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مـــدخل

كلمـــة جمعيــة التنـميــة للإن�ســــان والبيئــــة
لقد عرفت الأحزاب ال�سيا�سّية يف تاريخنا احلديث واملعا�سر الكثري من الإيديولوجّيات الفكرّية واملفاهيم الإجتماعّية والأ�سكال 
التنظيمّية بهدف تاأطري وتنظيم وتفعيل اجلماعات الب�سرّية املختلفة وقد برز ذلك بقّوة بعد الإر�سا�سات والتطورات الهائلة 

التي واكبت جممل الن�ساطات الإقت�سادية وال�سيا�سّية والإجتماعّية خلل القرن املا�سي من الزمن.
يف عام 1850 مل يكن اي بلد يف العامل ) باإ�ستثناء الوليات املتحدة الأمركّية ( يعرف الأحزاب ال�سيا�سّية باملعنى الع�سري 
للكلمة، فاملجتمعات الإن�سانية عاي�ست قدميا اإختلفات يف الآراء كما عرفت النوادي ال�سعبّية والتكتلت الفكرّية والربملانّية اىل 
ان ظهرت فيما بعد الكثري من الأحزاب املختلفة وخ�سو�سًا الليربالّية منها والتي اعتمدت على العقيدة الفكرّية فقط والتي 
نظرت اىل احلزب كجماعة عقائدّية لي�ض اإل، اىل ان جاء املفهوم املارك�سي الذي بنى مفهومه للحزب على الإهتمام مبختلف 
العلقات الب�سرّية من حيث م�ستوى املعي�سة، املهن املختلفة، الثقافة املتنوعة و�سول اىل ت�سكيل 
الولء والنتماء ال�سيا�سي. وهكذا تطور مفهوم الحزاب وتنوعت اهتماماتها لت�سمل الكثري من 
ن�ساطات احلياة الإن�سانّية فربزت اىل الواقع الحزاب املعا�سرة والتي اهتّمت اىل جانب العقيدة 
واملفهوم الإهتمام بالكيان والتنظيم  والبيئة الب�سرّية وبناًء على ما تقّدم نطرح ال�سوؤال التايل ملاذا 

�سباب واأحزاب؟
لعّل �سواهد التاريخ الكثرية وحركات التغيري العظيمة التي اخذت مكانها عرب خمتلف املراحل 
املعا�سرة تخربنا عن الأدوار التي لعبتها ومازالت تلعبها خمتلف الأحزاب يف جهات الأر�ض الأربعة 
فمن هنا نحن ننظر اإىل اإنخراط ال�سباب يف العمل احلزبي من خلل تاأ�سي�ض و تطوير خمتلف 
الأحزاب على اأنه املعرب ال�سيلم والدميقراطي واملتطورلإقامة جمتمع مدين علمي ودميقراطي 
ومنفتح يوؤثر بالخر و يتاأثر به، يتقبل الخر و ي�سارك معه يف بناء الوطن واملواطن وبناًء عليه فكّلما 

اإرتقت الأحزاب باأفكارها وممار�ساتها كانت الآمال بجعله واقع جديد اأقوى واأبعد اأثرًا وتاأثريًا.
لذا ن�جز ما يلي:

• التعبري عن  ت�سّكل الإحزاب اإحدى اأهم املوؤ�س�سات الرافعة حلركة ال�سباب فمن خلل الحزاب تتمكن جموع ال�سباب من	
طموحاتها واأفكارها وتطلعاتها نحو بناء جمتمع متطور ت�سبو اليه.

من خلل التعّرف على وجهات النظر الأخرى عرب قنوات  • اّن الأحزاب ت�سعى لإطلق احلوار الدميقراطي مع الآخر 	
منظمة وهادفة.

• والتنظيم  اإّن الأحزاب هي واحدٌة من اأهم موؤ�س�سات املجتمع املدين التي ميكن لها اأن تتطور باإ�ستمرار من خلل الأفكار	
واأ�سكال الن�سال الإجتماعي.

الإنتماء الوطني وال�سيا�سي وتبلور الن�سال الإجتماعي  وتف�سح باملجال لكوادرها لإطلق  • اإّن الأحزاب الدميقراطّية تعزز 	
املبادرات اخلّلقة واملبدعة لتطوير وحت�سني جمتمعاتها.

• الو�سول للمراكز القيادّية يف املجتمع  من خلل الإنتماء للأحزاب والعمل �سمن اأٌطرها ميكن للقيادات ال�ساّبة والن�سيطة	
لإحداث التغيريات املطلوبة وحتقيق الطموحات املبتغاة.

اأّيـــــــها ال�سبــــاب  هذه كانت عجالة متوا�سعة لتجاربنا وخلربتنا يف احلياة ن�سعها بني ايديكم اآملني منكم القراءة الواعية 
ة واملثمرة يف غد قريب، فلكل جيل جتاربه واأماله  والهادفة لهذا الدليل لإ�ستخل�ض العرب والدرو�ض لبناء جتربتكم اخلا�سّ
وطموحاته وانني من املوؤمنني باأن الأجيـــــال ت�سري دائـــما اإىل الأمام واأّن حركة ال�سعوب ل ميكن اأن تعود القهقرة بل هي ت�سري 
باإجتاه النور وال�سم�ض والغد اجلميل فهّيــــــا اإ�ســــــعدوا اإّيــــــها ال�ســــــباب نحو قمــــمكم ال�ّســـــاخمة فاأنتــــم ال�ســــباب ولكــــــم الغــــد 

وجمــــــــده املخــــــّلد.
                  حمم�د ال�سروجي

جمعية التنمية للن�سان والبيئة
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مقدمة

ملـــاذا هـــذا الـدلـيــل؟ ملــن هـــذا الـــدليـــل؟
لأن يف لبنان الكثري من الإ�ستزلم والقليل من احلزبية كان ل بد من اإعداد دليل ي��سح لل�سباب، اإناث وذك�ر، 
اأهمية الأحزاب ودورها على م�ست�ى املجتمع ب�سكل عام، وعلى م�ست�ى النظام وامل�ؤ�س�سات ال�سيا�سية ب�سكل 
خا�س. دليل ي�سجع ال�سباب يف لبنان على اإن�ساء اأحزاب ي�سع�ن من خللها اإىل حتقيق اأهدافهم وتطلعاتهم 
ال�سيا�سية والقت�سادية والجتماعية والثقافية، وعلى النخراط يف الأحزاب ذات الربامج وامل�ساريع 
التي تتلقى مع ت�س�راتهم ح�ل املجتمع الذي يطمح�ن اإىل قيامته. فيبني هذا الدليل اأهمية الأحزاب يف 
بناء الدولة احلديثة يف لبنان رغم النطباعات ال�سلبية املتَكّ�نة ح�ل جتربتها خلل احلرب اللبنانية بني 
الأع�ام 1975-1990، ويدع� ال�سباب اإىل ا�ستثمار اندفاعهم والتزامهم وخرباتهم ووقتهم يف �سبيل اإعادة 
العتبار ملفه�م العمل احلزبي املنظم، القائم على الربامج وامل�ساريع العامة. فاحلياة احلزبية يف لبنان 

بحاجة، اإ�سافًة اإىل جتديد الفكر وتط�ير الأداء، اإىل وج�ه جديدة تك�ن حمط ثقة لدى الراأي العام.
فاإن لهذا الدليل اأهدافًا عدة منها:

اأوًل، يق�سي بتعريف ال�سباب على الأحزاب ال�سيا�سية، بدًءا بتحديد املفاهيم وامل�سطلحات الأ�سا�سية املرتبطة بجميع جوانب 
احلالة احلزبية ب�سكل عام، و�سوًل اإىل وظائف الأحزاب واأدوارها، ومرورًا بعر�ض اأبرز اأمناطها واأنواعها.

ثانيًا، يعر�ض التجربة احلزبية يف لبنان: ن�ساأتها، اأبرز مراحل تطورها، الأطر القانونية التي ترعاها.
ثالثًا، يلقي الأ�سواء على جتارب ال�سباب احلزبية يف مرحلة ما بعد احلرب.

رابعًا، يقدم بع�ض الأفكار حول امل�ساركة احلزبية الدميقراطية وحول دور ال�سباب اللبناين يف ذلك. فهو يف النهاية يقدم مادة 
تثقيفية جديدة لل�سباب حول الأحزاب ال�سيا�سية، مب�سمون علمي، اأكادميي، ومو�سوعي وباأ�سلوب مب�سط ومبا�سر، مما ي�سمح 

له اأن يكون بالفعل لي�ض دليل ال�سباب والأحزاب فقط اإمنا دليل ال�سباب اإىل الأحزاب اأي�سًا.
قبل الدخ�ل يف �سلب امل��س�ع، هناك بع�س امللحظات املنهجية التي ل بد من ت��سيحها:

امللحظة الأوىل، اإن اإعداد هذا العمل اأرتكز ب�سكل اأ�سا�سي على درا�سات اأكادميية حول الأحزاب ال�سيا�سية، حماوًل تبيان 
واملنهجية  العلمية  الأمانة  تقت�سي  وهنا  معينة.  فكرية  مبدر�سة  اأو  مبنهج  اللتزام  دون  والنظريات،  الأطروحات  خمتلف 
ال�سحيحة بذكر ما ا�سُتخدم من مراجع مبا�سرة �سمن �سياق الن�ض، وو�سع ملحق بها، كما مّت و�سع ملحق بالتعريفات 

الأ�سا�سية املرتبطة باحلالة احلزبية.
اإىل الأحزاب ودورها وعلى جتربتهم  اليوم  لبنان  ال�سباب يف  الوقوف قدر الإمكان على نظرة  اإطار  الثانية، يف  امللحظة 
�سمنها، مت عقد �سل�سلة من الطاولت امل�ستديرة مع �سباب من خمتلف التيارات ال�سيا�سية يف لبنان. ذلك، اإن الآراء والأفكار 
واملعلومات التي تقدم بها ال�سباب، والتي مت تدوينها يف حينه، �ست�ستخدم يف الف�سل املخ�س�ض لذلك دون ذكر هوية ال�سخ�ض 

اأو انتمائه احلزبي.
امللحظة الثالثة، جتنبًا للوقوع يف جتاذبات احلالة احلزبية اللبنانية، فاإن الن�ض مل يلجاأ اإىل تقييم عمل حزب حمّدد بعينه، 
بل ركز على التجربة احلزبية يف لبنان ب�سكل )مع الإ�سارة اإىل اأن ورود اأ�سماء بع�ض الأحزاب مّت يف �سياق ال�سرد املجرد من 
اأي تقييم(. ومبا اأن هدف هذا الدليل هو تثقيفي عام فهو يطمح باأن ي�سبح دليًل لكل ال�سباب املهتم بالظاهرة احلزبية دون 

ا�ستثناء.
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الف�سل الأول

ملــحــة حــ�ل نـــ�ســــاأة الأحـــــزاب
ظهرت الأحزاب ب�سكلها احلديث الذي نعرفه اليوم يف مطلع القرن التا�سع ع�سر يف بريطانيا وفرن�سا والوليات املتحدة 
يف  قرون  منذ  انطلق  قد  كان  وطويل  معقد  م�سار  بعد  وذلك  اليابان،  ويف  الأوروبية  الدول  بقية  يف  ثم  ومن  الأمريكية، 
رعت التحولت والنق�سامات وال�سراعات الجتماعية والثورة ال�سناعية وال�سطرابات العمالية التي  اأوروبا الغربية. �سَّ
�سهدتها القارة الأوروبية طوال القرن التا�سع ع�سر يف تطور هذا امل�سار، واأدت يف حم�سلتها اإىل انتظام خمتلف الطبقات 
الجتماعية من عمال وفئات برجوازية يف اأحزاب �سيا�سية خمتلفة للدفاع كل عن م�ساحله. وتزامن ذلك مع �سل�سلة من 
الإ�سلحات ال�سيا�سية والنتخابية ومع انت�سار النظام الربملاين والدميقراطية التمثيلية ومبداأ القرتاع العام ال�سعبي مما 
�ساهم ب�سكل اأ�سا�سي يف تطوير الأحزاب ومتاأ�س�سها، وجعل وجودها مرتبطًا ارتباطًا وثيقًا بهذا النوع من النظم ال�سيا�سية 

وتقدمها على جميع ال�سعد ال�سيا�سية والجتماعية والقت�سادية �سمن احليز اجلغرايف الغربي.

اأداة  اأتت الأحزاب يف البلدان الغربية نتيجة للتطور القت�سادي والجتماعي وال�سيا�سي داخل جمتمعاتها، لتكون  اإذن، 
باأ�سلوب دميقراطي غري  املجتمع  وطبقات  واأق�سام  فئات  بني  والتمايزات  والنق�سامات  ال�سلطة  على  ال�سراعات  لإدارة 
عنفي. فتكمن اأهمية الأحزاب يف املجتمعات الدميقراطية بكونها اأحد اأبرز الأطر للتناف�ض على ال�سلطة بطريقة موؤ�س�سية 
و�سنع  العام  الراأي  تكوين  ويف  ال�سيا�سي ويف جتدده،  املجتمع  بناء  عملية  الأحزاب يف  ت�ساهم  وعليه،  ومقوننة.  منظمة 
ال�سيا�سات العامة وو�سع برامج للحكم واإدارة ال�ساأن العام، ويف التثقيف ال�سيا�سي للمواطنني عامًة اأو لفئات اجتماعية 
حمددة، ويف تكوين نخب �سيا�سية وقادة. وتقوم الأحزاب يف تنظيم الأن�سار واملنتِخبني وفئات وجماعات من املواطنني 
املواقع  �سبيل احل�سول على  املجتمع يف  داخل  تناق�ساتهم وخلفاتهم ومتثيل م�ساحلهم  اأو عقلنة  وتر�سيد  وتاأطريهم 

 .)1979 ،Ostrogorsky( واملنا�سب ال�سيا�سية والإدارية

انت�سر هذا النموذج من املوؤ�س�سات ال�سيا�سية مع انت�سار وتعميم منوذج املوؤ�س�سة ال�سيا�سية الأم، اأي الدولة، حيث اأ�سبح 
من ال�سعب ت�سور وجود للأحزاب، مبفهومها احلايل، خارج اإطار الدولة احلديثة. وتزامن اإن�ساء الأحزاب وانت�سارها يف 
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العامل العربي يف مطلع القرن الع�سرين مع انهيار ال�سلطنة العثمانية وتق�سيم املناطق العربية من قبل القوى ال�ستعمارية 
الأوروبية اإىل دول م�ستقلة �سمن اأقطار جغرافية حمددة، اأي اإىل دول قطرية. وكان القرن التا�سع ع�سر قد عرف اأ�سكاًل 
يف  اأ�سا�سي  بوحه  اهتمت  التي  العربية  ال�سيا�سية  والأندية  الثقافية  اجلمعيات  اإطار  �سمن  ال�سيا�سي  التنظيم  من  اأولية 
هذه  �سعت  العربية.  الأقطار  ملختلف  جامع  �سيا�سي  كاإطار  دورها  وتراجع  وتفككها  العثمانية  ال�سلطنة  باأزمة  التفكري 
احللقات ال�سيا�سية العربية اإىل اإيجاد حلول لأزمة ال�سلطنة العثمانية، وكل منها فكر وعمل يف اجتاه معني، وميكن جمعها 

�سمن ثلثة اجتاهات.
الجتاه الأول فكر يف اإ�سلح الدولة العثمانية، وهو ما كان قد اأ�سبح غري ممكن يف ظل التطورات ال�سيا�سية	  
الداخلية وت�ساعد �سيا�سة الترتيك، التي مّيزت على اأ�سا�ض عن�سري بني مواطني ال�سلطنة و�ساهمت يف تاأزم 
العلقات العربية والرتكية من ناحية، وازدياد ال�سغوطات اخلارجية على ال�سلطنة العثمانية، واندلع احلرب 

العاملية الأوىل وانهيار ال�سلطنة كليًا من ناحية اأخرى. 
الجتاه الثاين فكر و�سعى لل�ستقلل عن ال�سلطنة من خلل اإن�ساء دولة عربية جامعة ملختلف الأقطار العربية	  
اأو للأقطار العربية وامل�سلمة معًا. وقف ال�ستعمار والنتدابات التي �سهدتها املنطقة دون حتقيق اأي من هذه 
امل�ساريع. لكن ذلك مل مينع هذه التيارات الفكرية وهذه امل�ساريع من اأن تتحول لحقًا اإىل عقائد وبرامج لعدد 
اأمة عربية  اإىل قيام  القومية العربية، والدعوة  اإما �سعار  التي رفعت  العربية،  ال�سيا�سية  كبري من الأحزاب 

واحدة، واإما �سعار الأمة الإ�سلمية.
معطيات	   من  انطلقًا  خمتلفة  جغرافية  باأحجام  م�ستقلة  �سيا�سية  كيانات  اإن�ساء  على  عمل  الثالث  الجتاه 
ح�سارية وتاريخية وثقافية حمددة، كدولة عربية م�سرقية، اأو �سوريا الطبيعية، اأو دولة لبنانية. ففي الوقت 
امل�ساريع الأخرى، ولكن  اأي من  اللبنانية، حال دون حتقيق  الدولة  الذي �ساهم فيه النتداب بقيام م�سروع 
القومية  ال�سيا�سية  الأحزاب  من  لعدد  و�سعارات  وبرامج  اأهداف  اأي�سًا  هي  ت�سبح  اأن  من  مينعها  مل  ذلك 

والعقائدية.
اإىل جانب هذه الجتاهات النابعة من التفاعلت الداخلية للعامل العربي يف تلك احلقبة، ظهر اجتاه رابع	  
رو�سيا،  يف   1917 عام  الأول  اأكتوبر/ت�سرين  ثورة  البل�سفية،  وبالثورة  ال�سيوعية  الأممية  باحلركة  متاأثر 
وبالق�سايا والتحديات التي رفعتها هذه احلركة على امل�ستوى العاملي، ونتج عنه قيام الأحزاب ال�سيوعية يف 

العديد من البلدان العربية )دراج وباروت، 2000(. 



