70

عدد  - 57حزيران 2018

عدد  - 57حزيران 2018

أبحاث
مطلوب دعم مؤسسات الدولة ال الزعامات الطائفية

تطور املجتمع والدولة
الثقافة السياسية تعزّز ّ

تجمع االراء حول العالقة الوثيقة بني مستوى ثقافة االنسان وطريقة تعبريه السيايس،
مبا يعكس مدى تطور املجتمع او عدمه .يف مايض التخلف البعيد ،كان الزعيم يعبد
ويؤله وتقدم له الذبائح .مع التطور ،ساد يف الدول املتحرضة تقديس املبادئ ال
االشخاص ،ودعم مؤسسات الدولة التي تخدم الجميع ال الزعامء
البحث الذي اعده رئيس دائرة امن عام الجنوب
الثانية الرائد عيل حالوي ،املجاز يف الحقوق
اللبنانية ،يف مناسبة ترقيته من رتبة نقيب اىل
رائد ،يحمل عنوان "الثقافة السياسية واثرها يف
تطبيق الدميوقراطية يف لبنان" .يتمحور البحث
حول دور الثقافة السياسية باعتبارها جزءا من
الثقافة العامة للمجتمع اللبناين ،ودورها يف
ارساء الدميوقراطية واالصالح السيايس ،والرتكيز
عىل معوقات هذه الثقافة السياسية املوروثة،
واهمها الطائفية السياسية وتبعاتها وانعكاسها
عىل موضوع املواطنية والهوية واالنتامء وثقافة
االستقطاب والتبعية للخارج.
"االمن العام" التقت الرائد حالوي وحاورته يف
العناوين العريضة للبحث.
■ بداية ،ما تعريف الثقافة السياسية؟
□ تعددت التعريفات حول مفهوم الثقافة
السياسية .هي مجموعة املعارف واالراء
واالتجاهات السائدة نحو شؤون السياسة
والحكم ،الدولة والسلطة ،الوالء واالنتامء،
الرشعية واملشاركة ،وهي جزء من الثقافة العامة
للمجتمع حيث يشكل ابناء املجتمع مجموعة
من القيم والتوجهات يف اتجاه النظام السيايس
بكل مؤسساته الرسمية وغري الرسمية ،ويف اتجاه
حقوقهم وواجباتهم نحو النظام السيايس السائد.
وقد عرفها العامل غابرييل املوند بانها" :منط
االتجاهات والتوجيهات الفردية تجاه السياسة،
والتي يشرتك فيها افراد النظام السيايس" .كام اعترب
اخرون ان "الثقافة السياسية تكونت من مجموعة
معارف ومعتقدات تسمح لالفراد باعطاء معنى
للتجربة الروتينية لعالقتهم بالسلطة التي
تحكمهم ،كام تسمح لكل منهم بتحديد موقعه
يف املجال السيايس".

■ ما هي انواع او امناط الثقافة السياسية؟
□ الثقافة السياسية يف ميزان العامل املوند ليست
محصورة بشكل واحد .فقد تكون ايجابية تحكمها
قيم التسامح والوفاق واملشاركة واملساواة ،وقد
تكون سلبية تحكمها سلوكيات االقصاء والتهميش
وعدم املباالة .برزت يف العامل ثالثة امناط من
الثقافة السياسية ،هي:
• ثقافة سياسية ضيقة ،متقوقعة.
• ثقافة سياسية تابعة ،خاضعة.
• ثقافة سياسية مشاركة.
النمط االول ،اي الضيقة املتقوقعة ،قائم عىل
الوالءات واالنتامءات التقليدية مثل العائلة
والدين والتبعية والخضوع الكيل للزعيم حيث
تكون فعالية االفراد يف الحكم واملشاركة ضعيفة،
وينترش هذا النمط يف الدول النامية .النمط
الثاين ،اي "التابعة  -الخاضعة" قائم عىل خضوع
املحكوم للحاكم والنظام السيايس ،حيث ال يرى
الفرد نفسه مشاركا يف الحياة السياسية بفعالية.
اذ ان مستوى مشاركته تكون قامئة عىل قدر
توفري النظام حاجاته الرضورية ،وينترش هذا
النمط يف الدول الشيوعية .النمط الثالث يتمثل
بـ"املشاركة" القامئة عىل مشاركة الفرد يف الحياة
السياسية بفعالية حيث يرى نفسه يؤثر بخياراته
ومشاركته عىل النظام السيايس ،وينترش هذا
النمط يف الدول املتقدمة.
■ ما هي مؤرشات تطور او تخلف الثقافة
السياسية لدى فرد معني ،او يف مجتمع او بلد ما،
عموما؟
□ بقدر وعي االنسان عىل كرامته االنسانية يخجل
من تقديس الزعيم والخضوع الرادته من دون
سؤال او جواب ،ملجرد ان الزعيم من طائفة او
غي ذاك الزعيم اقتناعاته
مذهب معني مثال ،وان ّ

