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لأهدن!د!بي!اقف!ب!

لج!ه!اتا!االاحزابملأل!م:لملفم!ة-ا

بتمدداسمالعافيوألجممياتالاحزابوتتصوعئتمدد

جيلوسيوالسومفهومهاحسب،لانها،وجودهالممبررات

إت،سمنامحموعةوعياًولتحصرإنتيجةتأتى،الشامل

المنصرنانيالتءديديم!نيهذا.ممصنةمشكلةبوجود

اولا:هماالجمم!يةاوالحزبلنشوءالضرورينالالساسيين

اما.المشكلةل!رهالوعيوجودوثانيا،المشكلةوجود

نوغيةتجللى،قففيتوونوعياتهاوالجمعيلت.الاحزابعدد

الج!اهـ4عندأتوعيودرجةجهةمنالمشكلةوضخامة

هذهورثانطلملأف،1.اخرىجهةمنالمشكلةلهذهالمعنية

الاح!----زابئبانكيدالتلتستطيعالنظريةالزاويمة

رتج،البشرالمجتمعاتلكلحتميةنتيجةهيلموالجمميات

دوص-اطلعةوالشالمتقدمة1الحضاريةالمجتصماتخاصة

الصإصكريالءممصدعلىكذلك.والاكملفضلالانحو

فيوجوده،أت.مبرروالجمميات!ابالاحزتفقرالبحت

4أوالطوليالمحتهماتفيالاولى.لهماثاور.لافقطحالين

حقوقهعندهافجمدركالكمالدرجهالانسانلبلغحيث

منصصوولياتعليهبماتملقائيايقومثمومنواجباتهويمي

ورذارونمجتمعاان.اخرىبكلمة.الاكملالوجهعلى

إكمالامر-بةالىفيهتوصلقدالانسانانيصيالنوع

مياتابوالجهألاحزع!نلصثعندلأئذفيصستغني،الاجتماعي

تقومالت!يالحضارلةاتم!ثسساتكلعنبلفحسب

التيالاخرىالنظريةالالةا!ا.معينةمجتمعيةبوظائف

عكسىفهيوالجمعياتالاحزابمنالخياةفيهاتخلو

حماهـيتالاسالوعيعندمالتهدم،ايتمامماالاولىالحالة

مستوىالى،يخحدربحبثالبدائيةمنويكونالالسانعند

،لانقعيةوالبصتايضاالحالةوهذه.الدنيانات!2الحيوا

ئييمضذالجداالمسىتوىهذافوقارتفعمهيةالبشرالمجتمعا.ن

إرتفعالاولىالحالةفياننرىوهكذا.طويملزمن

الصفر،الىالمثعاكلنسبةؤتهبطالكمالدرجةالىالوعي
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ينعدمحيث،المثانبةالحالةفيالابسةتنمكسبيخما!

