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التحول من الحكم االستبدادي إلى الحكم الديمقراطي:
الدروس المستقاة من القادة السياسيين لبناء المستقبل
ت�أليف� :أبراهام ف .لوينثال By Abraham F. Lowenthal

يحمل البروفيسور لوينثال شهادة الدكتوراه من جامعة هارفارد ،ويعمل أستا ًذا
فخر ًّيا في جامعة س�اوثرن (جن�وب) كاليفورنيا .وقد قام بتأس�يس برنامج أمريكا
الالتيني�ة ف�ي مركز وودرو ويلس�ون ،وكذلك بتأس�يس كل من الح�وار البيئي في
الق�ارة األمريكية ومجل�س الباس�يفيك حول السياس�ات الدولية .وللبروفيس�ور
لوينث�ال منش�ورات عدة حول السياس�ة ف�ي أمريكا الالتيني�ة ،والعالق�ات البينية
ف�ي الق�ارة األمريكي�ة ،والحوكم�ة الديمقراطية والسياس�ة الخارجي�ة للواليات
المتحدة األمريكية.
�سيرجيو بيطار �شقرا Sergio Bitar Chacra

الس�يد بيط�ار ،خريج جامع�ة هارفارد ،هو مهن�دس واقتصادي وسياس�ي ،وعمل
وزيرا في حكومة الرئيس أليندي في ش�يلي ،وكان عقب االنقالب الذي قاده الجنرال
ً
عضوا في مجلس الشيوخ؛
بينوش�يه سجينًا سياس� ًّيا ،ومن ثم الج ًئا .بعد ذلك انتخب
ً
وزيرا في حكومات كل من الرئيس
رئيسا للحزب من أجل الديمقراطية ،وعين ً
بصفته ً
الغوس والرئيسة باتشيليت .وحال ًّيا فهو رئيس المؤسسة الشيلية من أجل الديمقراطية،
ومدير مشروع «التوجهات العالمية ومستقبل أمريكا الالتينية» التابع للحوار البيني في
القارة األمريكية.
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لقد س�عت الش�عوب وحركات المعارض�ة المطالِبة بالديمقراطي�ة ،وال تزال،
إل�ى تحدي األنظمة المتس�لطة في بل�دان مختلفة كتونس أو اليم�ن أو ميانمار أو
مص�ر وغيره�ا الكثير؛ مما ح�دا بتلك الحكومات إلى إفس�اح المج�ال أمام تلك
الح�ركات ،وم�ن المرج�ح أن تتبعه�ا حكومات أخ�رى ،خاص�ة أن األنظمة غير
حتم�ا) مطالبات من أج�ل مزيد من
الديمقراطي�ة تواج�ه حاليًّ�ا (أو أنها س�تواجه ً
المش�اركة والتمثيل في بلدان وأقاليم عدة مثل كوبا ،ش�رق وغرب آس�يا ،ش�مال
إفريقيا ،وجنوب الصحراء الكبرى.

لم تكن عملية بناء الديمقراطيات الستبدال األنظمة غير الديمقراطية ،ولن تكون،
س�هلة أو س�ريعة .فبعد عدة عقود خلت ،تحولت تيارات التغيير في كثير من البلدان،
وعل�ى الرغ�م من خضوعها أحيانًا للتيارات المعاكس�ة لحركتها ،نحو سياس�ات أكثر
انفتاحا وتش�اركية ومسئولية .كما وعملت المستويات المتقدمة من التحضر وتحسن
ً
الدخ�ل والتعلي�م ومحو األمي�ة على تعزيز الطموح�ات النبيلة في االس�تقالل الذاتي
والتعبي�ر السياس�ي؛ األم�ر ال�ذي تس�ارعت وتيرته بفع�ل االنتش�ار الواس�ع لتقنيات
المعلوم�ات ووس�ائل االتص�ال الجديدة التي تس�هل على ح�ركات المعارضة القيام
بعمليات الحشد والتعبئة.
إن إرادة الن�اس ف�ي مجم�ل األمكن�ة تلتق�ي عن�د رغب�ة جامع�ة مفاده�ا أن تكون
أصواتهم مسموعة ومستجا ًبا لها .هذا التطلع والطموح لديهم للتعبير السياسي ،يضع
مس�ألة االنتقال من الحكم االس�تبدادي إلى الديمقراطية ،بش�كل مباش�ر مرة أخرى،
عل�ى ج�دول األعمال الدول�ي ،ويجعلها في الوقت المناس�ب مالئمة لدراس�ة كيفية
تحقيق التحوالت الديمقراطية السابقة .وهذا األمر يحتل أهمية خاصة لجهة استحالة
التهرب من التحوالت الناجحة في الس�ابق بأي ش�كل ،عالوة على كونها في كثير من
الحاالت مفاجئة ومذهلة.
وتس�تند هذه المقالة في معلوماتها إلى المقابالت التي أجريناها مع  13ش�خصية
رئيسا من رؤساء الدول السابقين ،ورئيس وزراء
من القيادات السياسية (من بينهم ً 12
س�ابق واحد) من تسعة بلدان أس�همت في إنهاء أنظمة الحكم االستبدادية فيها ،وبناء
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الديمقراطيات في مكانها خالل الربع األخير من القرن العشرين((( .وقد وصلت هذه
البلدان التس�عة إلى الحكم الديمقراطي بأش�كال غير متساوية ،وفي بعض الحاالت،
ظلت بصورة غير كاملة ،ولكن دون أي انتكاس أو ارتداد إلى الوراء.

وعل�ى الرغ�م م�ن أن العديد من مح�اوالت االنتق�ال والتحول إل�ى الديمقراطية
ق�د ب�اءت بالفش�ل ف�ي العدي�د م�ن البل�دان األخ�رى ،فإننا نرك�ز في ه�ذه الحاالت
التس�ع الناجحة عل�ى التقاط أفكار القادة ،الذين اعتزل معظمه�م منذ فترة بعيدة حلبة
أدوارا قيادية في توجيه بالدهم صوب «نعمة»
الصراعات السياسية الحزبية؛ ممن لعبوا
ً
الديمقراطية .كما أننا نس�عى الستخالص المبادئ التي قد تكون مفيدة ألولئك الذين
يتوقون لتحقيق التحوالت المستقبليه(((.
وس�وف نبدأ ه�ذه المقالة باس�تعراض بعض المالمح الممي�زة لهذه التحوالت
التس�عة ،وإبراز أوجه التشابه واالختالف الرئيس�ة فيما بينها .كما سنسلط األضواء
مرة؛ وإن جاء ذلك بأشكال
على العديد من القضايا الشائكة التي تكرر حدوثها غير ّ
مختلفة .كما س�نعمل بعدها على إظهار كيف أن هؤالء القادة السياسيين ،سواء من
كان لديهم االس�تعداد لدعم التحول إلى الديمقراطية ممن كانوا يش�غلون مناصب
رفيع�ة ف�ي األنظم�ة االس�تبدادية ،أو التحديات من جان�ب الح�ركات المناوئة في
صف�وف المعارض�ة ،وكيف كان أولئك الق�ادة ينظرون إلى ه�ذه القضايا المتكررة
ويتعاملون مع تلك المشكالت.

((( لقد أجرينا مقابالت شخصية بصورة وجاهية خالل يناير/كانون الثاني  2013مع كل من :فرناندو
هنريك كاردوزو( )Fornando Henrique Cardosoمن البرازيل ،باتريسيو آيلوين ()Patricio Aylwin
وريكاردو الغوس ( )Ricardo Lagosمن شيلي ،جون كوفور ( )John Kufuorوجيري رولينغز (Jerry
 )Rawlingssمن غانا ،كامل يوسف حبيبي ( )B.J. Habibieمن إندونيسيا ،إرنستو زيديلو (�Ernesto Ze
 )dilloمن المكسيك ،فيديل فالديس راموس ( )Fidel V. Ramosمن الفلبين ،ألكسندر كفاشينيفسكي
( )Aleksander Kwasniewskiوتاديوس مازوفيسكي ( )Tadeusz Mazowieckiمن بولندا ،فريدريك ويليم
دي كليرك ( )F. W. de Klerkوثابو مبيكي ( )Thabo Mbekiمن جنوب إفريقيا ،وفيليبي غونثاليث ماركيث
( )Felibe Gonzálezمن إسبانيا.
((( نحن ال نقدم هذه المقالة كمساهمة في العلوم النظرية السياسية ،التي تتطلب أساليب أخرى وحاالت
إضافية بصورة ضرورية ،بل إننا نهدف إلى معرفة المزيد عن كيفية صنع هذه التحوالت الديمقراطية من
القادة الرئيسين الذين أسهموا بصورة فاعلة في تحقيق هذه التحوالت الناجحة ،وجعل إمكانية الوصول
ميسيورا.
أمرا
ً
إلى حكمتهم السياسية واالستفادة منها ً
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كما س�نعمل على دراس�ة اإلس�تراتيجيات التي عمل هؤالء الق�ادة على تطويرها،
والعقبات التي واجهوها ،والدروس المس�تخلصة التي يمكن تعلمها واالستفادة منها
من وحي خبراتهم وخالصة تجاربهم ،كما أننا س�وف ننظر في كيفية اختالف ظروف
وأوض�اع التحوالت الحالية والمس�تقبلية عن تلك التي كان�ت قائمة في أواخر القرن
العش�رين ،وما قد تعنيه هذه االختالفات في المس�تقبل .أما ختام دراس�تنا فسوف يتم
عبر تحديد الصفات المميزة لتلك القيادات السياس�ية التي انطبعت في أذهاننا بصور
جلية من خالل تلك المقابالت التي أجريناها معهم ،والتي تش�كِّل حاجة ماسة لنا في
عصرن�ا الحالي .ال يمكن للق�ادة والزعماء ،بأي حال تحقي�ق الديمقراطية بمفردهم،
ولكن بلوغ تلك الغاية ال يمكن تحقيقه من دون مساهماتهم وجهودهم.
الخطوط العري�ضة للتحوالت الت�سعة الناجحة

 ج�اءت معظم التحوالت من الحكم االس�تبدادي إلى الديمقراطية على ش�كلعمليات واسعة ومتالحقة ،بدلاً من حدوثها بمفردها دفعة واحدة .ولعل أبرز لحظات
رئيسا
تجسدت في لحظة تنصيب نيلسون مانديال ً
التغيير المثيرة للمالحظة واالهتمام َّ
لجن�وب إفريقي�ا ،وفي حالة تدفق «س�لطة الش�عب» في ش�وارع الفلبي�ن ،واالنتصار
الحاس�م لحملة التصويت بـ«ال» في اس�تفتاء ش�يلي ع�ام  ،1988والهزيمة المفاجئة
للش�يوعيين البولنديين في االنتخابات الحرة جزئ ًّيا عام  ،1989ولكن هذه األحداث
وأغلب حاالت التحول التسع قد حدثت تدريج ًّيا على مدى زمني طويل .وقد تلعب
دورا حيو ًّيا في تحفيز أو ترميز التحول السياسي ،ولكن الطريق إلى
األحداث الشهيرة ً
أيضا
الديمقراطية غال ًبا ما يبدأ قبل سنوات من تلك اللحظات (كما أنها تمتد لسنوات ً
من بعد حصولها وتحقيقها) .ويتعين على أولئك الذين يرغبون في إحداث التحوالت
الديمقراطية أو دعمها وضع هذه الحقيقة نصب أعينهم على الدوام.
وقد كان لهذه التحوالت،على الدوام ،أصول تعود في نشأتها إلى فترات أو حقب
طويلة قبل أوان اللحظة التي ال تنمحي من الذاكرة عندما يتهاوى النظام االس�تبدادي
ويس�قط ف�ي نهاي�ة المط�اف ،وغال ًبا ما كان�ت الخط�وات األولى نحو التحول تتس�م
باله�دوء ،وتتحرك حت�ى بالخفاء ،س�واء كان منبعها من جانب المعارضة السياس�ية،
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أو من داخل المجتمع االس�تبدادي نفس�ه ،أو من المجتمع المدني ،أو أنها جارية في
أماكن متعددة.

وبالنسبة إلى حركات المعارضة ،فإن هذه الخطوات السابقة لمرحلة التحول
واالنتق�ال ـ والت�ي كان�ت تتضمن إش�راك األح�زاب السياس�ية والمجموعات
الدراس�ية ورج�ال الفك�ر والنقاب�ات العمالي�ة والنس�ائىة والح�ركات الطالبية،
والمنظمات المحلية غير الحكومية األخرى ( )NGOsـ قد عملت على المساعدة
على إقامة أو تعميق العالقات الش�خصية وتعزي�ز الثقة بين قطاعات المعارضة
أيض�ا على تحس�ين االتصاالت
المتباين�ة .وف�ي بع�ض الح�االت ،كانت تعمل ً
وتطوير التفاهمات المتبادلة بين الشخصيات من داخل النظام االستبدادي وقادة
المعارضة.

 غال ًبا ما تس�ير التحوالت بس�رعات متفاوتة ،وبمجرد بدء عجلتها بالدوران فإنحركته�ا تكون محكومة تارة بالتقدم وأخ�رى بالتراجع ،وغال ًبا ما تأخذ منحى منعط ًفا
ومتعرجا .وقد تكون لألحداث غير المتوقعة آثار كبيرة على مسارها.
ً
أصي�ب الرئي�س البرازيلي المنتخ�ب؛ تانكريدو نيفيس ،الذي ت�م اختياره من قبل
مرشحا لها في االنتخابات غير المباشرة لعام  ،1985بمرض خطير
حركة المعارضة
ً
عشية توليه منصب أول رئيس مدني بعد عقدين من الحكم العسكري؛ ونتيجة لصفقة
سياسية تم إبرامها لتعزيز فرص المعارضة االنتخابية ،وعلى نحو غير متوقع ،فقد أدى
الم�وت المفاجئ للرئيس المنتخب نيفيس إلى تولي نائب الرئيس المنتخب خوس�يه
س�ارني منص�ب الرئاس�ة ،وهو ش�خصية مدنية م�ن المحافظي�ن القادمين م�ن النظام
العس�كري .وقد أدى ذلك إل�ى إبطاء العملية االنتقالية ،من جهة ،وتس�هيلها من جهة
أخرى ،في ذات الوقت.

كما دفعت المؤامرة الفاشلة من قبل المتطرفين الغتيال أوغستو بينوشيه في شيلي
ع�ام  1986المعارضة الديمقراطية لالنفصال النهائي عن فصائل المعارضة التي كان
لديها االس�تعداد الس�تخدام العنف .فيما س�اعد اغتيال كل من لويس كاريرو بالنكو
في إسبانيا ،وكريس هاني في جنوب إفريقيا ،وبنينو أكينو في الفلبين على اإلسراع في
إطالق الخيارات السياسية المهمة.
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كم�ا أن س�قوط ج�دار برلي�ن ف�ي ع�ام  1989والتغيي�رات الداخلي�ة الالحقة،
وتف�كك االتح�اد الس�وفيتي بش�كل نهائ�ي ،ق�د عملت عل�ى إح�داث التحوالت
الجذري�ة ف�ي س�ياق عمليات التغيي�ر في كل من بولن�دا وجنوب إفريقي�ا ،وإطالق
األزم�ة المالي�ة اآلس�يوية في عام�ي 1998 - 1997؛ م�ا أدى إل�ى تقويض حكم
س�وهارتو في إندونيس�يا .ولم يكن أي من الق�ادة السياس�يين المذكورين يتوقعون
أيـًّا من تلك المفاجآت ،التي تسببت في حدوث العديد من العقبات غير المتوقعة.
تلك األحداث ،كانت في مجملها تتطلب استجابات حاذقة ،ولكنها لم تشكِّل عقبة
في وجه تحقيق الديمقراطية.

 وفي مناس�بات نادرة ،انهارت األنظمة االس�تبدادية بص�ورة مفاجئة في مواجهةاألزمات االقتصادية الناش�ئة ،كما كان الحال في إندونيس�يا في عام  ،1998أو بفعل
الغضب الشعبي المتأجج جراء األحداث الملتهبة ،مثل اغتيال أكينو (زعيم المعارضة
السياس�ية لنظ�ام ماركوس في الفلبين ،والذي قتل عل�ى مدرج المطار لدى عودته من
المنف�ى إلى مانيال ف�ي عام  )1983وما تالها من انتخابات «مفاجئة» ومزورة بش�كل
ص�ارخ م�ن قبل ماركوس في عام  ،((( 1986ومع ذل�ك ،فإنه حتى في هذه اللحظات
االس�تثنائية ،ف�إن مس�ارات طويلة وش�اقة من التعبئ�ة االجتماعية ضد النظ�ام أعقبتها
كثيرا ما كانت تساعد على توليد وإنتاج اتفاقات بشأن
عمليات تفاوض سرية أو علنية ً
المب�ادئ واإلج�راءات الالزمة لجع�ل الحكم الديمقراط�ي ممكنًا هن�اك .وفي واقع
األمر ،فإن الديمقراطيات لم تنشأ أو تنبثق مباشرة من حشود الجماهير المحتشدة في
الشارع ،مهما كانت تلك الحشود مثيرة لإلعجاب واإلبهار.
 لق�د اس�تهلكت معظم ه�ذه التحوالت الكثي�ر من الوقت للوص�ول إلى مرحلةالنضج واكتساب الطابع المؤسسي .وفي بعض البلدان مثل البرازيل وشيلي والفلبين
((( في الحاالت األخرى التي لم نقم بإجراء مقابالت بشأنها ،فإن األنظمة االستبدادية كانت في بعض
الحاالت تنهار بعد إلحاق الهزيمة العسكرية بها ،كما كان هو الحال في كل من اليونان والبرتغال
واألرجنتين .وقد ساهم التصور في الفلبين أن تمرد جيش الشعب الجديد ( )MPAأكسب قوة للمعارضة
عملت على إضعاف نظام ماركوس وعلى نشوء حركة اإلصالح للقوات المسلحة ( )MPAالتي ساعدت
على اإلطاحة بماركوس.
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وبولندا وجنوب إفريقيا وإس�بانيا ،فقد تطلب األمر سنوات عديدة من ضغط حركات
المعارضة إلنهاء الحكم االس�تبدادي فيها .وقد تطلب ذلك المرور بمراحل متعددة،
لم ُ
تخل في بعض األوقات من االنتكاسات.
وف�ي جنوب إفريقي�ا وغانا وبولن�دا والبرازيل ،فإن األنظمة االس�تبدادية أو بعض
القطاعات من داخلها قد مدت يدها إلى عناصر المعارضة المعتدلة ،سواء للعمل ولو
بش�كل جزئي على تعزيز الش�رعية الدولية واالس�تجابة للضغوط الخارجية ،أو لغاية
بن�اء عالق�ات مع ق�وى المعارضة التي كانت على اس�تعداد للتف�اوض لفتح ثغرة في
جدار تلك األنظمة المتصلبة.
وفي إس�بانيا وجنوب إفريقيا وبولندا ،على س�بيل المث�ال ،فقد ظهرت عمليات
الح�وار والتف�اوض التي ظلت مختم�رة لفترات طويلة بين النخ�ب المرتبطة بتلك
الصراع�ات المتوالي�ة ،والتي كانت تتخللها مظاهرات بص�ورة دورية لعرض القوة
م�ن جانب واح�د أو م�ن كال الجانبين .وقد عمل�ت هذه المفاوض�ات على وضع
المتدرج لمب�ادئ وقواعد االرتباط ،التي أتاحت
المقاييس واإلس�هام في التوضيح
ِّ
للحركات الديمقراطية الحصول على دعم واسع وترسيخ جذورها األساسية بعمق
في آخر المطاف.

