن تكون الأنظمة الداخلية دميقراطية و�شفافة ت�ؤمن التوا�صل ال�سليم بني القاعدةوالقيادة.
الت�أكيد على احرتام االنتخابات الداخلية وعلى نزاهتها لأنها الو�سيلة الأمثل التي ت�ؤمن م�شاركة ال�شباب يف�صناعة القرار داخل احلزب عرب ممثيلهم.
الأداء الداخلي ي�ؤثر على موقع احلزب ودوره اخلارجي وبالتايل على احلزب �أن يتمتع بهيكلية مرنةومتطورة.
لي�س هناك يف الأحزاب الكبرية من دميقراطية داخلية والنظام الداخلي فيها هو �شكلي. - 5دوافع ا�ستقالة ال�شباب من الأحزاب
�أ�سباب كثرية ومتنوعة تدفع بال�شباب امللتزمني حزبي ًا �إىل االنكفاء تدريجي ًا عن امل�شاركة بالأن�شطة
احلزبية و� ً
صوال �إىل حد االنقطاع التام واال�ستقالة ،ومن هذه الأ�سباب:
عدم �أخذ قيادة احلزب بر�أيهم �أو الأ�ستماع �إىل وجهة نظرهم.ردات الفعل ال�سلبية على مقرتحاتهم و�آرائهم املعاك�سة لآراء الأكرثية داخل احلزب.غياب الدميقراطية الداخلية يف التنظيم احلزبي وعن املمار�سة.عدم اف�ساح املجال �أمام تقدم ال�شباب �ضمن الهرمية احلزبية.التفاوت والتناق�ض بني ال�شعارات املعلنة واملمار�سة الفعلية للأحزاب.هيمنة �أقلية حمددة على ال�سلطة داخل احلزب وتوارث املنا�صب فيه.اجلمود الفكري والعقائدي وعدم التجدد. - 6دوافع عدم اهتمام ال�شباب بالأحزاب
بالرغم من عدم رف�ض ال�شباب لفكرة الأحزاب ،يعود عدم �أهتمامهم بها �إىل �أ�سباب خمتلفة تتقاطع
بجزء منها مع الأ�سباب التي تدفع بال�شباب �إىل الإنكفاء عن العمل احلزبي:
الأحزاب النا�شطة يف لبنان غري م�ؤهلة لأ�ستيعاب ال�شباب وت�أطريهم وهي بالتايل ذات هياكل تنظيميةجامدة وغري دميقراطية.
ال يوجد �أحزاب تعرب عن طموحاتهم وتطلعاتهم ال�سيا�سية.تعاين الأحزاب نوع ًا من اجلمود الفكري والعقائدي مما يجعلها غري مغرية بالن�سبة لل�شباب.تف�ضيل عدم الألتزام احلزبي والبقاء على م�سافة واحدة من كافة الأحزاب.تف�ضيل االلتزام �ضمن منظمات املجتمع املدين واعتبارها �أطر ًا بديلة عن الأحزاب ،من حيث �أنها تعمل � ًأي�ضا
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على ق�ضايا املجتمع وال�ش�أن العام.
تف�ضيل اال�ستقاللية الفكرية ،لأن االلتزام يقت�ضي اعتناق �أفكار ومبادئ احلزب ،بينما بع�ض ال�شباب يف�ضلتكوين �آرائه وفق ًا لقناعاته ال�شخ�صية.
عدم االقتناع بجدوى الأحزاب وب�شعاراتها و�أهدافها يف بلد مثل لبنان تطغى فيه الطائفية والزعامات العائليةوامل�صالح اخلا�صة على امل�صلحة العامة وامل�شاركة ال�سيا�سية.
-التجارب غري الناجحة لكثري من الأحزاب وخ�صو�ص ًا خالل احلرب,

 - 7هل من حاجة �إىل قيام �أحزاب جديدة؟
تفاوتت �آراء ال�شباب حول �ضرورة قيام �أحزاب جديدة يف لبنان ،بحيث اعتربوا:
�أن هناك �صعوبة �أمام قيام �أحزاب جديدة وهي �إن قامت ف�ستف�شل.�إن جتدد الأحزاب الفكري والتنظيمي ،يف حال ح�صوله ،ينفي احلاجة �إىل قيام �أحزاب جديدة.�أنه ال حاجة �إىل قيام �أحزاب �شبابية� ،أو �أحزاب قائمة على فئة ال�شباب العمرية ،بل هناك حاجة �إىل �إعطاءدور �أكرب لل�شباب داخل الأحزاب.
