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 للدفاع عن الدیمقراطیة نداء
 
 

ً ، بل إنھا أیض فحسبحیاة الناس وسبل عیشھم في جمیع أنحاء العالم  19-ال تھدد جائحة كوفید أزمة سیاسیة تھدد مستقبل ا
 . لیبرالیةال الدیمقراطیة

 
بعض حتى السیاسیة. ولكن إحكام قبضتھا واألزمة إلسكات المنتقدین غالل تسإلى إاألنظمة االستبدادیة  أتلج أن مفاجئمن اللیس 

 ً سلطات الطوارئ التي تقید حقوق اإلنسان وتعزز مراقبة   جمعمن خالل  ة  ح جائاللى محاربة  إتتجھ    ،الحكومات المنتخبة دیمقراطیا
یتم تھمیش حیث  .  النظام الدستوريستعادة  إلالقیود القانونیة والرقابة البرلمانیة أو األطر الزمنیة  خذ بعین االعتبار  األدون    ،الدولة 

ً السكان وتواجھ فئات  ،وتجعل من األقلیات كبش فداء، ومضایقتھمواعتقال الصحفیین  البرلمانات مخاطر جدیدة  األكثر ضعفا
 .االقتصادي نسیج المجتمعات في كل مكاناإلغالق فیما یدمر ، مقلقة

 
وإلغاء  وقمع الرقابة التشریعیة السلمیین . إن إسكات حریة التعبیر وسجن المعارضینجائحةلن یساعد القمع في السیطرة على ال

حمایة الصحة العامة. على العكس من ذلك، فإن ھذه االعتداءات على الحریة  في  كل ذلك  ینفع    نل   ،محدد   االنتخابات إلى أجل غیر
  من خالل العمل الحكومي والمدني على حدٍ سرعة وفعالیة باالستجابة لألزمة  على المجتمعاتصعب والشفافیة والدیمقراطیة ست

  .سواء
 
یروس ابشأن مخاطر الف  واحذرذین  ال  تعاقب  حكومةو  ،معلوماتلل  التدفق الحر  یقید  بلد  في  الحالي  وباءالنتشر  یصدفة أن    إنھا لیست

 ،. عندما یتم قمع أصوات المواطنین المسؤولین، یمكن أن تكون النتائج ممیتةلھیبة الدولة  مسیئةعتبرت أنھا شائعات  إتحذیرات    —
 .لیس لدولة واحدة فقط ولكن للعالم بأسره

 
على و.  19-كوفید  جائحةحجم وتعقید  باألنسب لمعالجة أزمة    ينظام الحكومال  اإنھ  ،أعلى منشود إن الدیمقراطیة لیست مجرد مثال

والنقاش القائم على الحقائق   الموثوقة  للمعلومات  التدفق الحرن  إ  ،التي تخدم نفسھادعاءات الدعایة االستبدادیة  إلھ    ما تروج      عكس
 أسالیبكلھا ، بین الحكومة والمجتمع نفتحوالتنظیم الذاتي الطوعي للمجتمع المدني واالنخراط الم حول خیارات السیاسةدلة واأل

 . اللیبرالیة عناصر أساسیة للدیمقراطیةجمیعھا و ائحةجالمكافحة لحیویة 
 
والحفاظ على  ،األزماتظل یمكن للمجتمعات بناء الثقة االجتماعیة التي تمكنھم من المثابرة في  ،الدیمقراطیة فقطمن خالل 

الثقة  تعزیز و ،الصعوبات وإصالح االنقسامات المجتمعیة العمیقة من خالل المشاركة الشاملة والحوار  في وجھالصمود الوطني 
 حقوق جمیع المواطنین محترمة. وكة ترالتضحیة ستكون مش أن في

 
النساء والشباب، للشراكة مع المؤسسات العامة والمساعدة   بما في ذلك مجتمع مدني مستقل  تأھیلیمكن    ،فقطمن خالل الدیمقراطیة  

 .مشتركالھدف بالاالجتماعیة والشعور  وتعزیز الروح المعنویة ،طالعإبقائھم على إو المواطنین انخراطفي تقدیم الخدمات و
 

قرارات شخصیة  إتخاذ  الناس حتى یتمكنوا من    عالم إیمكن لوسائل اإلعالم الحرة أن تلعب دورھا في    ،فقطمن خالل الدیمقراطیة  
 ت وتقسیمھا.ومواجھة التضلیل الذي یسعى إلى تمزیق المجتمعا ،الحكومة والمؤسسات العامة مراقبةو ،عائلیة سلیمةو

 
إنتشار بین مكافحة ، بین االحتیاجات واألولویات المتنافسةتوازناً مستداماً یمكن للمجتمع أن یحقق  ،فقطمن خالل الدیمقراطیة 

ً فعالة لألزمة وحمایة إستجابة وبین تنفیذ ، یروس وحمایة األمن االقتصادياالف للمعاییر  الحقوق المدنیة والسیاسیة للناس وفقا
 .والضمانات الدستوریة

 
شكل القیود التي تتجاوز بفرض یمكن لسیادة القانون أن تحمي الحریات الفردیة من تدخل الدولة و ،فقطمن خالل الدیمقراطیة 

 .الجائحةحتواء ما ھو ضروري إلكبیر 
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نھائھا عندما ال تكون ھناك إو ئ للحكومةالطواریمكن لنظم المساءلة العامة مراقبة وتحدید سلطات  ،فقطالدیمقراطیة  الدول  في
 حاجة إلیھا. 
 

 .الصحي اثرھأو جائحةحول نطاق الق بھا والوثویمكن تصدیق البیانات الحكومیة  ،فقطالدیمقراطیة   الدول في
 

حتواء إلأكثر الدول التي عملت بفعالیة فيتسود الدیمقراطیة ففي حین الفعال. م الدیمقراطیة ال تضمن القیادة الماھرة والحك
النظم   واألمن االقتصادي.  ناسحیاة ال  مقابلودفعت ثمناً باھظاً    جائحةبشكل ضعیف للخرى  أ  ةیمقراطیول ددإستجابت  یروس،  االف

 .للمستبدین مجاالتٍ ذات األداء الضعیف تزید من إضعاف المجتمع وتخلق ة الدیمقراطی
 

أن  في عاجل یر ھي صیحة تنبیھ وتحذ 19-كوفیدھي قدرتھا على التصحیح الذاتي. إن أزمة  ،أعظم قوة للدیمقراطیة حدى إ لكن
. من خالل الدیمقراطیة، یمكن للمواطنین وقادتھم المسلمات نعتبرھا منأن یجب  البھا معرضة للخطر و نعتزالحریات التي 

 . من قبل مأكثر أھمیة بالنسبة لھالقیام بذلك المنتخبین التعلم والنمو. لم یكن 
 
ً  ة الحالی جائحةمثل الت ً  تحدیا باعتبارھا ساحة معركة  19-كوفیدأزمة حول العالم إلى االستبدادیون  للدیمقراطیة. ینظر كبیراً  عالمیا

 في العقود القلیلة الماضیة. إن الدیمقراطیة مھددة  الھائلةبالضعف وعكس مكاسبھا ووصمھا دیمقراطیة ال لمحاربةسیاسیة جدیدة 
في  على المحكالكرامة االنسانیة صحة والحریة والمھتم بھا أن یستجمع اإلرادة واالنضباط والتضامن للدفاع عنھا. كل وعلى 

 . نمكاكل 
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