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حق للمواطنني
الديموقراطية التشاركية ٌ
التائقني إلى املساهمة في اتخاذ القرارات
دخل مفهوم الدميوقراطية التشاركية للمواطنني اىل قاموس العمل الوطني ،مقوضا اعتقادا سائدا بأن االنتخابات وحدها
هي الطريق السليم اىل الدميوقراطية .ليس سهال ادماج الدميوقراطية التشاركية يف مفاهيمنا الحالية ،خصوصا يف ظل احزاب
سياسية اعتادت احتكار القرار ،وبالتايل توجد صعوبة كربى يف معرفة كيفية تحويل الدميوقراطية التقليدية وتوأمتها مع
الدميوقراطية التشاركية واقناع االحزاب بذلك

مدير مرصد الوظيفة العامة والحكم الرشيد يف جامعة القديس يوسف الربوفسور باسكال مونان.

يكمن دور االحزاب السياسية يف انتاج
برامج طويلة االمد .لكن السؤال املطروح:
كيف ميكن توأمة رشعية االحزاب مع
رشعية مشاركة املواطنني العاديني والسامح
لهم بانتاج برامج تخصهم؟ وهل ميكن ان
تكون الهيئات النقابية اجساما وسيطة؟
يشري مدير مرصد الوظيفة العامة والحكم
الرشيد يف جامعة القديس يوسف
الربوفسور باسكال مونان اىل "اننا نعيش
اليوم ازمة نظام حقيقية تطاول مؤسساتنا
وهي ازمة دميوقراطية" .ويعترب ان "يف
هذا الزمن االستثنايئ ،ويف هذه املرحلة
االنتقالية ،حان الوقت لالنتقال من مرحلة
التشكيك الشعبي اىل مشاركة املواطنني

الحقيقية والكاملة".
كام يؤكد مونان انه "يجب العمل اكرث من
اي وقت مىض عىل ردم الهوة بني املواطنني
والحكام ،والبحث عن اشكال تنظيمية
جديدة وعن مشاركة املواطنني" .ويلفت
اىل ان نشوء الدميوقراطية التشاركية
املنبثقة اصال من النظام الدميوقراطي
"تتيح املساهمة يف تطبيق سياسات
وخدمات ذات منفعة عامة .هذه
الدميوقراطية التشاركية تسمح بفرض
مبدأ املساواة واملسؤولية الجامعية بشكل
يجعل السياسات العامة اكرث تناسبا مع
متطلبات املواطنني وحاجاتهم".
لكن كيف ميكن ان يحصل التحول من

الدميوقراطية التمثيلية اىل الدميوقراطية
التشاركية؟
يجب التنبه بحسب ما يرشح الربوفسور يف
جامعة ليل رميي لوفيرب لـ"االمن العام" اىل
ان الدميوقراطية هي "يف االساس متثيلية،
اذ تبقى االنتخابات اللحظة االهم يف اي
مسار دميوقراطي ،ومل نعرث لغاية االن عن
اي بديل لها .وبالتايل ،يتعلق االمر بكيفية
تطوير هذه الدميوقراطية التمثيلية نحو
دميوقراطية اكرث تشاركية".
يقدم لوفيرب طريقتني" :ان يشارك
املواطنون يف االنتخابات فيقرتعون ،ما
يشكل اسهامهم املبارش والرئييس يف الحياة
السياسية ،بعدها ويف املدة الفاصلة بني
االنتخابات التي جرت واالستحقاق املقبل
يتاح لهؤالء ان يكونوا جزءا من بعض
القرارات".
امثلة كثرية ميكن ادراجها يف هذا املجال،
مثل "استشارتهم عرب استفتاءات رأي
والقيام بورش عمل عىل الصعيد املحيل
تأخذ يف االعتبار ما يحتاجون اليه،
وقد يكون بكل بساطة ناد ريايض يف
منطقتهم ،وميكن استخدام القرعة
الختيار مواطنني يعطون رأيهم يف
مرشوع بناء مصنع عىل سبيل املثال ال
الحرص ،وبالتايل يتم االكثار من اشكال
املشاركة يف الفرتة الفاصلة بني انتخابات
واخرى .كذلك يجب ارشاك املواطنني يف
النقاشات التي تحصل بعد االنتخابات
ويف القضايا التي سوف تثار يف الربملان
مثال والتي تطاول حياتهم ،وما هي
امكانات املشاركة واتخاذ القرار".