السياسية رأسا عىل عقب ،او ثبت بشكل مبارش
او غري مبارش انه يعمل ملصلحة دولة اجنبية او
يتلقى التعليامت منها ،مبا يتناقض مع ابسط
قواعد الكرامة الوطنية والوالء للوطن .استطرادا،
االنسان املتحرض يعتنق ويقدس مبادئ وطنية
وسياسية ال اشخاصا ،ويدعم كل من يسعى اىل
تطبيقها سواء كان من طائفته ام من مذهبه
او من غريهام .وهو يعمل عىل دعم مؤسسات
الدولة التي من واجبها تقديم الخدمات له ولغريه
يف املجتمع عىل قدم املساواة يف ما بينهم من
دون تدخل او توسط اي مسؤول ،او استجدائه
والخضوع له سواء كان مسؤوال رسميا او حزبيا
او طائفيا ،او غري ذلك .فتحرض املجتمع مسؤولية
جامعية يجب ان يسعى اليها االفراد اوال حفاظا
عىل كرامتهم االنسانية ،كام مؤسسات الدولة
الدستورية والسياسية والقضائية وسواها عرب
االطر القانونية الدميوقراطية ،وكذلك مختلف
القوى االجتامعية السيام منها التي تعمل عىل
تحقيق كل ما يعزز الكرامة االنسانية واملساواة
يف الحقوق والواجبات بني املواطنني ضمن
الدولة ،ثانيا .فالكرامة االنسانية يجب ان تجعل
من الثقافة السياسية وسيلة للتحرض ال للخضوع
االعمى الذي يرمز اىل التخلف االنساين.
■ ما تعريف الدميوقراطية واهميتها يف تطوير
الثقافة السياسية لدى االنسان ،والنظام السيايس
عموما؟
□ الدميوقراطية مبعناها اللغوي مشتقة من اصل
اغريقي وهي تعني " "demosشعب"kratos" ،
سلطة ،اي "سلطة الشعب" .وتتسم بسمتني
رئيسيتني :االوىل انسانية قامئة عىل اسس اخالقية
تجعل من كرامة االنسان اساسا من اسسها.
والثانية وظيفية قامئة عىل النظام السيايس
املعتمد املبني عىل الحريات العامة ومبادئ
حقوق االنسان .يقول الرئيس سليم الحص يف هذا
الصدد "ان يف لبنان الكثري من الحرية والقليل من
الدميوقراطية ،وحجتنا يف هذا القول نستمدها من
تجليات الواقع يف حقائق ثالث:

رئيس دائرة امن عام الجنوب الثانية الرائد عيل حالوي.

ا ـ غياب املحاسبة السياسية عمليا.
ب  -غياب التزام مبدأ تكافؤ الفرص.
ج  -افتقار النظام املطبق اىل صامم امان مينع
تفجر االزمات الوطنية".
يف االستنتاج ،بقدر ما يتمتع الفرد يف داخله بافكار
الدميوقراطية الحقيقية التي تضع كرامته االنسانية
يف الدرجة االوىل ،يتعزز حضور الدميوقراطية
يف املجتمع عموما ،مبا ينعكس تطويرا للنظام
السيايس مع الوقت .فاملسألة قد تحصل برسعة،
او قد تتطلب اجياال عدة بحسب درجة الثقافة
السياسية لدى الفرد او ضمن املجتمع مبختلف
اطيافه عموما .ونأمل يف ان يحصل ذلك التطور
الثقايف  -الحضاري يف لبنان بوترية ارسع مام نراه
اليوم ،مبا ينعكس ايجابا عىل جميع املواطنني
واملؤسسات ،وعىل النظام السيايس برمته.
■ ما هي ابرز عنارص الخلل يف النظام اللبناين
عموما؟
□ كان لتكريس الطائفية يف النظام اللبناين االثر
السلبي عىل مؤسسات الحكم ومامرسة السلطة،
فأدى اىل نظام محاصصة طائفية وانشأ ازدواجية
يف الوالء للطائفة اوال ،وبعده للوطن .اعتامد
النظام الطائفي عطل مفهوم الوحدة الوطنية
وخلق والءات متعددة اولها الوالء للطائفة
والزعامات السياسية الطائفية .كام عطل او اعاق
تطبيق مبدأ العدالة واملساواة ،وارىس مفهوم

