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  الملخص 

احد األحزاب السياسية وهو ) ١٩٨٥تأسس عام( من حزب اهللالقد آ

بحسب مقتضى ( السياسي ملالفاعلة في لنبان، منذ زمن غير بعيد بالع

كوسيلة لتقاسم السلطة بين المكونات والطوائف ) الديمقراطية التوافقية

من خالل قبوله  ١٩٩٢عام  شاركته السياسية األولى فيوكانت ماللبنانية، 

  ).ةلبننال(ايعرف بكان  ما أوالمساهمة في العمل الجماعي التوافقي 

قبل الحزب بالديمقراطية التوافقية كأساس لتوزيع  وفي ضوء ذلك

األمين العام رأى و. السلطات المختلفة بين الطوائف اللبنانية حالً مرحلياً

إال أن ثمة  ن كانت حالً سياسياً،إالديمقراطية التوافقية، و حينها أنلحزب ل

االنقسام على من عوامل كونها تزيد  إليها،ة المشار صيغنقدية للمالحظات 

  .المستوى المجتمعي
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Abstract 

Hezboallah, one of the influential parties in Lebanon 
established in 1985, secured not in a long time ago a 
political game, The Democracy of Reconciliation, as means 
to share the power among the Lebanese disputing parties 
and sects. Hezboallah’s first political participation was in 
1992 after accepting the collective reconciling work, which 
is known as “lebananah”,  to make Lebanese. Therefore, 
Hezbollah accepted the democracy of reconciliation as 
foundation to distribute various authorities among the 
Lebanese parties as a temporary solution. Hezbollah staff 
thought even though that the democracy of reconciliation 
was a political solution, there were some critical 
observations, which indicated that it would increase the 
social division. 
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  :المقدمة

من األحزاب  اًواحد ١٩٨٥الذي تأسس عام يعد حزب اهللا في لبنان 

تعامله مع المتغيرات الكثيرة في  زال أهدافه ومشروعه وكيفية ي الذاإلسالمية ال

شعار المقاومة،  همن خصائصه رفعأن  إذ، اإلسالمي موضوعاً للنقاشالعالم 

للمخاطر المحتملة لالحتالل اإلسرائيلي، وتأسس على ركني العقائد، والثوابت، هذا 

 هللحزب، لكنه لم يمنع اًبنيوي اًل تحدين مثّإهو تعبوي وعقائدي، و الترابط بين ما

، لمهمةعدد من المسائل المتغيرة افي للذات  ةمراجع على عملالمواقفه، و إعادة من

 بإدارة اآلخرين، والتكيف مع )التوافقي( بالعمل الجماعي السياسي اإليمانلة أكمس

واقع الحزب، والمحور  تيستجد من متغيرات مسكان الدولة اللبنانية، في ضوء ما 

  .هإليالمقاوم الذي ينتمي  أوالممانع 

اجه همراجعة دقيقة لبنود عديدة من منإلى إجراء  من هنا اضطر حزب اهللا

 اإلمامية المقوالت العقائدية والتعبوية الخاصة بفكرمراجعة التنظيمي، السيما 

في  السياسي، كموقفه من التأني في تطبيق مقولة والية الفقيه، حيث انه لم يخف

 بقادةة متينجانب عالقته الروحية ال إلى، بوالية الفقيه اإليمان التأسيسيةأدبياته 

 التأسيسية أدبياتهومن جهة ثانية فان حزب اهللا في . إيرانفي  اإلسالميةجمهورية ال

، يحترم الدولة اللبنانية، ويسهر على حمايتها من أي اعتداء، ويؤمن بتعدديتها أيضاً

مسالة  منللبنانية الحزب يراعي الخصوصية ا تجعل ةالثنائي هالدينية والمذهبية، هذ

على اتفاق يوقع ، والسياسية التوافقيةيعدل عن ممانعته بشأن العقائدية الحزبية، و

الجماعية في الحياة السياسية  أهمية المساهمةويعلن عن . ١٩٨٩الطائف عام

 أول انتخابات نيابية له في العامفي قرر الدخول األمر الذي جعله ياللبنانية، 

١٩٩٢ .  

من نقطة التحول الهامة في التاريخ السياسي لدراسة تأتي ولعل أهمية ا

بالدخول في العمل السياسي والقبول،  إلىتغيير موقفه من الرفض  ومن، للحزب

من هنا ساد  .يقلل ذلك من دوره المقاوم المسلح أنبصيغته التوافقية، من دون 
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 من شأنها المساسخارجية، وداخلية  أسباباً أن االعتقاد عند عدد كبير من الباحثين

جيوستراتيجياً ما يجعلها هدفاً كيان الدولة والوجود التنظيمي والعسكري للحزب، ب

  .للوجود اإلسرائيليهاماً بالنسبة 

 من ثم تحولوجماعة ثورية راديكالية مسلحة،  أحزب اهللا بد إن وبالرغم من

زال  وما ١٩٩٢بالعمل السياسي التوافقي منذ العام  مؤمناً حزب سياسي واقعي إلى

في  هقرار لكن يمكن اإلشارة إلى أن. هذه اللحظة إلىمستمراً على موقفه المذكور 

إدراكه للمخاطر الخارجية والداخلية،  إلىعود يالمساهمة بالحياة السياسية التوافقية 

 ؤهيحاول وحلفاإنه داخليا ف أماالمساير لها،  اإلقليميوالعنصر  بإسرائيل ممثلة

 إثباتلبنان، لذا نحاول وحدة دولة طر عن اخمالوطنية درء ال وباقي المجموعات

المخاطر الداخلية والخارجية جعلت حزب اهللا يتحول من حزب  إن: فرضية

 خيارحزب واقعي، يؤمن بال إلى، اإلسالميةراديكالي يؤمن بالمقوالت العقائدية 

  .السياسي التوافقي، وعلى المستوى التشريعي والتنفيذي

عليها فيما  لإلجابة األسئلةفرضيتنا نحاول عرض عدد من لضمان صحة و

لماذا رفض حزب اهللا الديمقراطية التوافقية ابتداء في ضوء الميثاق : بعد، منها

 وافق عليها؟ ثم لماذا )١٩٨٩ــ  ١٩٤٣(األعوام خالل  الوطني الذي بقي نافذاً

متصٌل بتحول داخلالتغير هذا إن هل و؟ ١٩٨٩اتفاق الطائف في العام إعالند يعب 

بزعامة السيد حسن  )الذرائعي(عمالني بنية الحزب من خالل وصول الجناح ال

ايجابي من  حزب اهللا بقيادته الجديدة موقفٌلكان  وإذا؟ ١٩٩٠نصر اهللا عام

من  اإلسالميالحزب لم يعد يطالب بالحكم  أنهل هذا يعني فالديمقراطية التوافقية، 

 بإلغاءذا يريد الحزب من مطالبته بتعديل الفقرة الخاصة والية الفقيه؟ ثم ما منظور

العلمانية؟  أم اإلسالميةالبدائل عنها؟ هل الحكومة : هي وما ؟الطائفية السياسية

وهذا ما قد يجعله ــ حزب اهللا ــ يستمر . وكالهما محل جدل كبير في لبنان

  .قبول الديمقراطية التوافقيةفي 
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  لتوافقيةمفهوم الديمقراطية ا: أوالً

الديمقراطية التي يمكن تمييزها في  أشكالمن  تعد الديمقراطية التوافقية شكالً

قطاعات من المجتمع ومنها الطوائف  أو أقساماًمجتمعات معينة تتميز بامتالكها 

الطبقية  أو اإلقليميةالعرقية الكبيرة، والمجموعات  أوالدينية، والمجموعات اللغوية 

الديمقراطية التوافقية نوع  أن إلىهذا التعريف يذهب  أنأي  .الثقافية الواضحة أو

ائتالفاً واسعاً عنها لتكون  آخرخذ شكالً تلكنها ت ،الديمقراطية العامة أنواعمن 

المختلفة ثقافياً الجماعات بل يشمل  ،للجماعات المختلفة عرقياً وطائفياًجامعاً 

ن إبمعنى . النتائج باالتفاق دارإصدي ذلك االئتالف الواسع إلى ؤ، ليوإيديولوجياً

. )١(الديمقراطية التوافقية تكون متالئمة مع المجتمعات غير المتجانسة شعبياً ومذهبياً

 إيجادويمكن تعريف الديمقراطية التوافقية استناداً إلى تقسيم السلطة من خالل 

ائتالف واسع للحكم يشمل الزعماء السياسيين من القطاعات الهامة كافة في 

ال الدولة في المجتمعات المتعددة  إدارةن إوهذا التعريف يشير إلى  .)٢(لمجتمعا

عبر  وممثليهم كبيرةمن خالل تقسيم السلطة بين زعماء المجموعات ال إالكون ت

  . لتقاسم المناصب عينةلية مآالتوافق على 

االعتقاد بضرورة  ؛ن األساس الذي تقوم عليه الديمقراطية التوافقيةإأي 

 فيمرثنية التي يتألف منها شعب واحد متعين، حقوق سياسية للجماعات اإل اءإعط

 ألنها ،ثنية التي يتألف منهااحترام الشعب لنفسه، سياسياً عبر احترام الجماعات اإل

ثنية ــ تتمتع بهوية واضحة وراسخة، ضمن هوية الشعب ــ الجماعات اإل

تالئم راطية التوافقية طرحت لن الديمقإوبهذا المعنى، ف. )٣(إليهالذي تنتمي 

أن لمجتمعات التي تفتقد إلى الوحدة الدينية، واللغوية، ويمكن في هذه المجتمعات ا

والتوافق  اآلراء إجماعاالستقرار السياسي عن طريق يحصل الديمقراطية، و تقر

مساهمة جميع الفرقاء  أخرى ةبعبار أوالعام بين الفرق والطوائف جميعاً، 

  .)٤(في السلطةاهمة فعالة السياسيين مس
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 إدارةعبر  تحققنها تإ، بحسب ليبهارت الديمقراطية التوافقيةمبادئ ومن 