.4ثافيجهةمنالساكلوتكثرجهـةمنالوير

جإصعالاحزاب؟كانتاذاعماهف،لالتسماؤمنبد،

أنجبالتياالاحزابانموعيةهيلموروللمهـجتمعضروربة

يمكناهـؤألهذاعلى.البموأبان.-بعرتلاآوتشجع

:يلىيبمالخصىان

كلحزب،انالنظريةالناحيةمن،ؤيهشكلامما

!نممينةفئةوارادةراىعنيعبرمامجتمعايفي

مقدلصثحقهوالتعبيروهذا،مع-ت،مشكا-4حولالناس

تافهة.آلمشكلةنظزز-،فيكانتمهـ!االمواطنينلكل

عد.ممنفضلادائ!،يبقىالشعبيرانلعتبرلاتنماهذا

هذهعندالعامالرأيإ"نمد.ا.مسوىي!يلاالذىرالتعص-

امامودىهلةرحبةإقالطرأفساحورالناليالضاسىءنالفئة

إلمالععنهعبرماوهذا.(الاوليغارشية)الفئويألتحكم

زابالاحس"كتابهفيمايكلزروبرتالاجتفاعيالالمداني

ليغارشيةالاوللنزعلت،لوجيةسوسيودراسظ:السيالسية

أقانورا"كلنيتحدت،وؤجه"الحديثة4الديمقرأطبفي

(+ا!ا*!طأهاهألأياء3،9لةتلاوإيغارشب-الحديدي

ماالعالرأيوضعفا.لتمبيرمانمداانخلاصض"آذيا

منفاوخو،لذلك.الفئوىكمصالتالىحضهـ،يانليؤد

منمضاعفاتعهـنهاينتجوصااللامباليةالظاهرةهذهيةتقو

بإ،الصزوجودمرةالفنفضلانف،القولالىنسارع

دائمايبقىالتعبيروجودلان،انمدامهاعاى،حزبااي

اختلافعلى،المعبرةالفئةنفوسف"ي.عدص"صنافضل

نوعيةكانتو!ا،الاقلعلىثورإ-ةبدذور،مستوياتهـ-،

منشيبءهواليهنحتاجماكلفان،البذورهذه

سبيلفيبناءةثورةألىهذهلتزرثلاخثقيفواالتشذيب

ف،قلواًللاممبرةا.نلامنالإص"إصازيةاادفئةأما.المجتمع

الانانيةسوىتجسدلاانهاعنهالقولهاننستطيعما



عابرةمدفي"بمظاهرا)معةهذهتلبستمهما،الفردية

جذابة.فياسفيةوف!ذلكات

ثمبمنالان!!بمااللحزبركطاالننمطببم11اهالمية-أ

ومعفىاللاحزابالالساسسصماألمفهومشرحناانبغد

،نوجزالنظريةادتإحيةمنالمعنيةللمجتمعاتا"هـسبةباهذه

.كلبت،نبلد،في.ننظيمهاوضرورةإلاحزاب3هذاهمية

الغقديوخاصة،الجزبيالعملتنظيمأن،اولا

أخصابالحباةفيرعيدحدالىيسهمانشأنهمن،منه

ضوء-صالموياالعلملسياسيابالففروانمائهاالسياسصية

ذؤكدأننا.الرحيصةالسمبإسيةالبهلوانياتعنوالبعيد

يعودالبلدهذأفيإسياسيأأنحما،هـالمستوىانعلى

ر!--"ممامناذعقديةالاحزابحرهـ،نالىاغلبيضولفي

مثرء"الابوابتركمم،وهذا،آلميدانهدافيحقوقها

ال!لممبحرمةتأخذلمانتيالفيالىيةالتجارةحريةامام

و!لحنىلعقدياالصراعباهمبةتعترثولنمالسياسي

.المأساةالكارثةآلىالهاويةنحو7أذسعرعاللبت،نيالقطار

ممالبت،نفيالعقديالحزبيالعملأعتمادان،ثانيا

أليه!لماي!فتقراللذرنالديمقراطيينوالعملرالفكيرسخ

ديمقراطيبلد)!بنانانيعتقدمنمنخطىء.اتحاليلبنان

رشهةالماأ.ن.الديمقراطيةلحرية،1يتمتعللبنانياوان

اءانتق-علىانالافقدرةفيهيالحقة4الديمقلمراط-

هوان؟هذا.الامر)نرماذاواسقاطهموزوجيهه!راؤساذه

ا!جوهراهذامننحنف،يسن،والديمقراطيةالحريةجوهر

كلنا؟المزءومةالحزيةهذهمنزحنوا/-نالديمقرا!ي

لات5--ال!إمنمجموعةبيدهيتبنانامقدراتاننعلم