عـــر�ض لــواقـــع الـتــجـــربـــة احلـزبيــة يف لــبـنــــاندليل ال�شباب اإىل الأحزاب

14

احلراك  ملجمل  التجريبي  واحلقل  الفكري  املخترب  هذا  ي�منا  وحتى  احلقبة  تلك  منذ  لبنان  �سكل 
ال�سيا�سي والعقائدي يف امل�سرق العربي. باإيجاز، ميكن ت�سنيف الأحزاب العربية حني ن�ساأتها اإىل خم�س 

فئات )اأبي �سعب، 2006، 39(:
اأحزاب قومية عربية، ت�سعى لتحقيق الوحدة العربية وترف�ض الكيانات القطرية؛	 
اأحزاب اإ�سلمية، ت�سعى لقيام اأمة اإ�سلمية؛ 	 
اأحزاب قومية اإقليمية، ت�سعى لقيام �سوريا الطبيعية؛ 	 
اأحزاب وطنية قطرية؛	 
اأحزاب �سيوعية.	 

ال�سيا�سية العربية اختلفت عن ظروف ن�ساأة الأحزاب الغربية. فاإىل جانب  اأن ظروف ن�ساأة الأحزاب  ن�ستنتج من ذلك 
اهتمام الأحزاب العربية يف بناء دولة حديثة، متاأثرة باأفكار ع�سر التنوير الأوروبي وع�سر النه�سة العربية، كان للعوامل 
وال�سيا�سية اخلا�سة  والقت�سادية  التحولت الجتماعية  اأكرث من  ت�سكلها  الكبري يف  الأثر  الفعل عليها  وردود  اخلارجية 
مبجتمعاتها. من هنا، يعترب البع�ض اأن الرتابط والعلقة التفاعلية بني موؤ�س�سة الدولة واملوؤ�س�سات احلزبية الذي ن�ساأ يف 
الغرب كنتيجة مل�سار تاريخي حمدد، ل يتطابق مع م�سار املجتمعات العربية، وبالتايل ل تقوم هذه املوؤ�س�سات احلديثة، 
اأي الدولة والأحزاب ال�سيا�سية يف البلدان العربية بنف�ض الأدوار التي توؤديها يف الغرب، ولي�ض لديها املفاعيل نف�سها على 
امل�ستويني الجتماعي وال�سيا�سي، وهذا ما يف�سر اأزمتها احلالية. هنا يقت�سي التاأكيد على اأن تعرّث جتربة هذه املوؤ�س�سات 
يف العديد من املجتمعات العربية يعود ب�سكل اأ�سا�سي، اإ�سافًة اإىل ال�سغوطات والظروف اخلارجية، كال�ستعمار واحلرب 
العربية-الإ�سرائيلية منذ اإعلن دولة اإ�سرائيل والأزمات اأو احلروب امل�ستمرة، اإىل الدور الت�سلطي اأو �سبه الت�سلطي الذي 
لعبته وتلعبه الأنظمة التي هيمنت على الدول وموؤ�س�ساتها ب�سكل خا�ض وعلى املجتمعات العربية ب�سكل عام، وعلى اأنه لي�ض 

يف الثقافة العربية والإ�سلمية اأي ا�ستثناء اأو ممانعة اأو عدم مطابقة مع هذه املوؤ�س�سات احلديثة.

والواقع اأن احلزب ل يعّد حكمًا املوؤ�س�سة الوحيدة الو�سيطة بني الدولة واملواطنني، يف خمتلف املجتمعات، فهناك احلركات 
الت�سالت  تكنولوجيا  بوا�سطة  الآراء  عن  املبا�سر  للتعبري  حديثة  وو�سائل  املدين  املجتمع  منظمات  وبع�ض  الجتماعية 
ال�سيا�سي يف املجتمعات الغربية. بينما تناف�سه يف  للتوا�سل والتمثيل  اأداة  اأهم  ال�سيا�سي  واملعلومات، لكن يبقى احلزب 
املجتمعات العربية اآليات واأطر اأخرى توؤدي دور الو�ساطة وتاأخذ موقعًا متقدمًا عليه يف عملية التمثيل ال�سيا�سي، كالعائلة 
والع�سرية والقبيلة واملوؤ�س�سة الدينية والزعامات... الخ، وهي نادرًا ما تعرب عن م�سالح �سيا�سية عامة، فهي على الأغلب 
تدافع عن م�ساحلها اخلا�سة. وبخلف الأحزاب، انتماء الفرد اإىل هذه الأطر لي�ض طوعيًا يف اأغلب الأحيان، اإما يكون 

بالوراثة حيث يولد الفرد �سمنها، واإما يكون التزامه بها نوع من اأنواع التبعية غري الإرادوية.

من هنا تربز احلاجة اإىل اأحزاب �سيا�سية حديثة حمررة من ال�لءات الأولية وذات م�ساريع واأهداف 
عامة. فما ه� احلزب اإذًا ؟ كيف ويف اأي و�سط اأو بيئة تن�ساأ الأحزاب ؟ كيف ت�سنف عقائديًا وفكريًا ؟ 

ما هي اأبرز وظائفها ؟ 
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الف�سل الثاين
التعــريـــف بــــالأحـــزاب ال�ســـيــــا�ســـيــــة

اأوًل: ما ه� احلزب ؟

الأحزاب ال�سيا�سية هي جماعات منظمة وثابتة ن�سبيًا متثل م�سالح حمددة لطبقات اأو فئات معينة وت�ستقطب الأع�ساء 
واملنا�سرين حول برامج وقيم واأهداف م�سرتكة، فتج�سد مطالبهم وتدّعي ح�سرية التكلم با�سمهم. ي�سكل الو�سول اإىل 
ال�سلطة اأو امل�ساركة بها اأو التاأثري عليها على امل�ستويني املحلي، اأي على م�ستوى ال�سلطات املحليات كالبلديات، والوطني، 
التي تعبئ املحازبني  التمثيلية،  ال�سيا�سية يف الدميقراطيات  اأهداف الأحزاب  اأهم  اأحد  النيابية واحلكومات،  كاملجال�ض 
وحت�سد طاقات اجلماهري يف �سبيل حتقيق ذلك وفق اآليات د�ستورية وانتخابية حمددة. لكن هذا التحديد ل ينطبق على 
النظام. كما قد ل  الثورة وقلب  الد�ستورية بل عرب  اأطر  ال�سلطة وفق  اإىل  للو�سول  ت�سعى  التي ل  الثورية  الأحزاب  بع�ض 
ت�سع بع�ض اأحزاب الأقليات هدف الو�سول اإىل ال�سلطة �سمن ابرز اأولوياتها، لأن هدفها الأ�سا�سي قد يكون الدفاع عن 
حقوقها ومطالبها اخلا�سة فقط. كما جتدر الإ�سارة اإىل اأن هذه ال�سروط ل تنطبق كليًا على الأحزاب التي تعمل �سمن 
اأنظمة �سيا�سية غري دميقراطية، كاأنظمة احلزب الواحد، حيث التعددية ال�سيا�سية واحلزبية مقيدة اإىل اأق�سى الدرجات 
اأو ممنوعة، وحيث تكون الأحزاب املعار�سة للنظام يف حال وجدت اإما نا�سطة يف اخلارج اأي يف املنفى، واأما جمربة على 

التحرك يف الداخل ب�سرية من دون اأن ت�ستطيع امل�ساركة يف النتخابات العامة ب�سكل معلن.
تعددي  �سيا�سي  نظام  �سمن  تعمل  جماعة  اأو  تنظيم  كل  يف  ت�افرها  يفرت�س  �سروط  اأربعة  هناك 
�سبيل  يف  نعر�سها   ،)1966  ،Weiner  ،Lapalombra( حزب  �سفة  عليها  يطلق  لكي  ودميقراطي 

التحديد ل احل�سر:
ال�ستمرارية يف التنظيم، مما يعني ا�ستمرار احلزب بعد وفات موؤ�س�سيه؛	 

اأن يكون منظمة معلنة ومعروفة ذات امتدادات حملية دائمة، ولديها و�سائل واآليات توا�سل وات�سال متنوعة بني	  
العنا�سر املحلية والعنا�سر املركزية؛ 

اأن يكون لدى قيادييه الت�سميم املربمج واملوجه للو�سول اإىل ال�سلطة منفردين اأو �سمن حتالف واملحافظة على	  
�سلطة القرار على امل�ستوى املحلي والوطني، واأن ل يقت�سر م�سعاهم فقط يف التاأثري على اأداء وم�سار ال�سلطة؛

اأن يكون لديهم َهّم التنظيم بهدف ك�سب املنا�سرين خلل النتخابات وعمل كل ما ميكنهم للح�سول على	  
الدعم ال�سعبي. 

– الذي ينطبق على الأحزاب �سمن الأنظمة الدميقراطية التعددية، ول ينطبق ب�سهولة على  نلحظ من هذا التعريف 
من  معقدة  ظاهرة  هي  ال�سيا�سية  الأحزاب  – اإن  الواحد  احلزب  ذات  الت�سلطية  الأنظمة  �سمن  تن�سط  التي  الأحزاب 
ال�سعب اإعطائها تعريف واحد متكامل، مما يدفع اإىل الأخذ بعوامل اأخرى للإحاطة بجميع جوانبها، لن عمل الأحزاب 
اإ�سافة اإىل هدف الو�سول اإىل ال�سلطة، هو مت�سعب الأدوار ومتعدد املهمات. وللإحاطة مبختلف جوانب  داخل املجتمع، 
الظاهرة احلزبية نتوقف عند النقاط التالية: التكوين والن�ساأة، التوجهات الفكرية، الوظائف، طبيعة �سلطة القيادة، البنية 

الداخلية.
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ثانيًا: ابرز خ�سائ�س الأحزاب

1 - من حيث التك�ين والن�ساأة
الربملانية  النخب  بادرت  حيث  برملانية،  ن�ساأة  ذات  هو  ما  منها  ومتعددة.  متنوعة  و�سرورات  لأ�سباب  الأحزاب  تن�ساأ 
الناخبة  والهيئات  الربملانية  واملجموعات  الكتل  بني  للعلقة  وم�ستدام  منظم  اإطار  اإيجاد  بهدف  الأحزاب  تاأ�سي�ض  اإىل 
)Duverger، 1976(. ومنها ما ين�ساأ للتعبري عن النق�سامات داخل املجتمع، اأو نتيجة لتحولت د�ستورية، �سيا�سية، 
الدينية  الفئات  بع�ض  حلماية  اأو  الطبقات،  اأو  اجلماعات  بع�ض  م�سالح  عن  للدفاع  اأو  الخ،  اجتماعية...  اقت�سادية، 
باأ�سرها، وهي  اأمة  اأو تدعي متثيل  اأحزاب متثل  اأو لتقاطع عدد من هذه الأ�سباب. هناك  والطائفية والعرقية والإثنّية، 

غالبًا ما تكون �سمن نظام احلزب الواحد.

2 - من حيث الفكر والعقائد والأيدي�ل�جيا
اإن كل ت�سنيف دقيق لأحزاب حمددة من حيث فكرها العقائدي والأيديولوجي ومن حيث توجهات برناجمها، يقت�سي 
مراقبة ح�سية وبحث دقيق ومعمق يف هذه الأحزاب، وعدم الكتفاء بالهوية املعلنة من قبلها وبالعناوين وال�سعارات التي 
تطلقها هي على اأعمالها. هناك غالبًا الكثري من التناق�ض بني ال�سعارات التي تعلنها الأحزاب وبني الأعمال التي تقوم 
بها فعليًا. اإن ما يهمنا هنا هو معرفة خمتلف العائلت الفكرية والعقائدية التي تن�سوي حتتها الأحزاب ال�سيا�سية وذلك 

انطلقًا من ت�سنيفات متعددة الأبعاد تتخطى الثنائية التقليدية بني اليمني والي�سار:
بيئي؛  �سيوعي؛   تقدمي(؛  تقليدي / حمافظ /  اجتماعي دميقراطي /  ا�سرتاكي /  و�سط )ليربايل /  ي�سار /  ميني / 
برجوازي / بروليتاري - فلحي؛ املالكني / العمال؛ املركز / الأطراف )مركزية / جهوية(؛ ريفي / مديني؛ علماين / 
ديني )دولة / دين(؛ وطني / اأممي... الخ. عدة �سفات ميكن اأن تتقاطع يف احلزب نف�سه، كما ميكن ل�سفة حمددة اأن 
تتواجد يف اأحزاب خمتلفة عقائديًا. على �سبيل املثال، ميكن اأن يكون هناك حزب ريفي ميني وحزب ريفي ي�ساري، طبقة 

و�سطى ميني وطبقة و�سطى ي�سار، طبقات خمتلفة يف نف�ض احلزب اليميني اأو الي�ساري... الخ. 
والطبقة  العاملة  )الطبقة  الطبقات  واأحزاب  النا�سر(،  عبد  )جمال  الزعماء  باأحزاب  الأحزاب  ت�سنيف  ميكن  كما 
الأقليات  واأحزاب  علماين(،  ديني،  ليربايل،  ا�سرتاكي،  )قومي،  املبادئ  واأحزاب  الإنتاج(،  لو�سائل  املالكة  الراأ�سمالية 

)العرقية، والدينية، والإثنّية، واللغوية(... الخ.

3 - من حيث الأدوار وال�ظائف
ي�سمل عمل الأحزاب ون�ساطها خمتلف املجالت ال�سيا�سية والقت�سادية والجتماعية والثقافية. لكن ب�سكل عام تختلف 
الوظائف والأدوار التي تقوم بها الأحزاب باختلف طبيعة النظم ال�سيا�سية التي تن�سط �سمنها. بينما يقت�سر دورها يف 
الأنظمة الدميقراطية ذات التعددية احلزبية على املجالت العامة دون التدخل يف اجلوانب اخلا�سة من حياة الأفراد، 
بينما يتخطى دور احلزب ال�سمويل املجالت العامة للولوج اإىل حياة الأفراد اخلا�سة وحماولة التاأثري فيها واإعادة �سقلها 
مبا يتوافق مع اأيديولوجيته وفل�سفته. يتم الرتكيز هنا حتديدًا على دور الأحزاب وعملها جتاه ال�سلطة ال�سيا�سية وجتاه 
املجتمع ب�سكل عام �سمن الأنظمة الدميقراطية بحيث اأنها عن�سر اأ�سا�سي يف تقدم املجتمعات وتطورها. فالأحزاب من 
وللمجتمع، من  باأدوار متعددة وخمتلفة لأع�سائها  تقوم  بها،  التاأثري  اأو  للم�ساركة  اأو  ال�سلطة  اإىل  للو�سول  �سعيها  خلل 

اأبرزها:
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- الدور الأول للأحزاب هو دور متثيلي، فهي تدّعي �سرعية متثيل املواطنني، اأو فئة اأو جماعة منهم، وتقوم 
ببلورة اآرائهم وم�ساحلهم امل�سرتكة و�سياغتها �سمن برنامج ت�سعى لتحقيقه ب�سكل اأ�سا�سي عرب و�سولها 
تعبئ  املر�سحني،  تنتقي  انتخابية  اأو ماكينات  كاآلت  الأحزاب  الدور وظيفة  وينتج عن هذا  ال�سلطة.  اإىل 
الدعم ال�سعبي وتعد القادة والنخب مللئ الوظائف ال�سيا�سية، التمثيلية والإدارية، �سمن موؤ�س�سات الدولة 

على امل�ستويني املحلي والوطني.

واإعطائهم  املواطنني  وبتثقيف  املجتمع  داخل  ال�سيا�سية  التن�سئة  بعملية  اأ�سا�سي  ب�سكل  الأحزاب  تعنى   -
فر�سة الهتمام بال�ساأن العام وتعبئهم وحت�سدهم يف �سبيل دجمهم واإ�سراكهم، كاأفراد اأو كجماعات، يف 

احلياة ال�سيا�سية. فهي اإذن اأدوات للتكيف الجتماعي.

- توؤدي الأحزاب دورًا مهمًا على م�ستوى ال�سلطة والنظام ال�سيا�سي. فهي تراقب عمل احلكومة وت�سعى 
ملحا�سبتها، وتعد القرتاحات وال�سيا�سات البديلة للحكم حني تكون خارج ال�سلطة. ت�سفي الأحزاب �سفة 
ال�سرعية على النظام ال�سيا�سي القائم من خلل م�ساركتها يف العملية ال�سيا�سية ومن خلل دعم خطط 
خلل  من  القائم  بالنظام  العرتاف  عن  متتنع  اأن  للأحزاب  ميكن  كما  له.  والرتويج  و�سيا�سته  النظام 

اإحجامها عن امل�ساركة يف احلياة ال�سيا�سية، وحتديدًا مقاطعتها للنتخابات العامة.

- تقوم الأحزاب بدور اإعلمي واإعلين مهم حول ق�ساياها وم�ساريعها اخلا�سة وحول الق�سايا وامل�ساريع 
العامة، فباإمكانها اأن ت�سبح منربًا للنقا�ض واجلدل على امل�ستوى الداخلي، بني اأع�سائها، وعلى امل�ستوى 
العام. كما ميكنها اأن تتحول اإىل املدافع عن بع�ض احلالت اخلا�سة اأو النطق با�سم بع�ض الفئات املهم�سة 

واملحرومة اجتماعيًا اأو ثقافيًا اأو �سيا�سيًا والتي تتخطى جمهور حمازبيها.

- ت�سعى الأحزاب با�ستمرار للتاأثري يف الراأي العام وا�ستمالته اإىل ق�ساياها ونيل دعمه وجعله من �سمن 
منا�سريها وناخبيها.

- يف بع�ض احلالت الوطنية تقوم الأحزاب بدور حتريري من ال�ستعمار اأو من الحتلل.