 كمبدأالمحاصصة وبالمتنافسة،  واألكثريةجود الفيتو المتبادل بوائتالف واسع، و

 أمورها إلدارة لكل جماعةدرجة عالية من الحكم الذاتي وبأساسي للتمثيل السياسي، 

فيها عنصر حاسم جداً ) اتالزعام( ن دور القياداتإاف إلى ما تقدم، يض. )٥(الذاتية

تعاوناً بين قادة المجموعات رغم  األمر تطلبيمن حيث قدرتهم على التسامح، لذا 

تجاه يشعر القادة بشي من االلتزام  أنوهذا يستلزم  ،االنقسامات العميقة بينها وجود

ص ستكون مؤثرة حين تتوافر في ن هذه الخصائإبالطبع ف. )٦(صون وحدة البلد

، بين الجماعات وجود خطوط انقسام طائفي وفئوي: المجتمع الظروف اآلتية

جود والمؤيدة لالئتالف الواسع، و ونضج في اآلراء، تمثيلي بينها توازنوجود و

وقلة في  ،الوطنيمع توافر مستوى من االعتدال ، محدقة بالبالد تهديدات خارجية

   .)٧(النظامالضغط على 

من هنا يعد الخيار التوافقي بالنسبة لكثير من المجتمعات التعددية في العالم 

النموذج البريطاني  على سبيل المثال أخذنا فإذا، مستبعداً غير الغربي خياراً

انه لكن تتأتى أهميته من ن النموذج التوافقي يعد النموذج الثاني، إللديمقراطية، ف

نشأت الديمقراطية التوافقية عملياً، بعد . )٨(تماماًأفضل من انعدام الديمقراطية 

، لهذا المألوفالنظام الديمقراطي االكثري  في قصوربسبب الحرب العالمية الثانية 

تعد الديمقراطية التوافقية أوربية المنشأ، ثم انها اغتنت الحقاً من تجارب العالم 

يمثله النظام االكثري النمطي الذي  اإلجماعالثالث، وهي في المحصلة خروج على 

 يقول. )٩(، وفرنسا، والمملكة المتحدةاألمريكيةالمتمثل في الواليات المتحدة 

لصيانة الديمقراطية التوافقية،  اعتمادهمختصون انه ليس هناك نموذج نقي يمكن 

النمسا، ( هذا النمط من الديمقراطية كـ تداعتمالتي  األوربيةالدول  فحتى

يمكن اعتبارها  ال، ي اعتبرت نماذج ناجحة في الحكم المستقرالتو) سويسرا، بلجيكا

من  أكثر اًفي العالم الثالث فاألمر يعد معقد أمانماذج نقية للديمقراطية التوافقية، 

من وجود واقع تعددي، يتخذ فبلدان العالم الثالث تعاني ، األخرىغيره من العوالم 

حلول مقنعة  إيجادصل إلى توي مسحة طائفية، واثنية، ودينية، وهذا الواقع لم
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هذا ال يدل على عدم نجاح الديمقراطية التوافقية في  لكن .)١٠(ومستقرة لتلك التعددية

ماليزيا، في  التوافقية ةديمقراطيال مننماذج متميزة  ةثالث التي عرفت  بلدانهذه ال

لتي اإلسالمية ا أنموذجاً لألحزاب من حزب اهللا سوف نتخذو .)١١(ولبنانوقبرص، 

لبيان موقفه  ــ محالً لبحثناــ ، تنظيماً وعقيدةً خبرت التجربة التوافقية في لبنان

   . من الديمقراطية التوافقية

موقف من الديمقراطية التوافقية في ضوء الميثاق الوطني ال: ثانياً

  ١٩٤٣ لعام

برز الشيعة كطائفة أساسية في لبنان منذ االستقالل من االحتالل الفرنسي 

المذهب المذكور وإلى حد كبير  أتباعغلب كان أقبل هذا التاريخ  إذ، ١٩٤٣ عام

يعيش على الهامش، في مناطق بعلبك، وجبل عامل، وهم قبيلة عربية عاملة 

. )١٢(بأمد بعيد اإلسالمهاجرت من اليمن واستوطنت في الجنوب اللبناني قبل ظهور 

كما . )١٣(البيت ألهلعلى واليتهم  للداللة )لةوأالمت( بـ اإلسالموعرفوا بعد ظهور 

 أيضاًهم منسية من النواحي االقتصادية والسياسية التي باتت تسمى اتعد مناطق سكن

 اًرضأ الضاحية تمثلوغلب سكان الضاحية الزراعة، أبالضاحية الجنوبية، يمتهن 

، ولكن األراضي الزراعية كانت مقتصرة للمياهخصبة للزراعة، فيها موارد جيدة 

ما يعرف بالقطاع، الذين كانوا في الوقت ذاته  أوبعض البيوتات اللبنانية،  على

وفي هذا . يمتلكون القرار السياسي في تواصلهم مع الحكومات اللبنانية آنذاك

عاش الجنوب طويالً في تخلف :"الصدد يكتب الشيخ محمد جواد مغنية قائالً

  .)١٤("الحكام والمسؤولينوحرمان، وفي إهمال ونسيان من 

المناخ السياسي اللبناني في عهد والة الدولة العثمانية، وبصورة  إدارة إن

ت تعتمد على اإلقصاء كان )١٦٣٤ـ١٥٩٠( فخر الدين الثاني األميرفي عهد  أدق

للعديد من التجمعات في لبنان السيما المختلفين من ناحية الدين السياسي والعسكري 

في لبنان، لم تقتصر  اآلخرعامل العثماني مع والمذهب، هذه النقطة السلبية في الت
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بروز المشكل مع لها تداعيات فيما بعد السيما  أضحت إنماعلى تلك المرحلة، 

الطائفي، كون والة الدولة العثمانية لم يعاملوا سكان لبنان على اعتبار الجنسية 

لهم و منتم بذلك من ه وااالنتماء المذهبي فقط، فقرب واراع إنماوالحقوق المتساوية، 

العتبارات  األخرىاألقليات وإتباع الديانات والمذاهب  وإقصاءعقائدياً ومذهبياً، 

ن أ:"في  ويمكن االستشهاد على ما تقدم بما ذكره رياض نجيب الريس. سياسية

سيولوجي يعود إلى نظام المصرفية العثمانية التي كرسته منذ ونظام الطائفية الس

تعاملت به الدولة اإلقصاء الطائفي مشكالً بنيوياً  اسةفباتت سي. )١٥( "١٨٦١العام

سيطرتهم على  إنهاءفي  أساسياًسبباً والعربية،  األمصارالعثمانية في لبنان وباقي 

فجوة  إيجادالدولة العثمانية بصورة كبيرة في  لقد ساهمت.. غلب البلدان العربيةأ

في بدايات القرن التاسع  مراألبين السكان المحليين والوالة العثمانيين، مما سهل 

االنكليز والفرنسيين الخارجين للتو من ثورات تحررية خاضتها شعوبهم على عشر 

يصوروا أنفسهم ظاهرياً أنهم محررو  أنضد االستبداد واالستغالل االقتصادي، 

تتعلق بحفظ  دعمت تدخلها بأسباب أخرىشعوب األمصار العربية، ومن جهة 

من بالد  اًكبير اًفكان لبنان وسوريا جزء. امنه ةالمسيحي، خاصةً األقلياتحقوق 

الممتدة  وقع تحت نفوذ السيطرة الفرنسية ، وقدالشام، وفيه نسبة من المسيحيين

 األمصار، ووالية الموصل العراقية، بينما سيطر االنكليز على باقي حتى مصر

  . إيرانالعربية، ودخلوا في صراع مع الروس على 

 االثنية عاتايعاملوا الجم هو أنلفرنسيين آنذاك فعله، ما ينبغي على ا

 اللبنانية بروح المساواة، لكن الذي حدث، أنهم تعاملوا مع األقليات الدينية والعرقية

، لكن الشعار كان مختلفاً بينهما، فقد حمل في السابق ما فعلته الدولة العثمانيةبنحو 

شعار الثورة  رنسيون فإنهم حملواأما الف، اإلسالميةن شعار الجامعة والعثماني

  . ر اليسيرزالن إال، مساواة وكال الشعارين لم ينفذ منه إخاءحرية، : الفرنسية

االنتداب  الفترة التي انتهى فيها الفرنسية إلى اإلقصاءاستمرت سياسة  لقد

 إطار في سارياًك المذهبي يبقي الجيوبولت، مع ذلك ١٩٤٣الفرنسي على لبنان في
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جراء لقاء العصبوية  ١٩٤٣رسمياً في العام ووضع إطار له  ،تقاللدولة االس

البعض بميثاق التوازن قبل المذهبية والدينية بالتوقيع على ميثاق وطني، وصف من 

بين الطوائف  )Nationial Paetالميثاق الوطني ( بــ أيضاً عرفكما الطائفي، 

الشيعة، فيما بعد، حيث جرى  ،إليهمااللبنانية الكبرى، الموارنة، والسنة، وأضيف 

توافقياً مع الميثاق تقاسم السلطة بينهما بالتناسب مع حجم كل طائفة، بمعنى جاء 

 ١٩٤٣ حدد قانون االنتخاب الصادر في العام حيث. )١٦(القائمميزان القوى الطائفي 

للمسيحين،  منها" امقعد )٣٠(، "امقعد )٥٥( عدد المقاعد في المجلس النيابي بـ

صيغة القاعدة  حسبائف، بوبين الط للمسلمين، ثم توزع نسبياً" مقعدا )٢٥(و

خمسة مقاعد للمسلمين مقابل ستة للمسيحين أي  بإعطاء المتمثلةالتوافقية المذكورة 

نه اتفاقية تفاهم غير بأيصنف الميثاق الوطني  وبذلك. (*))ستة إلىخمسة ( نسبةب

الخوري، ورئيس وزرائه رياض بين الرئيس الماروني بشارة عقدت مكتوبة 

الذي وقف وراء  المصرفي المسيحي الكلداني احيميشيل شالعقل المدبر الصلح، و

العمل بموجب الميثاق المذكور لمدة طويلة استمرت  يوبق. )١٧(هذا الميثاقتدشين 

  .الحقاً ى تفصيل آثارهبالتوقيع على اتفاق الطائف الذي سنأتي عل ١٩٨٩لغاية العام

آليةمع التحفظ على  اإلجماليةالوطني بصورته  الشيعة الميثاقَممثلو ل تقب 

ن إالسيما وعملوا في ضوء الموجود بحسبانه أصبح أمراً واقعياً، تقاسم السلطة، 

ما ينسجم مع ما اقره الميثاق الوطني ب، جرى تعديله ١٩٢٦ الدستور اللبناني لعام

وبالرغم من إدانته الطائفية السياسية . )١٨(االعتراف رسمياً بالطوائف الدينية بشأن

لك ذهب على الجناح الواقعي من الشيعة آنذاك يؤمن بالدستور اللبناني، لذكان 

 فيالحل  إن ىإلى المشاركة في العمل الجماعي السياسي، وكان ير الدوام يدعو

الدستور اللبناني، وليس العزوف عن المشاركة السياسية، كون  علىتعديل  إجراء

الوجود السياسي للشيعة،  أصبح لذلك،. )١٩(لة العزوف تزيد من معاناة الناسحا

متمثالً بدولة االستقالل، بشخصية تدعى صبري حمادة، الذي تسلم رئاسة البرلمان، 

وبموجب الديمقراطية التوافقية المنصوص  ١٩٤٣ عام أيلولالذي كان عليه في 

الخوري إلى سدة رئاسة الجمهورية رشح بشارة ي عليها حسب الميثاق والدستور أن
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في ما سمي بالحكومة الوطنية، التي  جانب اشتراكهم ـ الشيعة ـ اللبنانية، إلى