احهامصاالاتممثللاوالتيوالعائليةوالاقتصاديةالطائفية

المجدسعتبةبباوغعقديحزبلايتم!ءحولا،صةالخل

التنفي!ذية.ألجالسعنناهيك،النيابي

!بلمنللححاكموالضروريةالمنشودةقبئالمراانثالثا،

الأتتر-مإنارمكنلاا،عبيرالمتهذألف،جازاذا،المحكوم

وحدها،!الاحزابفهذه.المنظمةالعقديةالاحزابعبر

تملك،العقديةاعضائهـلموانتماءاتت:ظيمهماوبطبيعة

مراقبةهـنتخواهاالتيوالحصازةتكلكنهاالتي1المناعة

ترتهنلاوحدهاالعقديةالاحزايا."مجتهمومحالهالحكام

الخط-هـنئهااعضمالاحدفانحرماواذا،-خافولا

.فوراالحزبيةاًلمؤسستلفظهالمرسومالعقديالنظامى

سساتوبهأ"عقدباحزابالملتزمب-نغبرالالمحراداما

اكيدبشكلاليهمآركونايمكنفلارسميىةدستورية

هـناكثرنقولماصحةءلىوالشوا!دوالادلة،وثابت

.ىتحصىاًن

امحته-،دان؟ذكرماكلمنالاهـموربما،رابعا

ذاهعلى،صنفيممالبنانفيرد-ءب(الحزبيالتنظيم

ا"ايهمافتورراطالس،اللتىنؤوليةوالى،إ"الجدطابعالبلد

ؤ-جممايستطيعالعقديالحزبيألتنظيمات!مادان.لبنان

والاستسلامالخنوععالممنلبنانينقلانرأيف،

الىالفرديلتحكم1واوا)طائفيةوالعشائريةللاقطاعية

تنتزعانيفترضحيثؤولةالمس!والاحزابانعقائدءالم

وألمرتجلي!نالارتمجاليةبرات!نمناللأمسؤولةالبادرات

،8المقدالاحزاباحضلنفيوتلورىالثمخصيةوالنزوات

واحد.بأنولةوالممس!المدروسةالمخطهـطاتحيث

ددنىدائأال!ديلاص/زاك"ااقا"عاوإ-3

بناءفيالعقديةالاحزاباهميةاوضحناأنبعد

!صذامننحناين:الس!الونطرحنعوددإلجدلجنان

يصدونانناهو،الحظلسوءابئألجوا!إتتوداالتنظبم

الواشع.ننشدءالذيالحزبىضوىالمس!هذاعنالبعدكل

عقدب"احزابا:الاحزابشلوعيئلبنانفيانهو

العقد"والاحزاب.قيةمجر-طائفيةاو،ئةيةطواحزابا

الاحزابهذهأوضى،عامما.وامميةةقيومب:نوعان

قملمسادولةالاقلعلى-ا،نيةاللبنلددولةبالنسبة

الطائفية،.الاحزاب:يلىكمافتلخص-هليةالاالحرب

دو!!كانتمنهاالرجميةوحتىطالعرقيةوالطاثفية

ابوابكانتكمأالمطلقةشمبهالتحركتريةتتمتع

كانتبينما،امامهامصاريعهطعلىلأمفتوحةالحكم

؟وبشكل،تعانينزعاتهااختلافعلىةالعقدالاحزاب

حرمكما،اوالعذابوالاضطهادالرفضانواعكل،خربا

3زالمراتسلماوالمتعاقبةال!نيابيظالم!لسدخولعليهى،

ولاتالخ!جميعمنبالرغمهذا.الحسماسةالتنفيذية

فساحواحقهاالعقد،ية!الاحزابهذهلامطاءاوالضغوطات

والممارسةالسياسيالعملفيللاسهامأمامهاالملمجال

*والجمعياتالاحزابيرعىاتذيفهالقاتون.الديمقراطية

فظيموصثروغ،افيه!عامالصادرنيلعضطأاقالونايزاللا

وخركعذب!داةاعواممنذظهرألذيؤالاحزابالجمعيات

النيابيالمجلمبىأدراجفي4ثانبونامعاد؟791عام

يبنانفيوالجمعياتالاحزاباخضعتالقد.مالكر

ومنع،جهةمنالداخليةووزارةالوزراءمجلسلمشيئة

تت!ورمبادئهىلمكانتاذا،اخرىجهة"نلهـ،الترخيص

الاخزابئجميسعاننصا)عنيهذا.ةاللبنانىالحدود

-تناديو11اللبنانيةاد!قوميةغيربثومشة-صاديالتي

فيها.)مرغوبضكلير.احزابهياللاقوميةبالامميسة

