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 أوال: السياق العام للورشة 

انعطافاً في تاريخ االنتخابات في لبنان، لكونها  2018أيار  6شكلت االنتخابات النيابية التي أجريت في تاريخ 

تخابات إلى أن االن ضافةً إوهي الفترة األطول منذ الحرب األهلية.  ،سنوات من انقطاع االنتخابات تسعحدثت بعد 

يجري  ،وألول مرة في تاريخه ،، وبذلك يكون لبنان2017في العام  خابي جديد أقر  كانت على أساس قانون انت

طلباً للعديد من م كثري، وتعتبر "النسبية"أللنظام االنسبي بعد اعتماده لسنوات طويلة انتخاباته معتمداً النظام ا

 حزاب السياسية والقوى المدنية منذ سبعينيات القرن الماضي.األ

مشروع القانون النسبي المقدم من قبل الحكومة اللبنانية  17/6/2017قر في أني قد اللبنا وكان مجلس النواب

دائرة انتخابية باإلضافة إلى إقرار الصوت التفضيلي داخل اللوائح االنتخابية. وقد  15إلى  لبنانحيث يقسم 

تتاليين متواصل النقاش حول وضع قانون انتخابات جديد طوال السنوات الماضية التي شهد لبنان خاللها تمديدين 

 حاكمة. افق بين القوى السياسية الللمجلس النيابي قبل نجاح التسوية الرئاسية وتأمين األجواء المالئمة للتو

كانت األقل  2018فإذا كانت النسبية نظاماً انتخابياً من المفترض أن يحض على السياسة، ظهر أن انتخابات 

ياسية رية التي طبعت الحياة الساسياسية لجهة المضمون والشعارات والمواقف. ففي ظل انفراط عقد الثنائية اآلذ

لرئاسية لتعيد خلط األوراق بحيث جرت التحالفات بناًء على المصلحة االنتخابية الحسابية اللبنانية أتت التسوية ا

ما أنتج تحالفات متناقضة ومن دون أي سياق سياسي واضح في عدد كبير من الدوائر. ومع خلو المشهد 

ابقة الس جاءت نسب المشاركة منخفضة عما كانت عليه في الدورات ،االنتخابي من أي مضمون سياسي عميق

ن اعتماد النظام النسبي سيزيد حتما من حماسة الناخبين أقل من التوقعات التي كانت تعتبر كما أنها جاءت أ

 وبالتالي سوف يرفع من نسبة المشاركة. 

تهودقة التمثيل في لبنان درجة ما يتعلق بتحسين  شك ل هذا القانون نقلة إيجابية في قرار مبدأ من خالل إ صح 

هة توزيع المقاعد على اللوائح والمرشحين بشكل ال يسمح لالئحة الواحدة أن تكتسح كل المقاعد. في النسبية لج

ضافة توزيع المقاعد على لوائح السلطة، باإل اقتصرالنتائج عدم فاعلية النسبية المعتمدة، حيث المقابل، أظهرت 

ا  ،إلى اعتماد الصوت التفضيلي على مستوى الدائرة الصغرى  من االقتراع الطائفي وكأنه نظام أكثريعزز مم 

 ع. ولكن بشكل مقن  
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روفة سعت هذه القوى المع. هو دخول القوى االعتراضية الجديدة المستقلة المعترك االنتخابيفأما الحدث األبرز 

يل تشك إلى ،"المجتمع المدني"، المنبثقة من تراكم الحراك السياسي المدنيباسم عالم في وسائل اإل اصطالحاً 

اب أحزاب في خط اً برامج سياسية بديلة عما كان قائم إلى تقديمالدوائر االنتخابية و لوائح في العدد األكبر من

إلى  بعضها دفعتإال أن حالة تشرذم هذه القوى في عدد من الدوائر  .السلطة أو القوى االعتراضية التقليدية

أن توحيد اللوائح قد جاء على حساب تجانس  كينالمشار بعض وقد رأىكات التأييد التقليدية. استخدام شب

ن توفر نه ال يمكأاآلخر  همبعضى أاالجتماعية في حين ر-قتصاديةالمضمون السياسي والمواقف من القضايا اال

 لوائح موحدة من دون االتفاق على مضمون سياسي يوازن بين مواقف القوى والمجموعات السياسية. 