   .)٢٠(رياض الصلحفي يترأسها شخصية سنية متمثلة 

ماهية  حولجدالً  أثارالبنية اللبنانية، مكونات هذا التقسيم السلطوي، وفق 

الحديث، فهل هو نظام قائم على الطائفية في لبنان  القائم نمط النظام السياسي

 أشكالهي شكل من وهل أن هذه التسوية السياسية المعتمدة على التسوية التوافقية؟ 

الديمقراطية التي تنسجم مع التعدد الديني والطائفي، والتي تسمى اليوم الديمقراطية 

لين اللبنانيين، اختلفت وجهات النظر في ما بين صناع القرار والمسؤولقد  ؟التوافقية

 إذقبلهم حول تصنيف نمط نظام الحكم اللبناني الحديث، الباحثون من كما اختلف 

أفضل  كونها في لبنانالتوافقية  الديمقراطيةقبول الشيخ محمد جواد مغنية  ارتضى

جعجة بال طحين، فما " :بأنها هايصف مع ذلك فإنهلبنان،  الفهأي تمن أشكال الحكم ال

ة االنتخابات حتى يتكرس نظام الطائفية، ويثبت الفوضى والفساد تنتهي همروج أن

السياسية،  اإلقطاعملوك الطوائف، وتتسلط عائالت  واللصوصية، ويعود إلى الحكم

 األقل في ألنهالبلدان،  أكثران اسعد من غيره في بنالمواطن في ل ذلك فإن ومع

االعتراض واالحتجاج، حياته، ويرفع عند الضرورة عقيرته ب أمورفي  رأيهيبدي 

النظام  أنده في انقاش عن اعتق إسحاقفيما عبر . )٢١("اإليمانوهذا اضعف 

 ويذكر. )٢٢(والطائفيةالتوافقية : الحكم هما ثمرة نمطين من أنماطالسياسي اللبناني 

 ١٩٢٦ نصيف نصار، انه من خالل الميثاق الوطني وكذلك الدستور اللبناني لعام

الطائفية في العمليتين دوراً  تــ لعب) ٩٥ ـ ١٠ ـ ٩(ه ــ في مواد

النظام السياسي  أنبلقزيز،  اإللهويرى الكاتبان غسان سالمة وعبد . )٢٣(أساسياً

اللبناني آنذاك، قام على العقد الخاص بين تراث برلماني غربي وتراث محلي 

وا ولاالذين وضعوا الدستور، ومن ثم الميثاق الوطني، ح أنبمعنى . )٢٤(طائفي

 والمبادئيتطلبه الواقع اللبناني في بنيته المجتمعية،  حالة من التوافقية بين ما إيجاد

    .)٢٥(الديمقراطية البرلمانية األنظمةالمعمول بها في 
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 الميثاق الوطني المذكور ساهم أنني شابري، إلى أوذهب لورانت شابري و

ن الجنوب في دولة لبنان ديمقراطية توافقية تمثلت معالمها باندماج سكا إيجاد في

الحديث، حيث اعترف بجميع طوائفه، واكتسب الشيعة حالة المواطنية، كالطوائف 

توقفوا عن المشاركة فيها  كانوا قد يرتقون إلى حياة سياسية أنفسهم، ورأوا األخرى

ن الميثاق الوطني صادق وأسس على اطر أكما يذكر الكاتبان . )٢٦(منذ زمن طويل

ما قبل الموارنة  األقلياتنية من خالل تأمين الحرية، والتوازن بين الدولة اللبنا

الميثاق ساهم في نمو مشاركة الشيعة في الحياة السياسية، بشكل  إنوالدروز، كما 

أسندت إليهم رئاسة البرلمان في واقع المركز الثالث في  إذل ربحاً واضحاً، مثَّ

عدد عن  بأقل إالعن باقي المجموعات الدولة، وعدد من المقاعد البرلمانية ال يقل 

   .)٢٧(الدينيةباقي المجموعات 

العمل بموجب الميثاق الوطني،  إبان تأسيسهمن جانبه فقد رفض حزب اهللا 

ذاهبة إلى إن ال السياسية للحزب االيدولوجيااحدهما يرجع إلى : وذلك لسببين

عية غير وارد في الحكم الوض أنماطللحياة وكل ما يخالف ذلك من اإلسالم منهج 

الميثاق الوطني  بأن ثانيهماً اعتقاد حزب اهللا. )٢٨(لحزب اهللا التأسيسية األدبيات

، وبموجب ذلك، تعامل إلغائهاإلى  دعاانطوى على الطائفية السياسية، لذا فهو 

الميثاق على مقاسات حزب اهللا بمنطق رفض االشتراك في الحياة السياسية اللبنانية 

نأتي إلى س ،عدة ألسبابتغير بعد اتفاق الطائف موقف الرافض ا الالوطني، لكن هذ

  .الحقاً بيانها

لة برئيسها نبيه بري رئيس مجلس النواب الحالي مثَّم أملذهبت حركة لقد  

شخصيات ال تؤمن  إيصالإلى القول بسلبية الديمقراطية آنذاك، كونها تؤدي إلى 

ملكية خاصة لعائالت سياسية  السياسة كانت في الماضي إن" :بالديمقراطية

في المحطات  نقائضها إلنتاجتحتكر السلطة، وكانت الديمقراطية تستخدم  وإقطاعية

الميثاق الوطني لم  من منظورن التمثيل السياسي للشيعة إف بالفعل. )٢٩("االنتخابية

ن إيحل مشاكلهم الرئيسية، السيما على المستوى االجتماعي، واالقتصادي، و
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عليه من قبل اإلقطاع، والوجهاء،  اًلسياسي كما قال بري كان مسيطرالمستوى ا

اهللا، بزي، بيضون، وخليل، تشكل العوائل  األسعد، الزين، عبد: حيث كانت عوائل

عوائل حيدر، حمادة، والحسين، هي التي تلعب  إن إال. )٣٠(عاملالمعروفة في جبل 

انتخبوا قد ه العوائل كانوا هذ أفرادالدور القيادي في البقاع، حيث العديد من 

للبرلمان، ويمنحون المنح، وكانوا يعملون وسطاء بين األفراد والدولة، ويقدمون 

السياسي الجزئي للشيعة  هذا الصعود. )٣١(العملالتسهيالت لألفراد على مستوى 

سر إقطاعية، كانت باألساس محتكرة للتمثيل ُأن كان على مستوى أفراد من إو

لمؤسسة الدينية في الوقت اانكماش  وقبلور الميثاق الوطني، السياسي قبل صد

 إسحاق نقاش أحصىفقد  .من القرن العشرين األولذاته، وبالتحديد في النصف 

لم يكن هناك  ١٩٤٠األربعينات  أوائلنه بين إ :عدد العلماء الشيعة في لبنان بقوله

نسمة من الشيعة،  ١٥٥,٠٠٠سوى اثنين وأربعين عالماً شيعياً في لبنان على حجم 

قرية، والعديد من العلماء  ٥٠٠إلى  ٤٥٠ من أكثرالمنتشرين عشوائياً في 

خمسة عشر منهم، ولعل منهم ن مؤهالً لمزاولة مهنة القضاء سوى المذكورين لم يك

 ، والشيخ محمد جواد مغنية)١٩٥٨( السيد عبد الحسين شرف الدين

بالسيد عبد  يلي اإلداري والسياسياالنحسار التمث مثل هذا دعا. )٣٢()١٩٧٩ت(

بالدعوة إلى السيد  تي تعيشها النخبة الشيعيةسد الفجوة الإلى  الحسين شرف الدين

صفحة  كتب، لي١٩٥٩ لقيادة الشيعة في لبنان في العام إيرانموسى الصدر من 

والذي انبثق لبنان،  وضع الطائفة السابق في ما كان عليهلجديدة فيه، مغايرة كلياً 

تنظيم حزب اهللا، من حركة قام بتأسيسها السيد موسى الصدر كما نه فيما بعد ع

  .تباعاًسيتضح 

في  دعوي متماسك سعى السيد موسى الصدر إلى استنهاض تيار شعبي لقد

الفقيرة في لبنان، السيما  الشيعية الوسط الشيعي، للدفاع عن مصالح سكان المناطق

ا انشأ كم. )٣٣()األعلىالشيعي  اإلسالميالمجلس ( أسسف ،في البقاع وجبل عامل

غلب عليها الطابع المطلبي لرفع ) حركة المحرومين( سماهاأحركة سياسية 

المناطق التي الحرمان عن المناطق المستضعفة، وعلى حد تعبير الشيخ نعيم قاسم 
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التي تكونت بفعل الهجرة من الريف و ،بيروتالمحاذية لحزمة البؤس توصف بأ

المحرومين من خلفية ثقافية إسالمية  انطلقت حركة. )٣٤(لعاصمةاإلى ضواحي 

عامة، تضع التشيع في سياق هذه الثقافة، وتراه موقفاً إنسانياً ملتزماً بمعيار العدل، 

