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I. املقدمة 

 

 األمور ليست عىل ما يرام!

إنّه لسان حال اللبنانيني مقيمني ومغرتبني، بل لسان حال املهتمني بلبنان يف مشارق األرض 

ينا. وإذا ومغاربها. وكرثة املهتمني بلبنان يفاقم مشكلته كام سرنى الحقاً، إالّ أنّه قدرنا شئنا أم أب

عرب التاريخ، فهو اليوم رضورة لتواصل عقائدهم سياّم وصل بني مصالح األمم كان لبنان عقدة 

 بعد أن اتخذ الرصاع أشكاالً وقوالب عقائدية يف العقدين األخريين.

 

األمور ليست عىل مايرام، وال مناص من التغيري. واملداخل إىل التغيري معظمها مجرّب: 

الحوار املتنقل بني الطاوالت املستديرة  أملتي هي موضوعنا اليوم، صندوقة االقرتاع ا

البلد تقسيم ولن اعترب ما هو قائم.  لنقضواملستطيلة، أو استعامل القّوة مبعنى الثورة العنفيّة 

مدخالً إىل التغيري، ليس فقط ألنني ال أرغبه وال أمتنّاه وهذا حال معظمنا، بل ألن تنفيذه يحتاج 

 التقسيم أو الكونفدراليةسم حدود الكيانات وتهجر املواطنني من ضّفة إىل ضفة. إىل حرب تر 

 إذن نتيجة محتملة للمدخل العنفي، وليس حالّ قامئاً بذاته.

 

منذ تأسيسه، ما يزال البلد منكباً عىل إذ  "الخطر ربيب لبنان". والقول مليشال شيحا. ال بأس!

هذا االنشغال ليس دليل شؤم بالرضورة، بل رمبا أمكن تلّمس مالمح كيانه ومضامينه وأدواره. و 

مجموعة طوائف  نحن عىل ما نحن عليه، واآلن وهنا:تحويله إىل مؤرش عافية وحيوية طاملا 

متفاوتة األحجام والطبائع والهوى، ويف عني عاصفة هوجاء حيث األمم كبريها وصغريها يف 

 حلبة تفاوض ملتهب عىل حصصها ومصالحها وأوزانها.

 

ال نحلم بالدولة كمرجل يذيب يف أتونه كل الطوائف واملكونات، بل بالدولة غطاءاً حاضناً يتسع 

ملكونات يظهر كل منها جامل اآلخر. لبنان النموذج كام أراده اإلمام الصدر، وهو القائل بأن الله 

لوان مام خلق "البرشية كلوحة فنيّة ذات ألوان مختلفة، يزيد من جاملها اختالف الخطوط واأل

ورشوط هذا النموذج كيام يكتمل ويستمر أن يضمن كرامة اإلنسان وحقوقه ميهد لها التكامل". 

يف الحرية والدميقراطية. تفيدنا األدبيات السائدة أن الطريق إىل ذلك هي يف النظام السيايس 

ياسية التي طية يف أبسط تعريفاتها هي املامرسة الساالحديث الذي عصبه االنتخابات. فالدميقر 

صندوقة نهم، ووسيلته إىل ذلك هي حجبها عو يقوم بها الشعب عرب محض الثقة ملمثليه 

 . االنتخاب

 

صناعية وأفضت االجتامعية الغربية التي واكبت الثورة السياقات الالدميقراطية يف  تبلور مفهوم

ة التوافقية يف لبنان الفرد وحدة االهتامم األساسية. يف حني أن الدميقرطي -إىل اعتبار اإلنسان

العديد من املحللني ويذهب  املجموعة وحدة اهتاممها األساسية.-حريصة عىل اعتبار الطائفة
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أصل العلّة، يف حني أنها الحل  -البعضبنظر  –بدعة بل هي  إىل اعتبار الدميقراطية التوافقية

ن تحني ظروف من جملة املخاضات االنتخابية، وإىل أ  البعض اآلخر ستخلصكام ي املمكن

التغيري الجذري. واملتتبع ملجريات العمليات االنتخابية يالحظ العديد من املامرسات والشوائب 

التي ال ترتبط بالرضورة بالدميقراطية التوافقية. أهمها ترصفات السياسيني وخطابهم، والرتاخي 

 العالقات الخارجية بأجهزة الدولة.  حرصيف 

 

يف حني أن  ت تضمر ترسيخ الزعامات التقليدية. االنتخابايذهب الكثريون إىل أن قوانني

هي الوسيلة الوحيدة املتاحة لتحقيق الدميقراطية سلمياً ولتطوير النظام  -نظرياً –االنتخابات 

وهنا يكمن البعد السيايس باتجاه الحداثة مبفاهيمها األساسية كالعدالة والحرية وحسن التمثيل. 

ف وملاذا نتوقّع من واضعي القانون االنتخايب أن يسطروا بأيديهم اآلخر من اإلشكالية، إذ كي

نهاية حياتهم السياسية وما يتفرع عنها من مكاسب اقتصادية واجتامعية؟ عليه، وألن اإلجابة 

املنطقية هي النفي، علينا أن نتوقع التغيري من املترضرين أي من القاعدة الشعبية وما تفرزه 

لكن! كيف لهذه القوى أن تفرز تصوراً سياسياً من خارج ثقافاتها  من قوى الضغط واالحتجاج.