4 - من حيث �سلطة القيادة
اإن تطور املجتمع وتق�سيم املهام يف داخله، والتمايز بني خمتلف مكوناته وتخ�س�سها، ينعك�ض على موؤ�س�ساته ال�سيا�سية 
ال�سيا�سية و�سلطة القيادة بداخلها انطلقًا من  مبا فيها الأحزاب وعلى طبيعة ال�سلطات يف داخلها. فتتنوع املوؤ�س�سات 
املجتمعات  يف  غالبًا  تكون  التقاليد،  اإىل  امل�ستندة  اأي  التقليدية،  ال�سلطة  ذات  ال�سيا�سية  فاملوؤ�س�سات  املجتمعات.  تطور 
ال�سيا�سية  واملوؤ�س�سات  ال�سيا�سية.  والوظائف  واملهام  الإداري،  وجهازها  التقليدية  بناها  بني  وا�سح  ب�سكل  متيز  ل  التي 
ذات ال�سلطة العقلنية تظهر يف املجتمعات التي تعرف التمايز الجتماعي والتي توكل �سلطتها ال�سيا�سية اإىل موؤ�س�سات 
�سرعيتها.  منهم  ت�ستمد  التي  البريوقراطيني  الخت�سا�سيني  من  اإىل جمموعة  اأي  وبريوقراطية،  متخ�س�سة، عقلنية 
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اأما املوؤ�س�سات ذات ال�سلطة الكاريزماتية، فهي ت�ستند اإىل �سرعية زعيم ي�سعى لفر�ض �سلطته معنوية ومناقبية مبواجهة 
.)1966 ،Weber( ال�سلطة التقليدية داخل املجتمع

5 - من حيث بنية الأحزاب الداخلية وتنظيمها وتق�سيماتها
يفرت�ض  ال�سيا�سي. مما  املجال  وموقعها �سمن  الداخلية وعلقاتها اخلارجية  الأحزاب  بنية  بني  تفاعلية  هناك علقة 
النظر اإىل عدة متغريات على امل�ستوى التنظيمي، كالنظر: اإىل هيكلية احلزب وطبيعتها و�سكلها )هيئات، جلان، خليا(؛ 
اإىل  واأخريًا  احلزب؛  داخل  ال�سلطة  مركزية  ل  اأو  مركزية  اإىل  عمودية(؛  اأو  )اأفقية  احلزب  داخل  التوا�سل  اآليات  اإىل 
الن�سطني  غري  والأع�ساء  الن�سيطني  والأع�ساء  القادة  بني  العلقات  يف  التفاعل  بدوره  يحدد  الذي  النت�ساب  مفهوم 
واملوالني والناخبني والتداخل بني هذه الدوائر. وعليه ميكن ت�سنيف الأحزاب من حيث تنظيمها الداخلي اإىل اأربع فئات 

:)1971 ،Michels 1976؛ ،Sartori 1993؛ ،Seiler 1976؛ ،Duverger(

- اأحزاب الأطر )اأو الكادرات اأو اأحزاب النخب اأو الأحزاب الرئا�سية(، هي عمومًا �سعيفة التنظيم وقليلة 
املاأ�س�سة، لي�ض لديها قاعدة عري�سة من املحازبني، لكنها مرنة، ترتكز على هيئات من النخب اأو الوجهاء 
اأو الفعاليات تن�سط يف �سبيل الفوز يف خمتلف العمليات النتخابية. بع�ض التنظيمات احلزبية التي اأن�سئت 

يف بداية الألفية الثانية يف لبنان ت�سبه هذا النوع من الأحزاب.

املنت�سبني  جماهري  بني  تربط  التي  اخلليا  على  القائم  املركزي  بتنظيمها  تتميز  اجلماهري،  اأحزاب   -
والقيادة. هدف هذه الأحزاب الأ�سا�سي هو ا�ستقطاب اأكرب عدد ممكن من الأع�ساء اإىل �سفوفها، وعلى 
الرغم من �سطوة اأقلية )اأوليغار�سية( حمددة عليها، يبقى للأع�ساء دور مهم داخل احلزب، فهم اإ�سافًة 
اإىل ت�سديدهم ا�سرتاك مايل، ي�ساركون يف كافة الن�ساطات الفكرية وال�سيا�سية، لكن يبقى للقيادة العليا 

�سلطات و�سلحيات وا�سعة يف اتخاذ القرارات )الأحزاب ال�سيوعية، الأحزاب العمالية(.

- الأحزاب غري املبا�سرة، تقع بني اأحزاب الأطر واأحزاب اجلماهري من حيث اأنها ل ت�سعى ل�ستقطاب 
مبا�سر للمحازبني، لكنها تن�ساأ يف الوقت ذاته من قبل ممثلني عن النقابات واجلمعيات والهيئات القطاعية 
خمتلفة  اجتماعية  طبقات  اأو  معينة،  مهنية  فئة  اأو  حمددة  اجتماعية  طبقة  ركيزتها  تكون  قد  والأندية. 
)مثال على ذلك: الأحزاب ال�سرتاكية اأو الأحزاب الدميقراطية امل�سيحية(. فهي تتميز بلمركزية قوية 
ومبرونة تعطي الفروع والهيئات املختلفة �سلطة يف اتخاذ عدد من القرارات �سمن ت�سل�سل هرمي مت�ساعد 

و�سوًل اإىل القيادة العليا. 

- الأحزاب التوتاليتارية، اأو اأحزاب الندماج الكلي، ت�سعى للإحاطة الكلية مبختلف جوانب حياة اأع�سائها 
دون اأي متييز بني حياتهم اخلا�سة والعامة، وي�ساعدها على حتقيق ذلك العديد من اجلمعيات واملنظمات 
التابعة مبا�سرًة لها اأو تدور يف فلكها )الأحزاب الفا�سية، ال�ستالينية، بع�ض الأحزاب ال�سيوعية واأحزاب 
قائمة على كاريزما زعيم حمدد(. تتميز مبركزية قوية وبرتابط العلقة بني خمتلف امل�ستويات والهيئات 

احلزبية، وتتجمع �سلطة القرار ومعظم ال�سلحيات فيها بيد القيادة العليا اأو بيد الزعيم.
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ثالثًا: النظام احلزبي )الأنظمة احلزبية(

املق�سود بالنظام احلزبي هو جمموع الأحزاب التي تتفاعل فيما بينها �سمن نظام �سيا�سي يف بلد حمدد، وقد تكون علقاتها 
تناف�سية حينًا وتعاونية حينًا اآخر )Stein ،Lipset، 1967(. وهذه العلقة تتاأثر وتوؤثر يف الوقت ذاته بالنظام ال�سيا�سي 
القائم وبهيكله، وباملنظومة القانونية قيد التطبيق، وحتديدًا تلك التي لها وقع مبا�سر على الأحزاب، كالقوانني النتخابية 
وكقوانني الأحزاب. على �سبيل املثال، اأظهرت التجارب اأن النظام النتخابي الن�سبي ي�ساهم عمومًا يف بروز نظام ذات تعددية 
حزبية �سلبة، تتمتع فيه الأحزاب با�ستقللية وبثبات. والنظام النتخابي الأكرثي على دورتني يعطي نظام ذات تعددية حزبية 
مرنة، تخ�سع فيه الأحزاب بع�سها اإىل البع�ض الأخر مع ثبات ن�سبي. وي�ساعد النظام الأكرثي على دورة واحدة يف بروز ثنائية 

.)1976 ،Duverger( حزبية مع تناوب على ال�سلطة بني احلزبني الأقويني
اإ�سافًة اإىل ترتيب الأنظمة احلزبية انطلقًا من عدد الأحزاب املمثلة داخل الربملان اأو يف احلكومة اأو عدد الأحزاب ذات 
التاأثري الفعلي يف احلقل ال�سيا�سي يجب الرتكيز اأي�سًا على تعدد الإيديولوجيات داخل النظام ال�سيا�سي وتناف�سها ور�سوخها 
وماأ�س�ستها داخل الأحزاب )Offerlé، 2002(. ب�سكل مب�سط، ميكننا ت�سنيف الأنظمة احلزبية �سمن نوعني، ينطوي كل 

.)1993 ،Seiler( منهما على متايزات بداخله

1 - النظام احلزبي التناف�سي
قد يكون ذات ثنائية حزبية ،مثلما هي احلال يف الوليات املتحدة الأمريكية بني احلزب الدميقراطي واحلزب 
اجلمهوري ،اأو يف بريطانيا ،بني حزب العمال وحزب املحافظني .كما ميكن اأن يكون ذات تعددية حزبية ل تقل 
عن ثلثة اأحزاب ،قلما ي�ستطيع اأي منها اأن يح�سل على الأكرثية داخل املجل�ض النيابي واأن يوؤلف احلكومة 
منفردا ً،مما يدفع اإىل التحالف بني اأكرث من حزب لت�سكيل ال�سلطة التنفيذية( فرن�سا ،اأملانيا .)قد تكون هذه 

التعددية احلزبية مت�سكلة داخل قطبني ،اأحزاب اليمني واأحزاب الي�سار ،واإما متعددة الأقطاب.
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2 - النظام احلزبي غري التناف�سي
اأبرز اأ�سكال هذا النظام هو نظام احلزب الواحد اأو احلزب ال�سمويل الذي ي�سيطر على كافة مقاليد ال�سلطة 
وكافة مرافق احلياة العامة واخلا�سة، ومينع ب�سكل مطلق وجود اأي حزب اآخر، واإن كان حليفًا. الأحزاب 
ز الوطني.  التي ميكن اأن تتواجد �سمن نظام احلزب الواحد هي اإما �سرية واإما منفية تن�سط من خارج احليِّ
كما تعرف الأنظمة احلزبية غري التناف�سية نوعًا من التعددية احلزبية ال�سكلية حيث يهيمن حزب حمدد 
على جمموعة من الأحزاب تدور يف فلكه ويتقا�سم معها ال�سلطات التمثيلية والتنفيذية مع احتفاظه بالأكرثية 

املطلقة مل�سلحته.

جتدر الإ�سارة اإىل وجود اأنظمة �سيا�سية غري حزبية، اأي ل وجود للأحزاب ال�سيا�سية يف داخلها. وذلك عائد من جهة اإىل حظر 
ل قيام  تاأ�سي�ض الأحزاب من قبل ال�سلطة ال�سيا�سية، وهي غالبًا �سلطة تقليدية قائمة على اأ�س�ض قبلية اأو ع�سائرية، مما ل ي�سهِّ

الأحزاب وتطورها من جهة اأخرى )ال�سعودية، بع�ض دول واإمارات اخلليج العربي(.

عرف لبنان وعا�ض منذ اأكرث من قرن من الزمن التعددية احلزبية، لكن على الرغم من ذلك مل يعرف حتى اليوم نظامًا حزبيًا 
فعليًا. اأ�سباب كثرية حتول دون ذلك، من اأهمها طبيعة النظامني ال�سيا�سي والنتخابي، لكن قبل الدخول يف تف�سريها، يجب 

اإلقاء ال�سوء على ن�ساأة الأحزاب يف لبنان، والعودة لحقًا اإىل املنظومة الد�ستورية والقانونية التي عملت �سمنها. 
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الف�سل الثالث

ملحــة عن ن�ســـ�ء الأحـــزاب يف لبنــان وتطـــ�رهـــا
كل التعريفات والت�سنيفات اآنفة الذكر عن الأحزاب ال�سيا�سية ميكن اأن جندها متفرقة يف العديد من الأحزاب اللبنانية 
ب�سكل عام، اأن من حيث طبيعة الن�ساأة اأو البنى الداخلية اأو الأهداف والوظائف... الخ. لذلك لي�ض الهدف هنا ت�سنيف 
الأحزاب اللبنانية وفق اأمناط حمددة اأو التاأريخ للحياة احلزبية، بقدر ما هو معرفة تطورها انطلقًا من اأبرز امل�ساريع 
التي و�سعتها واآليات عملها والتحديات التي واجهتها والرهانات التي رفعتها. مما ي�ساعد يف فهم تنوعها ونقاط قوتها 

و�سعفها وما هي املجالت التي اهتمت بها وتلك التي اأغفلتها اأو مل تكرتث لها. 

يف حال اعتربنا النق�سام ال�سيا�سي بني قي�سي وميني يف عهد الإمارة يف جبل لبنان ومن ثم بني يزبكي وجنبلطي، انق�سام 
تقليدي ت�سكلت حوله الزعامات العائلية، على الرغم من تو�سعه وثبات مفاعيله ال�سيا�سية والجتماعية التي ما زالت قائمة 
حتى اليوم )اخلازن، 2002، 25-26(، ويف حال اعتربنا اأن اجلمعيات والأندية ال�سيا�سية، التي ت�سكلت ون�سطت منذ نهاية 
القرن التا�سع ع�سر وبداية القرن الع�سرين وحتديدًا بعيد اإقرار قانون اجلمعيات العثماين عام 1909 )الدوري، 1984(، 
هي اأطر ما قبل احلزبية، يكون تاريخ ن�سوء الأحزاب ال�سيا�سية احلديثة يف لبنان موافق تقريبًا لتاريخ اإن�ساء دولة لبنان 
الكبري عام 1920 )اخلازن، 2002(. �سهدت هذه املرحلة ظهور اأحزاب ذات طابع اإثني، وحتديدًا الأحزاب الأرمنية، وهي 

اأحزاب تعود بن�ساأتها اإىل نهاية القرن التا�سع ع�سر، حيث تاأ�س�ست يف اأرمينيا قبل نزوح الأرمن اإىل لبنان.

اإذا نظرنا ب�سكل �سريع اإىل التجربة احلزبية يف لبنان منذ تلك املرحلة وحتى يومنا هذا، نلحظ اأنه ميكن تبويبها حتت 
خم�سة مداخل اأو عناوين اأ�سا�سية طغت على جممل الفكر واجلدل واحلراك احلزبي يف مراحل متعددة، دون اأن يعني 
اهتمامات  من  حتمله  ما  مع  اأخرى،  اإىل  مرحلة  من  النتقال  اأن  كما  للأحزاب.  الوحيدة  الهتمامات  كانت  اأنها  ذلك 
وموا�سيع وعناوين جديدة تناولتها الأحزاب، يتم ب�سكل تراكمي، اأي من دون قطع مع ما حملته املراحل ال�سابقة. مما 
اإلغاء  مثًل كمطلب  اليوم،  ال�ستقلل حتى  منذ  الأحزاب  رفعها عدد من  التي  واملطالب  الهتمامات  بع�ض  ثبات  يف�سر 
الطائفية ال�سيا�سية. ونلحظ اأي�سًا اأن هناك نوع من العلقة التفاعلية بني هذه الهتمامات الطاغية واأ�سكال التنظيم 

والبنى الداخلية للأحزاب واخل�سائ�ض الجتماعية جلمهورها )اخلازن 2002؛ ا�ستي 2006؛ ا�ستي وا�ستي 2007(.
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اأوًل: الكيان ال�سيا�سي اللبناين وامل�قف منه

الهم الأبرز للأحزاب  اللبنانية  للدولة  ال�سيا�سي والقان�ين  الكيان  اأن ي�سكل م��س�ع  الطبيعي  كان من 
وعلى  تفكريها  على  امل��س�ع  هذا  فا�ستح�ذ  فيه.  الدولة  قيام  عقب  لبنان  يف  تاأ�س�ست  التي  ال�سيا�سية 
ن�ساطاتها، فانق�سمت الأحزاب بني امل�ؤيد لقيام هذه الدولة واملعار�س لطبيعتها والراف�س لها كليًا. كما 
والجتماعية،  القت�سادية  بالق�سايا  مت�سلة  اأبعادًا  ال�سيا�سي  الكيان  ح�ل  احلزبي  الختلف  ت�سمن 
ومب�ساألة اله�ية ال�طنية، وبالنق�سامات الطائفية )ا�ستي، 2006، 61؛ طرابل�سي، 2008، 146-135(، 
وارتبط ذلك اأي�سًا بعملية التناف�س وال�سراع لل��س�ل اإىل ال�سلطة. ميكن ملحظة منطان من الأحزاب 

التي ن�ساأت خلل هذه احلقبة:
اأحزاب ذات زعامات تقليدية، �سبيهة باأحزاب الكوادر، ن�ساأت من الكتل الربملانية )الكتلة الد�ستورية والكتلة	  
الوطنية( وكان هدفها ا�ستقطاب املنا�سرين والناخبني. مل تتمتع هذه الأحزاب بهيكلية متما�سكة ومماأ�س�سة. 
الكتل  ال�سيا�سية حول هذه  اأو طبقة حمددة. متحورت احلياة  فئة  كان جمهورها خمتلطًا ومتنوعًا، ل ميثل 

احلزبية التي احتكرت فيما بينها اإىل حد كبري عملية التمثيل ال�سيا�سي والربملاين. 
اأحزاب عقائدية )احلزب ال�سيوعي، احلزب ال�سوري القومي الجتماعي، حزب الكتائب، ... الخ(، متيزت	  
لكن  �سعيفة،  �سعبية  قاعدة  ذات  املرحلة  تلك  يف  تزال  ل  كانت  املتما�سك.  وبتنظيمها  طروحاتها  بتنوع 
ازداد ح�سورها على امل�ستوى ال�سيا�سي التمثيلي وعلى امل�ستوى ال�سعبي يف مرحلة ما بعد ال�ستقلل ومطلع 

اخلم�سينات.
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ثانيًا: الإ�سلحات الجتماعية والقت�سادية وال�سيا�سية

بعد اأن حتقق ا�ستقلل لبنان عام 1943، الذي طالبت به و�سعت اإليه معظم الأحزاب اإ�سافة اإىل �سخ�سيات �سيا�سية من 
وابتداأت مرحلة  وا�ستقللها  اللبنانية  الدولة  اإن�ساء  النتداب حول  �سلطات  ال�سراع مع  انتهت مرحلة  م�سارب خمتلفة، 
التناف�ض احلزبي واملطالبة باإ�سلحات اجتماعية واقت�سادية وثقافية و�سيا�سية، اإىل جانب ا�ستمرار بع�ض الأحزاب بعدم 
فل�سطني  نكبة  اأبرزها  من  املنطقة،  م�ستوى  على  جذرية  حتولت  مع  ذلك  تزامن  ال�سيا�سي.  الكيان  ب�سرعية  العرتاف 
عام 1948 واإن�ساء دولة اإ�سرائيل، التي �سكلت ول تزال حتى اليوم نقطة مف�سلية واأ�سا�سية يف عقائد وبرامج العديد من 
الأحزاب ال�سيا�سية. كما عرف لبنان داخليًا مرحلة الإ�سلحات ال�سهابية التي �سعت لبناء دولة ع�سرية وموؤ�س�سات حديثة 