يف النهاية ،يبقى ال�س�ؤال عن حاجة ال�شباب �إىل هكذا دليل عن «ال�شباب والأحزاب» .ف�أجمع ال�شباب على �ضرورة وجود
لكل منهم مالحظاته .فمنهم من �أعاد �أهميته لكونه �سي�شكل دلي ًال لعناوين كافة الأحزاب .ومنهم
هكذا دليل ،لكن كان ٍ
من �شكك مبدى مو�ضوعيته من ناحية امل�ضمون .يف حني اعترب البع�ض الآخر �أن الدليل �سيكون مفيد ًا من الناحية الرتبوية.
لكن كان هناك �إجماع على �إن هكذا دليل يجب �أن يكون مو�ضوعي ًا .نالحظ من كل ما تقدم �أن �آراء ال�شباب حول التجربة
احلزبية تتمتع باملو�ضوعية والدقة .فا�ستطاعوا من خالل تقييمهم �أن يحددوا مكامن اخللل داخل امل�ؤ�س�سات احلزبية يف
لبنان ،واقرتاح الآليات الف�ضلى واملمار�سات ال�سليمة التي من �ش�أنها تعزيز دور الأحزاب كم�ؤ�س�سات دميقراطية داخل
املجتمع.
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ثاني ًا :مالحظات حول الدميقراطية الداخلية
والربنامج والبناء التنظيمي للأحزاب
�إ�ضاف ًة �إىل ما تقدم ،ميكننا احلديث عن �أحزاب دميقراطية ،حني متار�س هذه الأحزاب الدميقراطية يف داخلها .فتحرتم
�أنظمتها الداخلية ،وت�سعى �إىل التجديد الدوري لقيادييها ،وتف�سح املجال �أمام م�شاركة الأع�ضاء يف اتخاذ القرارات
املهمة وحتديد التوجهات العامة عرب �آليات داخلية وا�ضحة� ،إ�ضاف ًة �إىل ت�شكيل هيئات وجلان متخ�ص�صة تعنى مبلفات
وموا�ضيع حمددة .كما ميكننا احلديث عن �أحزاب دميقراطية حني تخ�ضع هذه الأحزاب �إىل مبد�أ ال�شفافية واملحا�سبة
وت�ؤمن الآليات والهيئات الداخلية الكفيلة بتحقيق ذلك ،فتك�شف ،على �سبيل املثال ،عن كافة م�صادر متويلها ومداخيلها.
وتكون الأحزاب دميقراطية حني ي�شجع قياديوها قيام عملية نقد داخلية وذاتية ،ويكون للأع�ضاء القدرة على مناق�شة
�سيا�سة احلزب وتوجهاته وخططه ،و�إعطائهم �إمكانية االعرتا�ض ،واحرتام تعددية الأفكار والآراء والتنوع داخل احلزب.
وحني ينظر قادة احلزب �إىل الأع�ضاء ك�أفراد م�ستقلني ب�آرائهم و�أفكارهم ولي�س كجماعة تابعة وم�سيّة .وحني ُي�سمح
للع�ضو باال�ستقالة من احلزب �ساعة ما ي�شاء .وحني تكون الأحزاب مكان ًا للتن�شئة االجتماعية وال�سيا�سية ،ت�سودها ثقافة
الدميقراطية مفهوم ًا وممار�س ًة ،فتقبل الآخر ،وتقبل وجود غريها من الأحزاب ،اعتقاد ًا منها بالتعددية احلزبية مبا هي
�ضرورة �أ�سا�سية لتطور املجتمع وتقدمه.
كما ميكننا احلديث عن الأحزاب يف نظام دميقراطي ،حني متتلك الأحزاب ،على م�ستوى حركتها اخلارجية� ،إ�ضاف ًة
�إىل حرية الت�أ�سي�س والعمل ،القدرة على تقدمي مر�شحني بكل حرية �إىل كافة املنا�صب ال�سيا�سية واالنتخابية ،وحني يكون
للأحزاب القدرة على تغيري احلكام وتغيري ال�سيا�سات العامة بوا�سطة االنتخابات وب�آليات دميقراطية �سلمية ،وحني يكون
لديها القدرة على املراقبة واملحا�سبة ب�شكل علني ،بوا�سطة و�سائل �إعالمها �أو من خالل الإعالم الر�سمي �أو اخلا�ص...