..ـلبنانفيالاحزاباواقعموجزهوهذا

البنؤكطا!.ن!جمطااللنالذ!مما،ق!اعد!4

الذيوالا-زابالجمعياتنسوءمبررالىاهـ،برتادا

"بالحربمنايمات،وا،آجةالعاهلذهمطلعفيهبحثنا

نعلئ:بهمسانتمسكناللت-الديمقراطي-ةو

وحر"العقديةالاحزابتعدديةمعاننا-اولا

السذاجة،محملعلىنحملل!ولكي.العقديالصراع



ليستبهانتمسكالتيالهـحريةانالقولالىنسارع

ليستعنهانتنازللاالتيوالديمقراطية،مطلقةحريهـة

الحرية.الاصابعرؤعديمقراى!اصةولاعدديةديمقراطية

لهىزرهصحيحتعبيروالدايمقراطيةمعرفةالحقيقية

بتءددا.زمبيراطيتت،ديمقرتبقىاننربأاتنا،فةلمعرا

فوضى.حريتناتستمروان،جاهلا

التيا،حزابيشجعانالجديدلبنانعلى-ثانيا.

1توالفلسفاالصحيحةالعلميةالاسسسعلىمبادئهاترتكز

الىصهالا"رالاحزابهذهترلسيمافبقدر.السليمةالنطقمة

منالتيالغاياتتمحقيقمىتقترباالعلميةالصخرةعلى

بهـانطالبالتيالعقديالصراعفحرية.اسستاجىلها

لامىؤول"حريةت!نتمانثماره!اتوبك!عن11إمكنلا

معيهمحبة،صرجهلحريةلامعرفةحرية،ءضىفوحرية

.مستأثرةفرديةحريةلاحضارية-

فكرتطورئيعن-عبرالتي!الاحزابتثصجيع-ثالثا

الوحدويالحضاريالانسانيالتاريخ!جرىمعمنسجم

السىيرزظامتعاكس،لحبههلاولخوف،المضكطالاحزابلا

زمف،!اويلا"ئحياانيمكنهالا،كهذهاحزاب.ا)بشوي

ازهـنالان،لبقائهاكؤاتيةالانيةاتظروف،كانتمهمل

وتصرحنفم!هاعلى.وتنكمشفتتقوقعبسهولةتخطاهما

بوناناماالجدإدلبنانان.المتححبرةلتاريخ1ابقايامن

وا،دوهـ،والتطورالنامى-ا*لحيالمنفتحالحضاريالباد

اللبنانيالكب،نوابدبةر،زلي-"ال!قولان.،كونلا

المنطتههيىكأوالفاهبمم!يةالعلالقواعدلكلمناقضقول

سبحانهأت!بها!وىابديازليمنهناكليس.السليمة

"اوقاطعنهائيبتسثليدركانالجديدلبنانعلى.وتعا)ى

مهه-،،حص،كائظنف!ى"اعتبراذاالايحيهـان01يمكنهلا

ايطبالذيهوالحيوالكائن.كبراواتكائنهذا.صغر

وحدةباتجاه.زسيرالمجتمعيةوالحياة،االموتلاالحياة

والقوقعى":التشرنقباتجاهلاةحفارعالميةانسانية

ن!مبادئهتعبرلاالذي1اتحزبفمإنولذلك.الصيتين

!كل!تلاولبنان.ةالحيلله.زكتبلنالوحدوىالا.نجاههذا

اعفاءمن،ابىامشاء،وووواتوحدويةالفكرةلهذدالهـتنكر

فيالمربيةالج،معةاسستالتيالسبعالعرببةالدول

5،91عاماذارفي"؟لاسمكهدرفيانعقدالذيالؤتمر

الايجبالتيالعربيةهويتهاكدقددبنانيكونوبهذا

.نقاشموضوع.نبقى

مرصإهـ،وبعدالمبادىءعلميةأىابالاضافة-رابعا

تكش.ونانمنالمبادىءلهذهبدلاالحضاري-التهطوري

شثاتعنمجمو،لاباكمل"الجتمعحاجاتعنومعبرةشلملة

لاتوعاثمحإجةوتكتلاتمذهبيةوعلوائفقيةعبر

لىتملاالصغيرةالولاداتعاىهذهادقضاءان.عشائرية

والطائفيةالعرقيةالمجموعاتهذهجميعصسهرطريقىنالا

تشجيعلضرورةبايصتيوهذا،واحدةمجتمعيةبوتقةفى

ولاجلهفيهتعملا.لذيالمجتمعتعتبرادهـتيالاحرابجميع
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معانيمنالعبارةهبذهفيمابكلواحدةاجتماعب"هيمة