يعطي لوفيرب مثال عن املوازنات
التشاركية ،مشريا اىل انه "توجد يف فرنسا
مجموعات تطرح موازناتها عىل املواطنني
ليشاركوا يف اتخاذ القرارات ،فيقدم
املواطنون يف املحلة مشاريع ينرشونها
عىل موقع الكرتوين خاص ،بعدها تعرض
املشاريع لالقرتاع الختيار املناسب منها
بعد دراسة جدواها وكلفتها ،ويف املسار
يتم اختيار  15مرشوعا عرب املوقع ،وميكن

مونان :يجب العمل
اكثر من اي وقت مضى
على ردم الهوة بني
املواطنني والحكام

الربوفسور يف جامعة ليل رميي لوفيرب.

بعدها ان يقرتع املواطنون عرب االنرتنت
الختيار املشاريع التي يفضلونها .وبالتايل،
يف هذا املرشوع عن املوازنات التشاركية
يقرتح املواطنون املشاريع ويختارونها عرب
االقرتاع ،وبالتايل فان املنتخبني ليسوا هم
من يقررون".
ويشري اىل ان يف االمكان تطبيق هذه
االجراءات والنامذج الحية للدميوقراطية
التشاركية يف لبنان ايضا .لذا ميكن تبني
الدميوقراطية التشاركية يف لبنان ايضا،
لكن يبقى السؤال عام اذا كانت تصلح
للربملان؟
يلفت لوفيرب اىل ان "بعد اجراء االنتخابات
ميكن ان ينظم النواب مشاورات ونقاشات

يف دوائرهم بغية نقل وجهات نظر
املواطنني اىل الربملان يف اجتامعاته العامة.
هكذا تستند الدميوقراطية التمثيلية اىل
اشكال من الدميوقراطية التشاركية وميكن
دمج طرق عدة".
كيف ميكن توظيف الدميوقراطية
التشاركية يف محاكاة االحتجاجات الشعبية
التي بدأت يف لبنان يف  17ترشين االول
املايض ،اعرتاضا عىل السياسات االقتصادية
واملالية والنقدية؟
يعترب لوفيرب "ان اللبنانيني يف الظاهر
يريدون املشاركة يف القرارات ،لكنهم ال
يزالون يف مرحلة ضبابية .انهم مثال ينادون
بتغيري النظام ،لكنهم متشبثون يف الوقت

عينه بجامعاتهم التي ينتمون اليها".
ما هو الحل اذن؟
يقول لوفيرب" :يجب ان ميارس اللبنانيون
الضغط عىل ممثليهم ليك يغريوا سلوكهم،
وبالتايل يجب ان ينبثق التغيري من
االشخاص املنتخبني .ان املنتخبني هم من
يواجهون عادة استياء املواطنني وعليهم
ان يتخذوا قرارات .هنا ينبغي االشارة اىل
ان مهمة املواطنني ليست القيام بعمل
النواب املنتخبني ،لكن يرتتب عليهم ان
يقرتحوا اجراءات معينة من اجل تهدئة
املواطنني".
يضيف" :عىل املواطنني ان ينتفضوا ،لكن
عىل الطبقة السياسية يف الوقت عينه ان
تقرتح عليهم حلوال .من السهل القول
للمواطنني ماذا تقرتحون علينا؟ ال ،هذا
ليس مقبوال .عليكم انتم كنواب منتخبني
ان تغريوا يف سلوككم وتقرتحوا حلوال
انقاذية ،النه دوركم وواجبكم".
ويثري لوفيرب موضوع الفساد الهائل
املتفيش يف لبنان ،الفتا اىل انه "يجب
البدء بتأمني استقاللية السلطة القضائية
وسلطات التحقيق .ميكن مثال استخدام
القرعة الختيار لجنة حكم تراقب
املنتخبني .يف فرنسا مثال لدينا نظام نفرض
من خالله عىل املنتخبني الترصيح عن
ممتلكاتهم وبالتايل هنالك سبل عدة ،اذ
ميكن مثال تنظيم استفتاءات شعبية او
عقد مشاورات ،كام ميكن انشاء هيئة
تحكيم من املواطنني".
اين ميكن تطبيق االختيار عرب القرعة ويف
اي سياق؟
يروي لوفيرب ان "اليونانيني استخدموا
هذه الطريقة حني كانوا يبتدعون فكرة
الدميوقراطية ،فعمدوا اليها حيث كان
يتم اختيار جميع ممثيل الشعب عرب
القرعة وذلك قبل وجود االنتخابات.
املنحى االيجايب لهذا االمر هو ان جميع
املواطنني يكونون ناخبني ومنتخبني عىل
حد سواء وباملناوبة .هذا ما يضمن
تداول السلطة وتعاقب املنتخبني،
وبالطبع ال ميكن نسخ النموذج
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النواب يصوتون بناء عىل طلب احزابهم عىل مشاريع ال يفقهون منها شيئا.