الخ.
من هنا ،ميكن ل ٍأي كان �أن يتن�سب �إىل احلزب الذي يريد ب�شكل طوعي واختياري� ،أو �أن ين�شئ حزب ًا مع من ي�شاء و�إعطاءه
الهوية التي يريدها ،وهذا حق يكفله الد�ستور اللبناين �ضمن �أحكام القانون و�شرعة حقوق الإن�سان ،كما ورد �سابق ًا .قد
يكون احلزب ميني ًا �أو ي�ساري ًا ،ليربالي ًا �أو ا�شرتاكي ًا ،ديني ًا �أو علماني ًا ...الخ .ف�إ�ضاف ًة �إىل التوجه الإيديولوجي ،الذي
يحدد نظرة احلزب �إىل املجتمع وم�شروعه لتطويره ولإدارة احلياة الوطنية العامة ،يبقى الربنامج هو الأ�سا�س يف قيام
�أي حزب �سيا�سي .الربنامج يج�سد امل�شروع الذي و�ضع للمجتمع ،ويحدد �أولويات احلزب يف كافة ميادين احلياة العامة،
ويعر�ض امل�شاكل والعقبات الواجب حلها �أو تخطيها انطالق ًا من خطة عمل منهجية ،و�آليات تنفيذ عقالنية وفق ًا جلدول
زمني حمدد ولتوزيع للمهام ارتكاز ًا على خربات واخت�صا�صات الأع�ضاء واملحازبني .كما ي�ؤمن الربنامج �أي�ض ًا التما�سك
الفكري للحزب خالل املتغريات والتحوالت املف�صلية ،والتما�سك البنيوي ويف �أوقات الأزمات.
وعليه ي�أتي البناء التنظيمي وامل�ؤ�س�ساتي للحزب ليتما�شى لي�س فقط مع فكر احلزب ومبادئه ،بل على الأخ�ص مع
برنامج احلزب وخطة عمله .فالت�أكيد على احرتام الأنظمة الداخلية واملواعيد االنتخابية وتطبيقها وفق ًا لآليات حرة
ونزيهة ،و�إقامة امل�ؤمترات واملناق�شة الدائمة والدورية للأهداف والطروحات ،والربامج وتطويرها وتعديلها ،وتفعيل دور
الأع�ضاء و�إيجاد الأطر املنا�سبة مل�شاركتهم الدائمة يف �أن�شطة احلزب ،ت�ساهم جميعها يف تطوير البناء التنظيمي والأداء
الدميقراطي للحزب ومواكبة احلزب للتطور وملتطلبات الع�صر.
يف اخلتام ،ال يهدف هذا العمل �إىل �إعطاء تو�صيات لل�شباب حول �أي من الأحزاب هو الأمثل �أو الأف�ضل �أو الأ�صح .ف�إذا
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كان الهدف هو تعزيز الدميقراطية داخل املجتمع والنظام ال�سيا�سي وامل�ؤ�س�سات التمثيلية يف لبنان من خالل الأحزاب
ال�سيا�سية ،ميكن يف هذه احلالة حث ال�شباب وتو�صيتهم بان�شاء �أحزاب دميقراطية ،حترتم الدميقراطية فكر ًا وممار�س ًة
�أي كان توجهها الفكري �أو العقائدي .وعليه ميكن اعتبار هذا العمل مقدمة �إىل خلق نقا�ش وحوار حول التجربة احلزبية
يف لبنان و�سبل تطويرها من خالل م�شاركة ال�شباب .وهو بالتايل منفتح على كل نقد واقرتاح.