الاهدافشموليةعدمان.المجتمععضوب"علىالتأكيد

علىايبالتاقدرتهاوعدمالاحزابئبعضعندوالبادىء

صغيرجزءعنالا،ءككلالجتهعإت/حاجىعنالتعبير

!سفتستحسقلا.ممسوخةالاحزابهذهلمبقي،منه

لانالاوانن01لقد.بةالعقدالحزريسقىبالبادىءنعتها

الىوالعائليةإلعرقيةواالطالأئغيةشرانقناصننخرج

الراقية.المجتمعاتعالم

ائجدي!لبتلنفيألجديدةللاحزاببدلا-خامسا

.طسوروالتالتكيفاكلاممفتوحةفذهازوا.نبقيأنمن

اؤ-ديث.العلمصفاتمناساسيةصفة،دىءالمبؤمروز"

اطلاقيورب،دئه،فيهي!الحزبقوةانديعتقمنيخطىء

ءنميةقوأعدالىارزكزتمهـما"والفلسفاتالبادىءلان

تتركانصن،تحيا،لعيلهابدلا،سليمفهلسفىمنطقوالى

"نجأاصعحناواطخ،صة،الثببيعيللت!ورفذةناًلنف!ىها

هـنفجعلتالهحديثةمسةالعلتحديات/افيهكثرتعصر

اننسا؟قتةء"تسبمةياتنظرلسابقةاالعالمب-"المطقاتا

حدةالونحومتجهلعالمأارورابص،وثالثاثانيمانكرر

فانولذدك،العكسوليصىالشاملةالانسانيةالمجتمعية

الممىتقشلبةومبادئهاهيمهمفايرنتلولامبيتركلاحزبكل

زبص-هوثةالحدالعلميةاتالنظر!معلتنسجم

سهـلفا.فاشل

لهقاعدةالعلمنةمنيتخذ،حزببكل-سادسما

امض.بهاءشرفعاتقهعلىيأخذبانجديراليسسومنمالفما

بالضرورةتعنيلاالعلمنةانكيدالتلمنودلاوهنا

عنالدينفصلحك!،قعني"العلمة.الطان!يةالغاء

والقضاءالسياسةفيالتدخل!نالدرنرحبالومنعالدولة

ومالقيصرلقيصرما-.يعطىانتعهـنيالصلمنة.القوميين

بكل،نقوا،واننا.الالغاءلاألفصلتعنيالعلمف"،للهلله

أتكاوالتيلبنانفيالطوائفتعدديةانوصراحةجرأة

مرتكزتكونانتستطيع،فيهضعفنقطةتزالومماء

الانسانانعنميوخلقاتعلمانيالعلميالمجتمعلتحقيققوة

كألىجل4الطوائفتعددمنيتخذالذيالجديدالعلماني

بةحمشسورهلانالدبجوهروالايمى،نالروحيةالخبرةلاغنا.ء

ءلمىلأوالايخضاب؟،المذهبعلىاسدإسناؤيهضتصربحيث

./السبتعلىوالانسان،السلب

لاسيةالاسا!المنطلفاتهذهانواخيرا-سابعا

ا"إفيالمجتمعاوالمتحدلمصلحةوتتفاعللفعلأنتستطيع

وجوبالىينقلنماوهذا،السصؤولةالديمقراطيةمنجو

ابنانبمصلحةالمؤمنةالاطرافجميعقبلمنالممل

لمازيمالبرنظامهضمنمنمقراطيةالدلترلنيحالجديد

الشعبلارادةباتفعلممملةخار،تالانتتصبحلكيالحالي

الطائفبوالضغطا)لمكبتمن-ررةالمتالارادةهذه،اللبنازي
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أسضصفش،ادبصدتوممالحالةكثف؟المثقوبالثوب

طاقته.منقسم

(وري3ال)ميكيالكالاسالمنظوريسقطد،المقالعفي

الحداثة./الثورةثنائية.المتعددةالابعادوتتههـاوى

اجورجوازياز!وؤي:توما.المس!لإعالم!عف!-7

الصغير.