حيث ما تزال العقيدة والعشرية وعقائدها؟ وكيف لنا أن ننكر أثر عالقاتنا االجتامعية الراهنة 

والعائلة واألرسة مكونات متامسكة ومتنامية يف البنى االجتامعية، بينام نستسقي بنى دستورية 

. علامً بأن هذه التصورات متّر حتامً يف الدوليةمن خارج التصورات  حديثة يصعب استجالبها

القنوات األمريكية مبا يزيد الطني بلّة ألن هذا "الخارجي" منغمس يف مشاريع إقليمية شتّى مام 

 الخارجي.-اإلقليمي واالقتصادي-الداخيل والسيايس -بني الثقايف الرتابطيفاقم من التباس 

املحيطة مبفاهيم الهوية واالنتامء والدور، وبتجلياتها يف الذهن ناهيك عن االلتباسات 

واملامرسة. كيف ميكن لإلنسان أن يكون موضوعياً يف املجال السيايس ويبقى ذاتياً يف شتى 

يف حياته األمور املجتمعية األخرى حيث ال يزال يعتمد العالقات األهلية شبكة حامية له 

 ؟ ومعاشه

 

II. اإلشكالية 

 

ه املقّدمة إىل صياغة اإلشكالية عىل النحو الذي صاغ به الجابري واحداً من أسئلته تقودنا هذ

 الكثرية:

ميكن أن تقوم الدميقراطية يف مجتمع غري مدين؟ وهل ميكن قيام مجتمع مدين بأسلوب  هل

 غري دميقراطي؟

لبنان قبل الخوض يف مالمح الحل الذي نتوخاه عرب سريورات املجتمع املدين، سنتلمس صورة 

 –نستعرض مكامن الضعف والقصور يف التجارب االنتخابية، والتي تدفعنا  ثمّ الذي نحلم به 

 إىل استبعادها من دائرة الحلول.  -عىل األقل راهناً 

تتجّلى املرتجى هو صورة لبنان ومضمون العالقة بني املواطنني وممثليهم. بتعبري آخر، 

لتجاوز املشكلة السائدة. أما الوسيلة أو اآللية  املامرساتقانون االنتخابات و املشكلة يف 
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 بحيث، فهي عرب مؤسسات املجتمع املدين وما يطوىره من عالقات مع جمهوره نحو الحل

 تفيض يف نهايات املطاف إىل تنشئة املواطن الحر واملسؤول.

 

III.  أي لبنان نريد؟  

 

لرؤيوي موىس الصدر ببالغة اإلمام ا وصفه ،لبنان الغد الذي ننشداالنتخابات ولبنان الغد. 

الفتة عندما قال: "لبنان الغد هو لبنان العدالة وتكافؤ الفرص، لبنان الواحد املتطور، لبنان 

 العريب الرسايل، لبنان اإلنسان والحضارة، لبنان الحرية والقيم". 

 

لبهيّة هذه الصورة اتعرّب الصورة يف جوهرها عن تالزم املصلحة الوطنية مبصالح املواطنني. و 

أي من مرشعي القانون  . أي أن الحّل لن يأتينا بلمسة سحرية من فوقاالنتخاباتلن ترسمها 

تحدث عىل مستوى األرسة واملدرسة والشارع واملنتج الفكري ، بل هي عملية دؤوب االنتخايب

 والفني. أي عىل مستوى املؤسسات التي نصطلح عىل تسميتها مجتمعاً مدنياً. واإلعالمي 

 

دور بإمكانها أن تلعب منظامت املجتمع املدين اللبنانية بشقيها املقيم واملهاجر  قد أننعت

مبضامني ال بّد من العبور رسيعاً عىل ما نقصده يف عوملة مواطنة مفرداتها الحقوق. و الرافعة 

 :والوطنية والحقوقعموماً، وبتجلياتها يف النقاش اللبناين حول مفاهيم السيادة  املواطنة

 

:التزام األفراد بقضايا املجتمع الكربى والتوافق عىل الهوية  وطنية واملواطنيةال -

والدور)وطنية(، وضامن املجتمع لحقوق األفراد )مواطنية(. وحسب املنطق، فإن 

املواطنية تبني وطنيّة، بينام العكس ليس صحيحاً. مثال: مل ينتج التزام الشعوب 

 مكرّمني وكرميني.العربية بقضية العرب الكربى مواطنني 

 

 :املواطنية والحقوق -

 حقوق مدنية )تساوي الجميع أمام القانون(؛ 

  حقوق سياسية )منح املوافقة عىل الحكام أو حجبها عنهم أي الرقابة

 واملساءلة(؛

  حقوق اجتامعية وثقافية )كرامة الحياة بتوفري الرفاه االجتامعي

 واالقتصادي(

 :املواطنية والواجبات -

  اطن وواجبه إطاعة القانون والتزامه دفع الرضائبمسؤولية املو 

 مسؤولية املواطن تجاه الشأن العام  واملمتلكات العامة؛ 
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o  حجب الحقوق يؤدي إىل "رعايا" وليس مواطنني ) حالة معظم املقيمني

 واملهاجرين(

o  التهرّب من الواجبات يؤدي إىل فاسدين ومفسدين )انعدام العدالة(، وقد

الصمت املتواطيء رغم كثافة املحتوى الديني يف  يتخذ التهرّب شكل

مناهجنا التعليمية وخطاب أويل األمر )املختطفون، السجناء السياسيون، الخ 

ال يجدون من يتابع قضاياهم سوى األقارب، واستشهاد الحريري هو 

االستثناء(. وقد تفىش هذا األمر وكاد يكون ثقافة.. ثقافة قوامها "الشطارة" يف 

ل فاد  للقيم وغياب املعايري وانفصام فاضح بني الخطاب ظل اختال

 واملامرسة.