ال يرى في التشيع مذهباً جعفرياً فقهياً فحسب،  إذلحدود المذهبية، وهو ا اًومتجاوز

ناتج هذا الفهم عند السيد الصدر  انوك.. نما رؤية وسلوك واجتهادات ومواقفإ

ومواقفهم التي تعبر عن ) ع( عشر يثنقراءته المعاصرة لسيرة األئمة اإل متولداً من

ذات اإلبعاد الفلسفية، من هنا كان الصدر  نماذج الحاالت االجتماعية والسياسية

يدعوه  وهو ما كان. )٣٥(السلطةوالوطن يسمو على مشروع  األمةمشروع أن يرى 

على حجز موقع رسمي لذين ساعداه ال هذين السقفينلى التحرك والعمل بموجب إ

  .)٣٦(نظام السياسي اللبنانيلكبر من السابق في الخارطة المؤسساتية لأللشيعة 

 أواخرموسى الصدر منسجماً مع تداعيات مرحلة  لقد جاء ظهور

 تية، وما كانالخمسينيات وأوائل الستينات من القرن المنصرم على الساحة العرب

العربية، لتكون بذلك  دتمر به من تطورات أهمها االعتداء اإلسرائيلي على البال

، وبالتحديد أيضاًالسيد موسى الصدر متوافقة مع الخارج اللبناني  أطروحات

 الموالية لجمال عبد الناصر ومشاريعه القومية والوحدوية التي بدأت تظهر في العام

٣٧(١٩٥٩( .  

ين انطلق منهما السيد موسى الصدر ذموضوع المقاومة اللالحرمان و إن

التي تدور  )أملحركة ( تمثل بـ إحيائيهو تأسيس مشروع  آخربتحقيق هدف 

، في نطاق الرؤية لمصلحة الدولة األعلىن المجلس اإلسالمي أشفي ذلك نها أش

 أنر التي حاول من خاللها السيد موسى الصد وهي الرؤية. )٣٨(والوطن اللبنانيين

حافظ ، ف)١٩٩٠ ـ ١٩٧٥( عامفي ال األهليةالحرب  نشوب أثناءموقفاً وسطاً  ييبن

على االتصال  من المدة المذكورة من الحرب األولىفي السنوات  هوجود أثناء

الصدر إلى  اكما دع. )٣٩(بالمعسكر المسيحي الماروني من اجل وضع حد للمعارك

السنوات  أثناءوعمل  اللبنانية الرئيسية، المشاركة الفاعلة في السلطة بين الطوائف
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للحرب وسيطاً مهماً بين الرئيس السوري السابق حافظ األسد والمؤسسة  األولى

  .)٤٠(المسيحية المارونية، وكذلك أتباع المذهب السني في لبنان

 أثناءاختفى السيد موسى الصدر في ليبيا،  ١٩٧٨ من العام آبفي شهر 

معمر القذافي في ظروف سابق الليبي ال رئيسمن ال إليه وجهتالتي لدعوة اتلبيته 

القذافي إلى اختطاف  توصفت بغير الواضحة، فقد ارجع البعض األسباب التي دع

الدور الريادي الذي اتخذه الصدر على الساحتين  والًأ: إلىالسيد موسى الصدر 

بمثابة صحوة  بلورة مشروع سياسي إسالمي للشيعة، عد وثانياًاللبنانية والعربية، 

محمد   لعب السيدمثالًففي العراق والعراق،  إيرانفي عدد من البلدان السيما في 

لوعي اانتشار  وعمال معاً على، دوراً ريادياً في العمل اإلسالميباقر الصدر 

التخلص من االستبداد واالستغالل  بغية سياسي اإلسالمي بين جمهور واسعال

، وفضالً عما تقدم فان اختفاء السيد والمستغلين دينالمتمثل بالحكام العرب المستب

، جاء بعد تهديد السيد موسى الصدر  في حينهان اموسى الصدر، وحسب شاهد عي

 السيد عندما خاطب لنظام صدام حسين، بعد اعتقاله األول، للسيد محمد باقر الصدر

سراح السيد  لم تطلق إذا: قائالً الرئيس العراقي السابق صدام حسين موسى الصدر

وفي ضوء ذلك يمكن أن . تحت قدميك األرض أشعلمحمد باقر الصدر فسوف 

وما . يكون خطف السيد موسى الصدر بإيعاز من صدام حسين إلى معمر القذافي

كشف أي جديد بخصوص حياة تفي ليبيا مجهوالً، ولم ي مصير المختَطَف يزال

  .٢٠١٢ العام السيد موسى الصدر حتى بعد زوال نظام القذافي في

حركة  إدارةبعد التغييب القسري للسيد موسى الصدر تولى و ،حال ةعلى أي

 مجلس قيادة يرأسه على التوالي حسن الحسين، والرئيس الحالي نبيه بري، وما أمل

، ١٩٧٩ بقيادة السيد الخميني في العام إيرانالثورة اإلسالمية في  اندالعبين 

، بدأت بلورة لتنظيم مشروع ١٩٨٢ ان من العامللبنان في حزير إسرائيلواجتياح 

 ١٩٨٤في نيسان عام  أمل، كما طالب ممثل حركة )حزب اهللا( مقاوم اكبر اسمه

سابقاً، من خالل مؤتمر المصالحة  إليهالمشار  )الميثاق الوطني(أسس عادة تحديد إب
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ستوى في لوزان من العام المذكور، الذي من الممكن أي يحقق ثقالً اكبر على الم

السياسي والعسكري للشيعة بالنظر إلى وزنهم العددي وبالقياس إلى باقي الطوائف 

  .)٤١(الرئيسية

وما بين حافز انتصار الثورة اإلسالمية هذه المرة، واتساع ظاهرة المد 

اإلسالمي في العالم العربي، وتداعيات اجتياح إسرائيل للبنان، منها اغتيالها للشيخ 

في  )حزب اهللا( ن عن التأسيس الرسمي لـعل، ُأ١٩٨٤ راغب حرب في العام

رجع السيد حسن نصر اهللا الزعيم أحشد شعبي، حيث  أمام ١٩٨٥ شباط عام/١٦

حزب  إن" :وجود تنظيم مقاوم قائالًحاجة تأسيس الحزب إلى  (*)الحالي لحزب اهللا

الدور وإلى جانب  .)٤٢("األحزاباهللا ولد في ساحة المقاومة على خالف نشأة كل 

سيؤديها الحزب  أخرىأساسية  أدواراًالمقاوم الذي ذكره السيد نصراهللا فان هناك 

السيد موسى الصدر أبرزها  أبداهورفاقه من الحركات الوطنية اللبنانية استكماالً لما 

  .إلى تفصيلهالذي سنأتي ) اتفاق الطائف(الدور االجتماعي والسياسي السيما بعد

مقراطية التوافقية في ضوء اتفاق الطائف موقف من الديال: لثاًثا

  ١٩٨٩ لعام

يعد اتفاق الطائف نسبة إلى مدينة الطائف السعودية الوثيقة المرجعية للنظام 

حيث تركزت المساعي في مدينة الطائف في  .السياسي اللبناني في مرحلته الحالية

نظام السياسي، تعديالت دستورية في تركيبة ال إجراءالمملكة العربية السعودية على 

وصالحيات الرؤساء الثالث التي تراعي خصوصيات الطوائف اللبنانية 

ن قائد الجيش آنذاك العماد ميشال عون استولى في إخاصة  ،)٤٣(الرئيسية

 لجهةللسلطة التنفيذية  اًعلى رئاسة الحكومة وهو ما عد اغتصاب ١٩٨٨/أيلول/٢٢

   .)٤٤(الطائفة السنية

الحرب  إلنهاءة يسيسأاتفاق الطائف، كمبادرة ت لذا حاول الموقعون على

سياسي يراعي الحد األدنى المقبول عند  إطارفي  وإخراجهااللبنانية  األهلية
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يذكر الشيخ نعيم قاسم ان الدعوة . )٤٥(الفرقاء، مع تقديم التنازالت بعضهم لبعض

على  سعودية، لحث الفرقاء اللبنانيينوال سورية: لالتفاق جاءت من قبل دولتي

التي سرعان ما نالت موافقة الرموز  ٢٢/١٠/١٩٨٩ التوقيع على وثيقة الطائف في

كما نالت رضا العديد من الدول، خاصةً . )٤٦(الدينية والسياسية للطوائف اللبنانية

 ةلبنان في جلسـ تفاق كميثاق ودستور لثم اقر اال. )٤٧(الواليات المتحدة األمريكية

انتخاب كل من رينيه  هحيث تم بموجب، ٥/١١/١٩٨٩ فيالمجلس النيابي اللبناني 

لياس إثم انتخاب ، ٢٢/١١/١٩٨٩معوض رئيساً للجمهورية، الذي اغتيل في 

، وانتخاب سليم الحص رئيسا للوزراء الذي ٢٤/١١/١٩٨٩ وي بدالً عنه، فياالهر

ثر استعانته ، إ١٣/١٠/١٩٩٠ حسم المعركة مع العماد ميشال عون عسكرياً في

    .)٤٨(ن حديثاًعيالملحود  إميلبقائد الجيش 

 إن إالزعماء الطوائف،  غلبأاتفاق الطائف نال موافقة  أنعلى الرغم من 

 ألسباب، وهو التحفظ الذي سرعان ما ينتهي ى هذا االتفاقمتحفظاً عل احزب اهللا بد

عمالني عود الجناح الالسياسية للحزب السيما بص االيدولوجياوالً بتغيير ألق عتت

 إدارةحالياً في  ينالمتمثل بالسيد حسن نصر اهللا ورفاقه الموجود )الذراعئعي(

ذي الحزب وتشكيلته بعد تنحية الجناح الراديكالي بزعامة الشيخ صبحي الطفيلي ال

العمل السياسي للحزب في ما يخص التداول السلمي للسلطة لم يكن مؤمناً بجدوى 

حسب  أو ١٩٤٣ وفق الميثاق الوطني لعامعلى يمقراطية سواء كان وفقاً لآلليات الد

 أن حيث يرى ـ الجناح الراديكالي ـ. أعالهن في بيالم ١٩٨٩ اتفاق الطائف لعام

ضد االحتالل اإلسرائيلي وليس للمشاركة في  ةسس من اجل المقاومالحزب ُأ

  .أيضاً ما منهج حياةنإن اإلسالم ليس دين عبادي، أالجانب السياسي، وانه يعتقد ب

نة الحزب أماي الصاعد في ذرائعالجناح ال أن في السبب الثاني فيتمثل أما

أدرك مخاطر  ــ بعد اتفاق الطائف مباشرةً ــ بزعامة السيد حسن نصر اهللا

في الداخل اللبناني وخارجه، جعلت من حزب اهللا  واألمنيةالتغييرات السياسية 

 اوعن هذ. المشاركة في الحياة السياسية اللبنانيةنحو  ويراجع موقفه باتجاه يصب
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التغيير والقبول من قبل حزب اهللا بالعمل وفق اتفاق الطائف، يذكر الشيخ نعيم قاسم 