ء نقاش حول االنتخابات النيابية القائمة على مبدأ النسبية وقراءة سياسية في إلى إجراهذه تهدف ورشة العمل 

االنتخابات اللبنانية بمراحلها المختلفة، ومعرفة حجم قوى المجتمع المدني على اختالفها وفقاً للواقع االنتخابي 

 ة. والبحث عن دور لهذه القوى في المرحلة المقبل ،المرتبط بالسياق السياسي والقانوني

افتتحت الدكتورة دينا خواجا، ورشة العمل حيث بدأت الحديث عن االنتخابات اللبنانية الحالية التي جاءت بعد 

احة توفير مستريد من هذه الورشة مؤسسة "األصفري"  ي نت أنتسع سنوات، ولم تكن بالمستوى الجيد. وب

الدعوة  أنو ؛بلد عليه الشعب من قون جديد لم يعتلقانللحوار والتفكير حول االنتخابات اللبنانية التي حدثت وفقاً 

 الحمالت االنتخابية.  ممثليللألفراد وليس للقوى السياسية أو  هذه كانت لورشة العمل

  



 

 

 

 

 الجلسة األولى: قراءة في المشهد السياسي اللبناني بعد االنتخابات في ضوء قانون النسبية. 

 

من المفترض أن يعزز المنافسة السياسية كان للقانون الجديد" الذي هدفت الجلسة األولى إلى إجراء قراءة "

تم احتواء القانون الجديد واستخدامه من أن ه ويساهم في دخول جماعات وتيارات جديدة، إال أن ما حصل هو 

 قبل القوى السياسية الطائفية. 

من المشاركين حول المشهد السياسي في ظل قانون اعتمد مبدأ النسبية للمرة  في بداية الجلسة، تحدث عدد  

األولى في تاريخ لبنان، واعتبروا أن النظام االنتخابي الجديد لم يحقق التنوع داخل البرلمان كما هو متوقع، 

ة بإقرار المطالبلقوى المدنية ا فاجأبشكل  ابي لصالحهباإلضافة إلى نجاح أحزاب السلطة في جعل النظام النس

قانون النسبية. ويذكر تاريخياً أن القوى الوطنية واليسارية اللبنانية كانت تطالب بقانون نسبي على أساس لبنان 

  دائرة واحدة، وهذا األمر عزز إرادة القوى المدنية في إمكانية خرق قوائم أحزاب السلطة. 

اً ت عند تركيب اللوائح، لكونها حالة غريبة جداً، وأيضلفت المشاركون إلى "تأثير القانون على صيغة التحالفا

ض عن تزايد خطاب التحري ناهيكأكدوا على أن القانون الجديد يتعارض مع الدستور من ناحية توسيع الدوائر، 

  والتخوين وتبادل االتهامات بشكل فاضح بين األطراف السياسية وكلها مجرمة بقانون العقوبات". 

ركين المعوقات التي أدت بالمواطنين إلى العزوف عن المشاركة في االنتخابات، فمن من المشا وعرض عدد

ية بحيث لرئاساحالفات في مرحلة ما بعد التسوية جهة كان غياب المضمون السياسي الواضح بعد أن تبدلت الت

منذ العام  لسياسيةآذار" التي طبعت الحياة ا 14و 8زال يقارب المواضيع بمعادلة "يمن الناخبين ال  اً أن جزء

تقديم نفسها كبديل جدي. وأشاروا إلى أن اعتماد نظام على عدم قدرة المجتمعات المدنية  . باإلضافة إلى2005

ح ما أثر على عدة لوائ بينالناخب اللبناني من حقه في االختيار  غلقة )مع الصوت التفضيلي( قد حرمالالئحة الم

رشيحات فصل الت دفعالقتراع على أن يختاروا بين اللوائح. كذلك سلوك بعض الناخبين الذين فضلوا عدم ا

بر هذا األمر ، وربما يعتالكثير من الناخبين إلى االمتناع عن المشاركة في االنتخاب الفردية عن تشكيل اللوائح

 .من مساوئ القانون الجديد

الوضع ن أن لحسم صراع سياسي، بل بالنسبة للسياق السياسي لالنتخابات، من الواضح أن هذه االنتخابات لم تك

 يث الوضع بانتخابات جديدة، ححرك من أجل البدء تاالقتصادي المتردي في البالد ضغط على الطبقة السياسية لت



 

 

 

 

در" و يمل التأجيل. والملفت في هذا األمر هو أن الحكومة ذهبت إلى المؤتمرات الدولية المانحة "ستحال ي

 .تمويل معين لتؤمن استدامتها وهو السبب في الخوض باالنتخابات"باريس"، من أجل الحصول على 

المعركة االنتخابية التي خاضتها بصمة يمكن البناء عليها ألنها كانت مهمة  في تركتمكنت قوى االعتراض أن ت

 علىبل  سبحاألحزاب فعلى القوى السياسية قضت على كل البدائل الديموقراطية وليس ف :في الحياة السياسية

، وأصبحت تلك القوى السياسية الحزبية أيضاً  األندية والجمعيات والقوى الديموقراطية العاملة في المجتمع

 تهيمن على قرار العديد من المناطق اللبنانية. 