 

 

IV. مضمون لبنان ودوره 

 

: هناك مدلوالت ومضامني جديدة ملفهومي القومية والعاملية: فالقومي والعاملي يف السيادة

يتالقيان، وليسا بالرضورة مرحلتني منفصلتني تتطوران باتجاهات متعاكسة. يقول د.  نامتغريّ 

يم سامل أن الدول التي تحكم نفسها بدون تبعية ألي دولة أجنبية تكاد تشّكل اقل من نصف نع

دول العامل. وأنه لو دخلت السيادة االقتصادية ضمن نطاق التعريف، فإن األكرثية الساحقة من 

دول العامل تقع خارج نطاق السيادة. ويخلص إىل أننا كمجتمع لبناين بحاجة إىل مفهوم سيايس 

د ينطلق من تحديدنا للعاملية )وليس للعوملة( عىل أنها نظام عاملي قائم عىل مبدأ جدي

التفاعل والتواصل وإثبات الذات الفردية والوطنية عىل املستوى الدويل من خالل االنخراط 

 الفاعل والبناء يف املجتمع العاملي.

 

ن الذات الوطنية عىل : ميكن الجزم بأن اللبنانيني لديهم صورة ذهنية عالوطن مفهوميف 

خلفيّة التعلّق بلبنان، بلد املنشأ، واملحمول يف أفئدة أبنائه التواقنّي إىل تظهريه و"تسويقه" 

بأبهى صورة. هناك إحساس عام بأهمية بقاء لبنان كمجتمع ورسالة وفكرة إالّ أنّه إحساس غري 

قة لألصل أو هي تشبهه من متبلور يف مرشوع متوافق عليه جامهريياً. أي أن الصورة غري مطاب

 هذه الزاوية أو تلك. املهم أن نحدد جوهر األصل ومالمحه الرئيسية.

 

مل نتفق بعد عىل تحديد واضح ملاهية لبنان ووظيفته. واالدعاء بغري ذلك لن يلغي تفاصيل 

االختالف بل يرتقي بها إىل درجة الخالف الوجودي. لعل التوافق عىل تفاصيل املايض أشّد 

ة من التوافق عىل ماهية الحارض وعىل الرؤية الجامعة للمستقبل. ولعل االستغراق يف صعوب

التفاصيل يحجب الكليّات الجامعة التي يسهل عىل اآلخرين )غري اللبنانيني( أن يحيطوا بها، 

ويتوسلوننا تلمسها والتمسك بها )اإلرشاد الرسويل، لبنان الرسالة(، بل لعّل النظام العاملي 

 لفتح صفحة الغد. Enabling contextيكون بيئة مالمئة  الجديد
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 أشبه بالتايل: لبنان كوظيفةيبدو 

يسرتيح فيه املحاربون عىل جبهات االنتاج ويقضون يف ربوعه  استجاممهو مكان  -

أياماً أو أسابيع؟ حسناً! فليكن لبنان السياحة واملشفى والجامعة واالسرتخاء،  ولنحافظ 

 اثية والطبيعية والخدمية، ولنطّورها؛عىل كل املقومات الرت 

لتكوين الشباب وتأهيلهم قبل إرسالهم إىل أسواق العمل؟ حسناً! فلنقبل  حاضنةهو  -

 هذه الوظيفة ونتهيأ لكل تبعاتها وعىل كل املستويات؛

تعقد فيها الصفقات وتدار من خاللها األموال؟ وما  وصالة تبادلهو قرص مؤمترات  -

 بسقف الشفافية والنزاهة وعدالة التوزيع؛ املانع! عىل أن يتظلل

باملعنى الذي أراده اإلمام الصدر )لبنان  ساحة تالٍق ومساحة حواروهو بالتأكيد  -

 رضورة حضارية يجب التمسك بها..( وأكد عليه اإلرشاد الرسويل.

 

عىل  إذا كان مطلبنا أن نتاميز كوطن له هويّة ومكانة بني األمم، فمن املفيد جداً أن نتوافق

بطاقة التعريف به وبوظائفه وبغاية وجوده. وأن نتوافق عىل قيمه األساسية )تعددية، تسامح، 

التي تجّسد قيمنا إجرائياً، ونعمل عىل صياغتها  Norms مشاركة، إلخ(. ثم نتوافق عىل املعايري 

 ، ونحرص عىل تطبيقها بدقة.أهمها قانون االنتخابات قوانني وترشيعات

 

 ، نالحظ أن الترشيعات الوطنيةالركن الثاين من املواطنة، أي إىل الحقوقىل وباالنتقال إ

اإلطالق والشمولية  املتعلقة بحقوق األفراد تنحو باستمرار، ويف معظم بلدان العامل، إىل

الوطنية. أي أن -مساحات التفرّد والوحدانية واملحلية والعاملية. األمر الذي  يؤدي إىل انكامش

عات واملعايري تتجه باضطراد نحو حقوق اإلنسان، كّل إنسان وأّي إنسان. وهنا مرجعية الترشي

نجزم بأن لبنان القابل للبقاء هو لبنان املواطنني، أي لبنان الحقوق. والحقوق املراد تظهريها 

وإقرارها متتد يف املكان لتطال اإلنسان مبعزل عن عقيدته وجنسه وجنسيته، ومتتد يف الزمان 

ل اإلبن والحفيد عرب صيانة البيئة واملكان وتطويرهام مبا يحفظ حقوق األجيال أيضاً لتطا

 القادمة. فامذا بإمكان اللبنانيني أن يساهموا يف هذا املجال؟

 