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التعريفات الأ�سا�سية
�أحزاب الي�سار" :هي الأحزاب التي ترتكز مفاهيمها الأ�سا�سية على ق�ضايا التوزيع العادل للرثوة وال�سلطة يف املجتمع،
(غدِ نز.)384 ،5002 ،
واحلر�ص على حتقيق امل�ساواة والعدالة يف �أو�ساط املواطنني دومنا ا�ستثناء" ِ
�أحزاب اليمني" :هي الأحزاب ذات التوجهات املحافظة التي متيل �إىل احلفاظ على القيم التقليدية والتطرف يف
متييز الطابع الوطني ملجتمع ما مع وجود نزعة �إثنية خا�صة تت�سم مبا ي�شبه اال�ستعالء والرغبة يف �إق�صاء
(غدِ نز.)384 ،5002 ،
جماعات �إثنية معينة" ِ
الإثن ّية" :القيم واملعاير الثقافية التي متيز �أع�ضاء جماعة ما عن جماعة �أخرى .وتت�سم اجلماعة الإثن ّية بوعي �أفرادها
و�إدراكهم لهوية ثقافية واحدة تف�صلهم عن اجلماعات الأخرى املحيطة بهم .وتقرتن الفروق الإثن ّية يف جميع
املجتمعات تقريب َا بالتباين يف توزيع القوة والرثوة املادية .وتكون هذه االنق�سامات �أكرث حدة عندما تقوم
(غدِ نز.)637 ،5002 ،
الفروق الإثن ّية على �أ�س�س عرقية" ِ
الأيديولوجيا" :منظومة من املعتقدات والأفكار امل�شرتكة التي تربر م�صالح اجلماعات املهيمنة يف املجتمع .وتوجد
الأيديولوجيات يف جميع املجتمعات التي تقوم فيها وترت�سخ �أن�ساق منهجية للتفاوت وعدم امل�ساواة بني
اجلماعات .ويرتبط مفهوم الأيديولوجيا ارتباط ًا وثيق ًا مبفهوم القوة �إذ ت�سعى النظم الأيديولوجية �إىل
(غدِ نز .)047-937 ،5002 ،الأيديولوجيا هي
�إ�ضفاء ال�شرعية على تباين القوة بني اجلماعات وتفاوتها" ِ
االعتقاد مبنظومة متكاملة لتف�سري املجتمع والعامل ،وهي متعددة وخمتلفة ال تنتمي �إىل اعتقاد واحد .على
�سبيل املثال ،الأيديولوجيا املحافظة تعتقد بنظام طبيعي على الإن�سان �إتباعه والتكيف معه دون تغيريه؛
الأيديولوجيا الديكتاتورية ت�ؤمن ب�شخ�ص يج�سد اجلماعة وهو م�صدر كل ال�سلطات (هتلر� ،ستالني ،جمال
عبد النا�صر)؛ الأيديولوجيا القومية تعتقد ب�أولوية الأمة؛ الأيديولوجيا الليربالية تعتقد ب�أولوية الفرد �ضمن
�إطار الدولة التي ت�سمح له بتحقيق ذاته على كافة ال�صعد وامليادين؛ الأيديولوجيا اال�شرتاكية تعتقد مبجتمع
يزاوج بني امللكية اجلماعية واحلريات الفردية (،4991 ،Hermet, Badie, Birnbaum, Braud
.)421-321
التن�شئة االجتماعية" :العمليات االجتماعية التي يطور من خاللها الأطفال وعي ًا باملعايري والقيم االجتماعية،
ويكونون �إح�سا�س ًا مميز ًا بالذات .وعلى الرغم من �أن عمليات التن�شئة االجتماعية تكت�سب �أهمية خا�صة خالل
الأطوار الأوىل للطفولة املبكرة ومرحلة الطفولة املت�أخرة� ،إال �أنها تتوا�صل بدرجة ما على مدار احلياة .ولي�س
هناك كائنات ب�شرية مع�صومة من ردود فعل الآخرين املحيطني بهم ،وتدفعهم ردود الأفعال �إىل التعديل من
(غدِ نز.)447 ،5002 ،
�سلوكهم يف مراحل دورة احلياة كافة" ِ
الثورة" :عملية تغيري �سيا�سي تنطوي على تعبئة احلركات االجتماعية اجلماهريية ،التي تف�ضي – من خالل ا�ستخدام
القوة – �إىل النجاح يف قلب النظام القائم وت�شكيل حكومة جديدة .وتختلف الثورة عن االنقالب ،نظر ًا
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لأنها تنطوي على حركة جماهريية ،وحدوث تغيريات جوهرية يف النظام ال�سيا�سي مبجمله ,وي�شري م�صطلح
االنقالب �إىل اال�ستيالء ال�سلطة با�ستخدام ال�سالح من قبل �أفراد يحلون بعد ذلك مكان القادة ال�سيا�سيني،
دون �أن يحدثوا تغيري ًا راديكالي ًا يف نظام احلكم .كما ميكن �أي�ض ًا التفرقة ما بني الثورات وحركات التمرد
التي تنطوي على حتدي ال�سلطات ال�سيا�سية القائمة ،ولكنها �أي�ض ًا تهدف �إىل تغيري الأ�شخا�ص �أكرث من جمرد
(غدِ نز .)647 ،5002 ،الثورة تعني �إحداث حتول عميق و�شامل
�إحداث حتوالت يف البناء ال�سيا�سي بحد ذاته" ِ
يف الأ�س�س االجتماعية لبلد معني و�إقامة نظام اجتماعي جديد .والثورة قد حتدث داخل قطاع حمدد �ضمن
املجتمع :الثورة ال�صناعية؛ الثورة اخل�ضراء؛ الثورة الثقافية؛ الثورة يف املعتقدات ...الخ.