ح أحد المشاركين في الورشة أن  عو، ان يدك ه، حيث أنشرعنتهابهدف  لم تكناالنتخابات  في همشاركتصر 

معركة به الض نخو تيارليس لمقاطعة االنتخابات فحسب، بل لبناء " ،إلى المقاطعة ،قانونقبل تشريع هذا ال حتى

كنا قد شارل .القول إن لعبة المجتمع المدني خسرت بات من الضروري ،بعد إقرار القانونلكن،  .ضد القانون

ص هذا القانون يوزع الحص ألنهزيمتنا،  تمعركة القانون وحينها تمفي لعبة االنتخابية ألننا لم نشارك الفي 

 . "قبل يوم االقتراع

أنه ال يمكن حصر المسألة بالقانون االنتخابي فقط، حيث جرت هذه المشاركين في الورشة بعض اعتبر 

 2005االنتخابات في ظل غياب االصطفاف السياسي الواضح، والذي خيضت على أساسه انتخابات العامين 

  .2009و

 ،تخابيتعدى مسألة القانون االنتها السياسية المستقلة" على خلق دينامية شعبية داعمة لكما أن عدم قدرة "القوى  

 بإقرار قانون يتناسب مع مصالحها السياسية. ،تقوم في معظم دول العالم األغلبية الحاكمة نأ خاصةً 

التي قررت خوض  وفي هذا اإلطار، أشار عدد من المشاركين إلى المـأزق الذي وقعت فيه قوى المجتمع المدني

زاد تحقق مطلب النسبية من حماسة األغلبية للمشاركة، ولكن من جهة أخرى ساهمت  االنتخابات، فمن جهة  

هذه المشاركة في إضفاء مشروعية على هذه االنتخابات لجهة طبيعة القانون في مرحلة أولى ولجهة التجاوزات 

ما يطرح السؤال حول ضرورة أن تخوض هذه القوى ، في مرحلة ثانية التي جرت خالل الحمالت االنتخابية

مجدداً في النقاش حول طبيعة القانون االنتخابي في ظل عدم قدرتها العملية والسياسية على التأثير الفعلي إلجراء 

 التعديالت. 

 



 

 

 

 

تمع تحميل فشل المجرأى بعض المشاركين أنه ليس من الصحيح ما يتعلق بمسؤولية المجتمع المدني،  وفي

كان خطاب القوى  فقدلمجتمع المدني، الكن يمكن الحديث عن كيف حرف القانون مشاركة  ،المدني للقانون

تمع أن ذلك المج عية على حساب المجموعة، ولم يستطفساد الطبقة السياسية، وبروز الفرد مركزاً علىالمدنية 

شد العصب الطائفي في األسابيع  ااستطاعته شاء. ومما عزز قوة أحزاب السلطةيفرض إيقاع اللعبة كما ي

الزعامات المحلية في العديد من المناطق اللبنانية على دعم لوائح أحزاب السلطة بمواجهة  أباألخيرة، ود

  .اللوائح المدنية

هل هذه االنتخابات هي معركة المجتمع المدني؟  :طرح مجموعة من األسئلةفي الورشة تم  ،في هذا السياق

ع المدني أن يعمل على قانون انتخابي أو إصالحه؟ ال شك أن المعركة االنتخابية التي وهل من مهام المجتم

خاضتها تلك القوة وضعت بصمة مهمة يمكن البناء عليها الحقاً، حيث القوى السياسية الحالية أنهت كل البدائل 

 هو المسيطر.  الديمقراطية ومبدأ الندية والجمعيات، وأصبح القرار الحزبي في المناطق اللبنانية

يق ن على أن تعبير المجتمع المدني هو تعبير غير دقيلمجتمع المدني اتفق معظم المشاركما يتعلق بتسمية ا في

جديدة من  اً طوأنما أشكاالً  يمث لهذه اللوائح  قامت بهما خاضت المعركة االنتخابية.  ف باللوائح التي يرتبطما  في

العمل السياسي التي يمكن أن تسمى بالمجموعات السياسية المستقلة والتي تتميز خارج االصطفاف السياسي 

 والتحدي الذي واجهته ،وهي مجموعات حديثة النشأة غيرها،يدية واليسارية والقومية ووخارج المعارضة التقل

غ ون تصأأن تشكل اللوائح و ه،نفسالوقت وب ،ليهاعيتوجب هذه المجموعات أنها كانت تتشكل كتحالفات سياسية 