نستطيع التأكيد بأن لبنان بشقيه املقيم واملهاجر ميتلك معظم املدخالت )أو العنارص 

ذ مرشوعه الحضاري داخالً وخارجا. وبإمكانه عقد األساسية عىل األقل( التي ميكنه توظيفها لتنفي

رشاكة حقيقية بني مواطني الداخل ومواطني الخارج، يشكل فيها املجتمع املدين رافعة 

 التجسري بني املجموعتني:

 

 من عنارص القّوة:

نترشة، ولديها الحوافز ومتتلك املهارات اللغوية واملعلوماتية مؤهالت برشية شابة وم -

 واإلدارية؛
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تعددية ثقافية فريدة معطوفة عىل موقع جغرايف يتيحان التواصل مع األمم األخرى  -

 ولقاءها؛

عراقة يف تجربة العمل املدين وشبكة منظامت يف الداخل ويف املهاجر بإمكانها  -

تأطري اللبنانيني حيثام كانوا والتنسيق فيام بني مكوناتها من جهة ومع منظامت املجتمع 

 تشار من جهة أخرى؛املدين يف ديار االن

 ريادة يف العمل اإلعالمي إن لناحية املؤهل البرشي أو لناحية الهيكليات املأمسسة. -

 

تستطيع عنارص القّوة الذاتية تلك أن تتفاعل مع بيئة إقليمية وعاملية موءاتية كونها تشكل 

 مجموعة فرص منها:

الحضاري ونهاية  حاجة املجتمع الدويل إىل منوذج تفاعيل يتحّدى مقوالت الصدام -4

 التاريخ؛

 حاجة الجوار العريب واألفريقي إىل املهارات والكفاءات البرشية املتوافرة يف لبنان؛ -2

تراجع أدوار الحكومات يف العمليات التنموية ملصلحة املنظامت غري الحكومية  -3

واملجتمع املدين عموماً، وهذا املعطى يوفر مجاالت عمل واسعة تغطيها منظامت 

املدين يف غري مكان. واألخرية لديها هامش تحرّك أوسع بكثري من هامش املجتمع 

الحكومات، وما يشوبها من املحّدات واالرتباطات التي تكبّل عملها وتحد من فاعليته 

 داخالً وخارجا؛

وتقنيات االتصال أخرياً، تشّكل ثروة هائلة مبا تؤمنه من قنوات فعالة للتشبيك  -1

 والتنسيق.

 

 

V. واملامرسة الدميقراطية االنتخايب ..يف القانون: 

 

هل ميكن آللية االنتخابات أن توصل نواباً قادرين عىل اإلسهام يف هذا اللبنان الذي نتوخى؟ 

وما هي املعوقات البنيوية واإلجرائية التي حالت وتحول دون تشكيل ندوة برملانية تأخذ عىل 

 عاتقها مهّمة التغيري املرتجى؟

 

جوهرها عىل مبدأ صحة التمثيل )أي صوت واحد للشخص الواحد(،  تقوم الدميقراطية يف

وعىل مبدأ تكافؤ الفرص أمام املواطنني. والقوانني االنتخابية عرب تاريخ لبنان مل تفلح يف 

بينام رجالها واحد. التزام هذين املبدأين عدا عن شائبة عدم الثبات حيث لكل مرحلة قانونها 

هي املحدد للنتائج، فإن التقسيامت االنتخابية عىل اختالفها أخلّت وحيث أن الدائرة االنتخابية 

باملساواة إن عىل صعيد الناخبني أو عدد املقاعد أو العدد الذي يحتاجه النائب للوصول إىل 

، الشباب من عمر العسكرينيرشائح مهمة من حقوقها السياسية: ، كام أمعنت يف حرمان الندوة

ف أكتفي باستعراض التقسيامت مع إبداء املالحظات الجوهرية . سو ، واملهاجرين23إىل  41
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لغلبة  ة دائرة انتخابية، ونظراً الطائف الذي أوىص باعتامد املحافظعيل كّل منها: وبدءاً باتفاق 

ألرجح أن يقود اعتامدها إىل شكل من أشكال اة عىل حدة، فاللون الطائفي يف كل محافظ

يف تقريب املسافة بني الناخب  حسناتهلقضاء ورغم فدرالية الطوائف. أما عن اعتامد ا

واملرشح، فإن العديدين يرون يف أن قانون القضاء فيه قضاء عىل لبنان )د. سليم الحص(. يف 

حني أن الدائرة الفردية تنعش العائلية والعشائرية وتقيض عىل األحزاب. وتكاد الدائرة الوسطى 

ربى )أي اعتامد لبنان دائرة انتخابية واحدة( ميهد تجمع مضار كل ما سبق، بينام الدائرة الك

 الطريق نحو الفتنة والتقسيم طاملا النظام املعتمد هو األكرثي.

 

قانون االنتخاب، وباإلمكان رصد املدهش أن معظم الرموز السياسية تجاهر بامتعاضها من 

عرشات األصوات املعرتضة عىل شاشات التلفزة وغريها. مع ذلك، يتم إقراره دورة إثر دورة 

تحت مظلة "رّش ال بّد منه" مع تجهيل الفاعل وتسجيل االعرتاض بهدف التربؤ من أبّوة املولود 

ولها وقعها الثقيل عىل  ت أكادمييةليسوإلقاء اللوم عىل اآلخرين.  علامً بأن معظم تلك املثالب 

أنه  2222قانون الـ القاريء يف مضاعفات نظامنا السيايس وعىل أسلوب إدارتنا ألزماتنا. يالحظ 

وائف األخرى إىل هيمنة األكرثيات الطائفية عىل الط ؛ وأدىقّوة مهيمنة داخل كل طائفة أفرز

 إزاء القضايا الكربى كام الصغرية. الطوائف يف مواجهة بعضها البعض )الرتويكا(، كام وضع

 

جنحت االنتخابات بالدميقراطية نحو الهيمنة والتسلط من قبل الزعامء عىل املستوى األعمق، 

وحيث أن الناس عيل دين ملوكهم، فإن تنازع الزعامء يؤدي عىل كتلهم ورعاياهم سواءاً بسواء. 