تأليه الزعيم وعبادته
دليالن على تخلف النظام
السياسي
الزبائنية السياسية .ازمة الدولة اللبنانية هي
الدولة يف ذاتها ومؤسسات الحكم التي تحولت
بفعل النظام الطائفي واملحاصصة اىل اداة لخلق
االزمات والرصاعات الطائفية ،ما ادى اىل تردي
االوضاع االقتصادية والفساد االداري واالجتامعي.
كذلك استجلب النظام الطائفي التدخل االقليمي
والدويل الذي يرتبط بشبكة عالقات عضوية مع
هذه الطوائف ومصالحها.
■ ما ابرز التوصيات التي تضمنها البحث ،والتي
من شأنها تطوير الثقافة السياسية اللبنانية ،ومن
خلفها النظام السيايس؟
□ املطلوب ثقافة سياسية وطنية دميوقراطية
فعلية تؤمن بالدولة املدنية كاطار مؤسيس جامع،
ومتحررة من اغالل الطائفية الهدامة .للوصول
اليها ،قدمت عددا من االقرتاحات االساسية التي
نذكر منها عىل سبيل املثال:
• نرش ثقافة سياسية واعية فاعلة تؤمن باملثل

العليا ،محورها االنسان ،يف سبيل توطيد اسس
صحيحة ملجتمع تسوده الدميوقراطية والعدالة
واملصلحة الوطنية ،الن االصالح ال يقوم بالنصوص
فقط بل يبدأ بالنفوس .فالثقافة هي معطى عقيل
وفكري ونفيس وتربوي يرتجم سلوكيا ويكتسب
بدءا من الفرد يف االرسة واملدرسة والجامعة
والنوادي الثقافية والجمعيات الكشفية والحزبية،
وصوال اىل املؤسسات السياسية ،مبا يف ذلك دور
النخب الحاكمة يف صوغ رأي عام مؤثر يساعد
يف بلورة حالة ثقافية سياسية تؤمن باملبادئ
الدميوقراطية اسلوبا للعيش والحياة.
• اقرار قانون انتخاب اكرث عدالة مام تم اقراره
حتى يومنا هذا ،انطالقا من ان الشعب سيد
نفسه .قانون يعطي املواطن امكان اختيار جميع
النواب ضمن دائرته ،ال الزامه بعدد من املرشحني
الذين ال يريد انتخابهم وامنا يجرب عىل ذلك كونهم
موجودين ضمن الئحة يفضل هو مرشحا واحدا
او اكرث فقط ضمنها ،ما يجعله مجربا عىل انتخاب
املرشحني االخرين املوجودين فيها تلقائيا مبجرد
انتخاب الشخص او االثنني اللذين يفضلهام مثال،
وهذا يشكل انتقاصا من مفهوم الدميوقراطية
الحقيقية.
• تفعيل دور مؤسسات املجتمع املدين الوطنية
ال الطائفية ،والحيادية املستقلة ال التابعة،
وتحريره من هيمنة السلطة لتمكينه من مامرسة
دوره كوسيط بني الدولة والقطاع الخاص ليؤمن
املراقبة واملحاسبة واملشاركة يف القرار السيايس
واالجتامعي واالقتصادي والثقايف ،مبا يساهم يف
نرش مفاهيم الوطنية والهوية الجامعة واالنتامء
للدولة.
• ترشيع قوانني جديدة وحديثة لتفعيل العمل
الحزيب الوطني ،مع الحفاظ عىل التعددية
الحزبية ،الرساء نهج جديد لالحزاب اللبنانية قائم
عىل االنفتاح ،وعابر للطوائف ومؤمن بوحدة
الوطن ،واملشاركة بني بنيه عىل موازين العدالة
واملساواة لتمكني كل رشائح املجتمع من املشاركة
يف اللعبة السياسية وصنع القرار.
• توجيه املؤسسات االعالمية الرشاد املجتمع
نحو الثقافة الوطنية الجامعة ومفاهيم
املواطنية والوالء للدولة ،وترشيد الخطاب
السيايس الجامع ،ونبذ الطائفية والفئوية
والعصبية ،واملحاسبة عىل اثارة النعرات
الطائفية والفنت املذهبية وغريها.
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