احلركات االجتماعية" :جماعة كبرية من النا�س الذين ينخرطون يف ال�سعي لتحقيق عملية التغري االجتماعي �أو
الوقوف يف وجهها� .أما احلركات االجتماعية اجلديدة فقد ظهرت رد ًا على املخاطر املتقلبة التي تواجه
املجتمعات الب�شرية .وت�ضم هذه التيارات احلركات الن�سوية والبيئية وتلك امل�ضادة للأ�سلحة الدمار النووية
واالحتجاجات على الأغذية املعدلة جيني ًا ،والتظاهرات املعادية للعوملة .وتختلف عن غريها من احلركات
االجتماعية ،حيث �إنها ت�شن حمالتها من �أجل ق�ضية واحدة ولتحقيق �أهداف غري مادية ،كما �أنها ت�ستمد
(غدِ نز.)847 ،5002 ،
الدعم وامل�ساندة من جميع الطبقات" ِ
الأنظمة الت�سلطية :هي الأنظمة التي تعطي الأولوية �إىل احتياجات النظام ،وحتديد ًا �إىل اجلماعة احلاكمة وتقدم
م�صاحلها على م�صالح املواطنني ،وحتد من م�شاركة املواطنني يف ال�ش�ؤون ال�سيا�سية والعامة �إىل �أق�صى
الدرجات ،حيث تقت�صر م�شاركتهم ،يف حال مل تلغ كلي ًا ،على التجديد لل�سلطة احلاكمة ،جمموعة كانت �أم
�شخ�ص ،من خالل انتخابات �صورية غري تناف�سية.
الطبقة :متثل الطبقة جمموعة من النا�س ي�شرتكون يف �أن لهم نف�س امل�ستوى املعي�شي ومنط العي�ش وامللكية ،ولديهم
ال�شعور باالنتماء امل�شرتك .ال�صراع الطبقي هو التعبري عن املادية التاريخية التي وفقها تاريخ الإن�سانية لي�س
�سوى تاريخ ال�صراع بني الذين ميلكون و�سائل الإنتاج والرثوة وال�سلطة وبني الذي ال ميلكون �سوى قوة عملهم.
ويفرت�ض بهذا ال�صراع �أن ينتهي بفوز الربوليتاريا (فئة العمال والفالحني) على الطبقة الربجوازية.
اجلماعة الأقلية :هي "جماعة تعي�ش مع غريها من اجلماعات يف نف�س املجتمع ،ولكنها تختلف عن غريها يف �أحد
املتغريات االرثية – مثل اللغة والثقافة� ،أو الدين واملذهب� ،أو الأ�صل القومي� ،أو ال�ساللة العرقية؛ وت�شعر
اجلماعة نف�سها �أو اجلماعات املتعاي�شة معها ب�أهمية هذا االختالف؛ وترتب عليه نتائج �سلوكية ملمو�سة مثل
التفرقة يف التعامل اليومي �أو يف احلقوق والواجبات العامة" (�إبراهيم .)82 ،8891 ،يطرح ذلك �إ�شكالية
املحافظة على حقوق الأقليات والأطر القانونية التي حتميها والتي حتدد �آليات �إدارة �ش�ؤونها اخلا�صة �ضمن
�إدماجها يف املجتمع ب�شكل عام مع املحافظة على وحدة الدولة و�سيادتها.