وقد كانت التحوالت تتسم ببعض الصفات والقواسم المشتركة فيما بينها ،ولكنها
بعضا في أس�باب نشأتها وتسلسل أحداثها ومساراتها .وقد
كانت تختلف عن بعضها ً
اش�تملت الظ�روف التي نش�أت فيها عل�ى ش�خصيات دكتاتورية بدعم عس�كري في
كل من إس�بانيا وإندونيس�يا والفلبين؛ وحكم عس�كري مؤسس�ي في كل من البرازيل
وش�يلي؛ ونظام حكم شبه عس�كري من قبل موظفين حكوميين كاريزماتيين في غانا؛
علما
ونظام الحكم بحزب واحد مهيمن بأش�كال مختلفة جدًّ ا في المكسيك وبولنداً ،
بأن الحالة األخيرة كانت معززة ومقيدة بفعل الدعم الخارجي من االتحاد السوفيتي؛
والحك�م االس�تثنائي م�ن ِقبل األقلي�ة البيضاء التي عمل�ت طويلاً على قم�ع األغلبية
السوداء في جنوب إفريقيا(((.
((( وفي حاالت أخرى ،نتجت التحوالت بعد الحروب األهلية ،أو في أعقاب االحتالل األجنبي ،أو من
األنظمة الملكية أو الوراثية .وقد عملت كل واحدة من هذه التحوالت على عرض قضايا وتحديات
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وقد اختلفت هذه األنظمة في عدد من الطرق األخرى التي كان لها األثر بما انتهى

إلي�ه حالها؛ مما عمل على تنس�يق وتهيئة األجواء واآلفاق أمام إش�راقة الديمقراطية.
وق�د تفاوت�ت في الدرج�ة التي كانت تبس�ط فيه�ا نفوذها عل�ى ترابه�ا الوطني ،وفي

ف�رض ال�والء والخضوع على مواطنيه�ا ،دون النظر إلى حج�م التفاوت واالختالف

ف�ي خلفياتهم العرقية ومعتقداته�م الدينية ووالءاتهم اإلقليمي�ة .وقد أثرت مثل تلك
الخالفات بش�كل ملحوظ في التحوالت التي شهدتها كل من إسبانيا وجنوب إفريقيا

وغان�ا وإندونيس�يا والفلبين؛ حي�ث طالبت مناط�ق معينة وجماع�ات عرقية بضرورة
الحصول على المزيد من االستقاللية والموارد.

وق�د كانت العديد من الحكومات االس�تبدادية ناجحة إل�ى حد معقول في تحقيق

التنمية االقتصادية ،وتعزيز الرفاهية االجتماعية وحماية األمن القومي وأمن المواطنين،

عل�ى األقل بالنس�بة إلى القطاعات المهيمنة من الس�كان؛ في حين ل�م ينجح البعض
اآلخ�ر منها في ذلك .وقد اتخذت العمليات االنتقالي�ة لدى كل من األنظمة الناجحة
نس�ب ًّيا والمتعثرة بشدة س�ياقات مختلفة ،تشكلت بفعل القوة النس�بية للحكومات في

مقابل قوى المعارضة .وقد تأثرت التحوالت في كل من البرازيل وش�يلي وإس�بانيا،
على س�بيل المثال ،بالنجاح الملحوظ للحكومات االستبدادية القائمة هناك في توفير

األمن للمواطن والنمو االقتصادي في البالد.

أيضا بفعل مس�توى االنضباط والتماس�ك المهني،
كما تش�كلت ه�ذه التحوالت ً

باإلضاف�ة إلى مس�توى الدعم الش�عبي للقوات المس�لحة والش�رطة واالس�تخبارات
وخدمات األمن األخرى .وقد تم تش�كيلها وتكييفها بفعل القوة النس�بية للمؤسسات
المدنية ،بما في ذلك األحزاب السياسية والهيئات التشريعية والقضائية .وقد تم تسهيل

التحوالت الش�يلية والبرازيلية بفعل استمرار وجود وانتعاش األحزاب والمؤسسات
السياسية والتقاليد التي كانت قائمة من قبل .كما كانت المعايير والشبكات الدستورية

أيضا في كل من إندونيس�يا والفلبين وغانا والمكس�يك
القانوني�ة القائم�ة ذات أهمي�ة ً
خاصة بكل منها ،ولكن العديد من التحديات المتكررة هنا في هذه الدراسة ت َُعدُّ أيضا ذات صلة.
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وإس�بانيا .وفي بعض البلدان ،فقد كان لالش�مئزاز والنفور م�ن أعمال العنف والقمع
و /أو الفساد التي بدأت تظهر للعيان ،أو الحنين للقيم السائدة في الماضي ،تأثيره في
عمليات التحوالت.
كما أن تلك التحوالت قد تأثرت بنسب أكبر أو أقل ،بفعل القوة النسبية والصفات
المتميزة لدى منظمات المجتمع المدني ( ،)CSOsمثل النقابات العمالية والجماعات
أيضا ،ش�كل
الديني�ة واالتح�ادات الطالبية والجمعي�ات النس�ائية .وكان من المهمً ،
العالقات الس�ائدة بين تلك الجماعات والنظام االس�تبدادي وقوات األمن وقطاعات
األعم�ال .وق�د عمل كل م�ن المؤتمر الوطن�ي اإلفريقي ( )ANCفي جن�وب إفريقيا،
والتحال�ف م�ن أج�ل التصويت ب�ـ«ال» ،ثم تحالف األح�زاب من أج�ل الديمقراطية
المس�مى ( )Concertaciónف�ي ش�يلي ،والح�زب االش�تراكي ( )PSOEوالح�زب
الش�يوعي ( )PCEفي إس�بانيا وحرك�ة التضام�ن ( )Solidarityفي بولن�دا واألحزاب
األخرى ،والحركات السياس�ية ومنظمات المجتمع المدني ( ،)CSOsعلى المساعدة
ف�ي بلدان أخرى للحش�د والضغط عل�ى الحكومات االس�تبدادية .وكلما كان الدعم
المنظ�م أوس�ع لح�ركات المعارض�ة وقياداته�ا ،كان م�ن األرجح ضم�ان الحصول
كثيرا ما كانت تحصل مع
عل�ى تنازالت قيمة في المفاوضات العلنية أو الس�رية الت�ي ً
الحكومات االستبدادية.
 وق�د ت�م الش�روع في بع�ض هذه التح�والت ،أو في ج�زء منها عل�ى األقل،بفع�ل التقارب المتبادل بين جانب من القطاعات في داخل الصفوف العليا للنظام
االس�تبدادي وعناص�ر م�ن المعارض�ة ،كما كان الح�ال عليه في كل م�ن البرازيل
وإس�بانيا والمكس�يك وبولن�دا وغان�ا .وفي بعض الح�االت ،اس�تجابت األنظمة
في األس�اس للضغ�وط بفعل الحش�ود والتعبئ�ة االجتماعية المنبثقة من األس�فل
إل�ى األعلى ،كم�ا حدث في كل من بولندا وإندونيس�يا وش�يلي والفلبين وجنوب
إفريقي�ا .كم�ا انبثق العديد م�ن التحوالت من جراء المفاوضات الس�رية أو العلنية
بي�ن عناصر من النظام القائم في س�دة الحكم آن�ذاك والمعارضة ،كما حصل ذلك
بط�رق مختلف�ة في كل من إس�بانيا والبرازيل وجنوب إفريقيا وش�يلي وإندونيس�يا
والمكسيك وبولندا.
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وهن�اك عدد قليل من التح�والت تمخضت بفعل اتفاقات رس�مية بين النُّخب،
مث�ل مواثيق مونكلوا ( )Moncloa Pactsاإلس�بانية؛ مم�ا أدى الح ًقا إلى االتفاقات
السياس�ية.وقد س�ميت تل�ك المواثيق باس�م المقر الرس�مي لرئيس ال�وزراء الذي
اجتمع فيه إبان ش�هر أكتوبر /تش�رين األول عام  1977زعماء األحزاب السياس�ية
الرئيس�ة في إسبانيا مع الحكومة القائمة آنذاك ،وأجمعوا على وضع األطر الرئيسة
للسياس�ات االقتصادي�ة واالجتماعي�ة والسياس�ية خالل الس�نوات األول�ى للنظام
الديمقراط�ي ف�ي المرحل�ة االنتقالية ،بما في ذل�ك تحديد أجور العم�ل والضمان
االجتماع�ي ،وينظ�ر إل�ى تل�ك المواثيق عل�ى أنها أول عق�د ديمقراط�ي مبرم بين
الحكومة اإلسبانية ومندوبي األحزاب.

 وق�د جاءت كل هذه التح�والت بفعل القوى والعمليات الداخلية ،لكنهاأيض�ا ،بطرق مختلفة ،من خالل س�ياق دولي واس�ع وجهات خارجية
تأث�رت ً
فاعل�ة بصفة محددة .كم�ا كان للنزع�ات اإلقليمية واإليديولوجيات الس�ائدة
والروابط الدولية للديمقراطيات الراس�خة صلة وثيقة بتلك التحوالت ،إضافة

أيضا
إلى أن طبيعة ودرجة تكامل كل بلد في االقصاد العالمي((( كان لها أهمية ً
في ذلك الشأن .ولذلك ،في بعض الحاالت ،كانت هناك ضغوط معينة من قبل
الق�وى الكبرى والدول المجاورة والمؤسس�ات الدولي�ة والجهات الخارجية

األخرى ،بما في ذلك المنظمات غير الحكومية ومؤسس�ات األعمال التجارية
والعمالية والمؤسس�ات اإلعالمية ،فضلاً عن مجتمعات الشتات .وفي العديد
م�ن البلدان ،فإن الخبرات الش�خصية للقيادات السياس�ية ف�ي الخارج ،والتي

غال ًب�ا م�ا كانت ف�ي المنافي ،وما لديها م�ن أفكار وعالقات ،كان�ت كلها ذات
صلة ،كما هو موضح في المقابالت التي تمت مع كاردوسو ،الغوس ،مبيكي،

وحبيبي .

((( لالطلاع عل�ى اآلراء المتقارن�ة بص�ورة نس�بية بش�أن دور العام�ل الخارج�ي في عملي�ة التحوالت
الديمقراطي�ة ،يرج�ي مطالع�ة مؤ َّل�ف «كاثلي�ن س�تونر ( ،)Katheyn Stonerوماي�كل ماكف�ول
( ،)Michael Mcfaulبعن�وان «التح�والت إلى الديمقراطية :منظور مق�ارن (بالتيمور ،ماريدند :مطبعة
جامعة جونز هوبكنز عام .2013
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وف�ي بعض الح�االت (وليس كلها بأي حال من األحوال) ،فإن القادة السياس�يين

واألح�زاب السياس�ية وغيرهم من المش�اركين قد اس�تفادوا من تج�ارب التحوالت

الس�ابقة والتب�ادل الدول�ي لألف�كار .ويؤكد مبيك�ي على كيفي�ة تأثير نصيح�ة الزعيم
التنزان�ي جوليوس نايري�ري ،على تفكير حزب المؤتمر الوطن�ي اإلفريقي في جنوب
إفريقي�ا بش�أن بن�اء دس�تور جدي�د ،وكي�ف عمل�ت تجربة ش�يلي ف�ي لجن�ة الحقيقة

والمصالح�ة ( )Truth and Reconc. liation Commissionعل�ى مس�اعدة جن�وب
إفريقيا في تنوير عملها بشأن العدالة االنتقالية .كما أشاد الغوس بمدى أهمية مشورة

غونزاليز اإلسباني حول كيفية التعامل مع القوات المسلحة والشرطة والمخابرات في
الشيلي .وذكر كل من مازوفيتسكي وكفاشينيفسكي ،كيف أن الغزوات السوفيتية لكل
من تشيكوسلوفاكيا والمجر (هنغاريا) قد أثرت على نهج كل من الرئيس ياروزلسكي

والمعارضة في بولندا.

المنافسة بين الواليات المتحدة واالتحاد السوفيتي ،إبان الحرب الباردة ونهايتها،

أيض�ا بالغ األثر عل�ى مختلف هذه التحوالت .وعل�ى الرغم من أن الجهات
كان له�ا ً
الدولي�ة الفاعل�ة وحدها لم تكن حاس�مة في أي م�ن التحوالت ،فإنه ف�ي جميع هذه
الح�االت تقري ًبا ،فإن التعزيزات والتفاعالت الدولية مع الجهات المحلية الفاعلة و/
أو انس�حاب الدعم الخارجي وتحوله عن التعامل مع النظام االس�تبدادي قد كان لها

أثر بالغ األهمية بالتأكيد.

ومع ذلك ،فإن أ ًّيا من هذه العوامل الهيكلية والتاريخية والسياقية لم تكن من ذاتها

أو بمفرده�ا ق�ادرة على تحديد مت�ى وكيف انتهت تلك األنظمة االس�تبدادية ،أو فيما
إذا كان ،وكي�ف يمكن أن يصبح عليه تش�كيل ط�راز الديمقراطية ف�ي نهاية المطاف،

وم�ع ذلك كانت القرارات الحاس�مة ،التي عل�ى الزعماء السياس�يين في الحكومات
واألح�زاب والح�ركات اتخاذه�ا ،غال�ب األحيان تأتي ضم�ن خيارات غي�ر جذابة.

دورا في هذا الشأن.
فالمهارة والحظ لعبا آنذاك ً

وف�ي هذه البلدان التس�عة ،فق�د أدت كل التحوالت من الحكم االس�تبدادي إلى
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انبث�اق الديمقراطي�ة ،وعمل�ت على إضفاء الطابع المؤسس�ي الدس�توري من خالل
انتخابات عادية ،كانت بشكل أساسي حرة ونزيهة بصورة معقولة ،بجانب وضع قيود
ذات مغزى على السلطة التنفيذية ،والضمانات العملية للحقوق السياسية األساسية،
وخاص�ة حري�ة التعبير والتجم�ع ،والحريات الفردي�ة((( .كما أن بع�ض تلك البلدان
ال ت�زال تواج�ه بعض القضاي�ا المهم�ة المتعلقة بش�أن (أو القي�ود المفروضة على)
طبيعة أو مستوى ودرجة الحكم الديمقراطي الفعال ،ولكن المؤسسات الديمقراطية
األساسية ال تزال قائمة في جميع تلك الحاالت التسع .وبالنظر إلى حقيقة أن جميع
ه�ذه ال�دول قد تمكنت م�ن تحقيق الديمقراطية الدس�تورية التي ل�م تتراجع أو ترتد
طيل�ة جي�ل كامل أو أكثر ،ف�إن ذلك يجعل منه�ا نماذج فريدة ومفيدة بش�كل خاص
للتعلم من القادة السياسيين الذين ساعدوا على توجيه تلك التحوالت التاريخية إلى
الديمقراطية بنجاح.
وفي ضوء الظروف والمسارات المتنوعة في التحوالت من الحكم االستبدادي
«مقاس�ا واحدً ا يناس�ب الجميع» ،أو
إلى الديمقراطية ،فإنه ال يمكن القول إن ثمة
ً
إن هناك كراس�ة إرش�ادية بس�يطة تحتوي على كامل «الممارس�ات المثلى «لمثل
تلك التحوالت الحاصلة» .ولكن يمكننا أن نتعلم الش�يء الكثير من القادة الذين
ش�كلوا تلك التحوالت ،وخاصة من خالل تحديد واستكشاف الكيفية التي كانوا
ينظ�رون بها ويتعامل�ون فيها مع القضايا الرئيس�ة التي كان�ت تواجههم في جميع
الحاالت تقري ًبا.
التحديات المتكررة لعمليات االنتقال

ثم�ة أربع مجموعات واس�عة من التحديات تبرز في ه�ذا المجال وهي :التحضير
((( وقد أسفرت التحوالت األخرى خالل هذه السنوات عن إعطاء نتائج متفاوتة ،بما في ذلك األنظمة
الهجينة ،شبه االستبدادية التي تجمع بين إجراء انتخابات تنافسية مع االستمرار في ممارسة االنتهاكات
الخطيرة لإلجراءات الديمقراطية المتعارف عليها ،باإلضافة إلى حكومات ديمقراطية متفاوتة للغاية
وغير كاملة ،وتعرضت لالرتداد والتحول إلى الوراء .انظر :ستيفن .ليفيتسكي ( )Steven Levitskyولو
كان .أ .واي ( .)Lucan A.Wayالسلطويةالتنافسية :األنظمة المختلطة بعد الحرب الباردةCompetitive( :
( ،)Auhoritarianism: Hybrd Regimes after the ColdWarنيويورك :مطبعة جامعة كامبريدج.2010،
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لعملية االنتقال ،إنهاء النظام االس�تبدادي ،نقل الس�لطة وإدارتها ،وتحقيق االستقرار
وترس�يخ الديمقراطية الناش�ئة .هذه التحديات ،لم تظهر بص�ورة متتالية أو في ترتيب

زمن�ي تتابعي ،ولكنها ظهرت في كل تلك الح�االت ،ومن المرجح أن تكون حاضرة

في التحوالت المستقبلية.
التح�ضير لالنتقال

إن الق�وى المحلي�ة التي تس�عى إلنهاء النظام االس�تبدادي ،عادة م�ا تحتاج إلى ما

يكفي لها من الدعم الواس�ع والتماس�ك والش�رعية وغيرها من الموارد لتحدي قدرة
النظام على الحكم ،وكذلك حتى تصبح قوى منافس�ة بصورة معقولة كس�لطة وطنية.
أيض�ا أن يكونوا محاوري�ن أقوياء مع أولئك
وف�ي بعض الح�االت ،فإن على أفرادها ً

القابعي�ن ف�ي داخل النظام االس�تبدادي الذين أدركوا أن النظام في حاجة إلى ش�ريك
لتس�هيل وضع إس�تراتيجية خروج ممكنة .وفي بعض األحيان ،فإن عليهم أن يكونوا
ذوي مصداقية أمام الجهات الدولية الراغبة في دعم العملية االنتقالية .كما أن تحقيق

تل�ك األه�داف غال ًب�ا م�ا يتطلب َجس�ر الخالف�ات العميقة وس�دّ ها بش�أن األهداف
واإلس�تراتيجيات والتكتي�كات والقي�ادة في صف�وف معارضي النظام االس�تبدادي،

وعملي�ة إقناع جماع�ات المعارضة المختلف�ة للعمل على حل وتس�وية االختالفات

الكبيرة فيما بينهم من أجل مواجهة نظام استبدادي ،لم تكن مسألة سهلة على اإلطالق،

كما أن بناء تحالف واسع النطاق وقدر على إسقاط نظام استبدادي ،مع التحلي بالتزام
ق�وي لقي�م الديمقراطية ،غال ًبا ما يتطلب العمل بجد للتغلب على االنقس�امات داخل
المعارضة ،مع العمل في الوقت ذاته على استيعاب وفهم االنقسامات داخل صفوف
النظام نفس�ه واالس�تفادة منها ،س�واء كانت واضحة أم كامنة .إن معرف�ة كيفية توحيد

صفوف المعارضة وكيفية ش�ق وتقس�يم صف�وف النظام القائم آن�ذاك هما في صميم
قل�ب العديد من التحوالت ،كما تمت مناقش�ة ذلك ،على س�بيل المثال مع كاردوزو