واإىل حتقيق التنمية والتقدم يف املناطق والقطاعات كافة، مما ترك اأي�سًا اأثرًا مهمًا على الأحزاب ال�سيا�سية.
ن ف�سحة مهمة من احلرية واملمار�سة وامل�ساركة، وعرفت اأي�سًا  �سهدت هذه املرحلة تعددية حزبية �سمن نظام ليربايل اأمَّ
منوًا اقت�ساديًا وانفتاحًا فكريًا وثقافيًا واإعلميًا. غري اأن ذلك مل يوؤدي اإىل عدالة اجتماعية واإىل حتقيق امل�ساواة بني 
والأزمات  الكثري من ال�سطرابات  ن�سوء  الأطراف، ومل يحل دون  املناطق، وحتديدًا يف  املتوازن بني  والإمناء  املواطنني 
ال�سيا�سية والقت�سادية والأمنية التي كان للأحزاب الدور الرئي�سي يف قيامها. وعلى الرغم من حظر بع�ض الأحزاب من 
الن�ساط والعمل، �سهدت هذه املرحلة، التي �سبقت اندلع احلرب اللبنانية عام 1975، تطورًا كميًا ونوعيًا على م�ستوى 
الأحزاب. فاأ�س�ست الأحزاب فروعًا لها يف املناطق الريفية والأطراف وتو�سعت �سفوفها لت�سمل ال�سرائح ال�سابة، وتوجهت 
قاعدة  احلالت  بع�ض  ويف  وا�سعة،  �سعبية  قاعدة  الأحزاب  لبع�ض  واأ�سبح  والعمالية،  الو�سطى  والطبقات  الطلب  نحو 
والزراعية  والعمالية  املهنية  القطاعات  خمتلف  على  تو�سعت  التي  النقابية  احلركة  تطور  مع  ذلك  وترافق  جماهريية. 
واجلامعة  الثانوية  املدار�ض  يف  الطلبية  والحتادات  الهيئات  اأُن�سئت  حيث  الطلبية،  احلركة  بروز  ومع  وال�سناعية، 
اللبنانية واجلامعات واخلا�سة. اأطلقت الأحزاب والنقابات والهيئات الطلبية �سل�سلة من احلركات املطلبية ا�ستطاعت 
وال�سحية،  والزراعية  التعليمية  والقطاعات  والأجور  العمل  عقود  م�ستوى  على  املطالب  من  عدد  حتقيق  خللها  من 
واحلوؤول دون اعتماد قوانني مقيدة للحريات العامة وحلرية تاأ�سي�ض الأحزاب... الخ )طرابل�سي، 2008، الف�سلني التا�سع 
ال�سيا�سية  وبالتوجهات  جذرية  �سيا�سية  اإ�سلحات  باإجراء  متعلقة  مطالب  اأي�سًا  الأحزاب  لبع�ض  كان  كما  والعا�سر(. 
للحكم على ال�سعيدين الإقليمي والدويل. لكن على الرغم من عجز الأحزاب عن حتقيق اأي اإ�سلح �سيا�سي، وحمدودية 
ال�سيا�سية  الأحزاب  القاعدة« من  »من  اأتت  اأن مطالبها  اأهميتها يف  تبقى  التي متت،  والتنموية  القت�سادية  الجنازات 
ومن موؤ�س�سات اجتماعية متنوعة، مقارنًة مع اإ�سلحات قد حتدث »من فوق«، من قبل ال�سلطة ال�سيا�سية، اأو تفر�ض من 

اخلارج، من قبل قوى �سيا�سية اأو اقت�سادية.
تعترب هذه املرحلة من اأبرز مراحل تطور احلياة احلزبية يف لبنان يف خمتلف جوانبها وعلى كافة م�ستوياتها، فتعددت 

وتنوعت فكريًا وعقائديًا وتنظيميًا وموؤ�س�ساتيًا )ا�ستي، 2006، 62-69؛ اخلازن، 2002، 45-29(:
التدريجي وتطور  ال�سيا�سية مع متاأ�س�سها  الزعامات والعائلت  التقليدية حول  ا�ستمرار ت�سكل احلزبيات   -

اأدائها وتو�سعها على امل�ستوى ال�سعبي، مع بروز اأحزاب جديدة )حزب الوطنيني الأحرار(.
- ظهور اأحزاب جتمع بني الزعامة العائلية التقليدية والعمل احلزبي القائم على برنامج اإ�سلحي حديث 

)احلزب ال�سرتاكي بزعامة كمال جنبلط(.
- ا�ستمرار اجلدل حول الكيان ال�سيا�سي اللبناين بني طرحي النف�سال والتوحد، وقيام اأحزاب جديدة تنادي 

بالقومية العربية )حزب البعث العربي ال�سرتاكي، حركة القوميني العرب، النا�سريني(.
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- ظهور اأحزاب ي�سارية جديدة )منظمة العمل ال�سيوعي(.
- تاأ�سي�ض اأحزاب اإ�سلمية )حزب التحرير الإ�سلمي، اجلماعة الإ�سلمية(.

- ظهور حركات اجتماعية ذات خلفية �سيا�سية-دينية )حركة املحرومني مع الإمام مو�سى ال�سدر(.
- تقوية الفرز الأيديولوجي بني اأحزاب اليمني واأحزاب الي�سار.

- تفاعل الأحزاب اللبنانية مع العديد من التيارات ال�سيا�سية والعقائدية على امل�ستويني العربي والعاملي.
بيد اأن هذه املرحلة اأظهرت اأي�سًا قوة وثبات البنية التقليدية للمجتمع اللبناين والقدرة التناف�سية للزعماء التقليديني على 

ا�ستقطاب النا�ض والناخبني اإىل جانب الأحزاب.
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ثالثًا: امل�ساركة يف احلرب والإ�سلحات الد�ست�رية

�ساركت معظم الأحزاب اللبنانية يف احلرب اإما بهدف حتقيق اإ�سلحات جذرية داخل النظام ال�سيا�سي 
واإما يف �سبيل ال�ق�ف يف وجه اأي تغيري �سمن تركيبة هذا النظام وت�ازناته )طرابل�سي، 2008، 329-

335(. اأحدثت هذه امل�ساركة حت�لت عميقة وجذرية لدى الأحزاب ال�سيا�سية على كافة ال�سعد:
بهدف	   اأو  ال�سيا�سي  التغيري  حتقيق  �سبيل  يف  امليل�سيات  واإن�ساء  امل�سلحة  والقوة  العنف  اإىل  الأحزاب  جلوء 

الوقوف يف وجه الإ�سلح ومنع ح�سوله.
- ح�سول الأحزاب اللبنانية على دعم �سيا�سي وع�سكري ومايل مبا�سر من دول وقوى خارجية.

واملدنية	   ال�سيا�سية  مبادئها  من  الأحزاب  واإفراغ  ومذهبية  طائفية  اأ�س�ض  على  والقتتال  الفرز  يف  امل�ساركة 
والعلمانية.

انح�سار امتداد الأحزاب وجمهورها تدريجيًا على جماعات ومناطق حمددة فئويًا ومذهبيًا وطائفيا �سيطرت	  
عليها الأحزاب بالقمع والقوًة، مما افقدها الكثري من تنوعها ومن �سدقيتها ومن دورها كمنظمات حديثة 

ت�سعى باأ�سلوب �سلمي للو�سول اإىل ال�سلطة ولإحداث تغيري داخل املجتمع.
امل�ساركة يف التدمري املمنهج للدولة ولكافة موؤ�س�ساتها.	 

املوؤ�س�سات	   مكان  تدريجيًا  حلت  امليادين  كافة  يف  الدولة  ملوؤ�س�سات  وموازية  م�سابهة  حزبية  موؤ�س�سات  بناء 
خمتلفة  جمالت  يف  جديدة  ومهارات  قدرات  تطوير  يف  الأحزاب-امليلي�سيات  لدى  �ساهم  مما  الر�سمية، 

ومتنوعة، على امل�ستوى الجتماعي والطبي والقت�سادي والتجاري والعلقات اخلارجية... الخ.
 ... ، النق�سامات داخل الأحزاب وظهور ميلي�سيات جديدة )حركة اأمل، القوات اللبنانية، حزب اهلل، املردة	 

الخ(.
تراجع الفرز بني الأحزاب على اأ�سا�ض عقائدي وفكري.	 

ا�ستمرار املطالبة من حني اإىل اآخر يف اإ�سلح النظام ال�سيا�سي باأ�سلوب غري عنفي من خلل عدة مبادرات	  
اأو اتفاقات اأو حوارات، دون اأن يكتب لها النجاح.

وعليه بددت الأحزاب من خلل انغما�سها يف احلرب اللبنانية كل الإرث الإيجابي الذي راكمته خلل الفرتة املمتدة بني 
ال�ستقلل وتاريخ اندلع احلرب. مل ي�ستطع اأي حزب اأن يحقق اأهدافه اأو على الأقل اأن يدافع عن املبادئ التي من اأجلها 
باإرادة وقناعة الأحزاب، بل على العك�ض من ذلك فر�ست نهاية احلرب بالقوة على  خا�ض احلرب. ومل تنتهي احلرب 
اإىل العزوف عن ا�ستعمال العنف. كما  اأقله  اأو  الأحزاب التي مل ت�سعى جديًا طيلة �سنني املحنة لإيقاف دوامة ال�سراع 
فر�ض على الأحزاب اأي�سًا الإ�سلحات الد�ستورية التي فاو�ض عليها نواب انتخبوا عام 1972 للمجل�ض النيابي اللبناين، 
الذي كان ي�سم حينها 31 نائبًا حزبيًا من اأ�سل جممل اأع�سائه ال 99 )اخلازن، 2002، 79(، لكن حني وقع اتفاق الطائف 
عام 1989 كانت ن�سبة احلزبيني قد اأ�سبحت اأقل بكثري من ذلك ن�سبًة اإىل النواب الذين �ساركوا يف اتفاق الطائف والذين 
كانوا بعيدين عن متثيل النق�سامات والتحولت التي كانت قد ا�ستجدت يف املجتمع اللبناين بعد خم�سة ع�سر عامًا من 

احلرب.
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رابعًا:   التاأكيد على وحدة الكيان ال�سيا�سي 
وامل�قف من اتفاق الطائف وظروف تطبيقه  

خرجت جميع الأحزاب اللبنانية منهزمة من احلرب، والنتيجة الوحيدة الإيجابية التي تو�سلت اإليها هي اقتناعها بالكيان 
اللبناين، على الرغم من عدم توافقها على موقع ودور هذا الكيان اإ�سافًة اإىل اأن الإ�سلحات الد�ستورية التي ح�سلت مع 
اتفاق الطائف ل تعرب حكمًا عن تطلعاتها، فانق�سمت حولها، اأو بتعبري اأدق، انق�سمت حول �سرعية ال�سلطة ال�سيا�سية التي 
انبثقت بعيد فر�ض هذه الإ�سلحات بالقوة من قبل النظام ال�سوري الذي نفذها ب�سكل اعتباطي وفق م�ساحله )انظر 
لحقًا(. وهذا النتقال ال�سريع واملفاجئ من حال احلرب اإىل حال ال�سلم مل يعِط الأحزاب الوقت الكايف لكي تتح�سر 
فكريًا وتنظيميًا للعودة اإىل احلالة املدنية واملدينية اللعنفية )اخلازن، 2002، 55-58(. فكان التاأثري متبادًل، حيث اأن 
ظروف انتهاء احلرب و�سروط تطبيق الإ�سلحات الد�ستورية تركت اأثرًا كبريًا على الأحزاب من جهة، ودخول الأحزاب 
املبا�سر يف عملية بناء الدولة وامل�ساركة يف ال�سلطة اأعطى �سبغة معينة ملفهوم العمل ال�سيا�سي يف فرتة ما بعد احلرب، 

من جهة اأخرى.
- اأحجم النا�ض عن الأحزاب يف ال�سنوات الأوىل التي تلت انتهاء احلرب ب�سبب جتربة الأحزاب ال�سلبية خلل 

احلرب وال�سمعة ال�سيئة التي تركتها داخل املجتمع. 
- انتقال الأحزاب املبا�سر من التقاتل اإىل الت�سارك يف ال�سلطة نقل معه مفهوم التعاطي والأداء امليلي�سيوي اإىل 

موؤ�س�سات الدولة واإىل العمل ال�سيا�سي ب�سكل عام.
- حتول معظم امليلي�سيات التي تاأ�س�ست خلل احلرب اإىل اأحزاب �سيا�سية )القوات اللبنانية، حزب الوعد، 

حزب املردة،... الخ(.
- غابت الربامج والطروحات ال�سيا�سية بعيدة الأمد عن م�ساريع اأكرثية الأحزاب، فهي مل ت�ستطع اأن جتدد 

هوياتها واأهدافها.
- �ساهمت الأحزاب يف جتديد النتماءات الطائفية وغلبتها على النتماءات والنق�سامات املجتمعية الأخرى.
دفع  مما  اخلارجية،  الو�ساية  قبل  من  وخارجها،  ال�سلطة  داخل  احلزبي  للتناف�ض  حمدد  �سقف  و�سع   -
بالأحزاب اإما اإىل التواطئ والقبول اأو الر�سوخ لل�سروط املفرو�سة على العمل ال�سيا�سي، واإما اخلروج نهائيًا 
من النظام ومقاطعته، ويف كل احلالتني مل ت�سكل مواقف الأحزاب يف مرحلة ما بعد احلرب جتربة مهمة 
ا�ستطاعت من خللها اأن تطور ذاتها على كافة ال�سعد وحتديدًا على �سعيد امل�ساركة ال�سلمية الدميقراطية 

وعلى م�ستوى الدميقراطية الداخلية.
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خام�سًا: ع�دة امل�ساركة ال�سيا�سية وال�سراع ح�ل اإعادة ت�زيع ال�سلطة

ال��ساية  رفع  ومع  ال�سيا�سية،  احلياة  يف  الأحزاب  جميع  م�ساركة  امكانية  اإىل  التدريجية  الع�دة  مع 
اخلارجية املبا�سرة عن النظام ال�سيا�سي وعن اآليات ا�ستغاله، ومع انتهاء مرحلة الت�ازن ال�سلبي الذي 
�سبط علقات الق�ى ال�سيا�سية مع بع�سها البع�س، ت�اجهت الأحزاب والق�ى ال�سيا�سية يف ما بينها ح�ل 
م��س�ع اإعادة ت�زيع ال�سلطة. ويف �سبيل احل�س�ل على اأكرب قدر من املكا�سب داخل ال�سلطة ال�سيا�سية 
»املحررة من الهيمنة وال��ساية اخلارجية«، اأو املحافظة على م�اقع اأو �سلحيات اكت�سبت خلل املرحلة 
ال�سيا�سية.  للم�ساركة  الأ�سا�سية  الآليات  اأبرز  كاأحد  الأطر احلزبية  اأهمية  ال�سابقة. فعادت وظهرت 
للعمل  الخ، يعترب قيمة م�سافة  اأو جتمع...  اأو حركة  تيار  ت�سمياته،  تاأ�سي�س حزب، مبختلف  واأ�سبح 
الأطر  باإيجاد  اأي�سًا  الهتمام  مت  جديدة،  اأحزاب  تاأ�سي�س  جانب  فاإىل  منه.  بد  ل  واإطارًا  ال�سيا�سي 
امل�ؤ�س�ساتية للتيارات احلزبية التي كانت قائمة وحماولة و�سع برامج لها. لكن هذه الربامج مل حتمل 
م�ساريع وبرامج حكم، فهي بقيت تدور ح�ل العم�ميات والعناوين وال�سعارات الف�سفا�سة، ومل ت�سكل 
الأطر امل�ؤ�س�ساتية اأكرث من بناء يراد منه �سبط القاعدة ال�سعبية وربطها مبا�سرًة براأ�س الهرم. فتميز 

امل�سهد احلزبي خلل ال�سن�ات الأربع الأخرية بالتايل: 
. عودة الهتمام بالعمل ال�سيا�سي من خلل الأطر احلزبية	 

تاأ�سي�ض اأحزاب جديدة حول زعامات و�سخ�سيات �سيا�سية )تيار امل�ستقبل، التيار الوطني احلر، حركة التجدد	  
الدميقراطي... الخ(.

غياب امل�ساريع والربامج ال�سيا�سية عن طروحات الأحزاب. 	 
عدد جد قليل من الأحزاب اجلديدة تاأ�س�ض خلل هذه املرحلة على خلفية عقائدية اأو اإيديولوجية مع �سعوبة	  

ا�ستقطاب حمازبني )حركة الي�سار الدميقراطي، حزب البيئة، حزب اخل�سر(.
غياب النق�سام اليديولوجي والعقائدي عن الفرز احلا�سل بني الأحزاب وبني التحالفات احلزبية. التحالفات	  
ال�سيا�سي  الربنامج  ا�سا�ض  على  ولي�ض  حمددة  ا�سرتاجتيات  اأو  تكتيكية  اأهداف  لتحقيق  تقوم  احلزبية 
ون�سبة احل�س�ض  ال�سلطة  اإىل  الو�سول  ال�سيا�سي حول  ال�سراع  فيتمحور جممل  والجتماعي،  والقت�سادي 

املخ�س�سة لكل فريق يف داخلها.
املمار�سة	   وتطور  وبراجمها،  ذاتها  تطور  باأن  ون�ساطها  عملها  حلرية  ا�ستعادتها  من  الأحزاب  ت�ستفد  مل 

الدميقراطية بداخلها.