النظام التوافقي �أو الدميقراطية التوافقية :يعترب من احد �أ�شكال تنظيم املجتمعات التعددية واملنق�سمة لغوي ًا �أو
عرقي ًا �أو ديني ًا �أو �إثني ًا �أو ثقافي ًا ،بهدف �ضمان م�شاركة كافة الأق�سام �أو الأقليات يف احلكم وعدم هيمنة �أي
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�أكرثية على املجموعات الأقلوية .و�ضع �آرنت ليبهارت �أربع عنا�صر تقوم عليها الدميقراطية التوافقية :احلكم
من خالل ائتالف وا�سع� ،أي حكومة ائتالفية ،من النخب ال�سيا�سية املمثلة جلميع فئات املجتمع التعددي؛
الفيتو املتبادل للأقليات يف �سبيل حماية م�صاحلها� ،أو حكم االغلبية املرتا�ضية؛ اعتماد التوزيع الن�سبي
للتمثيل ال�سيا�سي وللتعينات يف جماالت اخلدمات املدنية وتخ�صي�ص الأموال واملوارد العامة؛ درجة عالية من
احلكم الذاتي لكل فئة يف �إدارة �ش�ؤونها الداخلية اخلا�صة (ليبهارت.)53 ،6002 ،
النظام الأ�سا�سي حلزب �أو جلمعية" :هو النظام الت�أ�سي�سي� ،أو العقد الذي يعرب عن التقاء م�شيئات امل�ؤ�س�سني حول
فكرة اجلمعية (�أو احلزب) و�أهدافها وخطوطها العري�ضة" (بارود.)92 ،4002 ،
النظام الداخلي حلزب �أو جلمعية" :يكت�سب النظام الداخلي �أهمية خا�صة �إذا هو جنح يف تكييف ن�صو�صه مع
�أهداف اجلمعية (�أو احلزب) وماهية �أن�شطتها وطريقة ممار�ستها .لذلك ينبغي �أن يتطرق النظام الداخلي
بكل و�ضوح �إىل التايل :م�س�ألة الع�ضوية و�شروط قبول �أع�ضاء جدد؛ م�س�ألة تنوع الع�ضوية؛ �صالحيات الهيئة
العامة والهيئة الإدارية؛ م�س�ألة ت�أليف هيئات اجلمعية؛ م�س�ألة التمثيل و�شروط قبول الهبات �أو التمويل
اخلارجي وا�شرتاكات الأع�ضاء؛ �آلية تداول امل�س�ؤولية اقرتاع ًا وتنظيم العملية االنتخابية؛ �آلية امل�س�ألة
الداخلية ،فيحدد النظام �آليات الرقابة على �أعمال جمل�س الإدارة �أو الهيئة الإدارية؛ �إدارة �أموال اجلمعية؛
�صالحيات كل من �إع�ضاء الهيئة الإدارية؛  ...الخ" (بارود.)13-03 ،4002 ،
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املــراجـــع
�إبراهيم� ،سعد الدين (من�سق وحمرر) ،1988 ،املجتمع والدولة يف الوطن العربي ،بريوت ،مركز درا�سات الوحدة
العربية.
�أبي �صعب ،فار�س« ،2006 ،الأحزاب ال�سيا�سية يف العامل العربي :ظروف الن�ش�أة وحتديات التجدد» ،يف عمل جماعي،
الأحزاب ال�سيا�سية يف العامل العربي ،بريوت ،املركز اللبناين.للدرا�سات.
الإدارة الداخلية للجمعيات الأهلية يف لبنان ،2004 ،عمل جماعي ،بريوت ،وزارة ال�ش�ؤون االجتماعية ،دار
الكتاب.
ا�شتي� ،شوكت �سليم ،1997 ،ال�شيوعيون والكتائب  :جتربة الرتبية احلزبية يف لبنان ،بريوت ،م�ؤ�س�سة
الأنت�شار العربي.