أضكاثر.ارغهةخلالمنامتداداتهافي:مريانا

حراءالحىخامات:الاسودالتمر

الوطني.المناضل:البلديلديكل

-وىالقص!!لاقتهاالىامريانماتصلالمقطعنهايةفي2-

التسملط.في

نفسها.علىتتفككمريانا:االتياسرالمفدال!فيم-8

دثتكأ،مو(...الاسطورة-ادوهم)الماضيمنقسميدمر

اسمفيعارب-ةتدكأ-ل.وتقوقعهاالتفافهاتسش!يد

.،،فاطمة"

001يانالمراةخراالوش"هي:فاطمة

كلي/التءواضجمعاخلالمن"تتابع"المقطعفي

ف--يمرياز،تدخلنهايت"في.(الانعزال)والتبريري

رو-نفاطه-ةتتحىرر.فقط"بينهمالتموت،المزدوجين

..شكلاالملوت

طإئفيا.المسعورالقاتل؟زاهي.ا!تلاالم!عانلفط!ف!-

المظاهرالىالميطرةالعشائريةالاقطاعيةبغرائز؟إكهيمتد

فسيمرياناهوزاهى.(بولا)البرجوازيةوالممارسات

فع.الوا

..ء.آحرباا:لقصابأملحمة

.الحدث/اللحعظةفىتوممايدخلالمقطص!نهايةفي

ا.ل!ملي.تحولهيبدأ

5-نالزواجيعاودتوما:الم!اشرا!ة!طعأؤلبما-ا01!

.(فاطمة)يانامر

لى.الاوالحياة:لجحرا:عشراقحادياا!ل!لاللعاف!ت11

الثورية.عالبراءة:البحريالطفل

واسبلرا.هـيةلضموا:الرمليالشيخ

فق.المناأءصدىا:الشحريا.ل!ثحخ

نص--،المتدارلساليحرمنخروجالمقطعنهايةفي

.الثورويالعملالىاللفط/اثورةا

"ايق،بفيتومماةعنترأ(ثماالىالملأ!عفي-ا؟

مت"لثجمئايفقدلكنه.والتخلصذلتبرلميىلةمحافي.جديدة

.لدمارافي

تبقى.مااختن!قيةاصواتاالقطعارءنهافيتفوح

.لامالرعدميةالمتحديالحىالقسمهوالعائدتوهـ،لأمن

لل!ودالبثأد!

..بلبنانلعزبياالالننظيم1

أ-ال!-ا!لمةل!ةعلى"لف!مور%ث!ل!قى

دبذادت!التنؤيذيةبالسلطةالممثلةوالاقطاعيوالراسماني

ثها.ولصم!اأهاومثاصورتهاعلىالانتخاباتتصوغوالتي

اتالانتخمار-طرنقعنيمكنمابافضليتمالامرهذا

يصبحانافيديكونكلبنانصغيرةدولة،وفيالنسبية

أل*"للبنانالىالانشء،ءضمولكيواحدةدائردكلهلببنان

نمبانهذآكألىنضبف،الساقضةالاجزأءلبنانالىلا

4الشعبب---القطاعاتتتهـمثلانالاساسيةالمصلحة

اربزروالزالعمالنقار،توبخاصة،/كالنقاباتالاجتماعية

الاقتصارعمادلاتهما،الصفةبهذهالنيابيالمجلسفي

اص--،.آشمضيلافيالخدماتحقنلغياندونالمنتج

ظلفيتطبيقهيمك!نلاالنسبيالتمثيللمنرالاعتراض
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التمثب--لالغاءنستهدفء!اارفجوابنا،الطائفيالنظام

حسمنمنبالام!،نفان،إلتعذرحالفيوحتى،الطائفي

مر-.ن!با"الما،ئ!العادلةتقىأن،اعامااتسبيالنظام

لالغائها.امحررقاالنسبيالتمثيلويكون

تنفبذعلىسبسهرالذيمن:المطروحؤألالس!اما

علىمنلمحاننا،لبنانفيمتهدافاتوالا!الاصلاح!اتهذه

تلميظاللبالثصعبعلىالموضوعنطرحالمتواضعالنبرهذا

ص!ووليتهيتحمللكي4والغارالمنللقهواتذيالواشسد

والوهـ،ئلالديمقراطيةتجيزهاالميالوساللبكل

الموافقينلمصلحةالاهدافهذهلتحقيق،احداه،الثورية

.السواءعلىوالمعارضين