نلحظ من ما تقدم، اأن تعرث احلياة احلزبية يف لبنان ل يعود فقط اإىل عوامل خارجية قاهرة عطلت م�سار تطور الأحزاب 
حمدود  املجتمع  �سمن  ووقعها  دورها  يبقى  وتنوعها  الأحزاب  تعدد  ومن  الغنية،  احلزبية  التجارب  من  فبالرغم  فيه. 
اأ�سباب من اأبرزها طبيعة  الأثر و�سعيفًا مقارنًة مبا ميكن اأن يكون عليه يف املجتمعات الدميقراطية، وذلك عائد لعدة 
النظام ال�سيا�سي والأطر الد�ستورية والقانونية ودرجة اهتمام الأحزاب بتعزيز الدميقراطية وممار�ستها �سمن هيكليتها 
الداخلية. لقد اأظهرت عدة درا�سات مدى هام�سية اهتمام قادة الأحزاب مب�ساألة الدميقراطية الداخلية ومبو�سوع حقوق 
الأع�ساء الذي بقي مو�سوعًا �سكليًا و�سوريًا ، حيث طغت واجبات الأع�ساء على حقوقهم يف الأنظمة الداخلية لدى معظم 

الأحزاب اللبنانية )ا�ستي، 1998 و 1997؛ اخلازن، 2002، الف�سل الرابع(.
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الف�سل الرابع

املنظـــ�مـــة الد�ســتـــ�ريــــة والقـــانـــ�نيـــة 
التـــي تـــرعى تـــاأ�ســــيـــ�س وعمــــل الأحــــزاب يف لـــبـنــــان

اإذا نظرنا بتمعن يف لبنان ،اإىل املنظومة القانونية التي ترعى تاأ�سي�ض وعمل الأحزاب مبا�سرًة اأو تلك التي لها تاأثري غري 
مبا�سر عليها، نلحظ اأنها مبجملها، من حيث الن�ض، ن�سو�ض ليربالية ل تقيد العمل احلزبي ول احلريات العامة. 

اإليه بعد اتفاق الطائف، ويف وثيقة الوفاق الوطني التي  الد�ستور اللبناين يف ن�سه الأ�سا�سي وبالتعديلت التي اأ�سيفت 
اأ�سبحت جزءًا من الد�ستور، ويف مقدمة الد�ستور، ويف مواثيق الأمم املتحدة والإعلن العاملي حلقوق الإن�سان التي التزم 
احلريات  احرتام  على  يوؤكد  فقرة ب(،  العامة،  املبادئ  الوطني،  الوفاق  )وثيقة  للد�ستور  و�سمنها  اللبناين  امل�سرع  بها 
باحلقوق  اللبنانيني  فقرة ج(، ومتتع  العامة،  املبادئ  الوطني،  الوفاق  )وثيقة  واملعتقد  الراأي  العامة ويف طليعتها حرية 
املدنية وال�سيا�سية )الد�ستور اللبناين، مادة 7(، وحرية اإبداء الراأي قوًل وكتابًة وحرية الطباعة وحرية الجتماع وحرية 

تاأليف اجلمعيات كلها مكفولة �سمن دائرة القانون )الد�ستور اللبناين، مادة 13(.

اأما الإطار القانوين الذي يرعى عمل الأحزاب يف لبنان فهو يرتكز ب�سكل اأ�سا�سي على قانون اجلمعيات العثماين ال�سادر 
عام 1909، املقتب�ض عن قانون الأحزاب الفرن�سي ال�سادر عام 1901. هذا القانون ل مييز ب�سكل وا�سح بني اجلمعيات 
تاأ�سي�ض  بكونه يحرتم حرية  ليرباليًا  يعد  الرغم من عدم و�سوحه فهو  ال�سيا�سية، لكن على  ال�سيا�سية واجلمعيات غري 
اجلمعيات، �سيا�سية كانت اأو غري �سيا�سية، القائمة على مبداأ العلم واخلرب، املختلف كليًا عن مفهوم الرتخي�ض )خميرب، 

2002؛ بارود، 2007؛ مرق�ض، 2005(. 

قانون اجلمعيات العثماين ال�سادر عام 1909 ل يفر�ض قيودًا م�سبقة على عملية التاأ�سي�ض، فهو يف بع�ض مواده، املواد 2 و6 
و12، يحدد دور الإدارة يف الرقابة على �سحة امل�ستندات املطلوبة لعملية التاأ�سي�ض واملقدمة اإىل ال�سلطة املخت�سة. فجرت 
ال�سلطات  اإىل  لأنه ميكن تقدميها  للن�ض  ي�سكل ذلك خمالفة  الداخلية، مبا  وزارة  اإىل  امل�ستندات  تقدم  اأن  العادة على 
اللمركزية على م�ستوى املحافظات اأو ما دون )خميرب، 2002(. بكل الأحوال تت�سمن امل�ستندات التي يقدمها املوؤ�س�سون: 
بيان موقع وخمتوم من قبلهم، يعلمون به الوزارة بقيام اجلمعية )اأو احلزب(؛ حتديد عنوانها واأ�سمها؛ حتديد اأ�سماء 
الأ�سا�سي م�سادق  )اأو احلزب(  نظام اجلمعية  بن�سختني من  البيان  ويرفق  ومقامهم؛  و�سفتهم  الإدارة  باأمور  املكلفني 

عليها بخامت اجلمعية )اأو احلزب( الر�سمي.

هذا يف ما يتعلق بال�سروط املادية املفرو�سة قانونًا على عملية التاأ�سي�ض. وهنا يفرت�ض على الإدارة، الوزارة، اإعطاء العلم 
واخلرب فورًا، وهي لي�ض لها اأن متتنع عن ذلك اإل يف احلالت التي ين�ض عليها القانون وهي: عدم ا�ستيفاء ال�سروط املادية 
املفرو�سة قانونًا؛ اأو اأن يكون مو�سوع اجلمعية م�ستندًا اإىل اأ�س�ض غري م�سروعة، مثل تاأليف جمعية )اأو حزب( خمالفة 
الدولة،  وبكمال ملكية  بالأمن(،  الإخلل  )اأي  اململكة  براحة  الإخلل  اأو على ق�سد  العمومية  والآداب  القوانني  لأحكام 
اأو تغيري �سكل احلكومة احلا�سرة، اأو التفرقة بني عنا�سر الدولة )املادة 3(؛ وعدم تاأليف جمعيات �سيا�سية اأ�سا�سها اأو 

عنوانها القومية اأو اجلن�سية )املادة 4(؛ ومينع منعًا باتًا تاأليف اجلمعيات )اأو الأحزاب( ال�سرية )املادة 6(.
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اإن�ساء اجلمعيات  املتتالية، احلد من حرية  العهود  الداخلية، مرارًا، وعرب  وزارة  التنفيذية، وحتديدًا  ال�سلطات  حاولت 
والأحزاب ب�سكل خمالف للد�ستور وللقانون، وذلك عرب �سعيها اإىل حتويل مبداأ العلم واخلرب اإىل ترخي�ض م�سبق، وبالتايل 
اإل  املبداأ  بفر�ض هذا  تنجح  ال�سيا�سية مل  ال�سلطات  لكن  ن�ساطاتها.  وعلى  والأحزاب  رقابة على عمل اجلمعيات  فر�ض 
للقرارات  الر�سوخ  رف�سوا  العامة  احلريات  عن  املدافعني  والنا�سطني  والأحزاب  اجلمعيات  حمددة.  ق�سرية  لفرتات 
العتباطية واملخالفة للد�ستور ال�سادرة يف فرتات خمتلفة عن ال�سلطة التنفيذية، من ناحية، ولتاأكيد ال�سلطات الد�ستورية 
تاأ�سي�ض اجلمعيات والأحزاب وعلى مبداأ العلم واخلرب، من  اأخرى على حرية  التنفيذية يف فرتات  والق�سائية وال�سلطة 

ناحية اأخرى.
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اأوًل: اأبرز الق�انني والقرارات التي ت�ؤكد 
على حرية تاأ�سي�س اجلمعيات والأحزاب يف لبنان

من بني اأبرز الق�انني والقرارات اللبنانية التي ت�ؤكد على حرية اإن�ساء اجلمعيات والأحزاب ،وحتميها 
من اأه�اء ال�سلطات ال�سيا�سية ، وترعى عملها ،ميكن حتديد الن�س��س التالية:

الد�ستور اللبناين،وحتديدًا املادة 31	  )امل�سار اإليها اأعله(؛
العهد الدويل اخلا�ض باحلقوق املدنية وال�سيا�سية الذي وقع عليه لبنان، وحتديدًا املادة 22 منه التي تن�ض	  
اإليها يوليه حق تكوين النقابات والنتماء  اإن�سان يف حرية تكوين اجلمعيات مع الغري والنتماء  على حق كل 

اإليها حلماية م�ساحله؛
قانون اجلمعيات العثماين ال�سادر عام 9091 )امل�سار اإليه اأعله(؛	 

قانون الجتماعات العمومية ال�سادر عام 1191، الذي يبيح الجتماعات العمومية	  للمواطنني العزل، اأي غري 
امل�سلحني، من احلاجة اإىل رخ�سة ب�سرط اأن تراعى بع�ض ال�سروط التنظيمية الواردة يف مواد القانون، ومن 

اأهمها اإعلم ال�سلطات بورقة بيان يذكر فيها مكان الجتماع ويومه و�ساعته وتوقع من قبل �سخ�سني؛
قرار جمل�ض �سورى الدولة رقم 3002/531، الذي اأبطل فيه بلغ �سادر عن وزير الداخلية يف	  6991/1/61، 
يفر�ض نظام الرتخي�ض على اجلمعيات ويفر�ض عليها عقوبات خمالفة لقانون اجلمعيات، وذلك على اأ�سا�ض 
مراجعة تقدمت بها »جمعية الدفاع عن احلقوق واحلريات« تطعن ببلغ وزير الداخلية وتطالب باإبطاله. فاأكد 
جمل�ض �سورى الدولة يف قراراه على اأن حرية الجتماع وتاأليف اجلمعيات هي من احلريات الأ�سا�سية التي 
كفلها الد�ستور اللبناين وو�سعها �سمن دائرة القانون يف املادة الثالثة ع�سر منه، ول يجوز بالتايل و�سع قيود 
على تاأ�سي�ض اجلمعيات واإجازة حلها اإل بن�ض قانوين، ول اإخ�ساعها جلهة �سحة تكوينها لأي تدخل م�سبق من 

جانب الإدارة ول حتى من جانب الق�ساء )الإدارة الداخلية للجمعيات الأهلية يف لبنان، 4002، 221(؛
جمل�ض  موافقة  بفر�ض  املتعلق	    39/06 رقم  ال�سابق  قراره  األغى  الذي   5002 اآب   8 يف  الوزراء  جمل�ض  قرار 
الوزراء امل�سبقة قبل ح�سول اأي جمعية �سيا�سية على العلم واخلرب من وزارة الداخلية، والتاأكيد عل اأن تاأليف 
اجلمعيات على اأنواعها ل يخ�سع لأي ترخي�ض، والطلب اإىل وزارة الداخلية والبلديات التقيد بتطبيق قانون 

اجلمعيات يف اإعطاء العلم واخلرب لها؛
تعميم رقم 01/ام/6002، ال�سادر عن وزير الداخلية	  والبلديات بالوكالة، واملتعلق بتحديد اآلية جديدة يف 
اأخذ وزارة الداخلية والبلديات العلم واخلرب بتاأ�سي�ض اجلمعيات يف لبنان وت�سهيل هذا الأمر تطبيقًا لأحكام 

قانون اجلمعيات ال�سادر عام 9091 وتعديلته، والذي و�سع حدًا لتطبيق الإدارة الإ�ستن�سابي له.
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ثانيًا: �سروط تاأ�سي�س جمعية اأو حزب

ذكر التعميم رقم 10/ام/2006، ال�سادر عن وزير الداخلية والبلديات بال�كالة، فيما يتعلق بتاأ�سي�س 
اجلمعية باأن املادة الثانية من قان�ن اجلمعيات تن�س على ما يلي: »اإن تاأليف اجلمعية ل يحتاج اإىل رخ�سة 
يف اأول الأمر لكنه يلزم يف كل حال مبقت�سى املادة ال�ساد�سة اإعلم احلك�مة بها بعد تاأ�سي�سها«. »وبالتايل 
يكفي عند تاأ�سي�س جمعية معينة )اجتماعية، ثقافية، �سيا�سية و�س�اها( اأن يتقدم م�ؤ�س�س�ها لدى وزارة 

الداخلية والبلديات ببيان علم وخرب يت�سمن امل�ستندات التالية:
o .ا�سم اجلمعية وعنوانها

 o ثلث ن�سخ عن اأنظمة اجلمعية موقعة من قبل املوؤ�س�سني وم�سادق عليها بخامت اجلمعية وميكن
ال�ستئنا�ض بالأنظمة املعدة من قبل الوزارة التي تعطى جمانًا للموؤ�س�سني.

 o اإخراجات قيد للموؤ�س�سني )ي�سرتط اأن ل يكون اأحد املوؤ�س�سني دون الع�سرين وذلك وفقًا لأحكام
قانون اجلمعيات(.

o .سجلت عدلية �سرط اأن ل يكون قد م�سى عليها اأكرث من ثلثة اأ�سهر�
اأن  اإىل  ي�سري  بيانًا  املوؤ�س�سون  يعطى  عليه  وبناء  امل�ستندات  هذه  التدقيق يف  والبلديات  الداخلية  وزارة  تتوىل 
الوزارة اأخذت علمًا بتاأ�سي�ض اجلمعية وذلك دون اإحالة العلم واخلرب لأي مرجع لل�ستف�سار اأو لل�ستق�ساء عنه 
اإمنا ي�سار اإىل تبليغ البيان باأخذ الوزارة بالعلم واخلرب اإىل املراجع املعنية فيه )وزارات – اإدارات – نقابات 

الخ....(« )نقًل عن املوقع الإلكرتوين لوزارة الداخلية والبلديات(.
كما حدد هذا التعميم كل الإجراءات املتعلقة بكافة مراحل تاأ�سي�ض اجلمعيات، والأحزاب ال�سيا�سية �سمنها: 
انتخاباتها الداخلية، وتعديل اأنظمتها، وامل�ستندات الواجب تقدميها �سنويًا اإىل الوزارة، واآليات حل اجلمعية، وكل 
ذلك ا�ستنادًا على ن�ض وجوهر قانون اجلمعيات ال�سادر عام 1909. فيما يخ�ض انتخابات الهيئة الإدارية يف 
اجلمعيات، اأكد التعميم على عدم لزوم ح�سور مندوب وزارة الداخلية هذه النتخابات، وهو اإجراء كانت الوزارة 
قد فر�سته على اجلمعيات لأنه كان ي�سمح لها التدخل اأو التاأثري يف نتائج انتخابات بع�ض اجلمعيات، ويف الوقت 
نف�سه كان موظفوها يفر�سون على اجلمعيات بدًل ماديًا لقاء ح�سورهم وت�سديقهم على نتائج النتخابات. لكن 
يبقى يف املقابل على اجلمعية اأو احلزب اإعلم الوزارة بنتائج النتخابات واإيداعها ن�سخة من حم�سر النتخابات 

موقعًا من قبل اأع�ساء الهيئة العامة وفقًا للمادة 6 من قانون اجلمعيات.

مع هذه الن�سو�ض ميكن القول باأن الإطار القانوين الذي يرعى عمل اجلمعيات والأحزاب هو ليربايل غري مقيد حلرية 
تاأ�سي�سها اأو لن�ساطها. لكن يف الواقع واملمار�سة كل هذه الأطر القانونية مل ت�سع حدًا ل�ستن�ساب الإدارة يف تطبيق القانون 
ونظام العلم واخلرب )خميرب، 2002( من ناحية، ومل حتث الإدارة على القيام بدور الرقابة الإيجابية والبناءة على اجلمعيات 
هذه  انحراف  دون  للحوؤول  وذلك  الرقابة  اأجهزة  ملختلف  القانون  مبوجب  املعطاة  ال�سلحيات  من  انطلقًا  والأحزاب 
املوؤ�س�سات عن غاياتها واأهدافها املعلنة حلظة تاأ�سي�سها )بارود، 2007( وللتاأكد من التزامها واحرتامها لأنظمتها الداخلية 
ولل�سفافية املالية اأن جلهة م�سادر التمويل اأو جلهة �سرف الأموال، من ناحية اأخرى. اإ�سافًة اإىل هذا الإطار القانوين املبا�سر، 
يتاأثر منو الأحزاب وتطورها مبنظومة من القوانني على راأ�سها النظامني ال�سيا�سي والنتخابي، ثم قانون الإعلم والتجمعات 

والتظاهرات.
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الف�سل اخلام�س

هــل مــن نظــــام حـــزبـــي يف لــبــنـــــان؟
على الرغم من ليربالية هذه الن�سو�ض التي ترعى اإن�ساء وعمل الأحزاب يف لبنان، ومن تعدد الأحزاب فيه، ومن متتعها 
بعدد من املحازبني واملنا�سرين، ومن متلكها لو�سائل اإعلمية متنوعة، ومن ن�ساطها وحراكها وح�سورها الدائم يف املجال 
العام منذ قيام النظام ال�سيا�سي، ومن م�ساركتها بكافة اأنواع العمليات النتخابية ومتثيلها ومتثلها يف خمتلف املجال�ض 
النيابية، واحلكومية، واملجال�ض البلدية، والهيئات النقابية، والطلبية... الخ، على الرغم من كل ذلك، ل ن�ستطيع التحدث 
عن نظام حزبي يف لبنان باملفهوم الذي مت عر�سه �سابقًا. لي�ست الأحزاب هي الناظم الأول والأ�سا�سي للحياة ال�سيا�سية 
تاأثري كل من النظامني ال�سيا�سي والنتخابي على النظام احلزبي واحلد من  اأبرزها  اأ�سباب من  يف لبنان، وذلك لعدة 
دوره واحلوؤول دون تطوره، اإ�سافًة اإىل تراجع فعالية العقائد والأفكار يف حتديد النتماءات داخل احليز ال�سيا�سي. فل 
النق�سامات ال�سيا�سية داخل املجال�ض النيابية املتعاقبة يف لبنان متت على اأ�س�ض حزبية، ول ت�سكيل احلكومات قام على 

التمثيل احلزبي )اخلازن، 2002(.
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اأوًل: دور النظام ال�سيا�سي

اإن �سع�بة ت�سكل نظام حزبي فاعل ناجتة بالدرجة الأوىل عن طبيعة النظام ال�سيا�سي، اأي عن نظام 
الطائفية ال�سيا�سية، الذي ح�سر التمثيل النيابي وت�زيع املراكز ال�سيا�سية داخل امل�ؤ�س�سات التمثيلية 

ووظائف الفئة الأوىل يف الدولة بالنتماءات الطائفية فقط ل غري.