ا�شتي� ،شوكت �سليم« ،1998 ،حقوق الإن�سان يف البنيات احلزبية :الأطر العملية للتغيري» ،يف م�سرة� ،أنطوان (�إ�شراف)،
الأحزاب والقوى ال�سيا�سية يف لبنان .جتدد والتزام ،بريوت ،من�شورات امل�ؤ�س�سة اللبنانية لل�سلم الأهلي الدائم.

ا�شتي� ،شوكت �سليم« ،2006 ،الأحزاب ال�سيا�سية يف لبنان �أفكار �أولية ملراجعة التجربة» ،يف عمل جماعي ،الأحزاب
ال�سيا�سية يف العامل العربي ،بريوت ،املركز اللبناين للدرا�سات.
ا�شتي� ،شوكت �سليم ،ا�شتي ،فار�س ،2007 ،تطور الأحزاب ال�سيا�سية يف لبنان ،بريوت ،املركز اللبناين للدرا�سات،
املوقع الإلكرتوين مل�شروع تطور الأحزاب ال�سيا�سية يف البلدان العربية (.)www.appstudies.org
االنتخابات النيابية يف لبنان  2000بني الإعادة والتغيري ،2002 ،عمل جماعي ،بريوت ،املركز اللبناين
للدرا�سات.
االنتخابات النيابية يف لبنان  2005يف خ�ضم التحوالت املحلية والإقليمية ،2007 ،عمل جماعي ،بريوت،
املركز اللبناين للدرا�سات.

�إيليا� ،إيليا« ،2007 ،تكاف�ؤ الفر�ص يف ظل قانون االنتخابات النيابية  ،»2005يف عمل جماعي ،االنتخابات النيابية يف
لبنان  2005يف خ�ضم التحوالت املحلية والإقليمية ،بريوت ،املركز اللبناين للدرا�سات.

بارود ،زياد« ،2004 ،التنظيم الداخلي للجمعيات الأهلية يف لبنان» ،يف عمل جماعي ،الإدارة الداخلية للجمعيات
الأهلية يف لبنان ،بريوت ،وزارة ال�ش�ؤون االجتماعية ،دار الكتاب.
بارود ،زياد« ،2007 ،بني احلرية والأمن ...جمعية ؟» ،النهار.2007/7/25 ،
بي�ضون� ،أحمد ،2007 ،الدولة واملواطنة يف لبنان .التاريخ والت�شريع والثقافة الوطنية ،ورقة خلفية معدة
47

دليل ال�شباب �إىل الأحزاب

ع ــر�ض لــواق ــع الـت ـج ــرب ــة احلـزبيــة يف ل ـبـنـ ــان

للتقرير الوطني للتنمية الب�شرية لبنان  ،2008برنامج الأمم املتحدة الإمنائي ،اجلمهورية اللبنانية جمل�س الإمناء
والأعمار.

تركماين ،عبد اهلل ،2002 ،الأحزاب ال�شيوعية يف امل�شرق العربي وامل�س�ألة القومية من الع�شرينات �إىل
حرب اخلليج الثانية ،لبنان ،من�شورات الآن.
احلركات الإ�سالمية والدميقراطية  :درا�سات يف الفكر واملمار�سة ،1999 ،جمموعة من الباحثني ،بريوت
مركز درا�سات الوحدة العربية.
ح�شي�شو ،نهاد ،1998 ،الأحزاب يف لبنان ،بريوت ،مركز الدرا�سات الإ�سرتاجتية والبحوث والتوثيق.
اخلازن ،فريد ،2002 ،الأحزاب ال�سيا�سية يف لبنان :حدود الدميقراطية يف التجربة احلزبية ،بريوت،
املركز اللبناين للدرا�سات.