( ،)Cardosoالذي أكد أن اإلستراتيجية األساسية لديه ال تتمثل في اإلطاحة بالجيش،

ولكن بحمله على البحث من أجل التوصل إلى مخرج من المأزق.
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�إنهاء النظام اال�ستبدادي

لم يسبق للحكومات االستبدادية أن تخلت عن السلطة طواعية ،ما لم َير فصيل
م�ن داخل النظ�ام أو قطاع مهم واحد ،عل�ى األقل ،أن عملية التخلي عن الس�لطة
ه�ي الس�بيل الوحي�د لتجن�ب عواقب وخيم�ة أو غير مرغ�وب فيها مثل :خس�ارة
كبيرة من الدعم والتأييد الش�عبي ،عنف مدني ،انقسام في القوات المسلحة ،ضرر
اقتص�ادي خطي�ر ،نب�ذ وعزل�ة دولية ،أو تهدي�د للسلامة اإلقليمية للبلاد .إن ذل
الهزيمة العس�كرية أو االنهي�ار االقتصادي أو الهزيمة االنتخابية تس�ارع أحيانًا في
الخروج على النظام .ولكن هذه الصدمات ال تفضي عادة إلى تحوالت ديمقراطية
م�ا ل�م تكن هناك قطاعات من الحكومة االس�تبدادية متس�امحة أو داعمة لمطالب
المعارضة الديمقراطية.
كم�ا يتعين على قوى المعارض�ة ابتكار مناهج مهنية يمكنها أن تحفز هذه العناصر
داخ�ل الحكوم�ة االس�تبدادية حت�ى تصبح منفتح�ة وعلى اس�تعداد لتقب�ل االنتقال.
وه�ذا ما كان في كثي�ر من األحيان يتطلب التأكيد على أنه ل�ن يتم اتخاذ أي إجراءات
انتقامي�ة بالجمل�ة ضد الح�كام الس�ابقين والمؤيدين الرئيس�ين لهم؛ وأنه س�وف يتم
احت�رام المصال�ح االقتصادية وغيرها من مراكز القوى الراس�خة ،عل�ى الرغم من أن
االمتيازات الفاسدة والجسيمة بصورة صارخة لن تكون مقبولة؛ وأن الحقوق الفردية
للنخب الحاكمة السابقة ستظل محمية بموجب القانون عند تسلم السلطات الجديدة
للحكوم�ة .ولم يكن من الس�هل التوفي�ق بين هذه التأكيدات م�ع التطلعات المفهومة
لدى قوى المعارضة المستب َعدة لفترات طويلة ،والتي تجشمت مخاطر كبيرة لمحاربة
النظ�ام االس�تبدادي .وهذا كان ممكنً�ا ،وهو ما بدا في كثير م�ن األحيان أنه ضروري
لدى قادة االنتقال كافة ،س�واء من جانب الس�لطات القابعة في سدة الحكم القائم ،أو
من قبل حركات المعارضة.
نقل و�إدارة ال�سلطة

ع�ادة م�ا كان تنفيذ التح�والت الناجحة يتطل�ب التعامل مع توت�رات ومعضالت
عدي�دة ومترابطة في كثير من األحيان .وكان يترتّب على أولئك الذين يس�تولون على
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الس�لطة العم�ل على تعزي�ز النظام المدن�ي وإنهاء العن�ف ،وفي الوقت ذات�ه كان من
الواج�ب عليهم الس�عي لضمان عم�ل جميع قوى األمن واالس�تخبارات ضمن إطار
القانون ،بما في ذلك القوى التي كانت في صلب أعمال القمع السابقة؛ بحيث تصبح
خاضعة للرقابة من قبل السلطات المدنية الجديدة.
أيضا اإليح�اء بالثق�ة المحلية واكتس�اب الش�رعية
كم�ا كان يترت�ب عليه�م ً
الدولي�ة .وف�ي كثير م�ن الحاالت ،ف�إن ذلك كان يش�تمل على ض�رورة تطوير
إجراءات انتخابية لضمان احترام وتنفيذ إرادة األغلبية ،دون التخلي عن ضرورة
طمأنة األقليات السياسية الرئيسة (بما في ذلك بعض المرتبطين بالنظام السابق)
بأنهم س�وف يكونون ممثلي�ن ،وأن مصالحهم الجوهرية س�تكون محميةً ،
وفقا
لسيادة القانون.
أيض�ا ،وتتمث�ل تل�ك ف�ي ضم�ان أن أولئ�ك الذي�ن يتولون
وثم�ة حاج�ة ثالث�ة ً
المناصب س�يكونون مؤهلين بصورة وافية ،س�واء من الناحية التقنية أو السياس�ية،
لتسلم مسئوليات الحكم الجديدة؛ وذلك من خالل الحصول على التدريب الالزم
والمه�ارات ،واس�تقطاب واجتذاب المس�ئولين الس�ابقين ممن تتوف�ر لديهم تلك
المهارات و /أو اإلبقاء على بعض األفراد من النظام الس�ابق واالحتفاظ بهم ،كما
يؤكد على ذلك كل من غونزاليز ومازوفيتسكي ومبيكي.
وح�ول مجموعة م�ن القضايا ـ مث�ل السياس�ات االقتصادية وتقدي�م الخدمات
االجتماعي�ة والس�عي للتحك�م في العدال�ة االنتقالي�ة المطلوبة ـ والت�ي تتحكم في
وجه�ات النظ�ر والكفاءات والخب�رات التي كان�ت مختلفة جدًّ ا عن تل�ك المتوفرة
لدى المعارضة ،فإن ذلك في كثير من الحاالت كان يعني التدريب والتعلم في أثناء
العمل في الوظيفة.
كما يتعين على المعارضة التي تتحول إلى حكومات أن تعمل للحفاظ على توازن
بي�ن الحاجة إلى الخب�رات البيروقراطية والتكنوقراطية واألمني�ة والقضائية في مقابل
اله�دف؛ للح�د من نف�وذ وهيمنة النظام الس�ابق .كم�ا كان من المترت�ب عليهم إعادة
تركي�ز اهتمام األجه�زة البيروقراطية ف�ي الدوائر الحكومية ،وقوات األمن والش�رطة
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بدلاً من الس�يطرة على الرعايا لتصبح ف�ي خدمة المواطنين .كما أنهم كانوا في حاجة
ماس�ة إلى إقناع المواطنين بدورهم؛ للش�روع في قبول الثقة بالدولة التي كان يرفضها
العديد من الناس باعتبارها غير شرعية ومعادية.
كما كان من المتعين على قادة التحول ضرورة موازنة الضرورات المتعارضة
باالستجابة ألولئك األشخاص الذين تم انتهاك حقوقهم اإلنسانية من قبل النظام
الس�ابق ومحاس�بة الذين ارتكبوا انتهاكات جس�يمة من ناحية ،م�ع الحفاظ على
والء ق�وات األم�ن (والتي تورط بعض أعضائها في تل�ك االنتهاكات) من ناحية
أخ�رى .وف�ي الوق�ت ذاته ،فق�د كان عليهم التأكي�د للمواطنين أن تل�ك القوات
س�وف تتعامل بفعالية مع الجريمة والعن�ف ،وفي بعض الحاالت ،مع الحركات
االنفصالي�ة والمتم�ردة ،كم�ا كان عليه�م توفي�ر الس�بل لتعزي�ز القبول الس�لمي
المتبادل من قبل األعداء الس�ابقين ممن كانوا على عداوة مريرة للغاية ،وهو أمر
ليس سهال قبوله أبدً ا.

وبصورة تقليدية ،فإن السلطات الجديدة عادة ما ترث أنما ًطا من الفساد واإلفالت
أمس الحاجة إلنش�اء أو
م�ن العق�اب القائمة منذ فت�رة طويلة .وعليه ،فه�ي تكون في ِّ
حماية اس�تقاللية الس�لطة القضائية وحيادية وس�ائل اإلعالم المس�تقلة التي يمكن أن
ُعرض التنفيذيين الوطنيين وغيرهم للمس�اءلة ،مع تجنب إنش�اء مراكز النقض الفيتو
ت ِّ
التي يمكن أن تعترض وتوقف جميع المبادرات الحكومية الجديدة.
أيضا لتحقيق النمو االقتصادي وزيادة العمالة والس�يطرة على
كما أنها في حاجة ً
التضخم ،مع تحس�ين توفير السكن والصحة والتعليم وتوسيع النفقات العامة لتلبية
االحتياجات المؤجلة منذ فترات طويلة للفقراء .كذلك فإن القيام بذلك يتطلب من
الس�لطات الجديدة إش�راك المس�تثمرين الوطنيين واألجان�ب دون تأجيج مخاوف
وكثيرا ما كانت الحكومات الجديدة
أنه�م أصبحوا منحازين ألصحاب االمتيازات.
ً
تكس�ب التأييد الش�عبي لسياس�ات االقتصاد الكلي التي كانت ته�دف إلنتاج فوائد
طويل�ة األم�د ،ولكنها فرضت تضحي�ات مؤلمة وأدت إلى انع�دام الثقة واليقين في
الموجه نح�و اقتصاد
الم�دى القصي�ر .كما قب�ل قادة جميع ه�ذه التح�والت النهج
َّ
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الس�وق والسياس�ات النقدية والمالية الحكيمة ـ وبمن فيهم أولئك الذين لم يكونوا
أصلاً ميالين لقبول ذلك ـ أن تلك المسائل قد كانت ضرورية في اقتصاد ُم َع ْو َل ٍم أكثر
م�ن ذي قب�ل ،جن ًبا إلى جنب مع السياس�ات االجتماعية القوية الت�ي يمكن أن تُنتج
تنمية اقتصادية أكثر إنصا ًفا.

اال�ستقرار وتر�سيخ الديمقراطية النا�شئة

كثيرا م�ا تواجه الزعماء السياس�يين
وعند اس�تقرار التح�والت الديمقراطي�ة ،فإن ً
قضايا شائكة أخرى عديدة ،فالجمهور ،سوف ُينحي بالالئمة في كثير من األحيان ،بعد
بضع س�نوات ،على القادة الديمقراطيين ،وأحيانًا على الديمقراطية نفسها؛ لعدم تلبية
التوقعات االقتصادية أو السياسية ،حينها ،تصبح الحركات التي توحدت في معارضة
جزأة؛ ما يخلق تحديات كبيرة للحكومات ،وإال
النظام االس�تبدادي غالب األحيان ُم َّ
فإنه�ا تته�اوى مع مرور الوقت وتصبح متماثلة في التراخ�ي والرضا والقبول بالوضع
المتردي الذي آلت إليه.
وعل�ى المن�وال ذاته ،فإن منظم�ات المجتمع المدني ـ بما فيه�ا جماعات حقوق
اإلنسان والحركات النسائية ـ التي ساهمت بفعالية في معارضة الحكومة االستبدادية
ق�د تب�دأ في التراجع واالضمحلال ،وأحيانًا التضاؤل ،أو أنها ق�د تنتقل إلى مواقف
متطرف�ة وتخريبي�ة بعد دخول العديد م�ن قادتها األكثر موهب�ة وبراغماتية في دهاليز
السياس�ة الحكومي�ة أو الحزبي�ة .وف�ي مثل هذه الظ�روف ،فإنه لن يغدو من الس�هل
الحفاظ على المنظمات غير الحكومية نشطة ومستقلة .إن بناء عالقات منفعة متبادلة
بي�ن الحكومة الجدي�دة وقوات المعارضة الجديدة (التي ش�ملت في بعض األحيان
الس�لطات الس�ابقة) وكذلك مع الق�وى االجتماعية المس�تقلة ومنظم�ات المجتمع
المدن�ي ،ل�ن تع�ود أو تصب�ح مس�ألة هينة .وه�ذا الوض�ع ،يتطلب حساس�ية خاصة
واهتما ًما متواصلاً .
التعلم من القادة ال�سيا�سيين

في ظروف غير مؤكدة خاصة بأوضاع التحوالت الش�املة ،فإن القادة السياس�يين،
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ف�ي كثير م�ن األحيان ،قد يكون�ون مضطرين إل�ى اتخاذ قرارات في ض�وء معلومات
مح�دودة جدًّ ا عن نتائجها أو عدم ضمان عواقبها((( .وقد أكد العديد من هؤالء القادة
المخاوف التي دفعتهم لتقديم بعض التنازالت التي انتقدها البعض في تلك األوقات
(وبعض اآلخرين من األجيال القادمة) على اعتبار أنها كانت خجولة أو جبانة ومترددة
جدًّ ا .وتوضح ش�هاداتهم وتش�رح كيف ولم�اذا عملوا على اتخ�اذ الخيارات الصعبة
ف�ي مواجه�ة أس�ئلة أو قضايا ،مث�ل العالق�ات المدنية العس�كرية والعدال�ة االنتقالية
والمجاالت المحفوظة((( بصورة مخصصة ألغراض معينة.
أيض�ا ،عملت على تش�كيل مناهجهم
كم�ا أن المخ�اوف م�ن االرت�داد أو العنف ً
لصياغة األحكام الدس�تورية والنظم االنتخابية والسياس�ات االقتصادية .إن المخاطر
والش�كوك واتخ�اذ القرارات الصعبة ال مفر منها ،لكنها ل�م تعمل بالضرورة على منع
القادة من اتخاذ اإلجراءات التي يمكنها كسر حاالت الجمود.
الم�ضي قدما تدريج ّيا
ُ

كم�ا يعتق�د كل هؤالء القادة أنه كان من المهم لديهم االس�تفادة من الفرص ،حتى
الجزئية منها؛ من أجل االس�تمرار في المضي قد ًما ب�دلاً من رفض التقدم التدريجي،
عل�ى أم�ل أن تتوفر القدرة في وق�ت الحق على تحقيق أكبر تغيي�ر ممكن؛ ولكنه غير
مضمون .كما أكدوا عزمهم على تحسين األوضاع غير المرغوبة بدلاً من تخيل طريقة
((( في تلك الدراسة الرائدة لهما بشأن االنتقال من الحكم االستبدادي ،أكد غيليرمو أودونيل (Guillermo

 )O’Donnellوفيليبي شميتر ( )Philippe Schmitterالشكوك الخاصة بمثل هذه التحوالت ،وكيف ولماذا
تختلف عن «السياسة العادية .انظر :غيليرمو أودونيل .وفيليب شميتر ،االنتقال من الحكم السلطوي:
استنتاجات أولية بشأن الديمقراطيات غير المؤكدةTransitions from Authoritarian Rule: Tentative( :
( )Conclusions about Uncertain Democraciesبالتيمور ،ماريالند :مطبعة جامعة جونز هوبكنز،1986 ،
وقد أعيد نشره مع مقدمة جديدة من قبل الدكتورة /سينثيا أرنسون ( )Cynthia Arnsonوالدكتور /إبراهيم
ف .وينثال ( ،)Abraham F. Lowenthalمطبعة جونز هوبكنز جامعة أكسفورد.2013 ،
((( إن المجاالت المحجوزة هي امتيازات خاصة لمجموعات السلطة السابقة للحفاظ على مزايا معينة،
مثل ضمان مستويات من الميزانية لصالح المؤسسات العسكرية ،ووضع أجزاء من االقتصاد تحت
سيطرة مجموعات محددة ،وضمان التمثيل السياسي ألفراد معينين ،أو لمؤسسات أو جماعات
أصحاب مصالح محددة.
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للب�دء من نقطة الصفر ،أو ببس�اطة تنحية الرغبة عن القي�ود الصارمة التي تبطئ التقدم
نحو أهدافهم النهائىة.
وعلى سبيل المثال ،فإن آيلوين يتحدث عن النقاش الذي دار في داخل المعارضة
ح�ول إمكانية وش�روط المش�اركة في اس�تفتاء ع�ام  1988ف�ي ش�يلي ،بتكليف من
الدس�تور المف�روض من قبل بينوش�يه ف�ي ع�ام  ،1980واقتراحه ال�ذي كان مقبولاً
ف�ي نهاية المطاف بض�رورة مواجهة وتحدي النظ�ام ،حتى بموج�ب قوانينه وأنظمته
نفس�ها ،ب�دلاً من الجلوس واالس�تمرار ف�ي اإلصرار عل�ى القول بعدم ش�رعية تلك
األنظم�ة والقوانين نفس�ها .كما يذكر الغوس النصائح الت�ي قدمها فيليبي غونزاليز له
ولزمالئ�ه حول «الخروج من ه�وة البئر» ـ بمعنى ،تحقيق قدر أكب�ر من القوة والنفوذ
ـ قبل صياغة مطالب إضافية .كما يش�رح كاردوس�و ويفسر ميله الذي عارضه كثيرون
ف�ي صفوف المعارضة البرازيلية؛ لقبول فكرة أن النظام العس�كري لن يس�مح بإجراء
االنتخاب�ات الرئاس�ية المباش�رة ،والعم�ل بدلاً من ذل�ك ضمن قواعد النظ�ام وقبول
خوض االنتخابات لسنة .1985
كم�ا يناق�ش دي كليرك ومبيك�ي القرار الحاس�م لالتفاق على مبادئ دس�تور
مؤق�ت قبل االنتخابات الديمقراطية الوطني�ة األولى؛ بحيث يكون قابلاً للنقاش،
وتحس�ينه والموافق�ة علي�ه م�ن قبل الكونغ�رس الذي س�وف ينتخ�ب الح ًقا في
جن�وب إفريقي�ا .كما يؤك�د ٌّ
كل م�ن مازوفيتس�كي وكفاشينيفس�كي عل�ى أهمية
االتفاق للمضي قد ًما في إجراء انتخابات تعاقدية حرة جزئ ًّيا في بولندا عام 1989
بشروط تهدف إلى ضمان أن الشيوعيين ستكون لهم أغلبية المقاعد وأن الجنرال
رئيس�ا للبالد؛ من أجل ضمان التدرج .ويفس�ر كوفور
ياروزلس�كي س�يتم تنصيبه ً
أيض�ا ،لماذا رفض مقاطع�ة حزبه لالنتخابات الغانية عام  ،2000ويؤكد إرنس�تو
ً
زيديلو أهمية اإلصالحات اإلضافية في اإلجراءات االنتخابية التي اقترحها حزب
العمل الوطني ( )PANوقبلها الحزب الثوري المؤسسي الحاكم ( )PRIعلى مدى
عدة س�نوات سابقة قبل رئاس�ته ،عندما بدا من المستبعد في أي وقت التنازل عن
السلطة الوطنية.
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لقد أجمع كل هؤالء القادة وأكدوا على ضرورة إعطاء األولوية دو ًما لكسب شيء
م�ا على أرض الواق�ع ،حيثما كان ذلك األمر ممكنًا ،حت�ى عندما ال يتم تحقيق بعض
المهمين
األولويات الحيوية إال جزئ ًّيا ،وحتى عندما تتقدم بعض المكونات واألنصار
ّ
بمطالب قد َي ُعدُّ ها القادة غير مجدية .إن رفض المواقف المتطرفة تتطلب أحيانًا مزيدً ا
من الش�جاعة السياس�ية بدلاً من التمس�ك بتلك األهداف أو الخضوع لمبادئ جذابة
ولكنها قد ال تكون عملية.
وم�ن أجل مقاومة القمع والضغط لغاي�ة إحراز ثغرات ،فإنه يتعين على زعماء
المعارضة حش�د االحتجاج�ات؛ تحدي النظ�ام والقواعد المعمول به�ا؛ التنديد
بس�جن وتعذيب وطرد المنش�قين؛ ومكافحة الش�رعية الوطني�ة والدولية للنظام.
دائما أن يكونوا مس�تعدين لتقديم تنازالت من شأنها
كما كان من المترتب عليهم ً
تحس�ين مواقفه�م .كم�ا كان م�ن المترت�ب على ش�اغلي المناصب ف�ي األنظمة
االس�تبدادية م�ن المنفتحي�ن على التح�ول الديمقراطي ،العمل على إيجاد س�بل
للحفاظ على الس�لطة ودعم دوائرهم االنتخابية األساس�ية ،مع توفير حيز لحركة
أنصار المعارضة فيه.
أيضا لتحمل مخاطر القيام بذلك ،كما فعل ذلك دي
كان عليهم أن يكونوا مستعدين ً
كليرك من خالل الدعوة إلى ،وكسب ،استفتاء من البيض لدعم نهجه في المفاوضات
مع حزب المؤتمر الوطني اإلفريقي ( .)ANCوقد أكد كل من مازوفيتسكي ،غونزاليز،
دي كلي�رك ،مبيك�ي ،كاردوس�و ،آيلوين ،والج�وس  ،على صحة ه�ذا االجتهاد ،من
زواي�ا نظ�ر مختلفة ،أن�ه كان يترتب على الق�ادة من كال الجانبين الجمع بين ممارس�ة
الضغط المستمر مع رغبة حقيقية للعمل على إيجاد وقبول الحلول الوسطية .إن صنع
التحوالت ال تصلح كمهمات للتحجر الفكري والديموغمائىة.
�ضرورة وجود ر�ؤية واعدة و�شاملة