اأوًل، اأدى هذا النظام منذ ن�سوئه اإىل عدم ا�ستقلل ال�سيا�سي عن الديني والطائفي وانتفاء امل�سافة بينهما، وترتب عن 
ذلك مفاعيل اأ�سا�سية ذات تاأثري مبا�سر على الأحزاب التي مل ت�ستطع اأن ت�سكل نظام حزبيًا م�ستقًل وقائمًا على اأ�س�ض 
التناف�ض احلزبي وعلى مبادئ وقيم وم�سالح عامة ابعد من اأن تكون جمرد انعكا�ض مل�سالح الطوائف اخلا�سة. فالتناف�ض 
كل طائفة.  وداخل  الطوائف  بني  تناف�سًا طائفيًا،  واملوؤ�س�سات،  والقوانني  الد�ستور  ومن خلل  بطبيعته  اأ�سبح  ال�سيا�سي 
والقت�سادية  ال�سيا�سية  امل�سالح  ح�ساب  على  الطائفية  للم�سالح  مبا�سرًا  امتدادًا  ال�سيا�سي  املجتمع  اأ�سبح  وبالتايل، 
والنق�سامات املجتمعية التي حتملها الأحزاب وتت�سكل على اأ�سا�سها. فا�ستطاعت الطوائف، متمتعًة بح�سريتها للتمثيل 
التعبري  الأحزاب حتى يف  تتقدم على  اأن  الوطنية،  املوؤ�س�سات  داخل  النظام  اإياها  اأعطاها  التي  وبالمتيازات  ال�سيا�سي 
عن النق�سامات املجتمعية والتفاوتات القت�سادية ويف تاأطري املواطنني ودجمهم من خلل موؤ�س�ساتها اخلا�سة املتعددة 
الخت�سا�سات واملجالت، من الثقافة والرتبية وال�سحة مرورًا بالقت�ساد والتجارة و�سوًل اإىل ال�سيا�سة. لكن من دون 
اأن تتحول معظم املوؤ�س�سات ال�سيا�سية التابعة للطوائف اإىل موؤ�س�سات حزبية طائفية حديثة. وبالتايل معظم الأحزاب يف 

لبنان هي تعبري �سادق عن ازدواجية هذا النظام الطائفي ال�سيا�سي، وهي بالتايل اأحزاب هجينة طائفية-�سيا�سية.

ثانيًا، �ساهمت الآلية التوافقية التي قام عليها هذا النظام الطائفي يف تكري�سه، على الرغم من اأنه و�سع اأ�سا�سًا ليكون 
مرحليًا ولي�سكل اأداة انتقال نحو نظام �سيا�سي ل طائفي، كما ن�ض عليه كل من بيان حكومة ال�ستقلل الأوىل عام 1943 
)بي�سون، 2007( واتفاق الطائف ووثيقة الوفاق الوطني عام 1989. فمن خلل العرف واملمار�سة، وا�ستنادًا اإىل تف�سري 
بع�ض مواد الد�ستور، وحتديدًا الفقرة )ي( من وثيقة الوفاق الوطني، التي تن�ض على اأن »ل �سرعية لأي �سلطة تناق�ض 
لها. فالتحالفات احلزبية،  �سيا�سية برملانية وممثلَة  اأكرثية  تنفيذية منبثقة عن  �سلطة  ا�ستحال قيام  امل�سرتك«،  العي�ض 
ال�سلطة  يف  حتكم  اأن  اأكرثية  لأية  بالتايل  ميكن  ول  فقط،  انتخابية  حتالفات  هي  الطائفي-التوافقي،  النظام  �سمن 
التنفيذية منفردة ومبعزل عن اإ�سراك القوى ال�سيا�سية الأ�سا�سية املمثلة للطوائف الأخرى يف احلكم. هذا ما يقلل من 
اأهمية التحالفات ال�سيا�سية املبنية على برامج حكم متكاملة، التي تذهب اأبعد واأعمق من العناوين وال�سعارات النتخابية 
اأو حكم اإل بالتوافق. فيرتاجع اهتمام الأحزاب بالربامج وبامل�ساريع  اأنه ل اإ�سلح  العامة، ويكر�ض لدى الأحزاب مبداأ 
الإ�سلحية ويطغى على هدف و�سولها اإىل ال�سلطة املفهوم الفردي امل�سخ�سن، ويرتاجع بالتايل دور الأحزاب ب�سكل عام 

وعلى خمتلف ال�سعد.
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ثانيًا: دور الأنظمة النتخابية

تلعب الأنظمة النتخابية عمومًا دورًا اأ�سا�سيًا يف تكوين النظام احلزبي وحتديد طبيعته، مثلما ذكر �سابقًا. لكن خمتلف 
الأنظمة النتخابية التي طبقت يف لبنان مل ت�ساهم يف قيام نظام حزبي فعلي، ومل ت�سبح الأحزاب حتى اليوم الأداة التي توؤطر 
اأكرثية الناخبني ومتثلهم عرب مر�سحني حزبيني، على الرغم من الطابع التناف�سي للنتخابات ومن م�ساركة الأحزاب الدائمة 

بها ومن الن�سبة املقبولة لعدد املقرتعني. يعود ذلك اإىل عدة اأ�سباب ناجتة عن طبيعة النظام النتخابي، من اأهمها:
اأوًل، اإن الغاية الأ�سا�سية ملختلف الأنظمة النتخابية التي طبقت يف لبنان هي تاأمني التمثيل الطائفي داخل املجل�ض النيابي 
انطلقًا من توزيع طائفي ومذهبي ومناطقي للمقاعد حمدد م�سبقًا يف الد�ستور )املادة 8 من وثيقة الوفاق الوطني، واملادة 24 
من الد�ستور بكافة تعديلتها(، وذلك التزامًا بنظام الطائفية ال�سيا�سية. وعليه يكون القانون قد حدد م�سبقًا طبيعة التمثيل 

ال�سيا�سي وهوية املتناف�سني على املقاعد النيابية. 
ثانيًا، هذا التوزيع امل�سبق للمقاعد يف املجل�ض النيابي، طائفيًا ومذهبيًا ومناطقيًا، ح�سر املناف�سة النتخابية بني النخب داخل 
الطائفة الواحدة واملنطقة الواحدة، وحتديدًا بني اأبناء العائلت ال�سيا�سية. ف�سمحت طبيعة النظام النتخابي لهذه الأطر 
التقليدية باأن ت�ستمر وتتجدد وباأن حتتفظ مبوقع متقدم على الأحزاب ال�سيا�سية يف العملية النتخابية. وا�ستطاعت هذه النخب 
تاأطري الناخبني وحتفيزهم على امل�ساركة على اأ�سا�ض الولءات الزعاماتية والعائلية، مما اأ�سعف الدور النتخابي التناف�سي 
للأحزاب املبني على الربامج ال�سيا�سية، ومل ي�ساهم فعليًا بتجديد النخب ال�سيا�سية. ف�سكلت هذه النخب الطائفية الأكرثية 
النيابية يف كل املجال�ض على الدوام، وحالت بالتايل دون تغيري النظام النتخابي واإ�سلحه، لأن بقاءها يف املجل�ض واحتكارها 
للتمثيل ال�سيا�سي هو من بقاء النظام النتخابي على ما هو، فاأ�سبحت تدور على نف�سها وتتبادل املواقع واملراكز فيما بينها 

�سمن نظام �سبه مغلق. 
ثالثًا، �سكلت معظم القوانني النتخابية التي طبقت يف لبنان، اإن من حيث حجم الدوائر اأو من حيث النظام النتخابي الفردي 
الأكرثي على دورة واحدة، عائقًا اأمام و�سول الأحزاب التي حتمل برناجمًا وخطابًا �سيا�سيًا معاك�سًا للنظام ال�سائد وللحالة 
الطائفية، واأمام و�سول الأحزاب التي تتمتع بقواعد �سعبية عابرة للمناطق وللطوائف، اإىل الربملان. �سمن هكذا نظام يكون 
من ال�سهل اأن يفوز مر�سحي الأحزاب ذات القاعدة واخلطاب الطائفيني ببع�ض املقاعد النيابية اأو باأغلبية املقاعد يف بع�ض 
ل فيها الدوائر على قيا�ض م�سالح قوى ال�سلطة، اأو بالأ�سح ال�سلطات، والزعامات املوالية  الدوائر. فالقوانني النتخابية ُتف�سّ
لها، فهي ذات اأحجام متفاوتة وعدد مقاعد خمتلف ل ي�ساوي بني الناخبني. فبع�ض املناطق مق�سم على اأ�سا�ض دوائر انتخابية 
متو�سطة احلجم، ومناطق على اأ�سا�ض دوائر ما دون املتو�سطة، ومناطق اأخرى على اأ�سا�ض الدوائر ال�سغرية. فمع اأنظمة 
انتخابية ل ت�سع �سقفًا للإنفاق النتخابي، ول تراقب الإعلم والإعلن النتخابيني، ول تفر�ض الرت�سح والقرتاع على اأ�سا�ض 
اللوائح، ول ت�سمح لل�سباب الذين ما دون ال 21 �سنة من امل�ساركة يف النتخابات، ول تقدم عنا�سر مادية اإيجابية لت�سهيل تر�سح 
املراأة... الخ، مع هذه الأنظمة احلظ الأوفر للفوز بالنتخابات هو ملن ميلك املال والإعلم �سواء كان فردًا اأو حزبًا. وهذا مناٍف 
للدميقراطية وملبداأ العدالة وامل�ساواة. كما ي�سكل مو�سوع اإجبار الناخبني على القرتاع يف مكان قيدهم العائلي ولي�ض يف مكان 
اإقامتهم عن�سر اإ�سايف جمحف بحق عدد كبري من الأحزاب وحتديدًا تلك النا�سطة منها يف املدن. ففي املدن تقطن اأكرثية 
ال�سكان، وفيها تتم ب�سكل اأ�سا�سي التن�سئة احلزبية للمواطنني، وامل�ساركة يف ن�ساطات الأحزاب والنقابات واجلمعيات، مما 
يعطي هام�سًا اأكرب للناخبني يف حتديد التزامهم ال�سيا�سي ب�سكل طوعي واختياري مع الرتاجع الن�سبي لتاأثري الأطر التقليدية 
عليهم. فبعودتهم اإىل اأماكن قيدهم العائلي للقرتاع، اأي العودة اإىل قراهم، تت�سظى قواهم ككتل ناخبة يف دوائر انتخابية 

خمتلفة ويقل فعلها، حيث كان من املمكن لو بقيت مرتا�سة يف مكان �سكنها اأن توؤثر يف نتائج العملية النتخابية.
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ثالثًا: دور العقائد والربامج ال�سيا�سية

اإ�سافًة اإىل ما �سبق، واإىل تاأثري كل من النظامني ال�سيا�سي والنتخابي على النظام احلزبي، فاإن النق�سامات ال�سيا�سية 
التي كانت قد ابتداأت ترت�سخ ع�سية اندلع احلرب يف لبنان عام 1975، وتتحول اإىل فرز حزبي ميد جذوره اإىل خمتلف 
فئات املجتمع وطبقاته وهيئاته )ميني/ي�سار؛ اإ�سلحي/حمافظ... الخ(، ذوبتها احلرب تدريجيًا عرب خمتلف مراحلها. 
فالأحزاب التي دخلت احلرب يف بداياتها على اأ�سا�ض مواجهة عقائدية واختلف بالربامج وبالنظرة اإىل النظام ال�سيا�سي 
تهيمن  م�سلحة،  ومذهبية  طائفية  ميلي�سيات  عامًا  ع�سر  خم�سة  بعد  منها  خرجت  اإ�سلحه،  واآليات  وتوجهاته  وطبيعته 
بوا�سطة القمع والقوة والإق�ساء على مقدرات مناطق حمددة جغرافيًا وطائفيًا وب�سريًا. و�ساركت الأحزاب يف مرحلة ما 

بعد احلرب يف احلياة ال�سيا�سية بت�ستت فكري وعقائدي ناجت عن جمموعة عنا�سر مت�سافرة.
بع�ض هذه العنا�سر ما هو داخلي خا�ض بالأحزاب. من جهة اأوىل، الأحزاب التي ا�ستهلكت طروحاتها و�سعاراتها خلل 
احلرب، مل ت�ستطع اأن جتدد فكرها وبراجمها يف مرحلة ما بعد احلرب، اأو بالأ�سح مل جتد حاجة اإىل ذلك لأنها مل ُتَطالب 
اإىل فتح حوار جدي  اأو منا�سريها ول من قبل �سلطة �سيا�سية وطنية ت�سعى  باأن تقوم بنقد ذاتي، ل من قبل حمازبيها 
وعميق حول احلرب، من كافة جوانبها، يف �سبيل طي �سفحتها فعليًا وبناء م�ساحلة وطنية و�سلم �سلب. طبعًا هناك 
بع�ض ال�ستثناءات، فعدد جد قليل من الأحزاب قام بنقد ذاتي بعد احلرب مببادرة فردية معزولة مل يكن لها مفاعيل 
مهمة ومل تعمر طويًل )ا�ستي، 1997(. وهذا النقد مل ي�سمح لهذه الأحزاب بالتايل با�ستقطاب املنا�سرين، ومل يحول 
اأفواج كبرية من احلزبيني امللتزمني من �سفوفها.  اأزمات داخلية اأدت اإىل ان�سقاقات �سمن هذه الأحزاب وخروج  دون 
من جهة ثانية، اإن م�ساركة الأحزاب يف احلياة العامة بعد احلرب مل تتم على اأ�سا�ض الربامج والتطلعات ال�سيا�سية. حتى 
التحالفات النتخابية بني الأحزاب مل تقوم على برنامج �سيا�سي ولو مرحلي، وغالبًا ما كانت التحالفات النتخابية يف هذه 
الفرتة مفرو�سة على الأحزاب من قبل املم�سكني بامللف اللبناين داخل النظام ال�سوري ب�سكل م�سطنع وجامع للأ�سداد 
�سمن اللئحة النتخابية الواحدة بهدف خدمة م�سالح خا�سة )النتخابات النيابية يف لبنان 2000 بني الإعادة والتغيري، 
2002؛ �سليمان، 2007(. واإ�سافًة اإىل جتدد النعرات الطائفية ومتذهبها، وتقوية ع�سبها داخل العديد من الأحزاب يف 
مرحلة ما بعد احلرب، جزء من الأحزاب ل يعد كونه اأكرث من جمرد اأداة زعامتية انتخابية، جنحت، اإىل حد كبري، يف 
ا�ستقطاب الناخبني حولها وا�ستمالتهم مبغريات مادية متنوعة، م�ستخدمًة ب�سكٍل اأ�سا�سي عن�سر املال، اأي املال النتخابي 
يف  احلزبيني  من  العديد  جنح  طبعًا   .)2007 )اإيليا،  النتخابات  نتائج  يف  الأول  املوؤثر  اأ�سبح  الذي  ال�سيا�سي،  املال  اأو 
الو�سول اإىل الربملان، لكنهم مل ي�سكلوا يومًا اأكرثية نيابية. فمنذ انتخابات عام 1922 حتى انتخابات عام 2000 النيابية 
مل تتخطى ن�سبة احلزبيني يف الربملان متو�سط ال 20 يف املائة، بينما �سيطرت عائلت �سيا�سية حمددة على اأكرث من 60 
يف املائة من مقاعد املجال�ض النابية يف فرتة ما قبل احلرب )اخلازن، 2002( اأما انتخابات عام 2005، وعلى الرغم 
اأو الأحزاب، و�سكلوا لحقًا كتل  اأن اأكرثية النواب قد مت انتخابهم من �سمن لوائح طغت عليها التيارات ال�سيا�سية  من 
نيابية على اأ�سا�ض انق�سامات �سيا�سية، فاإن اأي منها مل يقدم برناجمًا �سيا�سيًا للحكم اأو برناجمًا �سيا�سيًا بديًل يف حال 
كان يف موقع املعار�ض لل�سلطة. ومل ت�ستطع هذه الكتل النيابية على الرغم من حتالفاتها اأن ت�سكل اأغلبية �سيا�سية فعلية، 
ثابتة وقادرة على احلكم، لأن جوهر الت�سارع فيما بينها ل يزال قائمًا على تقا�سم ال�سلطة والنفوذ ال�سيا�سي واملكا�سب 
العامة، بني الطوائف وداخل كل منها. فل اإمكانية تقاطع هذا الت�سارع مع انق�سامات �سيا�سية واختلف يف التوجهات 
الإ�سرتاتيجية، ول اخلطاب حول املحافظة نظريًا على مبداأ النظام التوافقي من خلل اإ�سراك اجلميع يف احلكم دون 
اإق�ساء اأحد، يربران تعطيل موؤ�س�سات الدولة التمثيلية وعدم قيام �سلطة �سيا�سية قادرة وفاعلة، بل بالأ�سح ما يربر هذا 
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اأ�سا�ض  على  الربامج  على  القائمة  والتحالفات  املتكاملة  احلكم  وم�ساريع  الوا�سحة،  ال�سيا�سية  الروؤية  غياب  هو  الفراغ 
الأفكار والعقائد.