لم يكن حزب اهللا مقتنعاً باتفاق الطائف، وقد " :العام للحزب قائالً األميننائب 

دم رضاه، وعن من المطلوب لكنه اكتفى بالتعبير السياسي عن ع أدنىاعتبره 

الطائفية السياسية بالحد  إلغاءضرورة تطوير هذه الصيغة بطريقة أفضل تؤدي إلى 

  .)٤٩("األدنى

من هنا دخل حزب اهللا إلى جانب أحزاب وحركات سياسية من طوائف 

في الحياة السياسية اللبنانية من بوابة المشاركة في  (*)١٩٩٢ مختلفة في العام

انتخابات يخوضها الحزب منذ تأسيسه في  أول االنتخابات النيابية، وهي

عاماً على انتخاب بعد عشرين  أجريت ١٩٩٢ انتخابات عام إن، كما ١٩٨٥العام

 أنكر يذ. )٥٠(األهليةبفعل مانع الحرب  ١٩٧٢ مجلس نيابي في نيسان عام آخر

ر المشاركة في امن المقاعد النيابية قبل قر ض عليه عددرِن عأحزب اهللا سبق 

وفي ذروة الجدل اللبناني حول  ١٩٩٠في نهاية عام  إذ، ١٩٩٢ تخابات عامان

بتعيين عدد من النواب  إليهالتعيينات النيابية، رفض حزب اهللا عرضاً قدم 

رفض حزب اهللا العرض  أسبابويرجع حسن فضل اهللا . )٥١(تحت لوائه المنضوين

 إن، كما "للوضع اللبناني التوجه األساسي الذي يحكم نظرته"المتقدم إلى ما اسماه 

حزب اهللا يرفض التسويات التي ال تنبع من االختيار الشعبي الحقيقي، وبالتالي فان 

٥٢(الناسإلرادة  تغافل الخضوعد من ممثلي الشعب في البرلمان رِحزب اهللا لم ي(. 

هذا التغيير . الشعب في المجلس النيابي منتخبين ويكون ممثل  أنبمعنى انه حبذ 

اجئ في توجه الحزب نحو المشاركة في االنتخابات البرلمانية، بعد ان كان لديه المف

لماذا  ؛منها عدة، التؤتسا أمامجعلنا يتحفظ كبير على النظام السياسي اللبناني، 

نتخابات البرلمانية في ضوء اتفاق الطائف، ولم يكن القرر حزب اهللا المشاركة في ا

 األهدافتتعلق بتجديد  أسبابق؟ وهل هناك المشاركة قبل هذا االتفافي يرغب 

منها تنظيم العمل المسلح ضد الكيان اإلسرائيلي، إلى جانب  ،السياسية للحزب

  االهتمام بالعمل السياسي الداخلي؟
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إلى  ١٩٩٢ للحزب في عام األولىيبرر السيد حسن نصر اهللا المشاركة 

الستمرار بالتنظيم المسلح ضد واقع أهمية العمل الجماعي لبناء الدولة اللبنانية، وا

ان المجلس النيابي هو المنتدى السياسي الذي يجمع " :الكيان اإلسرائيلي قائالً

في المجتمع اللبناني، ويعد الموقع المؤثر في القرارات  ةممثلين عن فئات متعدد

الشيخ نعيم قاسم فيرجع  أما. )٥٣("السياسية الخطيرة على مستوى البلد ومستقبله

إلى المضمون نفسه، الدال على أهمية  ١٩٩٢ حزب اهللا في انتخابات عام مشاركة

ى، ؤالعمل الجماعي، ومساهمة النواب فيه، بما يطرحه من مشاريع قوانين، ور

طابع التمثيل الشعبي لفئة من ": ، إذ يحمل الموقع النيابيتصب في مصلحة البلد

في حين عد السيد . )٥٤("اوالدفاع عنه هالنائب تبيان وجهة نظر وبإمكانالناس، 

حماية الحزب وسالحه  أننواف الموسوي مسؤول العالقات الدولية في حزب اهللا 

يعمل  أنيجب "إليه؛ نهم بحاجه أشيعة الن في المشاركة والعمل حتى يشعر كمي

نستخدم كامل  أن، ونحن يجب إليهبحاجة  أنهمحزب اهللا بحيث يشعر شيعة لبنان 

 أملوذهبت الكاتبة . )٥٥("في طائفتنا اًتجذر وأكثر أقوىصبح لن وإمكاناتناقدراتنا 

 النظام الديمقراطي مدفوع أسمتهن قرار حزب اهللا المشاركة في ما أسعد الغريب ب

ولهذا السبب تضيف غريب . )٥٦(جزئياً باعتبارات عقالنية ذات صلة ببقاء الحزب

هو بالتالي ليس السياسي فقط، و هالحزب يستخدم الديمقراطية لحفظ وضع أن

إلى إجرائياً يدعو إن الحزب إيديولوجي، لذا ف كمبدأملتزماً بها التزاماً حقيقياً 

سلمان قرار  أنطوانفيما رأى الكاتب . )٥٧(حسب إلى السلطةلالنتقال  الديمقراطية

التبصر السياسي للحزب في تقويمه  أوجالحزب المشاركة في االنتخابات يمثل 

ا، والمنطقة، وانه دليل على توصل الحزب إلى نوع من ألوضاع لبنان، وسوري

ن إلى أنقاش  إسحاق أشارمن جانبه . )٥٨(، والواقعية)الذرائعية( ية السياسيةنالعمال

، ومخاطبتها في إليهاحزب اهللا نظر إلى البرلمان كمؤسسة دولة، يجري التوجه 

الحزب قرر  أنر يذك .)٥٩(والسياسيةتحقيق المطالب االجتماعية، واالقتصادية، 

في السنة المذكورة نفسها، المشاركة في أول انتخابات بلدية تجري في لبنان  أيضاً

لس البلدية في االحزب قرابة نصف مجموع مقاعد المج وأحرزعاماً،  ٣٥ منذ
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الجنوب، وأغلبية في البقاع، وجميع المقاعد في مناطق الضاحية الجنوبية من 

  . )٦٠(بيروت

، وقرر خوض لعبة متعدد لبنانـ هللا بواقعية لنظر حزب ا إذن   

الديمقراطية التوافقية، لالنتخابات البرلمانية الدورية، ووفق اتفاق الطائف ببرنامج 

حزب اهللا في  أعلن لقد. واالجتماعية اللبنانية ةشبه متكامل لمجاالت الحياة السياسي

، فماذا يعني )٦١(اسيةالطائفية السي إلغاءنيته العمل على  نبرنامجه االنتخابي ع

الحزب لديه بديل عنها؟ وبماذا يتمثل البديل؟  أنهل يعني  ؟الطائفية السياسية إلغاء

الطائفية  بإلغاءلم ينجح الحزب  وإذاالحكومة اإلسالمية؟  أمهل هو العلمانية 

السياسية، ولم تنجح البدائل العتبارات عقائدية وفقهية تخص حزب اهللا، كحزب 

 إنمامية الجامع بين الدين والسياسة، كما ترتبط بمذهب اإل مبادئإسالمي عنده 

متنوع، على المستوى التعددي  مثل بديالً عن مجتمعالحكومة اإلسالمية ربما ال ت

  .سنبينها تباعاً اإلشكالياتعن هذه  ولإلجابة ..واالثني

إعادة النظر مثل عرض حزب اهللا في برنامجه االنتخابي مسائل هامة لقد 

 ةوذلك بجعل لبنان دائرة واحدة، بدل الدوائر المتعدد. )٦٢(قانون االنتخاباتفي 

 أنالمعمول بها منذ الميثاق الوطني، التي الزالت مستمرة إلى يومنا هذا، ويبدو 

 ١٩٦٢ على قانون االنتخاب الصادر أالذي طر ١٩٩٢ التعديل الذي جرى في العام

المقاعد بدل قاعدة نسبة خمسة على منها المناصفة في عدد  أساسيةشمل قضايا 

عدد النواب حسب قانون االنتخاب  أصبحمضى، حيث  في ما إليهستة الذي اشرنا 

بموجب القانون االنتخابي للمسيحيين ، فصار )١٠٨( بدالً) ١٢٨(١٩٩٢ لعام

على العدد نفسه في  مقعداً أيضاً، وابقي )٦٤(، وللمسلميناًمقعد )٦٤(المعدل 

ت المقاعد بين الطوائف سموبموجبه قُ. )٦٣(٢٠٠٥، و٢٠٠٠و ١٩٩٦ انتخابات

، كما موضح اًدقعم )١٢٨( الرئيسية حسب النسبة العددية، ليكون المجموع الكلي

  :)٦٤(التاليفي الجدول 
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  مسلمون مسيحيون

 ٢٧سنة             ٣٤موارنة        

 ٢٧شيعة            ١٤روم ارثوذكس 

  ٨           دروز ٨روم كاثوليك  

  ٢علويون          ٥ارمن ارثوذكس

   ١ارمن كاثوليك 

   ١انجيلي       

   ١اقليات       

 ٦٤=      المجموع ٦٤=   المجموع

  