أمرا ضرور ًّيا في بعض
على الرغم من أن قبول حلول وسط غير مرضية كان ُي َعدُّ ً
أيضا ضرورة االس�تمرار في إعطاء رؤية واس�عة
األحي�ان ،ف�إن هؤالء القادة أدركوا ً
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وتأم�ل لم�ا تعنيه عملية االنتقال ،مش�ددين على ض�رورة النظر إلى األم�ام بدلاً من
التركيز على المظالم الماضية .إن تقديم رؤية مقنعة للمس�تقبل على المدى الطويل
للمجتمع بأكمله ،بجانب إعطاء وعود متواضعة لتحقيق مكاس�ب عاجلة ،قد ساعد
عل�ى الحف�اظ على التحوالت المعقدة خلال الفترات العصيبة الت�ي كانت تنطوي
أيضا لمثل ه�ذه الرؤى
عل�ى مخاط�ر وتكالي�ف وخيب�ات أمل كبي�رة .وثمة حاج�ة ً
لمكافح�ة الخوف الناش�ئ من احتمال تس�ريح المنظمات االجتماعية وش�ل حراك
المواطنين .لقد كان التغلب على الخوف المتفش�ي يمثل تحديا هائال بالنس�بة لكثير
من هؤالء القادة ،كما أكد الجوس ،دي كليرك ،مازوفيتسكي ،غونزاليز ،إن الحكاية
الت�ي يرويها الغوس عن امرأة اش�تراكية ق�ررت على مضض وبعد ت�ردد التصويت
لصال�ح المرش�ح المحاف�ظ من أجل تجن�ب العودة إل�ى االس�تقطاب ،تعتبر مؤثرة
ومثيرة للمشاعر بصفة خاصة.
بناء التقارب والتحالفات

إن تش�جيع التق�ارب وخل�ق التوافقات وبن�اء التحالفات بين ق�وى المعارضة
كانت تعتبر كلها بمثابة أمور حيوية ،على السواء ،لتحقيق هذه التحوالت وبدايات
لبناء أنظمة حكم ديمقراطية ،وقد كان من المهم ربط الجهات السياسية المعارضة
للح�ركات االجتماعية ،بما في ذلك العمال والطالب والنس�اء ومنظمات حقوق
اإلنس�ان والمؤسس�ات الديني�ة ،ف�ي عملي�ة تحديد وتحقي�ق أه�داف المعارضة
أيضا ضرورة إبقاء االتصاالت على مستوى النخبة،
الشاملة .كما كان من الواضح ً
س�واء داخل قوى المعارضة أو بين قوات المعارض�ة وبعض من كانوا يعارضون
تغيي�ر النظ�ام .ولك�ن ذل�ك كان نفس ش�عور الجمه�ور العريض ب�أن الحركات
الديمقراطية قد كانت ش�مولية حقًّ�ا وحقيقة ،وليس مجرد «مركبات» أو وس�ائل
ألفراد أو فئات معنية.
كما كان من الضروري التعويل في البناء على مش�اركة الحركات االجتماعية
ف�ي تعبئة المعارضة للنظام االس�تبدادي ،ومن ثم المش�اركة في صياغة دس�تور
جدي�د وحماية حقوق اإلنس�ان ،وبناء األح�زاب السياس�ية والمجتمع المدني.
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وفي كثير من الحاالت ،فقد كانت مش�اركة النس�اء والمنظمات النسائىة حاسمة
لتحقي�ق ه�ذه األه�داف ،كم�ا أكد ذل�ك كل م�ن :حبيب�ي ،مبيكي ،كاردوس�و،
رولينغز ،الغوس ،وراموس ،وجرت مناقشة ذلك بالتفصيل في الفصل الخاص
بجورجينا وايلن.

إن تحقي�ق التق�ارب يتطل�ب التركيز بش�دة على م�ا يوحد الناس س�ويا بدلاً من
التركيز على ما قسمهم في الماضي ،كما يشدد على ذلك كل من آيلوين ،وغونزاليز
أيضا اتخاذ ق�رارات صعبة
وآخري�ن .إضاف�ة إل�ى أن تحقيق التق�ارب كان يتطل�ب ً
الس�تبعاد بع�ض الجماعات الت�ي رفضت نبذ العن�ف ،أو أصرت عل�ى مطالب ال
ه�وادة وال تس�اهل فيها بش�أن الحك�م الذاتي اإلقليم�ي أو العرق�ي أو الطائفي .إن
إدم�اج هؤالء كان من المرجح أن يتس�بب في اإلضرار بف�رص التحول الناجح في
كل من إسبانيا وجنوب إفريقيا وشيلي وإندونيسيا والفلبين .وكان من المترتب على
الزعماء السياس�يين تعزيز القبول المتبادل بين المعارضين للنظام االستبدادي ممن
كان�وا ،ف�ي كثير من األحي�ان ،على عداء متبادل في الس�ابق ،وإيجاد س�بل للتوفيق
بي�ن المواق�ف المختلفة أو وضع أس�اس للتس�امح المتبادل مع الحكوم�ة الحالية
وأنصاره�ا ،وف�ي الوقت نفس�ه ع�زل أولئ�ك الذين ظلوا مس�تمرين عل�ى عنادهم
ومواقفهم المتصلبة من كال الجانبين.
كم�ا كان يترتب على زعماء المعارضة ،في كثير من األحيان ،العمل على بناء
جسور لتعديل العناصر القائمة في داخل النظام القديم ومراكز القوى األخرى في
المجتمع ،وخاصة أصحاب المصالح التجارية الرئيسة .وفي كثير من الحاالت،
أيضا محاولة التوفيق بين آراء أعضاء المعارضة الذين يعيشون
كان من الضروري ً
في (أو عادوا لتوهم من) المنافي مع أولئك الذين كانوا يتولون التنظيم في داخل
البلاد ،أو ف�ي بعض األحيان اتخاذ القرار لالختيار فيما بينهما ،كما أش�ار لذلك
كل م�ن :مبيك�ي ،الغوس ،كاردوس�و ،وغونزاليز عند إب�داء مالحظتهم في هذا
الصدد.
إن نمط الش�خصية واالحترام يمثالن عنصرين هامين ف�ي عملية بناء التوافق في
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اآلراء .فحبيب�ي نفس�ه ،كان توجه إل�ى الجمعية الوطنية للحص�ول على دعم فوري
بعد س�قوط س�وهارتو ،كما فوض الجنرال ويرانتو باإلبقاء على س�لطات الطوارئ
االستثنائىة التي فرضها سوهارتو ،مما عمل بالتالي على ضمان والئه.
كم�ا اتبع رام�وس نهجا استش�اريا وتداولي�ا للغاية ف�ي صياغة السياس�ات ،أما
كاردوزو ،فقد ذهب مع زوجته إلى االحتفاالت لتش�جيع ضباط الجيش البرازيلي
م�ن أجل تعزيز العالقات الش�خصية الت�ي يحتاج إلى االعتماد عليه�ا الح ًقا إلزالة
رؤوس الخدم�ات م�ن مجل�س ال�وزراء وتعيين ش�خصية مدنية ف�ي منصب وزير
الدفاع ،وذلك تحقيقا لرغبة سابقة كان يعتزم القيام بها ،كما عمل آيلوين ()Aylwin
بشكل فردي بكل همة ونشاط على تجنيد أعضاء لجنة الحقيقة والمصالحة في شيلي
( )Chile's Truth and Reconciliationالت�ي كان�ت تتمت�ع بالمصداقي�ة في مختلف
القطاعات ،والذهاب إلى مس�اكنهم الخاصة في بعض األحيان .أما مازوفيتس�كي،
فق�د ترأس جلس�ات طويلة لبناء تواف�ق في اآلراء بوزارته ،وعمل باس�تمرار لجعل
حكومت�ه ش�املة على نطاق واس�ع .وق�د قبل زيديل�و مقترحات من ح�زب العمل
الوطني المكس�يكي ( )PANوحزب الثورة الديمقراطية ( )PRDالمعارضين لتغيير
القواني�ن واإلجراءات االنتخابية في المكس�يك .إن جميع هذه المبادرات ،تطلبت
أيضا
الثق�ة بالنف�س والرؤية والصب�ر والمثابرة والوق�ت الثمين ،كما أنها عكس�ت ً
جهودا واعية ومدروس�ة ،وكانت تش�ير إلى أن جميع القوى المتنازعة س�يكون لها
حصة لإلسهام في النظام الجديد.
�إيجاد �أطر للحوار وحمايتها

إن خل�ق وحماي�ة فض�اءات حوار مباش�ر بين جماع�ات المعارض�ة والحكومة
وزعم�اء المعارض�ة ،في كثير م�ن األحيان ،تعتبر مس�ألة حيوية وف�ي غاية األهمية،
وتتطلب هذه المحاوالت أحيانًا ،السرية التي قد تفاقم من انعدام الثقة بين جماعات
المعارض�ة بص�ورة مؤقتة .لق�د كان ضروريا العمل على مد جس�ور بي�ن الحركات
السياس�ية والقطاع�ات األخ�رى ،بما في ذل�ك المجموعات التجاري�ة والجمعيات
المهني�ة والجماعات الدينية ومنظم�ات المجتمع المدني ،والتي كان بعضها يتعاون
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ف�ي وقت س�ابق مع النظ�ام االس�تبدادي ،ولكنها ب�دت اآلن جاه�زة للوقوف على
الحي�اد أو ربما حتى االنفكاك واالنفصال عن ذلك النظام .وقد اعتقد هؤالء القادة،
أنه من األهمية بمكان االس�تثمار في عالقات موجهة نحو المستقبل بدلاً من تسوية
الخالفات بشأن الماضي.

إن الحوارات الموجهة نحو المس�تقبل من ش�أنها ،في كثير من األحيان ،ش�حذ
رؤى وبرام�ج المعارض�ة وبناء إجم�اع حديث النش�أة وتطوير التزامات مش�تركة،
بم�ا ف�ي ذلك م�ا يتعل�ق بمس�ائل الديمقراطي�ة وحقوق اإلنس�ان؛ كما أنها تس�اعد
ف�ي توضيح القضايا الش�ائكة والتي تعتب�ر األصعب في عملي�ات التفاوض .وهذه
الحوارات ،ساعدت على تقديم األفكار والتحليالت وحتى صياغة معايير وقواعد
اللعبة للحكم الديمقراطي في نهاية المطاف .وقد تجلى ذلك من خالل السرية في
عملي�ة (الحديث عن المحادث�ات  )talks about talksالتي تم عقدها خارج جنوب
إفريقي�ا بين مس�ئولين حكوميين وقادة من حزب المؤتم�ر الوطني اإلفريقي ،فضلاً
ع�ن الخلوات ف�ي (منتجع الغابات  )bush retreatsالت�ي عقدها دي كليرك مع قادة
الحزب الوطني لبناء توافق في اآلراء بشأن المفاوضات مع حزب المؤتمر الوطني
اإلفريقي.
وتشمل األمثلة األخرى على ذلك دور مجموعة الـ  ،24مركز المسيحية لإلنسانية،
مؤسس�ة البح�وث االقتصادي�ة ألمري�كا الالتيني�ة ( ،)CIEPLANمرك�ز الدراس�ات
االقتصادية واالجتماعية ( )Vectorفي ش�يلي ،مركز التحلي�ل والتخطيط في البرازيل
( ،)CEBRAPومراكز دراس�ات أخرى في البرازيل؛ المائدة المس�تديرة والمناقشات
الخاص�ة الت�ي دارت قب�ل انعق�اد مؤتم�ر المائ�دة المس�تديرة ف�ي بل�دة ماغدالين�كا
( )Magdalenkaبي�ن حرك�ة التضام�ن والحكوم�ة الش�يوعية في بولن�دا؛ المحادثات
بين أدلفو س�واريز ولجنة التس�عة( )Commitee of Nineقبل انتخابات عام  1977في
إس�بانيا ،وأدوار المنظمات اإلسلامية في إندونيس�يا وجمعي�ة المحامين وجماعات
المجتم�ع المدن�ي األخرى في غانا .وق�د كان من المهم ،في كثير م�ن األحيان ،لبناء
تحالف�ات وإقام�ة توافق�ات ف�ي اآلراء ،عدم تغيي�ر أو تقصي�ر أو اقتطاع المناقش�ات
المطولة المطلوبة.
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و�ضع الد�ستور

عنصرا
إن صياغ�ة دس�تور جدي�د أو تعديل دس�تور موجود من قبل يعتبر ع�ادة
ً
أساس� ًّيا ،ولكن�ه يمثل مهم�ة صعبة وخطيرة ف�ي بعض األحيان .وق�د عملت هذه
حتم�ا ،عل�ي إث�ارة مناقش�ات مهم�ة ح�ول القضايا األساس�ية؛ ب�دءا من
المس�ألة ً
الحق�وق االجتماعي�ة واالقتصادية إلى وضع تصميم وتفاصي�ل النظام االنتخابي؛
ودور الجي�ش في إصالح نظام العدالة؛ وقضي�ة الحكم الذاتي اإلقليمي في بعض
الح�االت .وغال ًب�ا م�ا كانت النظ�م واإلج�راءات االنتخابية مس�ائل خالفية قوية،
كما كان تقنين الجماعات السياس�ية المحظورة س�اب ًقا ،والت�ي كانت تعتبر في نظر
الحكومات االستبدادية بأنها تخريبية.
وق�د ت�م توظيف عدة أس�اليب بديل�ة لتصميم دس�تور جديد ،ومنه�ا :انتخاب
جمعية دس�تورية ،أو إنش�اء لجنة خاصة أو تفويض هذه المهمة للبرلمان ،وأحيانًا
قب�ل تقدي�م الوثيقة الناتجة للجمهور إلقرارها في اس�تفتاء ع�ام .وتعتبر كل عملية
م�ن ه�ذه العمليات منطقية ف�ي ظل ظروف معين�ة ،ومهما كانت العملي�ة التي يتم
اختياره�ا ،ف�إن القادة أكدوا على أهمية إش�راك مجموعة واس�عة من المش�اركين
في صياغة الدس�تور ،وضرورة بذل محاولة حثيثة الس�تيعاب المطالب األساس�ية
للجماعات الرئيسة المتنافسة.
مهما حتى عندما يعني ،عل�ى مضض وبتردد ،قبول (على
إن ه�ذا األم�ر يعتبر ًّ
األقل لبعض الوقت) تلك اإلجراءات المرهقة وأحكام ش�يلي غير الديمقراطية،
مثل :تعيين أعضاء مجلس الش�يوخ وخاصة تعيين الرئيس الس�ابق بينوشيه كقائد
عام للقوات المس�لحة لمدة ثماني س�نوات بعد توليه الرئاسة ،وكسيناتور لمدى
الحي�اة .وف�ي بعض الح�االت ،قرر ق�ادة المرحل�ة االنتقالية أن بناء دعم واس�ع
للوثيق�ة الدس�تورية الجدي�دة يتطل�ب دمج بع�ض التطلعات التي ق�د تحتاج في
نهاية المطاف إلى مراجعة .وكان هذا واضحا ،على سبيل المثال ،في الضمانات
االجتماعي�ة واالقتصادي�ة النبيلة ،لكنها غي�ر محتملة ماليا ،كم�ا كانت واردة في
دس�تور البرازيل ع�ام  ،1988بجانب النص فيه عل�ى تحويل مختلف الخدمات
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المس�لحة للمش�اركة ف�ي مجلس ال�وزراء ،والذي ت�م تعديله خالل فترة رئاس�ة
كاردوزو.

وف�ي بعض األحي�ان ،فقد كان من الض�روري المضي قد ًما م�ن خالل مراحل
متع�ددة .فف�ي إس�بانيا حصل�ت الحكومة بقي�ادة س�واريز ( )Suárezعل�ى موافقة
بش�أن أح�كام إلجراء انتخاب�ات ديمقراطية من البرلمان ال�ذي كان ال يزال يهيمن
علي�ه أنص�ار الدكتاتور الس�ابق فرانشيس�كو فرانكو وتأجيل صياغة دس�تور جديد
حت�ى بعد تل�ك االنتخابات .وفي بولندا ،ف�إن اإلصالحات الدس�تورية المقترحة
والت�ي لم يوافق عليها البرلم�ان القادم آنذاك ،تمت إع�ادة إحيائها من قبل الرئيس
كفاشينيفس�كي ،وجرى عرضها على البرلم�ان المقبل المنتخب ديمقراط ًّيا وتمت
الموافقة عليها.
ولع�ل تجربة جنوب إفريقيا كانت األكثر تعقيدً ا ،فحكومة دي كليرك والمؤتمر
الوطني اإلفريقي كانا تفاوضا على وضع دس�تور مؤقت على أس�اس  34مبدأ من
المبادئ المتفق عليها ،ولكنهم أرجئوا صياغة نص دائم للدستور حتى بعد تشكيل
أول برلم�ان منتخ�ب ديمقراط ًّيا العتباره جمعية دس�تورية ،ومن ثم إخضاع النص
الدائ�م لموافق�ة المحكمة الدس�تورية من أجل ضم�ان االمتثال للمب�ادئ األربعة
والثالثين.