البع�ض الآخر من هذه العنا�سر مرتبط بقواعد امل�ساركة ال�سيا�سية التي فر�ست على الأحزاب، يف مرحلة تطبيق اأتفاق 
الطائف، توجهًا �سيا�سيًا حمددًا مت على اأ�سا�سه فرز الأحزاب ب�سكل جذري وفقًا ملعادلة �سلبية اأو لثنائية �سلبية، ثنائية 
اأ�سا�ض الربامج. فاأ�سبحت امل�ساركة  اإمكانيات التناف�ض ال�سيا�سي املتعدد واملتنوع والقائم على  اأو �سد«، مما عطل  »مع 
ال�سيا�سية للأحزاب رهنًا بقبولها، لي�ض فقط باتفاق الطائف، بل حتديدًا بو�ساية النظام ال�سوري واملوافقة على تطبيقه 
تزال هذه  ول  والعقائدية.  الفكرية  اعتبار للنق�سامات  اأو  اأهمية  يعد هناك من  فلم  التفاق،  لهذا  والعتباطي  الكيفي 
املعادلة ال�سلبية هي الناظمة للحياة ال�سيا�سية يف اللحظة الراهنة، حتى بعد انتفاء النق�سام حول و�ساية النظام ال�سوري 
على لبنان مع ان�سحاب جي�سه منه، متخذًة ثنائية جديدة معطلة بدورها للتنوع ال�سيا�سي. ثنائية تقوم يف كل من قطبيها 
على تقاطع م�سالح وحتالفات ظرفية وتكتيكية، اأبعد من اأن تكون برامج وم�ساريع اإ�سلحية تطال خمتلف ميادين احلياة 

العامة، من �سيا�سية واقت�سادية واجتماعية وثقافية. 
اأوىل،  ناحية  من  العاملي.  امل�ستوى  على  والفكرية  ال�سيا�سية  بالتحولت  مرتبط  هو  ما  اأي�سًا  العنا�سر  هذه  بني  من  كما 
ال�سيوعية  الأحزاب  لدى  فقط  لي�ض  و�سياعًا  فراغًا  والقت�سادية  ال�سيا�سية  ومنظومته  ال�سوڤياتي  الحتاد  انهيار  ترك 
اأو تلك التي تنادي بالنظام ال�سرتاكي، بل اأي�سًا على م�ستوى الفكر ال�سيا�سي ب�سكل عام. فزوال الثنائية، ال�سرتاكية-
من  الت�سعينات  مطلع  منذ  وطرح،  الثانية،  العاملية  منذ احلرب  ال�سيا�سية  التوجهات  معظم  ا�ستقطبت  التي  الليربالية، 
القرن املا�سي، العقيدة الليربالية كعقيدة مهيمنة مع تو�سع انت�سار اقت�ساد ال�سوق على جمتمعات كانت قد دانت لعقود 
اأثنية، عرقية... الخ( على  اإيديولوجية الهويات اخلا�سة )دينية، مذهبية،  اأمام تقدم  اأف�سح املجال  بالقت�ساد املوجه، 
ح�ساب العقائد والنتماءات ال�سيا�سية. تركت هذه التحولت اخلارجية حكمًا تاأثريها على الأحزاب يف لبنان وحتديدًا 

على الأحزاب العقائدية. 
من هنا، اإن علقة املجتمع والنظام ال�سيا�سي والأحزاب مع بع�سها البع�ض، هي علقة تفاعلية ذات تاأثريات وانعكا�سات 
لكن  وتقليدية،  اأحزاب حمافظة  ينتج عنه حكمًا  بداخله  التقاليد  يحافظ على درجة عالية من  الذي  املجتمع  متبادلة. 
اأحزاب معار�سة تطالب  اأن تقوم  اأنه ميكن  اأحزاب هدفها الأ�سا�سي تطور املجتمع وحترره. كما  ذلك ل مينع من قيام 
والتعددية  والدميقراطية  احلرية  ممار�سة  و�سروط  قواعد  اأن  احلالت،  كل  يف  ت�سلطية.  اأنظمة  �سمن  بالدميقراطية 
والعدالة وحقوق الإن�سان الفرد... الخ، هي نف�سها التي يجب اأن تتوفر يف املجتمع ويف النظام ال�سيا�سي ويف الأحزاب ويف 
هيكليتها واأنظمتها واآلية عملها وعلقاتها الداخلية واخلارجية. من هنا فاأن �سفة الدميقراطية تكت�سب يف املجتمع ويف 

النظام ال�سيا�سي ويف احلزب حني تطبق اأوًل بداخل كل منهم بطريقة فعلية )الكوراين، 2004(.
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الف�سل ال�ساد�س

ال�سباب و�سبل امل�ساركة يف الأحزاب الدميقراطية
انطلقًا من هنا تطرح �سل�سلة من الأ�سئلة حول م�ساركة ال�سباب اللبناين يف العمل احلزبي بكافة ابعاده وم�ستوياته. تتدرج 
هذه الأ�سئلة من دوافع انتماء ال�سباب اإىل الأحزاب، واطلعهم على برامج اأحزابهم، وعن كيفية م�ساركتهم بالن�ساطات 
املجتمع  �سعيد  على  ولدوره  للحزب  تعريفهم  اإىل  و�سوًل  العام،  بال�ساأن  واهتمامهم  تطويرها  يف  وم�ساهمتهم  احلزبية 
والنظام ال�سيا�سي. الأجوبة عن هذه الأ�سئلة اتت بالدرجة الأوىل من تقييم ال�سباب انف�سهم لتجربتهم احلزبية ولراأيهم 
يف الأحزاب، حيث نوق�ست هذه املوا�سيع خلل ور�ض عمل �سارك فيها عدد من ال�سباب، منهم امللتزم يف اأحزاب وتيارات 
خمتلفة، ومنهم غري امللتزم حزبيًا ولكنه نا�سط يف ال�ساأن العام. مل يكن هدف هذه الور�ض الو�سول اإىل اأجوبة تعك�ض اأو 
متثل اآراء عامة ال�سباب اللبناين حول امل�ساألة احلزبية. ل بل كان الهدف منها الوقوف على بع�ض التجارب ال�سخ�سية 
لل�سباب وتقييمهم اخلا�ض لها وللحالة احلزبية ب�سكل عام. بالدرجة الثانية ا�ستكملت هذه الأجوبة باي�ساحات ا�سافية 
حول الديناميات الداخلية للأحزاب بهدف تقدمي �سورة متكاملة عن كيفية تاأ�سي�ض وعمل حزب يتمتع بدرجة عالية من 

الدميقراطية فكرًا وممار�سًة.
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اأوًل: تقييم ال�سباب للتجربة احلزبية

1 - ما هي دوافع انت�ساب ال�سباب اإىل حزب �سيا�سي معني؟

حزب  اإىل  ال�سباب  انت�ساب  يف  �ساهمت  التي  ال�سيا�سية  التن�سئة  عملية  يف  مرتبطة  دوافع  عدة  برزت 
حمدد:

توارثوا	   فال�سباب  معني.  حزب  اإىل  ال�سباب  انت�ساب  يف  الأ�سا�سي  الدافع  العائلية  ال�سيا�سية  التن�سئة  �سكلت 
اجتماعية  مفاهيم  على  التن�سئة  منهم  وتلقوا  اأهلهم،  عن  احلزبي  انتمائهم  وحتى  وعقائدهم  اأفكارهم 
يعرب هذا احلزب  ما  وغالبًا  اليه  الأهل  ينتمي  وتوجهات حزب معني  اأدبيات  مع  تتما�سى  و�سيا�سية حمددة 
عن تطلعات طائفة معينة. وحني اقرتب ال�سباب من هذا احلزب وجدوا اأ�سخا�سا يفهمونهم ويفكرون مثلهم 

وي�ساطرونهم هواج�سهم وتطلعاتهم مما �سهل انت�سابهم اليه.
يف	   وامل�ساركة  النقا�سات  وخلل  الدرا�سة  مقاعد  خلل  من  مكت�سبة  �سيا�سية  ثقافة  عرب  مت  الثاين  الدافع 
الن�ساطات الطلبية التي كانت تقام على م�ستوى املدار�ض الثانوية واجلامعات اأو يف اإطار ن�ساطات ك�سفية اأو 

جمعياتية، مما اأدى اإىل اقرتاب ال�سباب من حزب معني دون اآخر والأنت�ساب اليه.
الدافع الثالث يف انت�ساب ال�سباب اإىل حزب �سيا�سي اأتى عرب ثقافة �سيا�سية ذاتية متت من خلل القراءات	  
ال�سيا�سية والعلقات اخلا�سة التي كون من خللها الفرد قناعة �سيا�سية حمددة ُتّوجت بانت�سابه اإىل حزب 

يج�سد هذا الفكر اأو العقيدة.
 ، امل�ستوى الرابع من دوافع انتماء ال�سباب اإىل حزب معني هو اعجابهم ب�سخ�سية �سيا�سية كاريزماتية حمددة	 

والقتناع بخطابها ال�سيا�سي.
اأو بعده الأنت�ساب اإىل حزب	   اأو وطني حمدد، قرر ال�سباب خلله  امل�ستوى اخلام�ض مرتبط بحدث �سيا�سي 

معني.

2 - على ماذا اطّلع ال�سباب قبل التزامهم يف حزب معني؟

بني اأكرث ما اطّلع عليه ال�سباب قبل اأن ينت�سب�ا اإىل حزب معني كان:
. اخلطب واملواقف والت�ساريح ال�سيا�سية لزعيم هذا احلزب ولأبرز ممثليه	 

ثم تاأتي بالدرجة الثانية اأفكار احلزب ال�سيا�سية والعناوين العري�سة لربناجمه ال�سيا�سي.	 
بينما الإطلع على برنامج احلزب ال�سيا�سي وخطة عمله يقع يف الدرجة الثالثة.	 

. ويف النهاية ياأتي ال�سطلع على النظامني الأ�سا�سي والداخلي	 

3- كيف ي�ساهم ال�سباب بالأن�سطة احلزبية وما هي قدرتهم على تط�ير اأحزابهم؟

و�سعت الأحداث التي ي�سهدها لبنان منذ عدة عق�د ول تزال حتى الي�م، ال�سباب يف م�قع حم�ري �سمن 
كثري  يف  متقدمني  الأحداث  �سناعة  يف  كبري  حد  اإىل  ال�سباب  و�سارك  ال�سيا�سية.  والتيارات  الأحزاب 



39

من الأحيان على قياداتهم. فاإىل جانب امل�ساركة يف خمتلف الن�ساطات العامة، كالتظاهرات، والندوات 
واللقاءات... الخ، التي تق�م بها اأحزابهم، تختلف املهام والأدوار احلزبية التي ي�سطلع بها ال�سباب:

 ، ي�سكل ان�سمام ال�سباب اإىل جلان حزبية على م�ستوى املناطق اأو اجلامعات اأو القطاعات املهنية وال�سناعية	 
الن�ساط الأ�سا�سي لهم داخل احلزب.

اإىل هيئات متخ�س�سة يف ملفات وموا�سيع وقطاعات حمددة كل وفق اخت�سا�سه	   امل�ساركة عرب الن�سمام 
وجتربته.

و�سع اأو تطوير النظام الداخلي للحزب مهمة يقوم بها ال�سباب املتخ�س�ض يف هذا املو�سوع.	 
�سمن	   ال�سباب  من  للعديد  احلزبي  الن�ساط  ابتداأ  القيادية.  املواقع  اإىل  و�سوًل  احلزبية  املهام  يف  التدرج 
الهيئات واخلليا الطلبية وتدرج يف املواقع واملهام و�سوًل اإىل الهيئة التنفيذية و�سلطة القرار على امل�ستوى 

املركزي للحزب.

يعترب بع�ض ال�سباب اأنهم ملحقون بقياداتهم ول ي�ستطيعون حتقيق مطالبهم اخلا�سة ولي�ض لهم دورا يف و�سع ال�سيا�سات 
ال�سائدة والتي تقف يف وجه كل  الداخل ب�سبب الذهنية  العامة للحزب لذلك يجد هوؤلء �سعوبة يف تطوير احلزب من 
حماولت الإ�سلح واإعتماد اآليات جديدة يف العمل. فال�سباب لي�ض لهم دور اأ�سا�سي يف و�سع ال�سيا�سات العامة للحزب، 

فهم ملحقون بقياداتهم ول ي�ستطيعون حتى حتقيق املطالب اخلا�سة بهم.
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4 - نظرة ال�سباب اإىل التنظيم احلزبي الداخلي

تطرق ال�سباب اإىل التنظيم الداخلي لأحزابهم انطلقًا مما يجب اأن يك�ن عليه اأكرث من ما ه� فعليًا 
وواقعيًا:

فركز ال�سباب على اأهمية اإن تكون الأنظمة الداخلية دميقراطية و�سفافة توؤمن التوا�سل ال�سليم بني القاعدة	  
والقيادة. 

التاأكيد على احرتام النتخابات الداخلية وعلى نزاهتها لأنها الو�سيلة الأمثل التي توؤمن م�ساركة ال�سباب يف	  
�سناعة القرار داخل احلزب عرب ممثيلهم. 

مرنة	   بهيكلية  يتمتع  اأن  احلزب  على  وبالتايل  اخلارجي  ودوره  احلزب  موقع  على  يوؤثر  الداخلي  الأداء 
ومتطورة.

لي�ض هناك يف الأحزاب الكبرية من دميقراطية داخلية والنظام الداخلي فيها هو �سكلي.	 

5 - دوافع ا�ستقالة ال�سباب من الأحزاب

اأ�سباب كثرية ومتن�عة تدفع بال�سباب امللتزمني حزبيًا اإىل النكفاء تدريجيًا عن امل�ساركة بالأن�سطة 
احلزبية و�س�ًل اإىل حد النقطاع التام وال�ستقالة، ومن هذه الأ�سباب:

. عدم اأخذ قيادة احلزب براأيهم اأو الأ�ستماع اإىل وجهة نظرهم	 
ردات الفعل ال�سلبية على مقرتحاتهم واآرائهم املعاك�سة لآراء الأكرثية داخل احلزب.	 
غياب الدميقراطية الداخلية يف التنظيم احلزبي وعن املمار�سة.	 
عدم اف�ساح املجال اأمام تقدم ال�سباب �سمن الهرمية احلزبية.	 
التفاوت والتناق�ض بني ال�سعارات املعلنة واملمار�سة الفعلية للأحزاب.	 
هيمنة اأقلية حمددة على ال�سلطة داخل احلزب وتوارث املنا�سب فيه.	 

. اجلمود الفكري والعقائدي وعدم التجدد	 

6 - دوافع عدم اهتمام ال�سباب بالأحزاب

اأ�سباب خمتلفة تتقاطع  اأهتمامهم بها اإىل  بالرغم من عدم رف�س ال�سباب لفكرة الأحزاب، يع�د عدم 
بجزء منها مع الأ�سباب التي تدفع بال�سباب اإىل الإنكفاء عن العمل احلزبي:

تنظيمية	   هياكل  ذات  بالتايل  وهي  وتاأطريهم  ال�سباب  لأ�ستيعاب  موؤهلة  غري  لبنان  يف  النا�سطة  الأحزاب 
جامدة وغري دميقراطية.

ل يوجد اأحزاب تعرب عن طموحاتهم وتطلعاتهم ال�سيا�سية.	 
تعاين الأحزاب نوعًا من اجلمود الفكري والعقائدي مما يجعلها غري مغرية بالن�سبة لل�سباب.	 
تف�سيل عدم الألتزام احلزبي والبقاء على م�سافة واحدة من كافة الأحزاب.	 

 ً تف�سيل اللتزام �سمن منظمات املجتمع املدين واعتبارها اأطرًا بديلة عن الأحزاب، من حيث اأنها تعمل اأي�سا	 
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على ق�سايا املجتمع وال�ساأن العام.
تف�سيل ال�ستقللية الفكرية، لأن اللتزام يقت�سي اعتناق اأفكار ومبادئ احلزب، بينما بع�ض ال�سباب يف�سل	  

تكوين اآرائه وفقًا لقناعاته ال�سخ�سية.
عدم القتناع بجدوى الأحزاب وب�سعاراتها واأهدافها يف بلد مثل لبنان تطغى فيه الطائفية والزعامات العائلية	  

وامل�سالح اخلا�سة على امل�سلحة العامة وامل�ساركة ال�سيا�سية.
، التجارب غري الناجحة لكثري من الأحزاب وخ�سو�سًا خلل احلرب	 

7 - هل من حاجة اإىل قيام اأحزاب جديدة؟

تفاوتت اآراء ال�سباب ح�ل �سرورة قيام اأحزاب جديدة يف لبنان، بحيث اعتربوا:
. اأن هناك �سعوبة اأمام قيام اأحزاب جديدة وهي اإن قامت ف�ستف�سل	 

اإن جتدد الأحزاب الفكري والتنظيمي، يف حال ح�سوله، ينفي احلاجة اإىل قيام اأحزاب جديدة.	 
اأنه ل حاجة اإىل قيام اأحزاب �سبابية، اأو اأحزاب قائمة على فئة ال�سباب العمرية، بل هناك حاجة اإىل اإعطاء	  

دور اأكرب لل�سباب داخل الأحزاب.