 وأن تخوض االنتخابات.  اسياسي ابرنامج

 

الجلسة الثانية : كيف خاضت قوى المعارضة االنتخابات؟ وما هو المستقبل المتوقع لهذه القوى بعد أيار 

 ؟2018

 خيرة،في االنتخابات األ هادوروحول موقع "المجموعات السياسية المستقلة"  اً معمق اً الجلسة الثانية، نقاش شهدت

بين تلك  التنسيق حولطرح عدة تساؤالت لوصول إلى مقاعد البرلمان. وتم ا اوتحليل األسباب التي لم تسمح له

 المجموعات وحالة التشرذم التي تعاني منها قوى المجتمع المدني.  

 



 

 

 

 

النتيجة النهائية قد أظهرت هزيمة القوى السياسية المستقلة، لجهة الخطاب السياسي اعتبر بعض المشاركين أن 

، على المستوى المبدئي اً الذي خيضت على أساسه االنتخابات، علماً أن خيار عدم المشاركة وإن كان موقفاً جيد

 إال أنه يعبر أيضاً عن المأزق الذي تواجهه القوى البديلة.

صف القوى السياسية البديلة ووضعها كشرط ضروري لتحقيق لى إشكالية وحدة إ وأشار عدد من المشاركين

 النتيجة واستطرادا كهدف سعت إليه التحالفات واالئتالفات التي خاضت االنتخابات. 

يمين( -لقد أدى هذا األمر إلى غياب الوضوح لدى اللوائح التي تم تشكيلها والتي ضمت أشخاصاً وأحزاباً )يسار

االجتماعي باإلضافة إلى المواقف من القضايا اإلقليمية )األزمة السورية، -الموضوع االقتصادي تختلف حول

العالقة مع السعودية وإيران( وأيضاً حول الموقف من القضايا السياسية الداخلية )سالح حزب هللا وأزمة النزوح 

 السوري(. 

والشخصيات الليبرالية واليسارية  في المحصلة حاول الكثيرون الدفاع عن ضرورة تجميع كل القوى

والراديكالية والنسوية والطالبية والنقابية في ائتالف واحد.  وقد ناقش المشاركون مسألة )حزب سبعة( كظاهرة 

سياسية استطاعت أن تفرض نفسها على المشهد االنتخابي والسياسي للقوى السياسية المستقلة ما خلق إرباكاً ال 

ي مرحلة ما بعد االنتخابات مع كل ما يحمله من أسئلة حول طريقة تشكل هذا الحزب زالت تردداته مستمرة ف

 وعالقاته ومواقفه الليبرالية على المستوى االقتصادي. 

ن طرح المسائل االقتصادية واالجتماعية بشكل ملقوى السياسية المستقلة ولفت عدد من المشاركين إلى خوف ا

ظر ن اتوجهواضح في هذه االنتخابات بحيث بقي الخطاب على مستوى العموميات. وعلى الرغم من اختالف 

ر العمل على ضرورة تطوي ينمتفق وا، إال أن الجميع كانهاوتحليل المشاركين حول توصيف المرحلة االنتخابية

بية سياسية دائمة غير موسمية تسعى إلى ضم أكبر عدد من المجموعات واألفراد السياسي باتجاه خلق أطر حز

 ولكن من دون أن يكون هاجس الوحدة على حساب الفرز السياسي والفكري. 

مدافعين عن التجارب في المناطق  ،ظ عدد من المشاركين على فكرة اعتبار ما جرى هزيمةً في المقابل، تحف  

بعض المشاركين من دائرة  أك دبيروت وجبل لبنان" على كل األطراف. وقد وضرورة عدم إسقاط تجربة "

 حركة أمل إال أن  -الزهراني( "أنه وعلى الرغم من عدم تحقيق نتيجة جيدة في وجه تحالف حزب هللا -)صور

 



 

 

 

 

مجرد القدرة على تشكيل الئحة وخوض المعركة في ظل هذه الظروف هو انتصار نسبي في ظل األجواء 

 ". ةتخويني اتضغوطات مباشرة وخطاب بما فيها منطة المحي

"أن الصعوبات التي واجهت إلى عدد من المشاركين الذين كانوا في موقع القرار في بعض اللوائح  أشاروقد 

والجهد. ففي بعض الدوائر لم يتم حسم األسماء حتى  ةالقو من اً كبير اً عملية تركيب اللوائح قد استهلكت جزء

من موعد تسليم اللوائح.  كما أن بعض المناطق قد واجهت مشكلة في إمكانية تأمين التوازن  اليوم األخير

 من الناشطين في لبنان، هم من اً كبير اً إضافة إلى أن قسمج بيروت وجبل لبنان. )الجندري( في اللوائح خار

سكان العاصمة بيروت وقد التحقوا في مناطقهم في وقت متأخر نسبياً وهم ليسوا على تماس يومي مع 

 واتواصلن المفترض أن يفي حالة اغتراب عن الواقع المجتمعي الذي م بعضهم المواطنين، األمر الذي جعل

 معه". 