لق�د فهم كل هؤالء الق�ادة ،أن النص الدس�توري الدائم ح ًّقا يعتب�ر أقل أهمية
من تمكين واضعيه من العمل لتحقيق «ش�راء قبول ش�عبي» واس�ع بشأن شروطه
الرئيسة والشرعية ،وإقامة توافق في اآلراء على إطار للمضي قدما ،واالتفاق على
طريق�ة عملي�ة ال تكون بغاية الس�هولة وال االس�تحالة لتعديل الوثيق�ة في مرحلة
الحق�ة ،عندما تكون الظروف مبررة .وعلى الرغم م�ن أن أهمية الصياغة الدقيقة
أيضا معرفة؛ كيف؟ ومتى؟ وبواسطة من
للدس�تور مسألة واضحة ،فإن من المهم ً
سيتم اعتماده(((.
((( أكد فيليب شميتر ( )Philippe Schmitterهذه النقطة في «المناهج المتقارنة في الهندسة السياسية :الدسترة
والديمقراطية» ،مخطوطة غير منشورة ،فبراير /شباط .2001
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إن توفير ضمانات لعناصر وأنصار النظام السابق بشأن حماية الحقوق والمصالح
كثيرا ما كان أمرا حيويا في عملية وضع الدس�تور،
االقتصادية والمؤسس�ية والفرديةً ،
على الرغم من احتجاجات قد تُثار بشأن هذه الضمانات من قبل الذين تم استبعادهم
س�اب ًقا (وغال ًبا ما كانوا من المقموعي�ن) .وكان هناك مبدأ مهم يحتم على الضمانات
أن تكون ش�فافة ومنس�جمة مع اإلجراءات الديمقراطية والدستورية ،من أجل توفير
إمكاني�ة إج�راء المزي�د من المراجعة ف�ي إطار ه�ذه اإلجراءات ف�ي مراحل الحقة.
كم�ا أن القضايا الصعبة مثل العدالة االنتقالية والعالقات المدنية العس�كرية ال يتعين
بالض�رورة أن يتم حلها في خط�وة واحدة ،وإنما تناولها في مراحل مع مرور الوقت.
وعند اإلعالن عام  1990عن إنشاء لجنة الحقيقة والمصالحة في شيلي ،على سبيل
المث�ال ،وع�د آيلوي�ن بتحقيق العدال�ة فقط «بقدر ما ه�و ممكن» لكن�ه كان يأمل في
أن يك�ون من الممكن التوس�ع في ذل�ك مع مرور الوقت ،كما حص�ل ذلك في نهاية
المطاف.
لق�د كان م�ن األهمية بمكان التوصل إلى اتفاق بش�أن اإلج�راءات التي يمكن من
خاللها الحصول على الس�لطة السياس�ية وتحديها بدلاً من العمل مسب ًقا على تحديد
التفاصيل الدقيقة للتمثيل السياسي .وغال ًبا ما كانت التنازالت مطلوبة من أجل تحقيق
مش�اركة واس�عة في العملية السياس�ية ،حتى لو كانت تلك تقلل من سلطة المسئولين
المنتخبين ،وخلقت الحاجة إلى مزيد من التعديالت في المستقبل.
وال ي�زال النقاش محتد ًما حتى يومنا هذا فيم�ا إذا كانت هذه التنازالت قد تمادت
وذهب�ت بعيدً ا جدًّ ا .ففي ش�يلي ،على س�بيل المثال ،فإن النظ�ام االنتخابي ذا الحدين
(ال�ذي يت�م بموجبه انتخاب ش�خصين فقط ف�ي كل منطقة) والذي ج�رى تبنيه تحت
إشراف بينوشيه بعد استفتاء عام  ،1988وقبل تولي السلطة من قبل تحالف األحزاب
من أجل الديمقراطية المسمى ( ،)Concertaciónلم يتم تغييره في التعديل الدستوري
ع�ام  ،2005وال ي�زال هذا النظام يعطي حزب أقلية يحص�ل على ثلث األصوات في
تمثي�ل مقاطعة في مجلس الكونغرس بنس�بة مس�اوية لحزب أغلبي�ة يحصل على 60
ف�ي المائة من األص�وات في تلك المقاطع�ة ،مما يجعل من الصع�ب على أي رئيس
الف�وز بأغلبية مريح�ة في االنتخابات التش�ريعية .وال تزال مراجعة ه�ذا الحكم مثيرة
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للجدل ،لكنها أصبحت اليوم على س�قف األجندة السياسية الحالية في شيلي .وليس
هناك أدنى ش�ك في أن مثل هذه التنازالت قد اجتذبت حركات اس�تقطاب للغاية في
منافسات انتخابية سلمية ،وبالتالي فإنها ساعدت في خلق ديمقراطيات مستقرة كانت
منفتحة على المزيد من التطور في مراحل الحقة.
االقت�صاد ال�سيا�سي في التحوالت

لقد عملت األزمة اآلسيوية في عامي  1998 - 1997على التعجيل في سقوط
سرع بالتالي في التحول اإلندونيسي إلى الديمقراطية ،وفي البرازيل
س�وهارتو ،ما ّ
وجن�وب إفريقيا وبولندا ،فإن الركود االقتصادي على المدى الطويل واالنخفاض
على المدى القصير ،و /أو العجز المالي والتضخم المرتفع ساعد في إقناع بعض
المجموع�ات االقتصادي�ة الهام�ة الت�ي ازدهرت في ظ�ل الحكم االس�تبدادي أن
التغيي�ر السياس�ي كان ضرور ًّيا آنذاك ،أو على األق�ل كان مقبولاً  ،كما يناقش ذلك
كاردوزو .وقد عملت البطالة والركود والتضخم ،في بعض الحاالت ،على حش�د
كثير من الناس لمعارضة الحكومات االس�تبدادية .كما كانت المسببات المباشرة،
غال�ب األحي�ان ،ف�ي حص�ول التح�والت ه�ي سياس�ية أكثر منه�ا مادي�ة ،ولكن
الظ�روف االقتصادية المعاكس�ة عمل�ت بالتأكيد على إضعاف بع�ض الحكومات
االستبدادية.
وبغ�ض النظر عن كيفية بداي�ة التحول ،فإن القضاي�ا االقتصادية تصبح أولوية
عن�د تولي حكوم�ة جديدة مقاليد الحك�م .ففي بولندا (وغيرها م�ن االقتصادات
الش�يوعية الس�ابقة) ،تم تخفي�ض أو إلغاء اإلعان�ات االجتماعية بالنس�بة لمعظم
الن�اس من أج�ل تحقيق الت�وازن المالي .وقد كان�ت الحاج�ة للتخفيف من حدة
الفقر ،بجانب معالجة المخاوف من األزمة المالية والبطالة ،تتعارض في كثير من
البلدان مع الحاجة لفرض إصالحات اقتصادية واالنضباط المالي من أجل تعزيز
النمو في المستقبل ،كما أكد مبيكي ،حبيبي وغيرهما .ولكن التقشف المالي كان
يترتب عليه حدوث ر َّدات فعل سياس�ية قوية ،كما يش�ير زيديلو ومازوفيتس�كي.
ويش�ير حبيب�ي ،ومازوفيتس�كي وغونزالي�ز إلى ض�رورة اتخاذ إجراءات س�ريعة
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لتخفي�ف ح�دة الفقر وإجراء إصالح�ات اقتصادية ،في الوقـت ال�ذي يكـون فيه
الدعـم الشعبي للتغيير السياسي قويا .ويؤكد آيلوين والغوس ،علـى أن التزامات

تحالف األحزاب من أجل الديمقراطية ( )Concertaciónللحد من الفقر وتحقيق

«النم�و االقتصادي مع اإلنص�اف» قد حظيت بدعم من رج�ال األعمال والعمل،
م�ع منح الحكومة الس�لطة السياس�ية الالزمة لكب�ح مطالب زي�ادات األجور من

نقاب�ة عمال المناجم القوية ،على س�بيل المثال((( .كم�ا كانت هناك حاجة التخاذ

تدابير اجتماعية خاصة لتخفيف المشاق التي تتعرض لها الفئات األكثر ضعفا في

حاالت كثيرة.

�أهمية الأحزاب ال�سيا�سية

رئيس�ا في معظم
دورا ً
لق�د لعب�ت األحزاب السياس�ية ،القديم�ة منها والجدي�دةً ،

هذه التحوالت ،فقد أسس�ت الش�بكات اإلقليمية والمناطقي�ة ،وأقامت العالقات مع
الح�ركات االجتماعي�ة ومنظم�ات المجتمع المدني ،وس�اعدت في تصمي�م وتنفيذ
إس�تراتيجيات لمحارب�ة النظ�ام االس�تبدادي ،إضافة إلى س�عيها لتوفير حش�د الدعم

الدول�ي .وق�د س�اعدت األحزاب في اختي�ار المرش�حين لتنظيم وإج�راء الحمالت

االنتخابي�ة؛ وإعداد مناه�ج وبرامج للمنافس�ة االنتخابية والحك�م؛ وتدريب الكوادر
للخدم�ة العام�ة؛ والتوس�ط ف�ي الص�راع بين الحلف�اء السياس�يين؛ والتأكي�د على أن

الحكومات لن تفقد اتصالها مع قواعدها الشعبية.

وبش�كل ع�ام فإن األنظمة االس�تبدادية قد حظرت األح�زاب أو حاولت إضعافها

أو تدميره�ا ،وبصورة اس�تثنائىة ،فقد حصل في البرازيل وإندونيس�يا ،أن عمل النظام
االس�تبدادي ف�ي كل منهما ،على إنش�اء أح�زاب «رس�مية» لدعم النظام نفس�ه .وفي

((( لمناقشة مستنيرة في االقتصاد السياسي في تحوالت فتح األسواق ،انظر ت .بيسلي ( )Besleyور .زاغبا
( )Zagba R.مؤلفان أكاديميان ،تحديات التنمية في التسعينيات :واضعو السياسات الرائدة يتكلمون من
وحي التجربةLeading Policymakers Speak from Development Challenges in the Experiences 1990( :
واشنطن العاصمة ونيويورك :البنك الدولي وأكسفورد جامعة أكسفورد.2005 ،
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بعض األحيان ،كانوا يعملون على حصر وتقييد نش�اط «المعارضة» الحزبي الرسمي
من أجل ش�رعنة هيمن�ة الحزب الواحد الحاكم ،كما كان ه�و الحال في بعض الدول

مثل بولندا والمكس�يك ،وعادة ما كانت األنظمة االس�تبدادية تلجأ إلى تقييد مس�اعي
أح�زاب المعارضة لتمويل حمالتها أو االتصال مع وس�ائل اإلعالم ،وغال ًبا ما كانت

تعم�ل على قمع أو ترهيب زعماء المعارضة بهدف تدمير وفقدان مصداقيتها عموما،
وعرقلة الحراك السياسي وعمل األحزاب والسياسيين.

إن معظ�م الق�ادة الذي�ن عمل�وا عل�ى إنهاء األنظم�ة االس�تبدادية وتعزي�ز الحكم

الديمقراطي قد بدءوا نشاطهم من خالل العمل على بناء أو إحياء األحزاب السياسية.

كما س�عوا إلى إضفاء الش�رعية عل�ى األحزاب ،وضم�ان الحق العادل ف�ي االتصال
والتواص�ل مع وس�ائل اإلعلام وتمويل الحملات االنتخابية ،فضلاً عن مس�اعدتها
الحدّ من الضمور واالنقسام أو التهميش في صفوفها.

وف�ي العدي�د من الح�االت ،فقد عمل الق�ادة على حش�د التضامن والدع�م الدولي

لجميع هذه األغراض ،كما كرس�وا جهودا كبيرة لتطوير القواعد واإلجراءات االنتخابية
لمساعدة األحزاب على تجنب التشظي والتشرذم ،وتمكينها من توسيع ومأسسة تنظيمها

وقدرته�ا عل�ى اجتذاب األتباع وتجني�د األنصار والمؤيدين .وقد عم�ل كل من آيلوين،

الغوس ،كاردوس�و ،رولينجز ،كوفور ،مبيك�ي ،دي كليرك ،غونزاليز ،راموس ،وحبيبي
على االستثمار بكثافة في جهود بناء األحزاب( .وأما مازوفيتسكي) الذي لم يجعل هذا
رئيسا للوزراء ،فقد الحظ في وقت الحق
الهدف أولوية خالل الفترة القصيرة له بوصفه ً

أن ذلك قد كان خطأ من جانبه).

كما عمل زيديلو من الحزب الثوري المؤسس ( )PRIالحاكم لفترة طويلة،على

لع�ب دور ه�ام ف�ي انتقال المكس�يك ،م�ن خالل دع�م اإلصالحات الت�ي خلقت
ظروفا أكثر مالءمة ألحزاب المعارضة ،مما ساعدها على أن تصبح قوية بما يكفي

أيضا على
للتناف�س مع الح�زب الثوري المؤس�س ( )PRIالحاك�م آنذاك .وعم�ل ً

تقدي�م االنتخابات التمهيدية كوس�يلة الختيار المرش�ح الرئاس�ي م�ن قبل الحزب
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الث�وري المؤس�س ( ،)PRIوبالتال�ي فإنه بدون وع�ي أو نباهة منه ،ب�دا وكأنه عمل
عل�ى «قط�ع إصبعه الصغي�ر ـ  »dedoإلنهاء طريقة الممارس�ة التعس�فية للس�لطة
المسماة باإلس�بانية (ديدوكراس�يا ـ  ،)Dedocraciaوهي الطريقة التي ظل الرؤساء
المكس�يكيون يعملون بموجبها ،بصورة شخصية ،على اختيار خلفائهم في الرئاسة
ألكثر من ستة عقود متوالية.
وتعتب�ر إندونيس�يا وغان�ا وبولن�دا والفلبي�ن جميعها بمثاب�ة أمثل�ة لتوضيح جميع
المشاكل التي تواجهها الديمقراطيات عندما ال تتاح فيها إمكانية تطوير أحزاب قوية.
لقد فقدت األحزاب السياس�ية المصداقية والقوة ،حتى في العديد من الديمقراطيات
الراس�خة ،وكان�ت الهجم�ات عل�ى الهيمن�ة الحزبية عل�ى الس�لطة المس�ماة بعبارة
(بارتيدوكراس�يا ـ  ،)Partidocraciaش�ائعة ف�ي العدي�د من البل�دان .ولكن األحزاب
يمكنه�ا القي�ام بلعب (وق�د لعبت) أدوار إيجابي�ة هامة عندما ال تكون مجرد وس�ائل
لشخوص سياسية فردية وأذنابهم .إن مأسسة األحزاب تستغرق وقتا طويال ،وتتطلب
ثمارا وفيرة،
اهتما ًما متواصلاً ودءو ًبا ،ولكن االس�تثمار المبك�ر والمتواصل قد يؤتي ً
ويدر أرباحا طائلة.
تحقيق ال�سيطرة المدنية الديمقراطية على الجي�ش وال�شرطة و�أجهزة المخابرات

كان التح�دي الرئي�س يتمثل في معظ�م الحاالت تقري ًبا ،بجعل القوات المس�لحة
والمؤسس�ات األمني�ة األخ�رى خاضع�ة للس�لطة المدني�ة ،م�ع االعتراف ب�األدوار
المش�روعة لها وتحقيق مطالبها المناس�بة على مس�توى معين من الم�وارد ،وحاجتها
للحماية من انتقام قوات المعارضة السابقة((( ،وقد تم التعامل مع هذه القضايا بشكل
مختل�ف من حالة إل�ى أخرى ،ولكن�ه كان عمو ًما من الضروري فص�ل أو إحالة كبار
الضباط المس�ئولين عن التعذيب والقمع الوحش�ي على التقاع�د؛ ووضع كبار القادة
العس�كريين تحت الس�لطة المباشرة لوزراء مدنيين لش�ئون الدفاع؛ واإلصرار بصورة
((( ثمة دراسة حديثة وشاملة للعالقات المدنية العسكرية وأهميتها لبناء وترسيخ الديمقراطية ،في مؤلف
زولتان باراني ( ،)Barany. Zالجندي والدولة المتغيرة :بناء الجيوش الديمقراطية في إفريقيا وآسيا
واألمريكتين (برينستون ،نيوجيرسي :مطبعة جامعة برينستون.)2012 ،
وأوروبا
ْ
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راس�خة عل�ى منع ضب�اط الجيش م�ن الخدمة الفعلي�ة منعا بات�ا من إب�داء التعليقات
السياسية أو المشاركات الحزبية.
وقد عمل كل من آيلوين ،الغوس ،كاردوزو ،غونزاليز ،دي كليرك ،مبيكي ،كوفور،
مازوفيتس�كي ،كفاشينيفس�كي ،حبيبي ،وراموس ،على تقديم ش�هادة رائعة عن كيفية
إنجاز هذه األهداف الهامة في ظروف متنوعة جدًّ ا .وتروي حكايات هؤالء القادة عن
عالقاتهم الخاصة مع القادة العس�كريين ،كما تتحدث ع�ن الصفات المطلوبة إلدارة
هذه القضية الصعبة .وهذا األمر ،يتطلب التحلي بسداد الرأي والشجاعة لتحديد متى
يحت�اج الوض�ع عزل ضابط برتبة عالية ،أو يتعين النظ�ر خالف ذلك واالحتفاظ بمثل
هذا الضابط ،وبش�كل عام ،فإن أفضل الس�بل لترويض االنضباط العسكري هو تعزيز
الحكم الديمقراطي.
لق�د كان م�ن الضروري تقدي�ر وتعزيز الكف�اءة المهني�ة واحترام ال�ذات ألفراد
القوات المس�لحة ،ومس�اعدتهم في التركيز عل�ى الدفاع الخارجي ب�دلاً من األمن
أيضا لكبار
الداخل�ي ،وتوفي�ر المع�دات والتس�هيالت المطلوبة له�م .ومن المه�م ً
المس�ئولين المدنيين المكلفين باإلش�راف على سياس�ة الدفاع أن يكونوا على دراية
وإلم�ام بالمس�ائل األمني�ة واحت�رام أقرانهم العس�كريين .وقد كان ه�ذا األمر يمثل
تحد ًي�ا في البل�دان عندما كانت الح�ركات الديمقراطية تش�تبك بعن�ف مع القوات
المس�لحة ،ما أدى إلى اس�تمرار انعدام الثق�ة المتبادلة ،والش�عور باألنفة واالزدراء
بين ِكال الطرفين.
وق�د أكد كل من حبيبي ،رام�وس ،غونزاليز ،ومبيكي عل�ى ضرورة فصل كل
م�ن الش�رطة والمخاب�رات الداخلي�ة عن مه�ام القوات المس�لحة .وق�د كان من
الض�روري إعادة تنظيم وتعريف دور الش�رطة وغرس مب�ادئ جديدة تجاه عموم
السكان واستبدال استخدام القمع بالحماية ،مع الحفاظ على قدرتها على تفكيك
أيضا
جماع�ات العنف .وكان من المفروض وضع جهاز االس�تخبارات الداخلية ً
تح�ت الس�يطرة المدني�ة؛ األمر الذي لم يكن س�هال على اإلطلاق .كما كان من
الالزم تش�جيع المدنيين على االنخراط في س�لك أجهزة المخابرات ،حيث كان
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االنضمام إلى جهاز المخابرات ال يعتبر مهنة مناس�بة في الس�ابق ،كما يؤكد ذلك
غونزاليس.
إن إدراك ض�رورة التواص�ل بوض�وح ح�ول كل النق�اط الحيوي�ة كان مهم�ا ف�ي
بن�اء الحك�م الديمقراط�ي .لق�د كان إخضاع جميع ق�وات األمن والمخاب�رات لغاية
ترس�يخ الس�يطرة المدنية ،في كثير م�ن األحيان ،أح�د أكثر التحديات الت�ي تواجهها
الديمقراطي�ات الجدي�دة منذ مدة طويل�ة .وقد تطلب األمر أحيانً�ا مواجهات متكررة
على مدى س�نوات طوال بين الحكومات الديمقراطية وعناصر من القوات المس�لحة
و /أو المخاب�رات ووكاالت بع�ض أفراد الش�رطة التي كانت تهدف بش�كل خفي أو
واضح للغاية ،للحيلولة دون ترس�يخ السيطرة المدنية على هذه األجهزة لدى الجيش
والش�رطة .وعل�ى س�بيل المثال ،فإن آيلوي�ن لم يأخذ ف�ي البداية بمش�ورة غونزاليز،
إلنش�اء قدرات االس�تخبارات الخاصة ب�ه ،ولكنه مع مرور الوق�ت تعلم الحكمة من
تلك المشورة.
تحقيق العدالة االنتقالية