. هم مل يساعد عىل تعزيز الوحدة الوطنيةفوراً إىل تنازع أتباعهم. يف حني أن تقاربهم أو تحالف

فالتحالفات االنتخابية األخرية )املستقبل واالشرتايك وحزب الله وأمل( أبقت عىل كل الخالفات 

وسال  املخيامت واملقاومة. عالوة عىل أنها عززت الكيانات الطائفية  4559السياسية حول الـ 

  وحولت الحكم إىل صفقات أو إىل مشاكسات.

 

يّب لألمل فعالً أن األحداث الجسام التي عصفت بلبنان منذ اغتيال الرئيس الحريري املخ

مل تؤد جعجع، إلخ(  الدكتور، عودة الجرنال عون، اإلفراج عن 4559)االنسحاب السوري، القرار 

إىل استخالص القضايا األساسية ومل ترتك أي أثر يذكر عىل القانون االنتخايب. أليس غريباً أن 

آالف الشباب والشابات الذين مألوا الساحات مل يجدوا لهم طريقاً إىل صندوق االقرتاع؟ مئات 

   التجمعات مل تفرز قيادياً واحداً جديداً؟وأن كل املظاهرات و 

 

تأمل بعضنا خرياً بدخول العبني جدد إىل الساحة، وتوخوا فرص التغيري اإليجايب نتيجة ذلك. 

فئة الشباب ذكرنا للتو أن ني تستدعي الكثري من التأمل والحيطة. إال أن كل فئة من هؤالء الالعب

. االقرتاعأخفقت يف إنتاج قياداتها أو يف تعديل القانون االنتخايب ملصلحة إرشاكهم يف عملية 

                                                 
  41؛ و27له وحركة أمل من أصل نائب شيعي لحزب ال 23من أصل مثانية نواب دروز، و الدميقراطييف املجلس الحايل: هناك سبعة نواب للقاء 

 نائب ماروين. 27نائب للتيار الوطني الحر من أصل  44نائب سني، و 27نائب لتيار املستقبل من أصل 
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ومل يثبت النساء تبنيهن لخيارات مغايرة أو سلوكهن سياسياً مبا يثبت فعالً أنهن مجموعة 

هن تبني سياسات تظهر أدوار ، وأّن باستطاعتهن الضغط لتهامتاميزة بخياراتها وتطلعا

. أما املنظامت غري وإسهاماتهن يف الشؤون االقتصادية واالجتامعية، كام يف الشأن العام

فإنها عجزت عن كرس الطوق الطائفي يف تركيبتها وجمهورها، ويف  -عىل غزارتها-الحكومية 

، وإىل إجراءات إدارية عابرة للمناطق والطوائف ترجمة مضامني رسالتها املجتمعية إىل برامج

 .وتنظيمية تعزز الدميقراطية واملشاركة

 

، "نصري 2221ترشين الثاين  21يقول الفضل شلق يف عدد السفري يف نقاشه حول التعددية، 

لدولة ال حكم مجتمعاً سياسياً عندما ندرك جميعاً أنه ال بّد من هذه الدولة، وعندما تصبح ا

 الدولة كذلك ال بأوهام الخصائص ريخلياً ألبنائها. بالسياسة تصاً داارجية بل حيز رضورة خ

ذاته، ينقل حمد الطفييل عن  العددالثقافية والطائفية واإلثنية". وعىل الصفحة املقابلة من 

الباحثة أليسون بايلز: "ان املشكالت تصبح أكرث سوءاً، إذا ما فرض الشكل الدميقراطي من 

الجامعات السياسية من أعىل إىل أسفل، دون فهم عميق وكاف لألحوال االجتامعية  الخارج عىل

 22قبلهام قال األب ميشال السبع )السفري عدد  والرغبات والقدرات املحلية لهذه الجامعات".

( أن "عملية تأهيل واسعة يحتاجها الشعب يك يقبل حقاً يف طباعه أن مصلحة 2221ترشين األول 

لحته. إنّه بحاجة إىل أن يتصالح مع الدولة. عندها تتفجر عطاءاته ومواهبه ضمن الدولة هي مص

أصوالً. وهذه املصالحة لن  تقاومالقطاع العام، ويصبح القطاع الخاص مجرد فرع ال جذوع 

 تتم إالّ إذا اقتنع الشعب أن السلطة هي حقاً تجسد أخالقياته ومصالحه". ،

 

تالزم املصلحة الوطنية مبصالح املواطنني كام سبق وذكرنا.  عن هذه األقوال يف فحواهاتعرّب 

دعونا نبحث يف اآلليات علنا نهتدي إىل كيفية تجاوز الخصائص الثقافية والطائفية واإلثنية، 

وإىل كيفية فهم األحوال االجتامعية والرغبات والقدرات املحلية مبنأى عن حكم الرضورة 

عىل تأهيل الشعب ليقبل يف طباعه أن مصلحة الدولة هي  الخارجي، وإىل ماهية الجهة القادرة

  األجوبة عند املجتمع املدين وعربه. مصلحته.