هذا التقسيم، وعده  لىنه راض عأن حزب اهللا يبدو إواستكماالً لما تقدم، ف

اب عصري يؤسس لقيام قانون انتخ إيجادمن القوانين السابقة، لكنه يأمل  أفضل

يضاً، في هذا أدولة بعيدة عن التقاسم الطائفي، تكون مدخالً لبناء مؤسسات حكومية 

 :مناسبة الذكرى الثامنة لتحرير لبنان قائالًفي المجال يشير السيد حسن نصر اهللا 

 نهدوء ويناقشوفي يأتي الزمان الذي يتمكن فيه اللبنانيون من الجلوس  أننأمل "

في السياق ذاته عرض . )٦٥("خاب حضاري عصري يؤسس لقيام دولةقانون انت

، إلى عاماً )١٨( يضاً، تحديد سن الناخب بـأحزب اهللا في برنامجه االنتخابي 

ن، اكتساب الجنسية، حق التعليم، والضمان يالمهجر: جانب االهتمام بموضوعات

  .)٦٦(االجتماعي وغيرها من القضايا
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في برنامج حزب اهللا ء الطائفية السياسية إلغالة أمس وكما ذكرنا فإن

العديد من األحزاب  أنمع العلم  ،مثيرة للجدلكانت  ١٩٩٢ االنتخابي لعام

الطائفية  في إلغاءوالتيارات والشخصيات السياسية اللبنانية، قد أبدت رغبتها 

، نبيه بري، رئيس المجلس النواب أملالسياسية، كما هو الحال مع رئيس حركة 

 ودعاسليم الحص الطائفية،  األسبقكما رفض رئيس الوزراء اللبناني . )٦٧(الحالي

سمات  له أنهو  غيرهلكن ما يختلف فيه حزب اهللا عن . )٦٨(بديل عنها إيجادإلى 

يقدر خصوصيات المجتمع اللبناني المتنوعة  إنهاعتبارات إسالمية، كما  تنطلق من

ن إمرجح عند حزب اهللا؟ السيما هي البدائل؟ وما هو ال ، لذا ماأخرىمن جهة 

  .  زال يطرحه الحزب باستمرار الطائفية ال إلغاءشعار 

وفي هذا السياق، نحاول اإلجابة عن التساؤالت السابقة عبر تناول آراء 

حيث يتفق الكاتبان سمير صباغ ووجيه  ..مختصين بالشأن اللبنانيووجهات نظر ال

ل حزب اهللا الدخول في اللعبة انه في ظل قبو: تيي اآلأكوثراني على الر

 طبقاًتفاق الطائف، وصعوبة إقامة الدولة اإلسالمية، ال تبعاًالديمقراطية التوافقية، 

بين ما سياسة الحزب سوف تتراوح  أنن الترجيح يذهب إلى إ، فهمقولة والية الفقيل

راطية القول بالديمقراطية التوافقية الطائفية كتسوية ما بين الطوائف، وبين الديمق

 .)٦٩(الطائفية السياسية على المدى البعيد شأن إلغاءب هالعددية التي يستنبطها مطلب

 ر بقبول الديمقراطية التوافقية ـستمراالا ـ األولويرجح وجيه كوثراني الخيار 

وقد ذهب . )٧٠(يزال يخوض العمل الجماعي في لبنان إلى اآلن ن الحزب ماأل

الديمقراطية التوافقية، يمثل أفضل الخيارات  خيار أنصيف نصار إلى االكاتب ن

ن الخيار التوافقي يشكل المخلص األساس للمجتمعات التي تطرح من هنا وهناك، أل

لطوائف من مخاطر االستبداد المتمثلة في االستيالء، والتهجير، والتذويب، االمتعددة 

التوافقية  إلغاءذاكراً ما اسماه حراجة موقف القوى التي تدعو إلى . )٧١(واإلبادة

الطائفية من دون علمنة الدولة، وعد نصار ذلك بمثابة ستار لسيطرة مشروع 

 !هذا الرأي يتسم بنوع من الغرابة والتحامل. )٧٢(إسالمي على بناء الدولة اللبنانية

عالقته الوطيدة  حزب اهللا من المطالبين بالمشروع اإلسالمي، ولم ينكرن لماذا؟ أل
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لعقيدة ل اًجامعبوصفه ديناً تياراتها السياسية راية اإلسالم، بالدول التي تحمل 

ية دقيقة مع خصوصية ذرائعبفي الوقت الحالي تعامل  نه ـ حزب اهللا ـإف ،والحكم

المجتمع اللبناني التعددية، والثقافية، لذا قبل الدخول في لعبة الديمقراطية التوافقية 

الشيعة في يعتقد بان  ألنهادية كبيرة فيما يمثل رأي فالح عبد الجبار حي. الحالية

لبنان، ومنهم حزب اهللا يطالبون بالنظام التوافقي تحت راية حكومة وحدة وطنية 

  .)٧٣(لنيل حقوقهم األمثلويرون هذا النمط من الحكم هو الحل 

كد ؤت ١٩٩٢ دالئل استمرار حزب اهللا بالمشاركة السياسية منذ العام إنكما 

 آليات إيجادبول بالديمقراطية التوافقية مع سعيه إلى الحزب ماض بالق أنعلى 

 ؛من ضمن تلك الدالئلو .سياسية تنسجم وخصوصيات المجتمع اللبناني المتنوع

 )٥( مقاعد نيابية )٩(حيث حصل الحزب على، ١٩٩٦مشاركته في انتخابات 

بينهم نائب من الطائفة  إذبينهم نواب من طوائف مختلفة، ( مقاعد في البقاع

. )٧٤(مقاعد في الجنوب )٤(أيضاً على ، وحصل الحزب )مارونية، ونائب سنيال

صلة بالعمل الجماعي اللبناني خاض حزب اهللا االنتخابات البلدية  يوفي موضوع ذ

حزب اهللا اهتماماً  أبدىانتخابات بلدية  آخروبعد ثالثة عقود على  ١٩٩٨ في العام

لس البلدي سيوفر له الفرصة األولى فوزه في المجإذ إن خاصاً بهذه االنتخابات 

من النفوذ  األكبركما سيوفر للحزب القدر  ،للمشاركة في السلطة التنفيذية في البلد

  .)٧٥(والبقاعسكان الجنوب  أوساطالسياسي واالجتماعي واالقتصادي في 

وإلى جانب ما تقدم من تحقيق حزب اهللا من انتصارات على المستوى   

سم السلطة بموجب اتفاق الطائف، حقق ااطية التوافق، وتقديمقر حسباالنتخابي 

 االنسحاب من لبنان فيعلى إسرائيل  إجبارهو  اًكبير اًعسكري اًحزب اهللا انجاز

على مستوى ، يضاًأوفي العام ذاته حقق حزب اهللا . مهزوماً ٢٠٠٠/أيار/٢٤

مقاعد  )٥: (اًمقعد )١٢(على  حصلت قائمته إذاالنتخابات النيابية، فوزاً كاسحاً، 

مقاعد في الجنوب، بينهم ماروني،  )٥(لطائفة السنية، ومن افي البقاع بينهم اثنان 

 ةلالنتخابات البرلمانية الثالث هوفي تقييم. )٧٦(وواحد في بيروت، وواحد في بعبدا



                                                                       

  )٢٠١٦ حزيران ( العشرونالعدد  
٢٩٣ 

 الديمقراطية التوافقية في تصور حزب اهللا اللبناني 

السابقة، ينواب حزب اهللا حققوا  إن" :م الشيخ نعيم قاسم النتائج العملية قائالًقي

في النسيج االجتماعي اللبناني، مكنهم من التواصل مع الشرائح المختلفة،  اًاندماج

الوجه  أبرزتبفترة قياسية، واطلوا على الواقع السياسي من البوابة الداخلية التي 

   .)٧٧("المجلس النيابيللحزب، وساهموا بفعالية من القوانين المطروحة على  األخر

ل رئيس الوزراء اان اثر تداعيات اغتيوبعد انسحاب القوات السورية من لبن

وقد زاد  ٢٠٠٥/حزيران/٢٩ رفيق الحريري، خاض حزب اهللا انتخابات األسبق

، التي برزت موقعه كقوة متينة، ومؤثرة في "انيابي "امقعد )١٤( الحزب حصته إلى

الفوز الكاسح الذي حققه  أنالسياسة اللبنانية، حيث يرجح العديد من الباحثين 

يجة لكفاحه ومقاومته للوجود اإلسرائيلي، وكذلك لخدماته الوافرة كعنصر الحزب نت

منافسة حيوية في حملته االنتخابية، وكذلك استطاع الحزب الوصول إلى جماعات 

من خالل االعتماد على آليات ومناهج ديمقراطية،  أخرىمسيحية، ومن طوائف 

 أنيمكن  ابات بوسائل اللمواجهة التحديات المنطلقة من خصومة مستخدماً االنتخ

على  باألكثريةحيث وصف ذلك الفوز . )٧٨(ينافسه آخرتبارى من قبل أي حزب 

حجم التصويت الكبير  أنويذهب جعفر عتريسي إلى  .)٧٩(مستوى الطائفة الشيعة

لبنان يعيش فترة حرجة  أنسبب بلصالح حزب اهللا في االنتخابات المذكورة، جاء 

 بعيداًالسياسي  اإلرهابلكيان اإلسرائيلي، الذي يمارس قرب ا همن تاريخه، فموقع

ما أرسل ذلك رسالة إلى  ،عن مساءلة المجتمع الدولي، وبدعم مطلق من واشنطن

ضرورة الحذر الهائل من المسائل الشائكة المشار : المواطن اللبناني، مفادها

  .)٨٠(إليها

فيذية، وقبول ن يساهم في السلطة التناهللا أ قرر حزبعلى هذا األساس، 

حكومة وصفت ضمن في لبنان،  األخرىمع المكونات  في إطار الجماعة العمل

 ١٢٦ه الوحدة الوطنية، يترأسها فؤاد السنيورة، الذي صوت لصالححكومة ب

) ٩٠( نال نبيه بري الثقة كرئيس للبرلمان عبر نيله وفي مقابل ذلك؛عضواً، 

، وزراء )٩( ب اهللا وحلفائه علىصوتاً، وقد حصل تحالف الممانعة الذي يضم حز
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لحود  إميلوزراء اختارهم الرئيس  )٣(و، أملوزراء من حزب اهللا وحركة  )٥(