كان هناك ضغط سياسي واجتماعي قوي ،في جميع الحاالت ،لتحميل المسئولية
ألعضاء النظام االس�تبدادي الس�ابق عن انتهاكات حقوق اإلنس�ان والفساد الصارخ.
لقد كان من المهم تحقيق التوازن بين الحاجة إلى الحقيقة والعدالة مع اشتراط تقديم
ضمانات السالمة ألولئك الذين يتركون السلطة .وفي بعض الحاالت ،فإن ذلك كان
يتطل�ب إجراء عمليات قانونية ش�فافة ،مع مرور الوقت ،للتوص�ل إلى الحقائق (قدر
اإلمكان) بش�أن انتهاكات الحقوق؛ وتقديم االعت�راف وحتى التعويض عن ذلك إلى
الضحايا؛ وتقديم المخالفين الرئيسين إلى العدالة ،كلما كان ذلك ممكنًا ،ومن المهم
أيض�ا ضم�ان أال تكون هن�اك مالحقة بالجمل�ة ألولئك المس�ئولين الس�ابقين الذين
ً
يغادرون أجهزة السلطة.
إن التعامل مع تلك القضايا المعقدة ،لم تتوفر له صيغة بس�يطة أو جاهزة .وتش�دّ د
هذه المقابالت ،على مدى أهمية التصدي لتلك المس�ائل بصورة علنية ،مع تأكيدها،
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على حد سواء ،على أهمية االعتراف للضحايا عنها ،ووضع التدابير لتحقيق التسامح
المتبادل ،إن لم تكن المصالحة ممكنة.
وف�ي البرازي�ل وإس�بانيا ،ف�إن عملي�ات العف�و والتس�امح قد أتاح�ت ألعضاء
المعارضة الديمقراطية التي كانت تعمل في الخفاء للدخول في المنافس�ة السياسية
المفتوحة .أما في شيلي وجنوب إفريقيا وغانا ،فإن لجان هيئة الحقيقة والمصالحة
واإلقرار باالنتهاكات قد مثلت خطوات حيوية للعمل في ذلك المجال .وكما يؤكد
مازوفيتس�كي وكوف�ور ،فإن�ه ليس من الس�هل أبدً ا ح�ل التوتر القائم ورس�م «خط
س�ميك» بين الماضي والحاضر ،واالعتراف بما حصل من تجاوزات س�ابقة حتى
ال تك�رر مجددا ،كما كان يرى ذلك كل من آيلوين ،الغوس ،دي كليرك ،ومبيكي.
وكان معظ�م ه�ؤالء الق�ادة يناضل�ون م�ن أجل احت�رام هذي�ن الهدفي�ن والتوفيق
فيم�ا بينهما .وفي إندونيس�يا ،فقد ج�رى غض النظر عن انتهاكات حقوق اإلنس�ان
وإخفاؤه�ا تحت البس�اط ،كما يق�ال في األمثال ،ولذلك فإن تل�ك القضايا ال تزال
تمثل إشكالية غير محلولة.
ح�شد الدعم الخارجي

إن الجه�ات الفاعلة من الحكومات الخارجية والمؤسس�ات الدولية والمتعددة
األط�راف ،الش�ركات ،النقابات العمالية ،األحزاب السياس�ية ،المنظم�ات الدينية،
الجمعي�ات الدولية ،األح�زاب السياس�ية والمنظمات غير الحكومي�ة األخرى ،قد
س�اعدت في خل�ق معظم هذه التح�والت وتش�كيلها .وفي بعض الح�االت ،فإنها
كان�ت تعمل على توفي�ر المكان اآلمن والظ�روف المالئمة للح�وار بين المعارضة
وقطاع�ات مختلف�ة ،وكذل�ك بينه�ا وبي�ن ممثل�ي األنظم�ة االس�تبدادية والق�وى
االجتماعية األخرى .وقد تجلت تلك المساهمات في جنوب إفريقيا ،حيث وفرت
إحدى ش�ركات التعدين الكبرى التمويل اللازم واألماكن اآلمنة خارج البالد لعقد
اجتماعات س�رية بين مس�ئولين حكوميين وقادة حزب المؤتم�ر الوطني اإلفريقي،
كما يناقش ذلك مبيكي ،وجرى تقديم عمليات مساعدة وإسناد كبيرة من هذا القبيل
أيضا في كل من إسبانيا وشيلي.
ً
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لق�د س�اعدت الجهات الخارجي�ة في تعزي�ز منظمات المجتم�ع المدني من
خالل تبادل الخبرات وتوفير التش�جيع والدعم ،وغال ًبا ما كانت تقوم بذلك قبل
الشروع في تحدي الحكم االستبدادي بالفعل بوقت طويل ،أو قبل حلول موعد
التح�ول .لق�د س�هلت الجه�ات الخارجية تبادل الخب�رات من مختل�ف البلدان
لتنظيم األحزاب السياس�ية وطرق تنظي�م وإجراء االنتخاب�ات ،وبناء التحالفات
ووض�ع الدس�اتير والنه�وض بحقوق الم�رأة .كما عمل�ت على توفي�ر التدريب
على تنظيم المجتمع ،تبادل االتصاالت والمعلومات ،إجراء استطالعات الرأي
الع�ام ،القيام باس�تطالعات بعد إج�راء االقتراعات واإلدالء باألص�وات ،توفير
طرق الفرز والعد الس�ريع ،ومراقب�ة االنتخابات والجوانب العملية األخرى لبناء
الديمقراطية.
وف�ي بع�ض البلدان ،فقد س�اعدت البعثات الدولية لمراقب�ة االنتخابات في تعزيز
أيضا الفرص التعليمية
مصداقي�ة االنتخابات ونتائجها .كما قدمت منظم�ات خارجية ً
والتواص�ل حول القضاي�ا الموضوعية التي هيأت كوادر المعارضة لتولي مس�ئوليات
الحكومة في نهاية المطاف ،وقد كانت هذه األنشطة بالغة األهمية ،على سبيل المثال،
ف�ي بولن�دا ،حي�ث تم تدريب جي�ل م�ن االقتصاديين في الخ�ارج على كيفي�ة تحرير
االقتصاد الراكد غير الفاعل ،وتشجيع انبعاث وانتعاش األسواق .لقد تم اتخاذ القرار
السياس�ي لبناء اقتصاد الس�وق في بولندا نفس�ها ،ولكن التعاون الدولي قد س�اعد في
تحقيق ذلك وجعل تنفيذه ممكنًا.
وقد س�هلت الجهات الدولي�ة الفاعلة للوصول إلى الخبرات الس�ابقة في القضايا
المتك�ررة الت�ي وضع�ت التح�والت في خان�ة الخطر ،واالس�تفادة منه�ا .وقد أوجز
غونزالي�ز ه�ذه األب�واب بوض�وح فيما يل�ي :العالق�ات المدني�ة العس�كرية ،العدالة
االنتقالية ،إجراء انتخابات ذات مصداقية ،إصالح الش�رطة ،واإلشراف على وكاالت
االس�تخبارات المحلي�ة ،وصوال إل�ى تفاصيل نزع سلاح المراقبة العدائية وأنش�طة
االس�تخبارات .كما عملت الجهات الدولية الفاعلة على نشر وتعزيز فرص التواصل
بي�ن األقران والتدريب الدولي بين النظراء في القوات المس�لحة ،واألعمال التجارية
والعمالية والجمعيات المهنية وقطاعات أخرى ،األمر الذي ساعد في بعض األحيان
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ف�ي تعزيز المواق�ف والس�لوكيات الديمقراطية بين ه�ذه المجموع�ات ،كما عملت
الجه�ات الدولية على توفي�ر الطمأنينة ،والمش�ورة العامة ،وإس�داء النصائح العملية
التفصيلية في بعض األحيان(((.
كانت الضغوط الخارجية متضافرة لكبح القمع واحترام حقوق اإلنسان ،بما في
ذل�ك حري�ة التعبير والتجمع ،وغال ًب�ا ما كانت تلك على قدر كبي�ر من األهمية .كما
كانت العقوبات االقتصادية حاس�مة في جنوب إفريقيا وبولندا .كذلك ،فإن البرامج
المختلف�ة والتج�ارة واالس�تثمار والمس�اعدات والتع�اون كان�ت كبيرة ف�ي بولندا
وإندونيس�يا وغان�ا والفلبي�ن .وباإلضافة إلى الضغ�ط الدولي ،فإن اإلق�رار الدولي
بقب�ول رولينغز بإجراء انتخاب�ات تعددية ،عادلة ومعقولة ،قد عزز من إس�هاماته في
التحول الديمقراطي في غانا.
آخرا ،فإن المنظمات والحكومات والمؤسسات الدولية والمنظمات
وأخيرا وليس ً
ً
مهما ،بع�ض األحيان ،ف�ي االس�تجابة لالحتياجات
غي�ر الحكومي�ة ق�د لعب�ت دورا ًّ
االجتماعية واالقتصادية الهامة خالل الفترات االنتقالية .وفي إسبانيا وجنوب إفريقيا
وغانا وبولندا ،فإن هذه الجهات الدولية قد عملت على توفير الموارد لتخفيف اآلثار
االجتماعي�ة لإلصالحات االقتصادية الضرورية ،واس�تثمرت في تطوير البنية التحتية
وبناء القدرات ،كما عملت على تقديم المس�اعدات المالية والتقنية األخرى .وكانت
مواق�ف االتح�اد األورب�ي ( )EUوحكوم�ة الواليات المتحدة حاس�مة في مس�اعدة
بولندا وغيرها من بلدان أوروبا الوس�طى والش�رقية للتحول إلى الديمقراطية في فترة
التس�عينيات .وتعتبر مثل هذه المساعدة االقتصادية الدولية في غاية األهمية والحيوية
((( لقد عملت الحكومات األجنبية ً
أيضا على توفير اللجوء لزعماء المعارضة ،وفي وقت الحق ألفراد
األنظمة االستبدادية الخارجين من السلطة (كما حدث مع ماركوس في الفلبين)؛ وقدمت آالت تصويت
وأجهزة اقتراع متقدمة ووسائل تقنيات إلصدار الهويات الشخصية لتسهيل إجراء انتخابات نزيهة (كما
حصل في غانا) .كما ضغطت الجهات الدولية على السلطات المحلية لضمان تمكين المعارضة من
الحصول على قدر معقول من التواصل مع وسائل اإلعالم (كما حصل في استفتاء شيلي عام .)1988
وقد قدَّ مت المنظمات الدولية المساعدة التقنية في مجال اإلدارة االقتصادية (كما فعل البنك المركزي
األلماني وصندوق النقد الدولي في إندونيسيا) ،وعززت الضغوط على السلطات المحلية للسماح
بإجراء انتخابات تعددية حرة ونزيهة (كما حصل في غانا والمكسيك).
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عندما يتم توفيرها كاس�تجابة لالحتياجات المحلية ،وبالتعاون مع الجهات المحلية،

مع ترك الخيارات السياس�ية لتحديدها في المناقش�ات السياس�ية المحلية والقرارات
المتخذة هناك.

إن التطلع والطموح لدى صن�اع االنتقال والجهات الخارجية الفاعلة ،يحتاج إلى

فهم كل المساهمات المحتملة وحدود التدخل الخارجي .وال يمكن للديمقراطية أن
تترس�خ وتتج�ذر في المجتمع إال بعد تحولها إلى أكثر الط�رق المقبولة للتنافس على

الس�لطة السياسية .وغال ًبا ما تستطيع الجهات الدولية الفاعلة أن تسدي خدمة جليلة ـ

بصبر وهدوء ،وبناء على طلب من الجهات الفاعلة المحلية ـ لتعزيز التحرك في ذلك
االتجاه ،ولكن ليس في وس�عها أن تحل محل الجهات الفاعلة المحلية .كما أن تو ُّفر

الفهم األوس�ع للعديد من التحديات والعقبات الصعب�ة التي يتعين مواجهتها ،وما قد
ً
وراسخا ،من شأنه مساعدة
مستقرا
يستغرقه الحكم الديمقراطي من وقت حتى يصبح
ًّ
األطراف الدولية الفاعلة على تجنب التدخالت المتسرعة ،غير الفعالة وغير المثمرة،

عوضا عن تمكينها من تقديم المس�اهمة المتس�قة على المدى الطويل .ومن المرجح
أن تك�ون تل�ك المس�اهمات فعالة عندما تعم�ل تلك األطراف عل�ى اإلصغاء وطرح

األس�ئلة واالستفس�ارات ،في ضوء التجارب المقارنة ،وتش�جيع الفاعلين المحليين
عل�ى إمعان النظ�ر في القضايا من مختل�ف وجهات النظر ،بدلاً م�ن تعزيز اإلجابات
المع ّلبة فحسب.

تغير �سياق التحوالت

إن سياقات التحديات الحالية والمستقبلية بالنسبة إلى الحكم االستبدادي تختلف

بش�كل كبير عن تل�ك التحديات التي واجهت التحوالت في أواخر القرن العش�رين.

وسوف يظل العالم في تغير ،وبسرعة ووتيرة أكبر مما قد مضى.
تحول الجغرافيا ال�سيا�سية والأعراف الدولية

تعتب�ر تحدي�ات اليوم في مواجه�ة أنظمة الحكم االس�تبدادية خالي�ة في معظمها
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م�ن ضغوط الحرب الباردة الحت�واء التعبئة االجتماعية ،والحد م�ن التغييرات على
أنظم�ة الملكي�ة ،وتحدي�د التحالفات السياس�ية في ض�وء التوازنات الجيوسياس�ية
الدولي�ة .ومن�ذ نهاية الحرب الباردة ،أصبحت القوى الكب�رى أقل ميال لرؤية التغيير
السياس�ي ل�دى الحلفاء المس�تبدين كنوع من التهديد ،مما فت�ح المجال بصورة أكبر
أيضا إلى تناقص الدعم الدولي لهذه القوات
أمام الحركات الديمقراطية ،ولكنه أدى ً
في حاالت محددة.

إن تعزي�ز المعايير وتو ُّفر المؤسس�ات لحماي�ة حقوق اإلنس�ان الفردية ومحاكمة
الجرائم ضد اإلنسانية ،فضلاً عن إنشاء المحكمة الجنائىة القانونية الدولية ،قد قللت
إل�ى حد ما من إمكانية حصول القمع المباش�ر مع التنصل م�ن العقاب أو الجزاءات.
ومع أن القمع الوحش�ي يس�تمر في عدد من القضايا الش�هيرة ،لك�ن هناك على األقل
معايي�ر دولي�ة تثبط ،نوعا ما ،من مثل هذه الممارس�ات .إن تفكك االتحاد الس�وفيتي
وتراجع نفوذ الواليات المتحدة الدولي في الس�نوات األخيرة ،عمال على إفراز نظام
دول�ي متع�دد األقطاب أكثر من ذي قبل .وق�د تضاءلت القيود الدولي�ة على االنفتاح
الديمقراطي ،وبقي هناك على األقل قدرة دولية للرد على العنف والقمع الداخلي ،أو
المساعدة في إيجاد حلول وسطية .كما أن بعض الحقوق ،بما في ذلك حقوق النساء،
قد أصبحت أكثر قبولاً على نطاق أوسع.
إن انهي�ار النظام االقتصادي الس�وفيتي وصعود الصين ف�ي االقتصاد الدولي
قد عزز م�ن التحوالت العالمية نحو التحرر االقتصادي واإلصالحات الموجهة
نحو الس�وق ،واالس�تثمار األجنبي الخ�اص وعولمة اإلنت�اج العالمي والتمويل
والتج�ارة .وتس�عى معظ�م الحكومات الي�وم لتوس�يع التجارة الدولي�ة واحترام
المعايير واللوائح المالية واالس�تثمارية الدولية ،مما حال دون ترك مجال مفتوح
بش�كل كبير ف�ي االقتصاد العالم�ي أمام االقتص�ادات المغلقة ،وخاصة بالنس�بة
للبل�دان الصغي�رة والمتوس�طة الحج�م .وق�د عززت بع�ض ال�دول دور الدولة
ف�ي تجنب التركز االقتصادي وتحس�ين توزيع الدخل ،وتعزي�ز التنمية اإلقليمية
وحماية البيئة.
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لق�د أصب�ح الحك�م الديمقراط�ي أكث�ر قب�وال عل�ى المس�توى الدول�ي ،باعتباره

الصفة األكثر ش�رعية ألي نظام سياس�ي .ولكن هناك مفاهيم مختلفة بشأن محتويات
ومتطلبات الديمقراطية .وقد ُأنش�ئت األنظمة «االس�تبدادية التنافس�ية» في العديد من
ال�دول التي ال تعتب�ر ديمقراطيات ناقصة أو متحللة ،وإنما تنطوي على جهود متعمدة
لتقدي�م بدائل للديمقراطي�ة الليبرالية ،من خلال الجمع بين االنتخابات االس�تفتائية

الح�رة بدرجة معقولة مع الحكم االس�تبدادي((( .إن ضغوط العولمة وما ترتب عليها

من االنفتاح على النفوذ الدولي وتعزيز األنظمة والمؤسس�ات القانونية الدولية ،يحدّ
كثي�را م�ع مرور الوق�ت من قدرة الحكومات االس�تبدادية على اس�تمرار ممارس�اتها
ً
المعادية للديمقراطية وقمع حقوق اإلنسان ،بما فيها حقوق المرأة ،ولكن قطف ثمار

هذا المسار ليس في المتناول بعد.