اليوناين عىل الوضع الحايل .فقد
كانت اليونان يف تلك الحقبة مقسمة
اىل مجموعة من املدن ،بحيث كان
املواطنون فيها يتمتعون بوعي سيايس
متقدم جدا قياسا ببلدان اخرى .يتم
استخدام القرعة يف محافل متثيلية ويف
الجمعيات الترشيعية ،وميكن ان يكون
جزء من املنتخبني مختارين عرب القرعة،
وهذا ممكن عىل الصعيدين املحيل
والوطني يف آن واحد ،اي يف الربملان .هذا
االمر يسهل التطبيق ،بحيث يتم اختيار
مواطنني بالقرعة وادراجهم يف اللوائح
االنتخابية الوطنية ،ويتقاضون رواتب
كام النواب العاديني وتتم مساعدتهم
عىل التدرب ،ويتم انتخابهم عىل اللوائح
الوطنية فال يكونون ممثلني ملناطقهم
فحسب .يتم اختيار هؤالء عرب القرعة،
الدراجهم يف اللوائح االنتخابية الوطنية".
هل ميكن اختيار هؤالء حتى لو مل يكونوا
اساتذة جامعيني او ذوي اختصاص؟

مونان :الديموقراطية
التشاركية تسمح
بفرض مبدأ املساواة
واملسؤولية الجماعية
لوفيبر :يمكن
تطبيق النماذج الحية
للديموقراطية
التشاركية في لبنان
يقول الربوفسور لوفيرب" :ال ترتبط
الدميوقراطية باالختصاص والجدارة
فحسب ،واال مل نعط حق االنتخاب
للمواطنني اذا مل يكونوا اكفياء لالنتخاب؟
هنا ينبغي القول ان النواب غالبا ما
يصوتون عىل مشاريع كثرية ال يفقهون

منها شيئا ،وذلك بناء عىل طلب احزابهم،
وهؤالء ليسوا اكفياء يف كل القضايا التي
تطرح عليهم.
لدى املواطنني جدارة وكفاية ملعرفة الحياة
اليومية وهذا امر مهم جدا لصناعة قوانني
مالمئة ،قبل وضع القوانني من املهم جدا
معرفة كيف يعيش الناس؟ يوجد عدد
كبري من االشخاص التقنيني واملتخصصني
واالداريني الذين يساعدون النواب عىل
وضع الترشيعات ،لكن السياسة هي
خيارات وال تتعلق بالكفايات االدارية
والتقنية فحسب".
يشري لوفيرب يف معرض حديثه اىل نقطة
مهمة توضح ان الالمركزية االدارية ال
تعني الدميوقراطية بالرضورة ،ويرشح:
"اذا تم منح صالحيات للسلطات املحلية،
واذا مارس املنتخبون السلطة من دون
ارشاك السكان املحليني ،نكون قد منحنا
سلطات للمنتخبني وليس للسكان .وبالتايل
الالمركزية ال تعني الدميوقراطية حتام".
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