ر اآلراء حوله. واعتب توسع لما عرف بالمجتمع المدني، فقد تعددبالنسبة لتحالف "وطني" وهو التحالف األ

ة تها وسيكون من الخطأ االستمرار فيها لبناء القاعدة السياسيابعض المشاركين أن هذه التجربة قد استنفدت إمكاني

التي  ةأن في هذه المقاربة الكثير من التحامل على التجرب آخرونفي حين رأى  ،في مرحلة ما بعد االنتخابات

 ،كغيرها من القوى ،، وبالتالي هي تمتلك15دوائر من أصل  9استطاعت في المحصلة أن ترشح لوائح في 

المشروعية كي تسعى إلى تطوير عملها التنظيمي وخطابها السياسي بصفتها التحالف األوسع للقوى السياسية 

. يءالنقد الجرون المسؤول أن يتحمل رة، وضروالمقاربة النقدية الجريئة وجرى الحديث حول أهميةالمستقلة. 

 ال  ب أكان يجوعلى سبيل المثال: ة التي يجب أن ننتهي منها، يبعض االلتباسات المفهوم إلى وتم ت اإلشارة

كن ميطرح مصطلح المجتمع المدني بهذه الطريقة. ألن المجتمع المدني عبارة عن فضاء صراعي، فكيف ي  

ي ال المجتمع المدن" .هل المجتمع المدني يريد العمل في المجال السياسي؟والتفكير بتوحيده وخلق قوة منه، 

أن نزيل  -1القيام بهما وهما: ن يجب اوهناك أمر "،هذه خطيئة خطيرةيخوض المعترك السياسي مثلما فعلنا، و

وعة امج متنلدينا بر لقد كانت .أن نعيد االعتبار للسياسة في البلدو -2"المجتمع المدني"،  ةتسمي من رؤوسنا

ة  لم يكن  لكن ة في البلد. والتحالفات التي عقدت بين السلطة والمعارضة لم تكن سياسية، وبالتالي يجب سياس ثم 

مثل  اً مكرر وليس اثياً حد يجب علينا كمستقلين أن يكون خطابنا السياسي"إعادة االعتبار للسياسة في البلد. 

 . "زعماء أحزاب السلطة، علينا خلق أحزاب وتيارات سياسية مواكبة للتطورات التي يعيشها لبنان

 



 

 

 

 

عاليه عن المعركة السياسية واالجتماعية التي تمت داخل الدائرة -وتحدث بعض الناشطين من دائرة الشوف

غم على الئحتين متنافستين. وبالرأثناء االنتخابات، وعن تحول هذه المعركة ضد معظم قوى السلطة المنقسمة 

ألف صوت.  12من كل خطاب التخوين والتهويل استطاعت الئحة تحالف "وطني" أن تحصل على حوالي 

ويشير هذا الرقم إلى نجاح الحملة االنتخابية في كسر العصبيات السياسية والحزبية والعائلية، في عدد من 

 ية التي واجهت الناشطين والناخبين. المناطق والقرى بالرغم من الضغوطات االجتماع

، معتبرين ن "المجتمع المدني"ن تمثاليبفشل الوحدة بين الالئحتين اللت في المقابل، اعترف عدد من المشاركين

تنضوي  أن ،بالحد األدنى ون،توقعيكان الناس  في حين، واقد خسر ،وبعيداً عن تحميل المسؤوليات ،الجميع أن

 احدة. جميع القوى في الئحة و

في الختام توافق الحاضرون على أن االنتخابات وإن لم تكن المجال األوحد للحراك السياسي إال أنها تبقى 

رض القضايا وتشريحها والسعي إلى تقديم بدائل. وتم االتفاق على أهمية هكذا عتكثيفا ومناسبة لاللحظة األكثر 

قف المتراكمة بعد مرحلة االنتخابات وما صاحبها. تفكيك الموافي حوارات وضرورة استمرارها كونها تساعد 

بالسعي إلى ضرورة مواصلة هذا النقاش سواء األصفري للمواطنة والمجتمع المدني" معهد "تعهدت مديرة  وقد

 عبر العمل البحثي أو عبر عقد الطاوالت المستديرة.
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