تركات وموروثات التجارب الديمقراطية ال�سابقة

كان العديد من األنظمة االستبدادية في فترتَي السبعينيات والثمانينيات ،وعدد قليل

في فترة التسعينيات ،وصل إلى نهايتها في البلدان التي لديها بعض الخبرة السابقة في
مجال الحكم الديمقراطي الدستوري؛ وفي كثير من الحاالت ،فإن بعض المؤسسات
الديمقراطية ال تزال في موضعها بصورة رسمية .لقد كان لدى الفاعلين السياسيين في

هذه البلدان ش�بكات وخبرات واسعة في المفاوضات وتشكيل التنازالت ،والثقة في
القدرة على المنافس�ة بفعالية ،وفقا لقواعد الديمقراطية .إن التحوالت المستقبلية من

الحكم االستبدادي غال ًبا ما سوف تحدث في البلدان التي لديها خبرات سابقة ضئيلة
أو معدوم�ة ،وفي بعض الحاالت مع قادة عملوا على قمع المعارضة لفترة طويلة .إن

بعض التقاليد الوطنية للحكومات س�ريعة االس�تجابة ـ على المستوى المحلي مثال ـ
يمكن استنهاضها ضد هذه األنظمة .كما أن التوجه العالمي القوي نحو المشاركة في

الحك�م الذاتي ،الذي يب�دو أنه يعمل عل�ى النهوض برفع مس�تويات الدخل والقدرة
أيض�ا عاملاً
محف�زا بصورة نش�طة .ولك�ن تطوير
ً
عل�ى التعبي�ر السياس�ي ،ق�د يكون ً
((( لمطالعة المناقشة الكاملة ،انظر ليفيتسكي وواي ( ،)Levitsky and Wayمرجع سابق.
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الثقافة والمؤسس�ات السياس�ية الديمقراطية س�وف يتطلب الكثير من الوقت والجهد
والمهارة(((.
الفوارق االجتماعية ـ االقت�صادية والطبقية والديموغرافية

إن التح�والت ف�ي فترتَ�ي الس�بعينيات والثمانيني�ات والبع�ض منه�ا ف�ي فت�رة
التس�عينيات قد حصلت بصورة أساسية في بلدان تشتمل على طبقة وسطى متنامية
م�ن المتعلمي�ن ،والذين غال ًبا ما كانوا ميالين لصالح زيادة التوس�ع في حرية التعبير
السياس�ي ،وتلق�وا التدريب في مجاالت القان�ون واإلدارة العام�ة واالقتصاد ،مما
ساعد على بناء حوكمة ديمقراطية فعالة .ولكن محاوالت التحول في البلدان ذات
المس�تويات المتدنية من معدالت الدخل والتنمي�ة ،وضعف النقابات والمنظمات
االجتماعي�ة الهش�ة ،والطبقات المتوس�طة الصغيرة ،والدول الضعيف�ة غير القادرة
عل�ى توفي�ر الخدم�ات االجتماعية واألم�ن للمواط�ن ،والتي ليس لديه�ا إال قليل
م�ن األش�خاص المدربين ف�ي اإلدارة العام�ة ،فإنها تغدو أكثر صعوب�ة ،خاصة في
مواجهة الضغط الش�عبي للحصول على مكاسب اقتصادية سريعة توفر لهم «الخبز
والزبدة» كما يقال .كما س�تحصل هناك محاوالت تحول أخرى ،خاصة في منطقة
الش�رق األوس�ط وش�مال إفريقيا ودول الخليج ،وف�ي البلدان الغني�ة بالموارد من
ذوي المداخيل العالية ،والطبقات الوس�طى اآلخذة في التوسع والنمو .ومع ذلك،
كثيرا من هذه البلدان لديها حاالت متضخمة ومس�تويات عالية من المحسوبية
فإن ً
والفساد .وألسباب جيوسياس�ية تتعلق بموقعها اإلستراتيجي أو مواردها الطبيعية،
فإنها ال تواجه س�وى القليل من الضغط الخارج�ي المتواصل لدفعها لفتح أنظمتها
((( كما أشار الباحث االجتماعي األوروبي الراحل ،رالف داريندورف ( )Ralf Dahrendorfفي «تأمالت
في الثورة في أوروبا :في رسالة كان الهدف منها إرسالها إلى رجل في وارسو» ،بقوله« :تستغرق
عملية اإلصالح الدستوري الرسمية ما ال يقل عن ستة أشهر ،بينما ال يمكننا توقع رؤية نتائج اإلصالح
االقتصادي وبأن األمور تسير على ما يرام قبل مرور ستة أعوام .أما الشرط الثالث لتمهيد الطريق نحو
الحرية فيكمن في توفير القاعدة االجتماعية الكفيلة بتحويل الدستور واالقتصاد من درجة المقبول إلى
درجة المطلوب؛ بحيث تصبح قادرة على مجابهة التحديات الداخلية والخارجية ،وهو ما قد ال تكفي
ستون سنة لتحقيقه»( .نيويورك :تايمز بووكز ،1990 ،ص  99ـ .)100
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السياس�ية أمام التحرر والديمقراطية .مثل هذه األنظمة ،تكون قادرة أكثر من غيرها
على شراء أو خنق الحركات المعارضة.
إن العدي�د م�ن األنظم�ة االس�تبدادية المعاص�رة ف�ي آس�يا وأفريقي�ا تق�وم ف�ي
مجتمع�ات منقس�مة ،وتتميز بانعدام ش�ديد في المس�اواة ِ
العرقي�ة و /أو الدينية أو
اإلقليمي�ة ،األم�ر الذي يس�هم في زيادة االس�تقطاب ،ويش�تمل البع�ض منها على
أعداد متزايدة من الش�باب المصاب باإلحباط ،خاصة في أوساط المتعلمين الذين
ٍ
مج�ز ،وبالتالي فإنه يمكن تعبئتهم بس�هولة في
ال يس�تطيعون الحص�ول على عمل
حركات االحتجاج .كما أن إش�راك الش�باب ف�ي المنظمات السياس�ية واألحزاب
رئيس�ا
والمؤسس�ات األخ�رى ،وليس فقط في المظاهرات بالش�وارع يعتبر تحد ًيا ً
للحكم في العديد من البلدان ،بما فيها الديمقراطيات الراسخة .وينبغي على القادة
في وقتنا الراهن ،التواصل بشكل جيد مع األجيال الجديدة وتشجيعهم على التنظيم
الديمقراطي والبقاء مرتبطين بالمشاركة.
إن كل ه�ذه الصعوب�ات وغيرها ـ بما ف�ي ذلك وجود عصاب�ات جريمة منظمة
قوي�ة وح�ركات سياس�ية متطرف�ة عاب�رة لألوط�ان ـ تض�ع ضغوط�ا هائل�ة عل�ى
المؤسس�ات السياس�ية الضعيف�ة .وعلي�ه ،فإن التح�دي األبرز ،يتمث�ل في ضرورة
العمل على صياغة مناهج ،بناء مؤسس�ات يمكنها تسهيل الحوار والتقارب ،وضع
الضوابط والتوازنات ،توفير وسائل المساءلة ،بناء مؤسسات ونظم قضائية مستقلة،
ضمان س�يادة القانون ،ترس�يخ الس�يطرة المدني�ة على جميع قوى األمن ،وإرس�اء
قواع�د وأس�س الديمقراطي�ة األخرى .إن تحقي�ق الحكم الديمقراط�ي في البلدان
والمؤسسات الضعيفة أمر صعب المنال ،لكن بناء قواعده وإرساءها ليس مستحيلاً
بأية حال ،كما يستدل من تجربة غانا.
الجهود الدولية لتعزيز الديمقراطية

إن العدي�د من التحوالت األوروبية ،بما في ذلك في إس�بانيا وبولندا وغيرهما من
دول أوروبا الوس�طى والش�رقية ،كان الفضل الراجح فيها ه�و الحتمال االندماج في
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معروضا ومش�رو ًطا بإصالحات سياس�ية مع تقديم
االتح�اد األوروب�ي ،وال�ذي كان
ً
مس�اعدات اقتصادية م�ن االتحاد األوروب�ي والواليات المتحدة .كذل�ك فإن انفتاح
العديد من دول أمريكا الالتينية على الديمقراطية ،بما في ذلك ش�يلي ،قد تم تس�هيله
في البداية أولاً بفعل التركيز الجديد لإلدارة األمريكية على حقوق اإلنسان في أواخر
الس�بعينيات تحت رئاسة جيمي كارتر ،ثم بواسطة عودة السياسة األمريكية إلى تعزيز
نشاط الديمقراطية وحقوق اإلنسان في منتصف الثمانينيات خالل إدارة ريغان الثانية.
أيض�ا ،مع التوافق في اآلراء بش�أن حقوق اإلنس�ان
وق�د تع�زز االنفت�اح الديمقراطي ً
والحريات السياس�ية المطروحة في منظمة الدول األمريكية ( ،)OASوتعزيز المعايير
والمؤسس�ات القانونية الدولية ،بما في ذلك لجنة البلدان األمريكية لحقوق اإلنسان،
والمحكم�ة الجنائية الدولية .أما في المكس�يك ،فقد تع�ززت الديمقراطية من خالل
التكامل الش�امل ألس�واق العم�ل وعمليات اإلنتاج والثقافة الش�عبية بين المكس�يك
والواليات المتحدة ،وحش�د الواليات المتحدة والش�ركات المكسيكية والمنظمات
غي�ر الحكومي�ة ،لدعم االنفت�اح الديمقراطي وس�يادة القان�ون ،معززة بإق�رار اتفاقية
أمريكا الشمالية للتجارة الحرة.
إن المؤسسات اإلقليمية ،في الحاضر والمستقبل ،قد تصبح داعمة ،على قدم
المس�اواة ،بصورة أكبر (أو بصورة أقل في بع�ض الحاالت ،مثل مجلس التعاون
الخليج�ي) للحك�م الديمقراط�ي .كم�ا أن المش�اركة البطيئة،ولك�ن المتزاي�دة،
م�ن المنظم�ات الحكومي�ة الدولي�ة اإلقليمي�ة م�ن ش�أنها تعزي�ز وحماي�ة نزاهة
االنتخابات.
لق�د أصب�ح ميث�اق االتح�اد اإلفريقي ح�ول الديمقراطي�ة واالنتخاب�ات والحكم
نافذا وس�اري المفعول بالكامل .كما يش�تمل المخطط السياسي واألمني لرابطة دول
جنوب ش�رق آسيا (آسيان ـ  )ASEANعلى لغة مشتركة بش�أن المعايير الديمقراطية.
وقد عملت األمانة العامة لمنظمة آسيان على إيفاد مراقبين في االنتخابات الثنائية لعام
 2012في ميانمار .وهذه الش�راكات اإلقليمية ،توف�ر الموارد الهامة التي يمكن لقادة
التحوالت االستفادة منها.

659

التحول من الحكم االستبدادي إلى الحكم الديمقراطي

االختالفات الإقليمية والثقافية

وهناك عدد من المحاوالت الجارية حال ًّيا أو التي تُجرى مستقبال للتحوالت
ف�ي البل�دان ذات األغلبية المس�لمة،في الوقت الذي تظهر فيه انقس�امات بارزة
بي�ن التفس�يرات األصولي�ة والمعتدلة لفهم اإلسلام ،وفي وق�ت أصبحت فيه
مفاهيم الدولة المدنية ودور القوات المس�لحة والس�يادة الشعبية جميعها محط
اختالف إلى حد كبير .وقد عملت إندونيس�يا ،أكبر دولة ذات أغلبية مس�لمة في
العالم ،على بناء حكم ديمقراطي فعال بشكل متزايد على مدى الجيل الماضي،
وهن�اك قطاعات مؤيدة للديمقراطية ومؤثرة في العديد من البلدان ذات األغلبية
المس�لمة األخرى ،وم�ع ذلك ،هناك في بع�ض البلدان قطاع�ات محافظة قوية
تؤك�د عل�ى أن القانون يجب أن ُيس�تمد إما فقط من الش�ريعة أو على أساس�ها،
وينبغ�ي تطبيق العقي�دة الدينية واألدوار التقليدية للجنس�ين من ِقبل الدولة .كما
أن ِكال المحافظين المتدينين والليبراليين العلمانيين يرون حال وس�طا بشأن دور
القان�ون الديني ووضع الم�رأة غير المقبول أخالق ًّيا ،في نظره�م .وبالتالي ،فإن
ِكال الطرفين يدعمان الحلول االس�تبدادية ،ولكن بأس�اليب مختلفة وألس�باب
متعاكسة.
وترتب�ط القوات المس�لحة في الش�رق األوس�ط بص�ورة أساس�ية بالحكومات
المدني�ة ب�دلاً م�ن الديني�ة ،ولكنه�ا أصبح�ت اآلن تواج�ه تحدي�ا من ِقب�ل كل من
الديمقراطيي�ن العلمانيي�ن واألصوليين الدينيي�ن .وينبغي تركيز مناقش�ات األقران
الدوليين مع القادة العسكريين في الشرق األوسط على المبادئ والممارسات التي
تعتبر أكثر مالءمة لكل من االس�تقرار السياسي بصورة متواصلة ،وتماسك وسالمة
المؤسسات العسكرية.
وغال ًبا ما تؤدي المؤسس�ات الدينية دور القالع والحصون لألنظمة االس�تبدادية،
ولكنها في أواخر القرن العش�رين عملت في بعض األحيان على تعزيز الديمقراطية،
ال س�يما في البلدان الكاثوليكية مثل إسبانيا والبرازيل وشيلي والفلبين وبولندا .وقد
كان�ت أدوار كل م�ن الكرادلة :راؤول س�يلفا هينريغز ،وخوان فرانسيس�كو فريس�نو
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ف�ي ش�يلي ،وباولو إيفاريس�تو آرنز ف�ي البرازيل ،وفيس�نتي إنريكي ترانك�ون إنريك
في إس�بانيا ،وجايمي س�ين في الفلبين ،والبابا يوحنا بولس الثاني في مس�قط رأس�ه
بولن�دا ،كانت ف�ي مجملها مهمة في هذا الش�أن .وفي جنوب إفريقيا ،فإن األس�قف
دي�ز موند توتو م�ن الكنيس�ة األنجليكانية البروتس�تانتية ورجال الدين م�ن الكنائس
أيضا التحول
األخ�رى ،بما في ذلك بعض الوزراء الهولنديين الكالفينيين ،قد دعموا ً
نحو الديمقراطية الشاملة ،كما ساعدت المنظمات اإلسالمية والحركات واألحزاب
أيضا ف�ي بناء ديمقراطية غير طائفية ف�ي البالد .كما أن الدور
واألف�راد في إندونيس�يا ً
الذي قام به الرئيس اإلندونيسي األسبق ،عبد الرحمن وحيد ،المعروف باسم «جوس
دور ـ ( »)Gus Durيستحق اهتماما وإشادة خاصة.
ومما ال شك فيه أن السلطات الدينية اإلسالمية سوف تلعب أدوارا رئيسة في بلدان
أخ�رى ،ولك�ن من المحتمل أن تتفاوت هذه األدوار من حالة إلى أخرى ،وس�واء في
الثقافات العربية أو غيرها ،تماما كما تنوعت األدوار السياس�ية بين مختلف الطوائف
المس�يحية وبين القيادات السياس�ية ،وأحيانًا داخل البلد الواحد نفس�ه .ويعتبر إيجاد
طرق إلشراك السلطات الدينية اإلسالمية لزيادة المشاركة في دعم الحكم الديمقراطي
أيضا من هذا االرتباط عمليات تبادل الخبرات الدولية ذات
بارزا .وقد تس�تفيد ً
تحد ًيا ً
الصل�ة ،بما في ذلك المش�اورات حول أفضل الس�بل للتعامل م�ع المنظمات العابرة
للمس�تويات والحدود الوطني�ة التي تحمل الرؤى المتطرفة الت�ي تروج للعنف لدعم
أسباب طائفية.
ثورة المعلومات واالت�صاالت

لق�د عملت ثورات تقنيات االتصاالت والمعلومات ( )ICTعلى إضعاف قدرات
الحكوم�ات في الس�يطرة عل�ى المعلومات ،وخف�ض تكاليف تبادل وجه�ات النظر
البديل�ة واألخب�ار ،وس�هلت التنظيم الش�عبي ،ومكنت من االس�تفادة م�ن التعاطف
والدع�م الخارج�ي إلى حد بعيد .وصار بإمكان أي ش�خص بحوزت�ه هاتف محمول
مزود بكاميرا ،أن يش�عل االحتجاجات من مجرد تسجيل سلوك فاضح في أي مكان.
َّ
وهذه العمليات ،س�وف تزداد وتتس�ارع عندما تصبح الهواتف الذكية وموجات البث
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واإلرس�ال بالنط�اق العري�ض متوفرة لمعظم الس�كان ،وخاصة لجيل الش�باب .لكن
حتى وإن كانت الش�بكات االجتماعية غير قادرة ،من خالل اس�تخدام هذه التقنيات،
تحل ّ
أن ّ
محل المنظمات السياس�ية في الحكم ،لكنه بإمكانها عبر اس�تخدامها أن تهز
األنظمة السياس�ية ،وتفرض على األحزاب والمؤسس�ات السياس�ية إما التكيف وإال
فإنه سيتم إضعافها بشدة.
ولكن اس�تخدام االبتكارات في مجال تقني�ات المعلومات واالتصاالت ليس
دوم�ا جيدا في مس�ائل التح�ول الديمقراطي .فهي قد تس�اعد في خل�ق اندفاعات
وتدفقات قصيرة األجل من المش�اركة الشعبية التي تعطي المنظمين الديمقراطيين
ثق�ة غير مب�ررة في قدرتهم على المض�ي قدما دون التف�اوض المتواصل والمنظم
أيضا على تمكي�ن المتطرفين
والوص�ول إلى الحلول الوس�ط .كما أنها ق�د تعمل ً
لتوس�يع قواع�د دعمهم والمس�اعدة في تصوي�ر الجماعات المتطرفة كم�ا لو أنها
الجهات الفاعلة الرئيس�ة .كما يمك�ن للحكومات المتطورة تقنيا ،وبمس�اعدة في
بع�ض األحي�ان من ِقبل الش�ركات متعددة الجنس�يات ،اس�تخدام نف�س التقنيات
لقم�ع المواطنين .وف�ي أيامنا الراهنة ،تس�تطيع الحكومات اعت�راض االتصاالت
اإللكتروني�ة ،وتحديد المحتجين وتصويرهم بواس�طة الكاميرات األمنية ،وتهديد
أعضاء المعارضة أو سجنهم.
ويتعي�ن على كل أولئ�ك الذين يرغبون في إجراء أو دع�م التحوالت الديمقراطية
أن يتعلموا كيفية تس�خير التقنيات الحديثة ،وربطها م�ع المزيد من العمليات الحيوية
والمطول�ة م�ن الم�داوالت والمفاوضات وبن�اء التحالف�ات وإبرام التس�ويات وبناء
أيضا أن يتعلموا كيفية حماية القوى الديمقراطية
التوافقات في اآلراء .كما يتعين عليهم ً
ِ
م�ن التالعب بوس�ائل تكنولوجي�ا المعلومات واالتصاالت ،س�واء م�ن قبل األنظمة
االستبدادية أو من العناصر المتطرفة المعادية للديمقراطية.
�صفات القيادة ال�سيا�سية

لي�س هناك أي نم�وذج محدد لقالب س�كب مركزي لزعيم الفت�رة االنتقالية .وقد
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كان م�ن بين القادة الذين أجرينا معهم مقابالت بعض األش�خاص ممن كانوا نش�طاء
في صفوف المعارضة ،أو أصحاب مناصب في الحكومات االستبدادية ،أو سياسيين
ذوي خب�رات عريق�ة ،أو محامين أو اقتصاديين ،إضافة إلى ش�خصية عس�كرية رفيعة
وضابط عسكري على مستوى متدرج ومحرر مجلة وعالم اجتماع أكاديمي ومهندس
طيران ،وكان لهؤالء معتقدات وممارسات دينية مختلفة ،تتراوح بين الورع وبين عدم
اإليمان ،وتضمنت الكاثوليك والبروتستانت وأحد المسلمين .كما تفاوتت أنماطهم
الشخصية وأشكال حضورهم المادي بشكل ملحوظ.
ول�م يكن البع�ض منهم في واقع األم�ر ديمقراطيا بطبعه ومزاج�ه ،وال بقناعته
أو خبرت�ه أو س�معته .لق�د تولى الحكم جيري رولينغز لمدة عش�ر س�نوات بصفة
دكتاتور عسكري ،ولم يوافق على عقد انتخابات مفتوحة متعددة األحزاب ،تحت
ضغ�وط داخلي�ة وخارجي�ة ،إال عندما أظهرت االس�تطالعات الس�رية أنه س�وف
يف�وز في االنتخابات بس�هولة .ويكش�ف حديث�ه المواق�ف المعق�دة ،التي كانت
وال زالت ،ل�دى رولينغز نحو العملية التمثيلي�ة والديمقراطية الليبرالية .وظل دي
كليرك لس�نوات عديدة ملتزما بنظام الفصل العنصري واس�تبعاد األغلبية الس�وداء
الكب�رى في جنوب إفريقي�ا حتى أصبح مقتنعا ،في آخر النه�ار ،أن ذلك النظام لن
يظل مس�تدا ًما ألسباب اقتصادية وسياس�ية وأخالقية .كما كان بشار الدين يوسف
ش�خصا مقر ًبا من س�وهارتو ،دكتاتور إندونيسيا على المدى الطويل ،ولعل
حبيبي
ً
احترام حبيبي للمؤسس�ات الديمقراطية ،على ما يبدو ،قد اكتس�به من خالل حياته
ظاهرا أو
عل�ى مدى  20عا ًما بوصف�ه مهندس طيران في ألمانيا ،ولم يك�ن حبيبي
ً
مش�هورا حتى ألقي به في قلب الس�لطة عندما سقط س�وهارتو .وقد باشر في تولي
ً
الحك�م م�ن دون أي قاعدة سياس�ية أو دعم كبي�ر ،وبمعارضة حادة في الش�وارع،
وعمل حبيبي بس�رعة لتحقيق ش�رعية م�ن خالل عدد من الخط�وات الدراماتيكية
للتحول نحو الديمقراطية.
وكان ألكسندر كفاشينيفسكي ،وزير دولة في الحكومة الشيوعية في بولندا ،ولعب
دورا مهمًّ�ا بوصف�ه ممثلاً له�ذا النظام في مفاوض�ات المائدة المس�تديرة ،وعمل في
ً
رئيس�ا بعد المرحلة
وق�ت الحق على إطالق ح�زب ديمقراطي اجتماعي ،ثم انتخب ً
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وأخيرا ساعد في تعزيز المؤسسات والممارسات الديمقراطية الجديدة في
االنتقالية،
ً
بولندا .وقد عمل الزعماء السياس�يون البولنديون ،عل�ى التوالي ،على جلب نوعيات

مختلفة جدًّ ا في مواجهة التحديات االنتقالية المتغيرة .كما كان ليخ فاليسا زعيم نقابة

العم�ال المنش�قين الذي أع�رب بوضوح عن مطال�ب جريئة وعمل على حش�د دعم

كثيرا من الش�رعية عندما دفع للحصول على مزيد
ش�عبي واس�ع ،لكنه خسر بعد ذلك ً
من السلطة الشخصية.