 

VI. واملجتمع األهيلدين املجتمع امل  

 

يتكرر استعامل مفهوم املجتمع املدين يف األدبيات املعارصة ونجده غزيراً يف تقارير األمم 

يف وسائل اإلعالم، كام يستعني به السياسيون يف  املتحدة اإلمنائية وأدبياتها، ويكرث استعامله

واضح ومتوافق عليه. وهو ينطوي  تعريفه بشكلخطبهم وبياناتهم، ويجتهد األكادمييون يف 

عىل دالالت تتعدد تعدد املدارس واملشارب، وال يوفر الطأمنينة واملتانة كأدة تحليلية قياساً مبا 

واالتحادات واملنظامت الخريية والتنموية والتي توفره املفاهيم الكالسيكية مثل األحزاب 

لكنّه يلقى رواجاً سياّم وأنه يستدعي  تساعد أكرث يف تحليل الوقائع امللموسة لكل مجتمع.

 مفاهيم متالزمة معه وجذابة، مثل الحّرية والدميقراطية والعقد االجتامعي واملواطنة وغريها.
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يدور فعالً يف واقعنا. أي ليس بالضبط ما تريده  نفهم " املجتمع املدين" عرب ارتباطاته مبا

النخب العربية أو ما تعرّب عنه يف أدبياتها، كونها تستعري الكثري من مضامني املجتمع املدين 

 كام ظهر وتجىّل وتتطور يف املجتمعات الغربية منذ الثورة الصناعية ولغاية اليوم.

 

" بأن ما تعنيه اليوم النخبة  االنرتنيت  منشورة يف موقعه عىليقول د. الجابري يف مقالة 

العرصية.. بـ "املجتمع املدين" إنها تعني به نفسها! أما الباقي، فيوضع خارج املجتمع املدين، 

مع أن هذا "الباقي" قد يحصل بواسطة آليات املجتمع املدين نفسه،..". ويتابع بأن مضمون 

" و"مجتمع رإىل تصفية "مجتمع العسك طمو تبط يف أذهاننا اليوم بالر املجتمع املدين ي

القبيلة" و"مجتمع الحزب الرائد القائد"، وبالتايل فسح املجال لقيام مجتمع املؤسسات القامئة 

عىل التعبري الدميقراطي الحر. ولو افرتضنا إجراء عمليات دميقراطية نزيهة يف معظم الدول 

غري حداثية، قوى تقع خارج  العربية، فإن القوى املرشحة للفوز هي قوى غري عرصية،

 "املجتمع املدين" كام تتصوره النخبة العرصية. هل نقبل بالدميقراطية وبنتائجها مهام كانت؟ 

 

لعّل املضمون األسايس يف املجتمع املدين هو هذا التباين الشديد يف مكوناته، والذي ال 

دنية علامنية، أي متصلة بالبنى سواء كانت ميجوز تبديده باالختزال أو بإقصاء هذه الفئة أو تلك 

الحديثة كاألحزاب والنقابات والتنظيامت التطوعية، أو كانت تقيليدية روحية مثل الدين واألثنية 

والقبيلة والعشرية والعائلة. وإذا كان الفصل جائزاً يف املجتمعات األوروبية حيث تطورت 

، فإنه ومدنّية اجتامعيةها من تشكيالت ما تالها من ثورة تكنولوجية وترافق معالثورة الصناعية و 

التشكيالت والبنى قدميها  -حواراً أو صداماً  –ال يجوز بتاتاً يف مجتمعاتنا العربية حيث تتفاعل 

وحديثها. ويف الحالة اللبنانية يبدو "التعايش" أكرث حضوراً ألسباب تكوينية )الطوائف( وجغرافية 

قعية )االنتشار اللبناين وتفاعله مع املقيمني يف البلد )نقطة تالمس واحتكاك بني الثقافات( ووا

 املنشأ(.

 

أن تضبط البنى التقليدية تحت شعار الوحدة الوطنية،  -حسب برهان غليون –تستطيع الدولة 

التكتالت الدينية والحركات الشعبية األهلية ملنظامت املجتمع  UNDPيف حني ضّمن تعريف ألـ 

حزاب السياسية والنقابات املهنية انسجاماً مع تحجيمه لدور الدولة ، إالّ أنه استبعد األ املدين

لليربالية والتقليدية لألدبيات احول تخوم املجتمع املدين تبعاً خالف  -إذن–هناك  .يف التنمية

 بالتايل: أيضاً. وميكن اختصار املضامني الخالفية وظائفهواإلسالمية، وخالف حول 

ة )رغم أنها شبكة حامية فاعلة من بطش الدولة كام من التشكيالت القرابية والعائلي -

 قسوة السوق(؛

ساعية إىل السلطة )رغم أنها تطر  برامج اجتامعية  ألنهااألحزاب السياسية  -

 واقتصادية(؛

 النقابات واالتحادات التي تحكم عضويتها رشوط معينة؛ -
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املواطنة الذي ال التشكيالت القامئة عىل أساس الدين أو اإلثنية لتناقضها مع مبدأ  -

يقوم عىل الدين أو الجنس أو العرق..) رغم أنها تسعى إىل التغيري وتدافع عن حقوق 

 جتمع وتؤمنها بفعالية مشهودة(. امل فئات واسعة من

 Secularismالحريصون عىل استبعاد هذه التشكيالت هم عادًة املتمسكون بالعلامنية 

  .روسو كام أراده Civil  ومنارصو كّل ما هومدين

 

 

، تعمل الدولة عىل حامية مصالح  John Lockeها دوفقاً ملقتضيات العقد االجتامعي كام أور 