دراج ،في�صل ،باروت ،جمال (تن�سيق) (عمل جماعي) ،1999 ،الأحزاب واحلركات واجلماعات الإ�سالمية
(جزءان) ،املركز العربي للدرا�سات الإ�سرتاجتية ،دم�شق ،م�شروع ن�ش�أة احلزب ال�سيا�سي وتطوره وم�صائره يف الوطن
العربي يف القرن الع�شرين �أطلق عام .1997
دراج ،في�صل ،باروت ،جمال (تن�سيق) (عمل جماعي) ،2000 ،الأحزاب واحلركات الي�سارية (جزءان) ،املركز
العربي للدرا�سات الإ�سرتاجتية ،دم�شق ،م�شروع ن�ش�أة احلزب ال�سيا�سي وتطوره وم�صائره يف الوطن العربي يف القرن
الع�شرين �أطلق عام .1997
دراج ،في�صل ،باروت ،جمال (تن�سيق) (عمل جماعي) ،الأحزاب واحلركات القومية العربية(جزءان) ،املركز
العربي للدرا�سات الإ�سرتاجتية ،دم�ش ،م�شروع ن�ش�أة احلزب ال�سيا�سي وتطوره وم�صائره يف الوطن العربي يف القرن
الع�شرين �أطلق عام  ،1997دون تاريخ الإ�صدار.
الدوري ،عبد العزيز ،1984 ،التكوين التاريخي للأمة العربية ,درا�سة يف الهوية والوعي ،بريوت ،مركز
درا�سات الوحدة العربية.
�سليمان ،ع�صام« ،2007 ،حتول موازين القوى االجتماعية وال�سيا�سية يف الربملان اللبناين  ،»2005-2000يف عمل
جماعي ،االنتخابات النيابية يف لبنان  2005يف خ�ضم التحوالت املحلية والإقليمية ،بريوت ،املركز
اللبناين للدرا�سات.
�شرف الدين ،ر�سالن ،2006 ،مدخل لدرا�سة الأحزاب ال�سيا�سية العربية ،بريوت ،الفارابي.
طرابل�سي ،فواز ،2008 ،تاريخ لبنان احلديث من الإمارة �إىل اتفاق الطائف ،بريوت،ريا�ض الري�س للكتب
والن�شر.
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عمل جماعي ،2004 ،الإدارة الداخلية للجمعيات الأهلية يف لبنان ،بريوت ،وزارة ال�ش�ؤون االجتماعية ،دار
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ال�ص ّياع) ،بريوت ،املنظمة العربية للرتجمة ،م�ؤ�س�سة
ِغدِ نز� ،أنتوين ،2005 ،علم االجتماع( ،ترجمة وتقدمي فايز ُ
ترجمان.
كرمي ،ح�سن ،و�آخرون� ،2007 ،إ�شكالية الدميقراطية التوافقية يف املجتمعات املتعددة :لبنان والعراق،
بريوت ،املركز اللبناين للدرا�سات.

الكوراين ،علي خليفة (حترير) (عمل جماعي) ،2004 ،الدميقراطية داخل الأحزاب ال�سيا�سية يف البلدان
العربية ،بريوت ،مركز درا�سات الوحدة العربية.
الكوراين ،علي خليفة« ،2004 ،مالحظات �أولية حول مفهوم احلزب الدميقراطي» ،يف الكوراين ،علي خليفة (حترير)
(عمل جماعي) ،الدميقراطية داخل الأحزاب ال�سيا�سية يف البلدان العربية ،بريوت ،مركز درا�سات الوحدة
العربية.
ليبهارت� ،آرنت ،2006 ،الدميقراطية التوافقية يف جمتمع متعدد ،بريوت ،معهد الدرا�سات الإ�سرتاجتية.
خميرب ،غ�سان ،2002 ،اجلمعيات يف لبنان :درا�سة قانونية ،تقرير املرحلة الأوىل لدرا�سة “م�سح منظمات القطاع
الأهلي يف لبنان للعام  ،2002بريوت.
مرق�ص ،بول“ ،2005 ،بدي ًال من اقرتاح “تنظيم” الأحزاب والتظاهرات اجلديد كيف ت�ضمن القوانني املتقدمة حرية
العمل ال�سيا�سي ؟” ،النهار.2005/9/7 ،

م�سرة� ،أنطوان (�إ�شراف) ،1996 ،الأحزاب والقوى ال�سيا�سية يف لبنان .التزام و�سرتاتيجية �سالم
ودميقراطية للم�ستقبل ،بريوت ،من�شورات امل�ؤ�س�سة اللبنانية لل�سلم الأهلي الدائم.
م�سرة� ،أنطوان (ا�شرف) ،الأحزاب والقوى ال�سيا�سية يف لبنان .جتدد والتزام ،بريوت ،من�شورات امل�ؤ�س�سة
اللبنانية لل�سلم الأهلي الدائم.
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