وقد وضع مازوفيتسكي جل تركيزه على خيارات السياسات السياسية واالقتصادية

الصعب�ة ،ونهج االحتواء والمصالحة ،وإدارة حلق�ة وصل هامة لبولندا مع الفاتيكان،

والعالقات الحساس�ة مع االتحاد الس�وفيتي ،ف�ي حين ركّز كفاشينيفس�كي ،إلى حد
كبير ،على اإلدارة الفعالة وبناء المؤسسات.

وكانت لدى إرنستو زيديلو ميول ديمقراطية منذ سنين مبكرة ،ولكنه تقلد مناصب

هام�ة في الحزب الثوري المؤسس�ي الحاكم ( )Prlفي المكس�يك ،ف�ي الوقت الذي
ظل يس�يطر فيه ،تقري ًبا ،على جميع المواقف السياس�ية لعقود عديدة .وقد تم تصميم
اإلجراءات االنتخابية الس�ابقة للتأكد من أن هذه الهيمنة سوف تظل مستمرة .وبفضل
رئيسا لقبول التغييرات في اإلجراءات والشروط لالنتخابات،
استعداد زيديلو بوصفه ً

فقد تم فتح الطريق أمام تداول السلطة في المكسيك والتقدم نحو الحكم الديمقراطي

الفعال ،الذي أسماه زيديلو «الديمقراطية العادية».

وقد خلص جميع هؤالء القادة ـ بمن فيهم ذوو الخلفيات االس�تبدادية ـ ألس�باب

متنوع�ة ،أن الحكوم�ة المقامة على أس�اس الس�يادة الش�عبية والقيود الدس�تورية هي
خير مس�ار لبالدهم وأنفس�هم وأفضل من كاف�ة البدائل المتاح�ة .وكان البعض منهم

يحم�ل مبادئ ديمقراطية قوية .وقد عمل البعض منهم عل�ى تطوير أو تعزيز التزامهم

بالديمقراطية اس�تجابة للضغوط االجتماعية في الظروف المتكش�فة آنذاك .كما تبنى
البع�ض منه�م اعتم�اد مناه�ج الديمقراطي�ة المتاحة فق�ط عندما أصبح�ت مفيدة من

قديس�ا .كانوا جمي ًعا سياس�يين
الناحي�ة السياس�ية .ولم يكن أي من هؤالء القادة يوما ً

664

التحول إلى الديمقراطية

براغماتيين ،بحثوا عن س�بل الكتساب النفوذ أو الحفاظ عليه وحل المشاكل ،وكانوا
يراهنون على العمليات الديمقراطية للقيام بذلك ،وس�اعدوا على ثني وإمالة بلدانهم
نحو الديمقراطية.
ومهما كانت خلفياتهم أو دوافعهم ،فإن هؤالء القادة كانوا يتحلون ببعض الصفات
المشتركة التي ساعدتهم على النجاح .وفيما يلي بعض هذه الصفات والمميزات التي
طبعت بها تلك الشخصيات القيادية في مضمار الديمقراطية.
كان ل�دى الجمي�ع ـ بعضه�م من�ذ البداي�ة ،والبعض اآلخ�ر تتطور لدي�ه مع مرور
الوقت ـ شعور إستراتيجي باالتجاه نحو حكم أكثر احتواء ومساءلة ،وتفضيل أساسي
للتحول السلمي والتدريجي بدلاً من التحول بأسلوب عنيف أو متشنج.
لقد حاز هؤالء القادة واس�تولوا على مزاج وروح المواطنين وأعادوا تعزيز جهود
األحزاب السياسية والمنظمات االجتماعية للتحرك نحو الديمقراطية.
لقد عملوا على تنويع وتوس�يع قواعد الدعم له�م ،وعملوا على إضعاف العناصر
المتصلبة ،سواء في داخل النظام أو من داخل المعارضة .كما كانوا قادرين على تقييم
مصالح ونفوذ مراكز القوى المتعددة وجماعات أصحاب المصالح ،وغال ًبا ما وجدوا
مسارات نحو التسوية السياسية والتوافق.
أظه�ر العديد منه�م الثبات والش�جاعة ،وأحيانً�ا كانوا يجازف�ون بحياتهم في
ظ�روف االس�تقطاب والعنف ال�ذي أودى بحياة الزملاء منهم .وغال ًبا ما حش�د
كبيرا م�ن الصبر والمثاب�رة والقدرة على التحم�ل في مواجهة
قدرا ً
ه�ؤالء الق�ادة ً
المعارضة والعقبات واالنتكاس�ات ،وتمكنوا من إقناع اآلخرين وكسب عقولهم
وقلوبهم م ًعا.

كان لديه�م ثقة بالنفس بدرجة كافية التخاذ قرارات صعبة وحاس�مة في األوقات
المناس�بة ،وبقناع�ات هادئ�ة .وكان�وا يتحلون بطبائ�ع تحليلي�ة وتأملية عالي�ة للغاية،
ولكنهم كانوا باستمرار قادرين على التطلع والتحرك لألمام بدلاً من التردد أو التراجع
في قراراتهم السابقة.
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كان أغلبه�م يعتمد بش�كل كبير على زملاء أقوياء وأوفياء وش�ركاء لهم في القيم

السياس�ية المش�تركة ،ويمتازون بخبرات مالئمة للتعامل مع القضايا الش�ائكة .وعلى

الرغ�م من أنهم كانوا قادرين ،وقد عملوا على اتخاذ الخيارات في القرارات الرئيس�ة

بصورة ش�خصية ،فإن معظمهم كان يركز ،بش�كل رئيس ،على بن�اء التوافق في اآلراء

وإقام�ة التحالف�ات وم�د الجس�ور السياس�ية ،وتقوية أواص�ر التواصل باس�تمرار مع
الدوائر الرئيسة والجمهور الواسع.

كان�وا عموم�ا قادري�ن عل�ى إقن�اع اآلخرين بقب�ول قراراته�م .وعل�ى الرغم من

ومفوه�ا ف�ي الخطاب�ة وجاذ ًب�ا في الش�خصية
فصيح�ا ف�ي المنط�ق
أن بعضه�م كان
ً
ً
والكاريزمي�ة ،فقد كان�وا يجعلون منطلق فهمهم وتقديرهم هو االس�تجابة للمصالح
األساسية لدى مختلف الجهات الفاعلة ،بما في ذلك الخصوم ،وليس بإمالء األوامر

أو بفرض القوة الشخصية.

وعل�ى الرغ�م م�ن أن أصوله�م وجذوره�م كان�ت ضارب�ة ومتغلغلة ف�ي أعماق

مجتمعاته�م الوطني�ة ل�كل منه�م ،كانوا يعتم�دون في المق�ام األول عل�ى العالقات
الداخلي�ة ،كم�ا كان كل ه�ؤالء الق�ادة يعرفون كيفية حش�د الدع�م الخارجي دون أن
يصبحوا بمثابة أدوات أجنبية.

وعلاوة عل�ى كل ذل�ك ،فإن ه�ؤالء القادة كان�وا قادري�ن على التكي�ف وتعديل

المواقف بسرعة وتحويلها في اتجاهات ومسارات غير متوقعة ،وأخذ زمام المبادرة.
لقد عملوا بكفاءة وحنكة على توجيه المراكب في المياه المضطربة :وكانوا يس�يرون
أحيانًا مع التيار ،ويوجهون دفة المركبة تارة نحو اليسار وأخرى لليمين ،وتارة جيئة أو
أخرى ذهابا ،وفقا الرتفاع وهبوط مستويات األمواج ،في الوقت الذي كانوا يتحركون

في�ه دو ًم�ا إلى األم�ام .إنهم لم يح�ددوا اتجاه وس�رعة التيارات ،ولكنه�م تمكنوا من

المس�اعدة في توجيه مراكب بلدانهم لمياه أكثر هدو ًءا وأمانًا ،ونحو حكم ديمقراطي

سالم في نهاية المطاف.

ولع�ل م�ن الصعب على المرء أن يتص�ور أن هذه التحوالت ق�د كان من الممكن
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نجاحه�ا به�ذه الصورة ،لوال هؤالء الق�ادة وأقرانهم األوفياء وقراراته�م الصائبة .لقد
عم�ل هؤالء وغيره�م من القادة العظام على المس�اعدة في ش�ق دروب بلدانهم نحو
آفاق الحرية والديمقراطية ،وكان من بينهم كل من:
نيلسون مانديال ،سيريل رامافوزا ،أوليفر تامبو ،رولف ماير ،وديز موند توتو ،في
جنوب إفريقيا؛ كورازون أكينو ،في الفلبين؛ ليخ فاليس�ا ،فويتشخ ياروزلسكي ،آدم
ميشنيك ،وتشيسالف كيسكاك ،في بولندا؛ تانكريدونيفيس ،أوليسيس غيمارايش،
لويس إيناس�يو (لوال) دا س�يلف ،والجنراالت غولبيري دوكوتو إي سيلفا ،إرنستو
جي�زل ،وجواو فيغير ي�دور ،في البرازي�ل؛ أندريس زالديفار ،كل�ودو ميرو ألميدا،
مانويل بوس�توس ،وغابرييل فالديس في ش�يلي؛ مانويل كلوذيير ،بورفيريو مونيوز
لي�دو ،كواو تيم�وك كاردين�اس ،إرنس�توروفو ،وفيس�نتي فوكس ،في المكس�يك.
والمل�ك خ�وان كارلوس ،أدولفو س�واريز ،مانوي�ل فراجا ،وس�انتياغو كاريو ،في
إسبانيا(((.
كم�ا أن ه�ؤالء الق�ادة ل�م يعمل�وا بمفرده�م ولذواته�م الخاص�ة ،وم�ا كانوا
ليتمكن�وا من تحقيق كل تلك النجاحات دون مش�اركة مختلف الجهات والقوى
االجتماعية والسياس�ية والمدنية ،كما أنهم تعاونوا وعملوا بشكل خالق وبنّاء مع
الكثيرين ،ضمن قيود ضيقة ،لوضع أسس مناهج لحقائق جديدة ومفاهيم مستنيرة
وإرسائها.

إن آف�اق بن�اء ديمقراطي�ات جديدة في بلدان أخ�رى ،في هذه األوق�ات وفيما هو
آت م�ن األزم�ان ،يعتمد إلى حد كبير ،على مدى عودة ظهور وأداء مثل هؤالء القادة.
وكما أش�ار أستاذ العلوم السياس�ية األمريكية الراحل ،ومؤلف كتاب وصاحب نظرية
ِ
«ص�دام الحضارات ( ،»)Clash of Civilizationsصامويل فيلبس هنتنغتون (Samuel
 ،)Huntingtonبقول�ه« :إن النظ�ام الديمقراط�ي ال يقام بمجرد المي�ول والتوجهات،
ولكن�ه يق�ام بفعل الناس .كما أن إنش�اء الديمقراطيات ال يتم بفعل األس�باب ،بل من
((( تم إيضاح دور الملك اإلسباني خوان كارلوس ،وبدقة ،من ِقبل تشارلز باول في مقالته بعنوان «تنازل
ممتن» .فاينانشيال تايمز 4 ،يونية .2014
الملك عن عرشه هي هديته لبلد
ّ
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ِقبل المسببين((( الفاعلين» .وتعمل جميع هذه المقابالت على توفير أدلة وفيرة وقوية
على صواب هذه المقولة وحكمتها.
النظر للم�ستقبل

ف�ي حديث�ه أثناء إجراء المقابلة معه ،أش�ار فيليبي غونزاليز ،إل�ى نقطتين جديرتين
بالمالحظ�ة واالهتم�ام ،وهما :أوال ،لقد الح�ظ أن القيادة ال يت�م تعلمها في دورات
دراس�ية ف�ي الجامع�ات ،وإنما تأتي ع�ن طريق الممارس�ة الفعلية ،من خلال تطبيق
المب�ادئ العام�ة عل�ى الظ�روف الواقع�ة .وثان ًي�ا ،أورد غونزالي�ز نقًل�اً ع�ن الروائ�ي
الكولومبي الراحل غابرييل غارس�يا ماركيز ،قوله بأن الناس غال ًبا ما يتعلمون المبادئ
العام�ة م�ن الحكاي�ات والروايات وم�ن الخبرات الخال�دة في الذكري�ات .وهذا هو
الم َؤ َّلف.
المدخل والمنطق األساسي في هذا ُ
لق�د ظه�ر العديد من الجه�ات الفاعل�ة الجدي�دة والتكنولوجيات والمؤسس�ات
والقواعد والتحديات والفرص المس�تجدة ،ومما ال ش�ك فيه أن ظهورها سوف يظل
مس�تمرا ومتواصًل�اً  .ولكن على الرغم من س�رعة حصول التغير ف�ي مجال الفاعلين
ًّ
والتقني�ات ،ف�إن متطلب�ات ومس�تلزمات التعبير والعمل السياس�ي هي أكث�ر ديمومة
واس�تمرارا .وس�وف تظل التحديات الرئيس�ة تتطلب القيام بالحشد والتعبئة من أجل
ً
الحرية السياس�ية ،وبناء فضاءات ومس�احات إلجراء الحوار وبناء التقارب والتوافق،
وصياغ�ة التوافقات عل�ى إجراءات وقواع�د االرتباطات ،وطمأنة الق�وى المعارضة
بضمان حماية مصالحها األساس�ية ،والحفاظ على األولويات الحيوية .كما أن إنشاء
اآلليات للتعامل مع قضايا العدالة والذاكرة االنتقالية؛ وضمان الس�يطرة المدنية على
الجي�ش والش�رطة والمخاب�رات؛ وحماي�ة كل من النظ�ام المدني وحقوق اإلنس�ان
الفردية ،س�تظل في مقدمات أولويات هذه التحدي�ات المركزية .وهذا صحيح ،على
حد سواء ،لكل من الساعين إلنهاء الحكومات االستبدادية وألولئك الذين يحاولون

((( صامويل فيليبس هنتنغتون ( ،)Samuel Phillips Huntingtonالموجة الثانية :التحول الديمقراطي في
أواخر القرن العشرين (( )The Third Wave: Democratization in the Late Twentieth Centuryنورمان:
مطبعة جامعة أوكالهوما ،عام  ،)1991ص.107 .
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جاهدين لمواجهة عكس المكاسب الديمقراطية من ِقبل الحكومات التي تم انتخابها
بطريق�ة م�ا ،لكنها بع�د ذلك وهن�ت أو تجاهلت الضواب�ط والتوازن�ات الحقيقية في
قواعد وأصول الديمقراطية الحقة.
إن الح�ركات االجتماعية ومنظمات المجتمع المدني المعززة بش�بكات االتصال
والمعلومات اإللكترونية ،قادرة على تكريس الضغط على الحكومات والمؤسس�ات
األخ�رى .ولكن على الرغم من أهمية هذه الجهات الفاعلة وأس�اليبها المجدية ،فإنه
ال يمك�ن له�ا أن تك�ون بديل�ة لألحزاب السياس�ية والمنظم�ات االجتماعي�ة والقادة
السياسيين في تولي القيام بالمهام الصعبة لبناء االئتالفات ووضع الضوابط االنتخابية،
أو نيل التأييد الشعبي ،أو إعداد سياسات عامة حيوية ،أو المناشدة لتقديم التضحيات
م�ن أج�ل الصالح العام ،وإلهام الن�اس باالعتقاد أن الديمقراطي�ة ممكنة وقادرة على
العم�ل بفعالية .وعليه ،فإن من األهمية بمكان اس�تمرار المحافظ�ة على تركيز الرؤية
والصبر والمثابرة واالنفتاح على تحقيق وقبول الحلول الوسط.

ويتعي�ن عل�ى قادة المس�تقبل إمعان النظر ،ب�كل دقة وعناية ،ف�ي مختلف مالمح
وجوانب التجارب السابقة الحاصلة في أماكن أخرى والتي تكون ذات صلة بالظروف
المحددة أو القائمة في بلدانهم .ومن شأن معرفتهم بحصول العديد من القضايا التي
تواجههم في أوقات سابقة ،وإلمامهم بمختلف الطرق والوسائل التي تم التعامل بها
قبًل�اً م�ع تلك المواقف والقضايا من ِقب�ل هؤالء القادة ،أن تس�هم بتقديم فائدة جمة
تفي�د المس�تقبل .ولنا وطيد األمل أن يس�تفيد قادة المس�تقبل من وح�ي وإلهام تلك
الصفات والتجارب واإلنجازات ألولئك القادة السياسيين الذين تم تسليط األضواء
على جوانب من مس�يرة حياتهم في مضمار الحرية والديمقراطية في معرض س�ياق
هذا الكتاب.
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