مواطنيها أي مكّونات املجتمع املدين الذي يشّكل املنطقة العازلة بني العائلة/ املواطن )أي 

الجتامعي . ويرى سبينوزا أن املواطنة هي العقد ااملجال الخاص( والدولة )أي املجال العام(

الذي يحمي حقوق كّل فرد ويحدد واجباته. وتربز راهناّ معطيات ملحة يتصل بعضها بالسوق 

)الذي هو أيضاً مجال عام، إمنا يتحكم فيه القطاع الخاص( ويتصل البعض اآلخر بالعقد 

الكوين، أي العابر لحدود املجتمعات واألوطان، واملتمثل يف املعاهدات الدولية ومباديء 

  .اإلنسان ومقتضيات البيئة وغريهاحقوق 

 

VII. مفهومنا للمجتمع املدين 

 

وعليه، املجتمع املدين هو املجال الذي يعرّب فيه املواطنون عن حقوقهم ومسؤولياتهم 

ويرتجمون حوارهم يف صياغة العقد االجتامعي الذي يرتضون. وبهذا التعريف يتجىّل الرتابط 

لعقد االجتامعي، بل أيضاً املواطنة )الحقوق الوثيق ليس فقط بني املجتمع املدين وا

واملسؤوليات( والدميقراطية )آآلليات الحوارية املفضية إىل صياغة التعاقد ومراقبة تطبيقه 

 وتطويره(.

" )جميل هالل( يجمع بني مكونات شديدة " تشييد فكريعىل ما هو من حقل املدين املجتمع و

لفكرية والسياسية، تتنافس فيه وتتعايش.. هذه املكونات التباين وتتمثل فيه الرؤى االجتامعية وا

التمتع بالقليل من الكياسة املدنية حيال اآلخر  والتي يكفيهامنظامت املجتمع املدين هي 

املختلف حتى تتأهل لتكون عضواً يف املجتمع املدين برصف النظر عن مدى "تقليديتها" أو 

-إذن–هي  . فالجامع بينها هو قيم التسامح واملشاركة."ليرباليتها"، "روحانيتها" أو "علامنيتها"

( املعرّبة بني الدولة واملكونات األساسية )األفراد، العائلةاألطر االجتامعية الطوعية الوسيطة 

 عن قيم أعضائها ومصالحهم، وذات االهتامم بالشأن العام.

 

لك املساحة املتحركة بني بهذا نصل إىل أن املجتمع املدين هو أداة تأمل وتواصل تشري إىل ت

ري أن منظامت املجتمع املدين تشالفرد مع حيّزه العائيل الخاص وبني املجال العام. وإىل 

مفهومياً إىل كل األطر املتمتعة بالحد األدىن من التنظيم سواًء سعت إىل التغيري االجتامعي 
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لقامئة مع ما ينطوي عليه لصالح الحرية والعدالة االجتامعية، أو جهدت إلعادة إنتاج النظم ا

ذلك من تفريغ للمواطنة من قيمها األساسية تحت مسميات الحفاظ عىل الرتاث والخصوصية 

 والتعامل مع املواطنني كرعايا أو كأتباع لعشرية أو طائفة أو فئة.

 

ما مييىز منظامت املجتمع املدين عن بعضها البعض هو شكل ومضمون العالقة التي 

. وإذا كانت الدولة تتعامل مع الجمهور وفق إجراءات وقواعد مقننة )عالقة اتقيمها مع جمهوره

تعاقدية(، وإذا كان السوق يتعامل مع الجمهور كزبون وفق إمكانية تبادل سلعة أو خدمة )عالقة 

اقتصادية(، فإن منظامت املجتمع املدين تتاميز مبقدار ما تتسع عالقاتها مع جمهورها -تجارية

ها يف تنظيم نفسه ويف ر محوره االقتناع، أي من موقع الحرص عىل إرشاك جمهو  بالتفاعل الذي

أن تدخل منظامت املجتمع  -والحالة كذلك–الدفاع عن حقوقه وتأمني احتياجاته. والطبيعي 

ليس جسامً  -أساساً  –املدين مع بعضها البعض يف عالقات تنسيق وتنافس ورصاع. فاملجتمع 

. بل إّن خصائص النظام السيايس ال تتحدد بعدد املنظامت تجانسموحداً، وال الدولة جسم م

املدنية أو وظائفها بل بالعالقة بني مراكز القوى يف املجتمع وموازينها. ويف الحالة اللبنانية 

تتعايش القوى االقتصادية )الحداثية باملفهوم الليربايل( مع القوى العقائدية سواء كانت 

ليست ة. سياّم وأن "الوطنية" عىل ما هي من شعور بالهوية واالنتامء أيدولوجيا دينية أم علامني

معيقة للتقّدم نحو إحقاق الحقوق  إىل عقيدةفخ التقوقع، فتتحّول إىل  مبنأى عن االنزالق

 وإرساء العدالة . 