بقيادة النائب سعد  آذار ١٤ حصل تحالف كما .آنذاك، ووزير مستقل طارق متري

لحزب  وبعد هذا الفوز. )٨١(وزيراً )٢٤( وزارة من أصل )١٥( على ،(*)الحريري

حزب اهللا يرفع  أبرلمان والتكيف السياسي مع السلطة التنفيذية، بدمقاعد ال في اهللا

، السيما مع انتصاره على الكيان اإلسرائيلي في تموز مستوى ذرائعيتهمن 

 هالتي يطرحها خصومتلك حيث كانت هناك جملة من التداعيات منها  ٢٠٠٦عام

، بالمقابل لة الحوارومن جعل مسألة سالح حزب اهللا على طا اذار ـ١٤ـ تحالف 

 يزال في كل انتخابات برلمانية، وصوالً إلى انتخابات عام بدأ حزب اهللا وال

في ظل  ،)٨٢("الدولة المقاومة"أو " الدولة العادلة والمقاومة"، يرفع شعار٢٠١٤

تحديات الداخل والخارج التي تضرب لبنان والعديد من البلدان العربية ومن 

مة على أسس طائفية وعرقية، تكون خاضعة احتماالت تقسيمها إلى دويالت قائ

  . متعددة منها إسرائيل ألقطاب
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  :   الخاتمة

مضمار البحث في موقف حزب اهللا من الديمقراطية التوافقية جعلنا  إن

 ، وثانيهما الفكرة)حزب اهللا( التنظيم أولهما: أساسيتينفي البحث قضيتين  نستنتج أن

  يف تعامل التنظيم مع الفكرة؟، فك)الديمقراطية التوافقية(

تنظيم حزب اهللا تعامل  إنتوصلنا من خالل دراسة النظام السياسي اللبناني، 

الدولة بين المجموعات  وإدارةلتقاسم السلطة،  كآليةمع فكرة الديمقراطية التوافقية 

ن حزب اهللا رفض الديمقراطية التوافقية، في أ، يتمثل األول: الرئيسية بموقفين

حينما نظر إلى الميثاق الوطني الصادر بعد  ه،سيسأمن ت األولىفي السنوات  السيما

اتفاق الطائف  إعالن، وبقي نافذاً لغاية ١٩٤٣ لبنان دولة مستقلة في العام إعالن

ومنهج  أدبيات، وهذا الموقف الرافض للديمقراطية التوافقية راجع إلى ١٩٨٩ عام

للحياة، كذلك الغاية التي أسس من اجلها  "احزب اهللا ذاته، الذي عد اإلسالم منهج

حزب اهللا مقاومة االحتالل اإلسرائيلي، وبالتالي لم ينظر حزب اهللا إلى العمل 

الحزب كان عنده تحفظات كبيرة على الميثاق  إنالسياسي الجماعي بعين الجد، كما 

ين، يميع اللبنانلم توفر العدالة التامة لحياة كريمة لج أنهام بنوده على قي إذالوطني، 

في ترسيخ الطائفية السياسية، واالجتماعية، عبر  ـ الميثاق الوطني ـ ساهمف

التمييز ما بين الطوائف اللبنانية، ومن ضمنها البند الذي ترفع منه قاعدة الخمسة 

  .مقابل ستة

كد على هذه الكلمة ؤون لتنظيم ـا فقد تعامل حزب اهللا ـ الموقف الثاني، أما

حزب اهللا جمع ما بين العمل المسلح والعمل السياسي  أنلثاني، بسبب في الموقف ا

معاً، وهذا التحول يرتبط بمجموعة من التحوالت والمخاطر الخارجية والداخلية، 

في البنية  اإليديولوجيةبالتحوالت ولديمقراطية التوافقية، ابتأييد  هوكذلك يرتبط موقف

للبنانية، اإسرائيل ــ بالنسبة للدولة التنظيمية، ففضالً عن الخطر الخارجي ــ 

هناك تحوالت داخلية تخص النظام السياسي اللبناني، تمثلت بالتوقيع على اتفاق فإن 

الذي رسم صورة واضحة  ١٩٨٩ الطائف في المملكة العربية السعودية عام
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، عبر األهليةللخارطة السياسية التوافقية الحالية في لبنان، ووضع حداً للحرب 

ب الرئيسية والبرلمانية، ما بين الطوائف اللبنانية بالتساوي والتوافق، صع المناتوزي

تعزز موقفه االيجابي من الديمقراطية التوافقية بصعود قد ما يخص حزب اهللا، ف أما

الذي  ١٩٩٠بزعامة السيد حسن نصر اهللا في العام  )الذرائعي(عمالني الجناح ال

كقيام الحكومة  أساسيةة، تطبيق مقوالت هيئة الشورى الحزبي موافقةوبأرجأ 

، وبالتالي قبل حزب اهللا إيراناإلسالمية على غرار الجمهورية اإلسالمية في 

العمل بالتوافقية السياسية ورضي األخرىف مع الطوائف بالتكي.  

كانت بمثابة  ألنهاقبول حزب اهللا بالديمقراطية التوافقية،  أنيضاً أونعتقد 

في جميع  ا، ودعكان يرفضها ضمناًم السياسي اللبناني، لكنه للنظاإطار قانوني 

مشاركة  أولاً منذ تاريخ ءالطائفية السياسية، بد إلغاءبرامجه االنتخابية إلى 

هذه النقلة كانت محل اهتمام عندنا في المحورين الثاني  ..١٩٩٢برلمانية عام 

اطية التوافقية كوجه ما البديل عند حزب اهللا عن الديمقر إذوالثالث من البحث، 

يعتمد  أمالحكومة اإلسالمية؟ صيغة تمثل هل يقانوني للنظام السياسي اللبناني، 

  ؟آخر أيالعلمانية أم هناك ر

لتين، حيث عد انه أن حزب اهللا تعامل بواقعية مع المسإخيراً أويمكن القول 

علق تت ألسبابـ ية الحكومة اإلسالمقيام ـ  األولىمن الصعب تطبيق الفكرة 

 أمرـ تطبيق المسالة الثانية ـ العلمانية  إنبالخصوصية والتعددية اللبنانية، كما 

 وبالتالي، عريفالتحسب يغني عن اسمه  أن إيراد إذمستحيل بالنسبة لحزب اهللا، 

العامة الحالية ماض باالستمرار والقبول بالديمقراطية  بأمانتهن حزب اهللا إف

  .من البحث سبقما افترضناه في ما التوافقية، وهذا ما يثبت صحة 

  

  

 



                                                                       

  )٢٠١٦ حزيران ( العشرونالعدد  
٢٩٧ 

 الديمقراطية التوافقية في تصور حزب اهللا اللبناني 

  الهوامش

، )متى يصير الفرد في الدول العربية مواطنا؟(نصيف نصار، في التربية والسياسة  )١(

  .٢٧١، ص٢٠٠٥، بيروت، دار الطليعة، ٢ط

بيروت، مركز  الدراسات  الديمقراطية التوافقية، بغداد ـ شاكر االنباري، )٢(

  .٥، ص٢٠٠٨اإلستراتيجية، 

  .٢٧٢نصيف نصار، مصدر سابق، ص )٣(

، ترجمة دالل )حزب اهللا أنموذجاً(مسعود أسد اللهي، اإلسالميون في مجتمع متعدد )٤(

  .٩٥، ص٢٠٠٤عباس، بيروت، مركز االستشارات والبحوث، 

  .٩٦المصدر السابق نفسه، ص: عن )٥(

  .٢٧ ـ ٢٦شاكر االنباري، مصدر سابق،  )٦(

  .٩٦بق، صمسعود أسد اللهي، مصدر سا )٧(

  .٩٢شاكر االنباري، مصدر سابق، ص )٨(

  .٨لمصدر السابق نفسه، ص )٩(

  .٥٥و ٣٨المصدر السابق نفسه، ص)١٠(

  .٦١ ـ ٦٠شاكر األنباري، مصدر سابق، ص )١١(

، بيروت، منشورات الرضا، ١محمد جواد مغنية، تجارب محمد جواد مغنية، ط )١٢(

  . ٤٦٢، ص٢٠١٢

، بيروت، منشورات دار الفجر، ١، ط١س نبيه بري، جنبيه بري، موسوعة الرئي )١٣(

  .٢٣، ص٢٠٠٧

  . ٤٨١محمد جواد مغنية، مصدر سابق، ص )١٤(

، بيروت، مجموعة )التفاعل العربي(رياض نجيب الريس، ازمة بناء الوطن )١٥(

  . ٢١، ص١٩٧٥التخطيط واإلنماء، 

في مجموعة باحثين،  عبد اإلله بلقزيز، دور الدولة في مواجهة النزاعات األهلية،)١٦(

، بيروت، مركز دراسات ٢، ط)العوامل الداخلية والخارجية(النزعات األهلية العربية

  . ٥٩، ص٢٠٠١الوحدة العربية، 
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٢٩٨ 

 ١٩٩٠إن قانون االنتخاب هذا منذ صدوره وحتى تعديل الدستور في العام : للتنويه )*(

خمسة (كورة في المتن أي نسبةبعد اتفاق الطائف اعتمدت كل قوانين االنتخاب القاعدة المذ

، وعدد المقاعد الذي اعتمد في كل هذه القوانين نتيجة ضرب عدد ما )على ستة

فتبدل عدد المقاعد النيابية  )١١=٦+٥(من اجل المحافظة على هذه النسبة الن )١١(بالرقم