يف النهاية، يبقى ال�سوؤال عن حاجة ال�سباب اإىل هكذا دليل عن »ال�سباب والأحزاب«. فاأجمع ال�سباب على �سرورة وجود 
هكذا دليل، لكن كان لكٍل منهم ملحظاته. فمنهم من اأعاد اأهميته لكونه �سي�سكل دليًل لعناوين كافة الأحزاب. ومنهم 
من �سكك مبدى مو�سوعيته من ناحية امل�سمون. يف حني اعترب البع�ض الآخر اأن الدليل �سيكون مفيدًا من الناحية الرتبوية. 
لكن كان هناك اإجماع على اإن هكذا دليل يجب اأن يكون مو�سوعيًا. نلحظ من كل ما تقدم اأن اآراء ال�سباب حول التجربة 
احلزبية تتمتع باملو�سوعية والدقة. فا�ستطاعوا من خلل تقييمهم اأن يحددوا مكامن اخللل داخل املوؤ�س�سات احلزبية يف 
لبنان، واقرتاح الآليات الف�سلى واملمار�سات ال�سليمة التي من �ساأنها تعزيز دور الأحزاب كموؤ�س�سات دميقراطية داخل 

املجتمع. 
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ثانيًا:   ملحظات ح�ل الدميقراطية الداخلية 
والربنامج والبناء التنظيمي للأحزاب  

اإ�سافًة اإىل ما تقدم، ميكننا احلديث عن اأحزاب دميقراطية، حني متار�ض هذه الأحزاب الدميقراطية يف داخلها. فتحرتم 
القرارات  اتخاذ  يف  الأع�ساء  م�ساركة  اأمام  املجال  وتف�سح  لقيادييها،  الدوري  التجديد  اإىل  وت�سعى  الداخلية،  اأنظمتها 
املهمة وحتديد التوجهات العامة عرب اآليات داخلية وا�سحة، اإ�سافًة اإىل ت�سكيل هيئات وجلان متخ�س�سة تعنى مبلفات 
وموا�سيع حمددة. كما ميكننا احلديث عن اأحزاب دميقراطية حني تخ�سع هذه الأحزاب اإىل مبداأ ال�سفافية واملحا�سبة 
وتوؤمن الآليات والهيئات الداخلية الكفيلة بتحقيق ذلك، فتك�سف، على �سبيل املثال، عن كافة م�سادر متويلها ومداخيلها. 
وتكون الأحزاب دميقراطية حني ي�سجع قياديوها قيام عملية نقد داخلية وذاتية، ويكون للأع�ساء القدرة على مناق�سة 
�سيا�سة احلزب وتوجهاته وخططه، واإعطائهم اإمكانية العرتا�ض، واحرتام تعددية الأفكار والآراء والتنوع داخل احلزب. 
وحني ينظر قادة احلزب اإىل الأع�ساء كاأفراد م�ستقلني باآرائهم واأفكارهم ولي�ض كجماعة تابعة وم�سريڤة. وحني ُي�سمح 
للع�سو بال�ستقالة من احلزب �ساعة ما ي�ساء. وحني تكون الأحزاب مكانًا للتن�سئة الجتماعية وال�سيا�سية، ت�سودها ثقافة 
الدميقراطية مفهومًا وممار�سًة، فتقبل الآخر، وتقبل وجود غريها من الأحزاب، اعتقادًا منها بالتعددية احلزبية مبا هي 

�سرورة اأ�سا�سية لتطور املجتمع وتقدمه.
اإ�سافًة  كما ميكننا احلديث عن الأحزاب يف نظام دميقراطي، حني متتلك الأحزاب، على م�ستوى حركتها اخلارجية، 
اإىل حرية التاأ�سي�ض والعمل، القدرة على تقدمي مر�سحني بكل حرية اإىل كافة املنا�سب ال�سيا�سية والنتخابية، وحني يكون 
للأحزاب القدرة على تغيري احلكام وتغيري ال�سيا�سات العامة بوا�سطة النتخابات وباآليات دميقراطية �سلمية، وحني يكون 
لديها القدرة على املراقبة واملحا�سبة ب�سكل علني، بوا�سطة و�سائل اإعلمها اأو من خلل الإعلم الر�سمي اأو اخلا�ض... 

الخ.
من هنا، ميكن لأٍي كان اأن يتن�سب اإىل احلزب الذي يريد ب�سكل طوعي واختياري، اأو اأن ين�سئ حزبًا مع من ي�ساء واإعطاءه 
الهوية التي يريدها، وهذا حق يكفله الد�ستور اللبناين �سمن اأحكام القانون و�سرعة حقوق الإن�سان، كما ورد �سابقًا. قد 
الذي  الإيديولوجي،  التوجه  اإىل  فاإ�سافًة  الخ.  علمانيًا...  اأو  دينيًا  ا�سرتاكيًا،  اأو  ليرباليًا  ي�ساريًا،  اأو  يكون احلزب مينيًا 
يحدد نظرة احلزب اإىل املجتمع وم�سروعه لتطويره ولإدارة احلياة الوطنية العامة، يبقى الربنامج هو الأ�سا�ض يف قيام 
اأي حزب �سيا�سي. الربنامج يج�سد امل�سروع الذي و�سع للمجتمع، ويحدد اأولويات احلزب يف كافة ميادين احلياة العامة، 
ويعر�ض امل�ساكل والعقبات الواجب حلها اأو تخطيها انطلقًا من خطة عمل منهجية، واآليات تنفيذ عقلنية وفقًا جلدول 
زمني حمدد ولتوزيع للمهام ارتكازًا على خربات واخت�سا�سات الأع�ساء واملحازبني. كما يوؤمن الربنامج اأي�سًا التما�سك 

الفكري للحزب خلل املتغريات والتحولت املف�سلية، والتما�سك البنيوي ويف اأوقات الأزمات.
مع  الأخ�ض  على  بل  ومبادئه،  احلزب  فكر  مع  فقط  لي�ض  ليتما�سى  للحزب  واملوؤ�س�ساتي  التنظيمي  البناء  ياأتي  وعليه 
لآليات حرة  وفقًا  وتطبيقها  النتخابية  واملواعيد  الداخلية  الأنظمة  فالتاأكيد على احرتام  برنامج احلزب وخطة عمله. 
ونزيهة، واإقامة املوؤمترات واملناق�سة الدائمة والدورية للأهداف والطروحات، والربامج وتطويرها وتعديلها، وتفعيل دور 
الأع�ساء واإيجاد الأطر املنا�سبة مل�ساركتهم الدائمة يف اأن�سطة احلزب، ت�ساهم جميعها يف تطوير البناء التنظيمي والأداء 

الدميقراطي للحزب ومواكبة احلزب للتطور وملتطلبات الع�سر.

يف اخلتام، ل يهدف هذا العمل اإىل اإعطاء تو�سيات لل�سباب حول اأي من الأحزاب هو الأمثل اأو الأف�سل اأو الأ�سح. فاإذا 
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كان الهدف هو تعزيز الدميقراطية داخل املجتمع والنظام ال�سيا�سي واملوؤ�س�سات التمثيلية يف لبنان من خلل الأحزاب 
ال�سيا�سية، ميكن يف هذه احلالة حث ال�سباب وتو�سيتهم بان�ساء اأحزاب دميقراطية، حترتم الدميقراطية فكرًا وممار�سًة 
اأي كان توجهها الفكري اأو العقائدي. وعليه ميكن اعتبار هذا العمل مقدمة اإىل خلق نقا�ض وحوار حول التجربة احلزبية 

يف لبنان و�سبل تطويرها من خلل م�ساركة ال�سباب. وهو بالتايل منفتح على كل نقد واقرتاح.
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التعريفات الأ�سا�سية
اأحزاب الي�سار: "هي الأحزاب التي ترتكز مفاهيمها الأ�سا�سية على ق�سايا التوزيع العادل للرثوة وال�سلطة يف املجتمع، 

واحلر�ض على حتقيق امل�ساواة والعدالة يف اأو�ساط املواطنني دومنا ا�ستثناء" )ِغِدنز، 5002، 384(.

يف  والتطرف  التقليدية  القيم  على  احلفاظ  اإىل  متيل  التي  املحافظة  التوجهات  ذات  الأحزاب  اأحزاب اليمني: "هي 
اإثنية خا�سة تت�سم مبا ي�سبه ال�ستعلء والرغبة يف اإق�ساء  متييز الطابع الوطني ملجتمع ما مع وجود نزعة 

جماعات اإثنية معينة" )ِغِدنز، 5002، 384(.

الإثنّية: "القيم واملعاير الثقافية التي متيز اأع�ساء جماعة ما عن جماعة اأخرى. وتت�سم اجلماعة الإثنّية بوعي اأفرادها 
واإدراكهم لهوية ثقافية واحدة تف�سلهم عن اجلماعات الأخرى املحيطة بهم. وتقرتن الفروق الإثنّية يف جميع 
تقوم  اأكرث حدة عندما  النق�سامات  وتكون هذه  املادية.  والرثوة  القوة  توزيع  بالتباين يف  تقريبَا  املجتمعات 

الفروق الإثنّية على اأ�س�ض عرقية" )ِغِدنز، 5002، 637(.

الأيدي�ل�جيا: "منظومة من املعتقدات والأفكار امل�سرتكة التي تربر م�سالح اجلماعات املهيمنة يف املجتمع. وتوجد 
بني  امل�ساواة  وعدم  للتفاوت  منهجية  اأن�ساق  وترت�سخ  فيها  تقوم  التي  املجتمعات  جميع  يف  الأيديولوجيات 
اإىل  الأيديولوجية  النظم  ت�سعى  اإذ  القوة  مبفهوم  وثيقًا  ارتباطًا  الأيديولوجيا  مفهوم  ويرتبط  اجلماعات. 
اإ�سفاء ال�سرعية على تباين القوة بني اجلماعات وتفاوتها" )ِغِدنز، 5002، 937-047(. الأيديولوجيا هي 
العتقاد مبنظومة متكاملة لتف�سري املجتمع والعامل، وهي متعددة وخمتلفة ل تنتمي اإىل اعتقاد واحد. على 
تغيريه؛  دون  معه  والتكيف  اإتباعه  الإن�سان  على  طبيعي  بنظام  تعتقد  املحافظة  الأيديولوجيا  املثال،  �سبيل 
الأيديولوجيا الديكتاتورية توؤمن ب�سخ�ض يج�سد اجلماعة وهو م�سدر كل ال�سلطات )هتلر، �ستالني، جمال 
عبد النا�سر(؛ الأيديولوجيا القومية تعتقد باأولوية الأمة؛ الأيديولوجيا الليربالية تعتقد باأولوية الفرد �سمن 
اإطار الدولة التي ت�سمح له بتحقيق ذاته على كافة ال�سعد وامليادين؛ الأيديولوجيا ال�سرتاكية تعتقد مبجتمع 
 ،4991 ،Hermet, Badie, Birnbaum, Braud( يزاوج بني امللكية اجلماعية واحلريات الفردية

.)421-321

الجتماعية،  والقيم  باملعايري  وعيًا  الأطفال  خللها  من  يطور  التي  الجتماعية  "العمليات  الجتماعية:  التن�سئة 
ويكونون اإح�سا�سًا مميزًا بالذات. وعلى الرغم من اأن عمليات التن�سئة الجتماعية تكت�سب اأهمية خا�سة خلل 
الأطوار الأوىل للطفولة املبكرة ومرحلة الطفولة املتاأخرة، اإل اأنها تتوا�سل بدرجة ما على مدار احلياة. ولي�ض 
هناك كائنات ب�سرية مع�سومة من ردود فعل الآخرين املحيطني بهم، وتدفعهم ردود الأفعال اإىل التعديل من 

�سلوكهم يف مراحل دورة احلياة كافة" )ِغِدنز، 5002، 447(.

الث�رة: "عملية تغيري �سيا�سي تنطوي على تعبئة احلركات الجتماعية اجلماهريية، التي تف�سي – من خلل ا�ستخدام 
نظرًا  النقلب،  عن  الثورة  وتختلف  جديدة.  حكومة  وت�سكيل  القائم  النظام  قلب  يف  النجاح  – اإىل  القوة 
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لأنها تنطوي على حركة جماهريية، وحدوث تغيريات جوهرية يف النظام ال�سيا�سي مبجمله، وي�سري م�سطلح 
النقلب اإىل ال�ستيلء ال�سلطة با�ستخدام ال�سلح من قبل اأفراد يحلون بعد ذلك مكان القادة ال�سيا�سيني، 
دون اأن يحدثوا تغيريًا راديكاليًا يف نظام احلكم. كما ميكن اأي�سًا التفرقة ما بني الثورات وحركات التمرد 
التي تنطوي على حتدي ال�سلطات ال�سيا�سية القائمة، ولكنها اأي�سًا تهدف اإىل تغيري الأ�سخا�ض اأكرث من جمرد 
اإحداث حتولت يف البناء ال�سيا�سي بحد ذاته" )ِغِدنز، 5002، 647(. الثورة تعني اإحداث حتول عميق و�سامل 
يف الأ�س�ض الجتماعية لبلد معني واإقامة نظام اجتماعي جديد. والثورة قد حتدث داخل قطاع حمدد �سمن 

املجتمع: الثورة ال�سناعية؛ الثورة اخل�سراء؛ الثورة الثقافية؛ الثورة يف املعتقدات... الخ.

اأو  التغري الجتماعي  ال�سعي لتحقيق عملية  الذين ينخرطون يف  النا�ض  "جماعة كبرية من  احلركات الجتماعية: 
تواجه  التي  املتقلبة  املخاطر  على  ردًا  ظهرت  فقد  اجلديدة  الجتماعية  احلركات  اأما  وجهها.  يف  الوقوف 
املجتمعات الب�سرية. وت�سم هذه التيارات احلركات الن�سوية والبيئية وتلك امل�سادة للأ�سلحة الدمار النووية 
للعوملة. وتختلف عن غريها من احلركات  املعادية  والتظاهرات  املعدلة جينيًا،  الأغذية  والحتجاجات على 
اأنها ت�ستمد  اإنها ت�سن حملتها من اأجل ق�سية واحدة ولتحقيق اأهداف غري مادية، كما  الجتماعية، حيث 

الدعم وامل�ساندة من جميع الطبقات" )ِغِدنز، 5002، 847(.

الأنظمة الت�سلطية: هي الأنظمة التي تعطي الأولوية اإىل احتياجات النظام، وحتديدًا اإىل اجلماعة احلاكمة وتقدم 
اأق�سى  اإىل  والعامة  ال�سيا�سية  ال�سوؤون  املواطنني يف  م�ساركة  املواطنني، وحتد من  على م�سالح  م�ساحلها 
الدرجات، حيث تقت�سر م�ساركتهم، يف حال مل تلغ كليًا، على التجديد لل�سلطة احلاكمة، جمموعة كانت اأم 

�سخ�ض، من خلل انتخابات �سورية غري تناف�سية.

الطبقة: متثل الطبقة جمموعة من النا�ض ي�سرتكون يف اأن لهم نف�ض امل�ستوى املعي�سي ومنط العي�ض وامللكية، ولديهم 
ال�سعور بالنتماء امل�سرتك. ال�سراع الطبقي هو التعبري عن املادية التاريخية التي وفقها تاريخ الإن�سانية لي�ض 
�سوى تاريخ ال�سراع بني الذين ميلكون و�سائل الإنتاج والرثوة وال�سلطة وبني الذي ل ميلكون �سوى قوة عملهم. 

ويفرت�ض بهذا ال�سراع اأن ينتهي بفوز الربوليتاريا )فئة العمال والفلحني( على الطبقة الربجوازية.

اجلماعة الأقلية: هي "جماعة تعي�ض مع غريها من اجلماعات يف نف�ض املجتمع، ولكنها تختلف عن غريها يف اأحد 
العرقية؛ وت�سعر  ال�سللة  اأو  القومي،  اأو الأ�سل  اأو الدين واملذهب،  اللغة والثقافة،  – مثل  املتغريات الرثية 
اجلماعة نف�سها اأو اجلماعات املتعاي�سة معها باأهمية هذا الختلف؛ وترتب عليه نتائج �سلوكية ملمو�سة مثل 
التفرقة يف التعامل اليومي اأو يف احلقوق والواجبات العامة" )اإبراهيم، 8891، 82(. يطرح ذلك اإ�سكالية 
املحافظة على حقوق الأقليات والأطر القانونية التي حتميها والتي حتدد اآليات اإدارة �سوؤونها اخلا�سة �سمن 

اإدماجها يف املجتمع ب�سكل عام مع املحافظة على وحدة الدولة و�سيادتها.

النظام الت�افقي اأو الدميقراطية الت�افقية: يعترب من احد اأ�سكال تنظيم املجتمعات التعددية واملنق�سمة لغويًا اأو 
عرقيًا اأو دينيًا اأو اإثنيًا اأو ثقافيًا، بهدف �سمان م�ساركة كافة الأق�سام اأو الأقليات يف احلكم وعدم هيمنة اأي 
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اأكرثية على املجموعات الأقلوية. و�سع اآرنت ليبهارت اأربع عنا�سر تقوم عليها الدميقراطية التوافقية: احلكم 
التعددي؛  ال�سيا�سية املمثلة جلميع فئات املجتمع  اأي حكومة ائتلفية، من النخب  من خلل ائتلف وا�سع، 
الن�سبي  التوزيع  اعتماد  املرتا�سية؛  الغلبية  حكم  اأو  م�ساحلها،  حماية  �سبيل  يف  للأقليات  املتبادل  الفيتو 
للتمثيل ال�سيا�سي وللتعينات يف جمالت اخلدمات املدنية وتخ�سي�ض الأموال واملوارد العامة؛ درجة عالية من 

احلكم الذاتي لكل فئة يف اإدارة �سوؤونها الداخلية اخلا�سة )ليبهارت، 6002، 53(. 

النظام الأ�سا�سي حلزب اأو جلمعية: "هو النظام التاأ�سي�سي، اأو العقد الذي يعرب عن التقاء م�سيئات املوؤ�س�سني حول 
فكرة اجلمعية )اأو احلزب( واأهدافها وخطوطها العري�سة" )بارود، 4002، 92(.

اإذا هو جنح يف تكييف ن�سو�سه مع  اأهمية خا�سة  "يكت�سب النظام الداخلي  اأو جلمعية:  النظام الداخلي حلزب 
اأهداف اجلمعية )اأو احلزب( وماهية اأن�سطتها وطريقة ممار�ستها. لذلك ينبغي اأن يتطرق النظام الداخلي 
بكل و�سوح اإىل التايل: م�ساألة الع�سوية و�سروط قبول اأع�ساء جدد؛ م�ساألة تنوع الع�سوية؛ �سلحيات الهيئة 
التمويل  اأو  الهبات  قبول  و�سروط  التمثيل  م�ساألة  اجلمعية؛  هيئات  تاأليف  م�ساألة  الإدارية؛  والهيئة  العامة 
امل�ساألة  اآلية  النتخابية؛  العملية  وتنظيم  اقرتاعًا  امل�سوؤولية  تداول  اآلية  الأع�ساء؛  وا�سرتاكات  اخلارجي 
الداخلية، فيحدد النظام اآليات الرقابة على اأعمال جمل�ض الإدارة اأو الهيئة الإدارية؛ اإدارة اأموال اجلمعية؛ 

�سلحيات كل من اإع�ساء الهيئة الإدارية؛ ... الخ" )بارود، 4002، 13-03(.
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