 

VIII.  الغدنافذة عّل 

 

 التالية: خالصتنا هي

الوطن  –عىل فرادة النموذج مرّده إىل أن شّدة تركيزنا  اً حقيقي اً لبنان تهديديواجه  -

 اللبناين ضيّعت حقوق املواطنني. منهم من هجر ومنهم من ينتظر؛

الدمج بني السياسة واإلدارة خطيئة كربى تحارب املواطنني يف رزقهم وكرامتهم  -

 ما قاله الرئيس ألفريد نقاش:  هنا . ونستعيدومستقبلهم

"Redressez l'administration et la politique perdra de sa virulence"  

 أي "أصلحوا اإلدارة، تربأ السياسة من مثالبها"؛

 .منظامت املجتمع املدين اللبناين هي واقع موجود بالفعل حيثام تواجد اللبنانيون -

تبعاً للظروف التاريخية والدميغرافية مجتمعهم املدين يتفاوت حضوراً وفعالية 

، ضمن التحوالت الدميقراطيةخذ أشكالها تدريجياً املنظامت اللبنانية تت، إالّ أن واألمنية

 أي أنها تتعلّم الدميقراطية وإن بظروف قاسية؛

 

 عليه، نويص بالتايل:
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إحساسها املدين وشعورها باملواطنية من  املجتمع املدين أن تغذيمنظامت عىل  -

ن حاجتها إىل التعاو عن سعيها خلف مواردها، و  الناجم عناملخاض العسري  ذاكخالل 

 والتفاعل ملواجهة التحديات املاثلة؛

 

العالقة الدميقراطية التي يفرتض أن تقيمها منظامت املجتمع املدين مع مبا أن  -

، فإننا نتوخى أن تتحّول هذه نقطة الضوء التي تقود إىل آخر النفق هيجمهورها 

، املنظامت إىل مختربات مستدمية لتعليم القيم واملفاهيم واألدوات الدميقراطية

 ؛ولنرشها وتجذيرها وصوالً إىل ثقافة الدميقراطية

 

لديهم سجل يف إطالق مبادرات ميدانية ملموسة  ، وغريهم،الداعون إىل هذه الندوة -

ومؤثرة. تهدف هذه  املبادرات إىل توسيع مساحة املشرتك بني مكونات املجتمع 

 نّاع الغد.للبناين، والتجسري بني هذه املكونات مع تركيز خاص عىل الشباب، صا

 واملأمول أن تتوسع رقعة هذه املبادرات ويتعّمق تأثريها؛

 

التحّول نحو الدميقراطية الصحيحة الشاملة عملية طويلة ومعقدة ومتداخلة، فإىل  -

الحرية هناك بُعد الطأمنينة. الطأمنينة عىل العمل والدخل والصحة واألمن وفرص 

كرامة اإلنسان ومتالزمة مع الحريات تحقيق الذات، وهي رشوط تنموية تتصل مبارشة ب

الدعوة ملحة إىل  السياسية واملدنية. إذ ال معنى للحرية بدون اإلحساس بالطأمنينة.

نحت سياسات اجتامعية واقتصادية متكاملة تحفظ حق اإلنسان يف األمن الغذايئ 

 والصحي والوظيفي، وتزرع فيه قيم املشاركة والحوار وااللتزام.
 

IX. الخامتة 
 

مبقطع من رسالة أعدها الزعيم كامل جنبالط يف منتصف األربعينات تحت عنوان  أختم

"رسالتي كنائب" والتي افتتحت الندوة اللبنانية نشاطاتها بها. يقول نقالً عن األستاذ ايرون 

الكسندر: "أما الدستور االنجليزي فإنه يدع كل جيل حراً يف أن يرشع لنفسه. ذلك أن اإلنجليز 

ألن يثقوا باألجيال املقبلة. والحق أن الدستور الربيطاين كله تسوده رو  الثقة  عىل استعداد

والحرية، بينام تلك الدساتري الجامدة قد أملتها رو  الريبة والخوف. وأعتقد أن الريبة والخوف 

وللتذكري، فإنه ال يوجد دستور  من املباديء املرذولة التي ال تصلح ألن تقوم عليها الدساتري".

 توب يف بريطانيا.مك
 

هو ما نحتاجه لبناء لبنان الغد األزمة عندنا هي بحق أزمة نفوس قبل أن تكون أزمة نصوص. 

 القليل من الريبة والكثري من الثقة. الثقة بأنفسنا وباآلخر.

 

 وشكراً.
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 املراجعقامئة 

______________ 

 

 سيّدة اللويزة يف معرض ندوة بعنوانتتضمن هذه الورقة مقاطع من مداخلة سبق يل تقدميها يف جامعة 

"مقيمون ومغرتبون معاً للبنان جديد ولجيل جديد"، تنظيم مركز دراسات االنتشار اللبناين بالتعاون مع 

 .2225أيار  5الحكومة الطالبية، يف 

 

 كام متّت استشارة املراجع التالية:

، مؤسسة 2222ش عمل انعقدت أواخر الواقع واملمكن يف املامرسة الدميقراطية اللبنانية، وقائع ور  -

 ؛2223فريدريش إيربت ومعهد العلوم االجتامعية يف الجامعة اللبنانية واالتحاد األورويب، 

 ، املركز اللبناين للدراسات،يف خضم التحوالت املحلية واإلقليمية 2225االنتخابات النيابية يف لبنان  -

 ؛2227

 ؛2222اإلعادة والتغيري، املركز اللبناين للدراسات، بني  2222االنتخابات اللبنانية يف لبنان  -

 ؛4991وأزمة الدميقراطية يف لبنان، املركز اللبناين للدرسات،  4992االنتخابات النيابية  -

بعض املقاالت املنشورة عىل شبكة املعلومات، أهمها "ال يكفي انهيار النظم الشمولية لوالدة  -

تكون االنتخابات دميقراطية" لعبد الفتا  مايض؛ "جذور دميقراطية عربية" لربهان غليون؛ "متى 

الدميقراطية الحديثة" ملايكل مندلباوم. إضافة إىل مقاالت منشورة يف الصحافة املحلية وأشري إليها 

 يف منت النص.

 