مجموعة خبراء، البرلمان في : للمزيد ينظر إلى ٩٩و ٦٦و ٤٤ومن ثم  ٧٧إلى  ٥٥من

القانون  ، بيروت، المركز العربي لتطوير حكم١، ط)رصد وتحليل(العربية الدول

 .٢٣٢ ـ ٢٣١، ص٢٠٠٧والنزاهة، 

، ترجمة )الشيعة في العالم العربي المعاصر(إسحاق نقاش، الوصول إلى السلطة  )١٧(

، ٢٠١٢، بغداد، دار قرطبة للكتب العربية، ١مختار االسدي، مراجعة عماد الهاللي، ط

  . ٢٢٢ــ  ٢٢١ص

  . ٢٣١خبراء، مصدر سابق، صمجموعة  )١٨(

  . ٤٦٧محمد جواد مغنية، مصدر سابق، ص)١٩(

لورانت شابري واني شابري، سياسة وأقليات في الشرق األوسط، القاهرة، مكتبة  )٢٠(

  . ١٨١، ص١٩٩١مدبولي، 

  . ٤٤٦ ـ ٤٤٥د جواد مغنية، مصدر سابق، صمحم )٢١(

  . ٢٢٢إسحاق نقاش، مصدر سابق، ص )٢٢(

  . ٢٧٨نصيف نصار، مصدر سابق، ص )٢٣(

  . ٥٩عبد اإلله بلقزيز، مصدر سابق، ص )٢٤(

  . ٢٣١مجموعة خبراء، مصدر سابق، ص )٢٥(

  . ١٨٢لورانت شابري واني شابري، مصدر سابق، ص )٢٦(

  . ١٨٢المصدر السابق نفسه، ص )٢٧(

، بيروت، ١، ط)قفحزب اهللا السيرة الذاتية والموا(حسن فضل اهللا، الخيار اآلخر )٢٨(

  . ٣٧ ـ ٣٦، ص١٩٩٤عة والنشر والتوزيع، دار الهادي للطبا

  . ١٨٥نبيه بري، مصدر سابق، ص )٢٩(

  .٢١٨إسحاق نقاش، مصدر سابق، ص )٣٠(

  . ٢١٨المصدر السابق نفسه، ص )٣١(

  . ٢١٩ ـ ٢١٨المصدر السابق نفسه، ص )٣٢(



                                                                       

  )٢٠١٦ حزيران ( العشرونالعدد  
٢٩٩ 

 الديمقراطية التوافقية في تصور حزب اهللا اللبناني 

، بيروت، مركز دراسات ١ط عبد اإلله بلقزيز، المقاومة وتحرير جنوب لبنان، )٣٣(

  . ٤٣، ص٢٠٠٠الوحدة العربية، 

، بيروت، دار الهادي ٣، ط)المستقبل.. التجربة .. المنهج (نعيم قاسم، حزب اهللا )٣٤(

  . ١٩، ص٢٠٠٤للطباعة والنشر والتوزيع، 

  . ٩٢وجيه كوثراني، مصدر سابق، ص )٣٥(

  . ٤٣صدر سابق، صعبد اإلله بلقزيز، المقاومة وتحرير جنوب لبنان، م )٣٦(

  . ١٨٣لورانت شابري واني شابري، مصدر سابق، ص )٣٧(

  . ٩٥وجيه كوثراني، مصدر سابق، ص )٣٨(

  . ١٨٦لورانت شابري واني شابري، مصدر سابق، ص )٣٩(

  . ٢٣٦وجيه كوثراني، مصدر سابق، ص )٤٠(

  . ١٨٦لورانت شابري واني شابري، مصدر سابق، ص )٤١(

حسن نصر اهللا كأمين عام لحزب اهللا في المؤتمر الثاني  أعلن عن تنصيب السيد )*(

بعد اقل من عام على تولي السيد عباس الموسوي اثر اغتياله في ١٩٩٢للحزب من العام

، يذكر إن السيد الموسوي تولى األمانة العامة للحزب، بعد تنحية الشيخ ١٩٩١العام

   . صبحي الطفيلي من حزب اهللا نهائياً

، بيروت، المركز العربي ١، حزب اهللا المقاومة والتحرير، جحسن نصر اهللا )٤٢(

  . ١٢٣، ص)ت.د(للمعلومات، 

  . ١٥٣نعيم قاسم، مصدر سابق، ص )٤٣(

  . ١٨٦ــ  ١٨٥مسعود أسد اللهي، مصدر سابق، ص )٤٤(

  . ١٥٣نعيم قاسم، مصدر سابق، ص )٤٥(

  . ١٥٣المصدر السابق نفسه، ص )٤٦(

  . ١٥٣المصدر السابق نفسه، ص )٤٧(

  . ١٨٧مسعود أسد اللهي، مصدر سابق، ص )٤٨(

  . ١٥٤نعيم قاسم، مصدر سابق، ص )٤٩(

حركة أمل، : بقائمة واحدة ضمت ١٩٩٢خاض حزب اهللا االنتخابات البرلمانية لعام  )*(

) ٨(الحزب الشيوعي، الحزب االجتماعي السوري وغيرهما، حيث فاز حزب اهللا بـ

مقاعد أخرى فاز فيها مناصرون لقائمته من ) ٤(لى، باإلضافة إ)١٢٨(مقاعد من أصل 



                                                                      

  )٢٠١٦ حزيران ( نالعشروالعدد  

 أسعد كاظم شبيب.د

٣٠٠ 

: للمزيد ينظر إلى. غير الشيعة وبهذا يكون الحزب أحرز الكتلة األكبر في البرلمان

، وأيضاً مسعود أسد اللهي، مصدر سابق، ٢٤٧إسحاق نقاش، مصدر سابق، ص

   . ٣٥٨ص

  . ٢٧٧نعيم قاسم، مصدر سابق، ص )٥٠(

، وأيضاً حسن فضل اهللا، مصدر سابق. ٤٠٥ ـ ٤٠٤المصدر السابق نفسه، ص )٥١(

  . ٣٧ ـ ٣٦ص

  . ١٢٣المصدر السابق نفسه، ص )٥٢(

منشور صادر عن العالقات الخارجية لحزب اهللا حول نشأة حزب اهللا ورويته  )٥٣(

  . ٢٧ ـ ٢٥اثاره على المستوى الدولي، صللواقع الداخلي اللبناني و

  . ٢٧٩نعيم قاسم، مصدر سابق، ص )٥٤(

، مجلة )مين إلى حزب اهللامن حركة المحرو(نقالً عن سعود المولى، شيعة لبنان )٥٥(

، بغداد، مؤسسة مسارات للتنمية الثقافية واإلعالمية، )٦(، السنة)١٥(العددمسارات،

  .٥٩، ص٢٠١١

، بيروت، ٢أمل سعد غريب، حزب اهللا الدين والسياسة، ترجمة حسين موسى، ط )٥٦(

  . ١٥٣، ص٢٠٠٩كر اإلسالمي، مركز الحضارة لتنمية الف

  . ١٥٣المصدر السابق نفسه، ص )٥٧(

  . ٣٥٥نقالً عن مسعود أسد اللهي، مصدر سابق، ص )٥٨(

  .٢٤٦إسحاق نقاش، مصدر سابق، ص )٥٩(

  . ١٤٠أمل سعد غريب، مصدر سابق، ص )٦٠(

  . ٢١٨حسن فضل اهللا، مصدر سابق، ص )٦١(

  . ٢١٨المصدر السابق نفسه، ص )٦٢(

  .٢٣٤عة خبراء، مصدر سابق، صمجمو )٦٣(

  .٢٣٤المصدر السابق نفسه، ص )٦٤(

حسن نصر اهللا، نص من خطابه في معلب الراية بمناسبة الذكرى الثامنة للتحرير  )٦٥(

، بيروت، ١نقالً عن مازن يوسف صباغ، اتفاق الدوحة، ط ٢٠٠٨/أيار/٢٦مساء االثنين 

  .١١٨، ص٢٠٠٩مختارات، 

  .٢١٨سابق، ص حسن فضل اهللا ، مصدر )٦٦(



                                                                       

  )٢٠١٦ حزيران ( العشرونالعدد  
٣٠١ 

 الديمقراطية التوافقية في تصور حزب اهللا اللبناني 

  .١١٢نبيه بري، مصدر سابق، ص )٦٧(
، بيروت، شركة المطبوعات للتوزيع والنشر، ١سليم الحص، نحن والطائفية، ط )٦٨(

 .٥، ص٢٠٠٣
، بيروت، مجد المؤسسة ١سمير دباغ، الدستور اللبناني من التعديل إلى التبديل، ط )٦٩(

اني، مصدر سابق،  ه كوثر، وأيضاً وجي١٦١، ص٢٠٠٠الجامعية للدراسات والنشر، 
  . ٥٤ص

  . ٥٤وجيه كوثراني، مصدر سابق، ص )٧٠(
  .٢٨١نصيف نصار، مصدر سابق، ص )٧١(
  . ٢٨٣المصدر السابق نفسه، ص )٧٢(
في مجموعة ، )االندماج والشرعية أزمتا(الدولة في الوطن العربيفالح عبد الجبار،  )٧٣(

، )ت.د(، مركز دراسات الوحدة العربية، باحثين، أزمة الدولة في البلدان العربية، بيروت
  .٢٩٢ص

  .٢٨٥نعيم قاسم، مصدر سابق، ص )٧٤(
  .٢١٥مسعود أسد اللهي، مصدر سابق، ص )٧٥(
  .٢٨٥نعيم قاسم، مصدر سابق، ص )٧٦(
  .٢٨٥المصدر السابق نفسه، ص )٧٧(
  .٢٤٧إسحاق نقاش، مصدر سابق، ص )٧٨(
  . ٥١وجية كوثراني، مصدر سابق، ص )٧٩(
، بيروت، ١فر عتريسي، حزب اهللا والخيار األصعب وضمانة الوطن الكبرى، طجع )٨٠(

  .٤٣٠، ص٢٠٠٥دار المحجة البيضاء، 
تيار المستقبل بزعامة سعد الحريري، التيار : اذار أو فريق الموالة١٤يضم تحالف )*(

التقدمي االشتراكي برئاسة وليد جنبالط، القوات اللبنانية بقيادة سمير جعجع، وتجمع 
حزب اهللا، حركة : الوطنيين األحرار، بالمقابل هناك فريق يطلقه عليه فريق الممانعة يضم

أمل، التيار الوطني الحر، الحزب السوري القومي االجتماعي، حركة النضال العربي، 
الحزب الديمقراطي اللبناني، حركة الشعب، وجماعة رئيس الوزراء اللبناني السابق عمر 

   . لة أيضاًكرامي، وشخصيات مستق
  .٤٤٢جعفر عتريسي، مصدر سابق، ص )٨١(
  .٤٣وجيه كوثراني، مصدر سابق، ص )٨٢(


