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ــة.  ــا الديمقراطي ــي تواجهه ــة الت ــة املتنامي ــدات الجلي ــة األخــرية مــن التهدي ــرأي العــام يف اآلون ــة واســتطالعات لل ــر إعالمي حــذرت تقاري
وتوحــي هــذه التقاريــر واالســتطالعات بتشــاؤم، أن الديمقراطيــة آخــذة يف الرتاجــع. ومــن املؤكــد أن هنــاك أســباباً تدعــو إىل القلــق. فعــىل 
جميــع البلــدان أن تواجــه التحديــات املعقــدة، خــارج حدودهــا أو داخلهــا، والتــي تتصــف بنطــاق عاملــي: مــن شــح الغــذاء إىل النــزاع، 

ومــن التغــري املناخــي إىل اإلرهــاب والجريمــة املنظمــة، ومــن النزعــة الشــعبوية إىل الفســاد.

تقديم

ومــع ذلــك، أرى أن هــذه النظــرة عامــة وغــري مكتملــة. فمن الســهل 
ــا  ــي حققه ــد الت ــة األم ــب طويل ــا املكاس ــن أنظارن ــوارى ع أن تت
ــت  ــام أصبح ــه ع ــة. وبوج ــىل الديمقراطي ــه ع ــم يف حفاظ العال
ــات  ــات وتطلع ــالً الحتياج ــر تمثي ــوم أكث ــة الي ــات العام املؤسس
ــا.  ــاءلة عنه ــر مس ــار وأكث ــع األعم ــن جمي ــال م ــاء والرج النس
ــاً  ــة نهج ــرية الديمقراطي ــذت دول كث ــت، إتخ ــود مض ــوال عق وط
ــن  ــا م ــن معظمه ــات، تمك ــض النكس ــات وبع ــم العقب ــا. ورغ له
املحافظــة عــىل ذلــك الوضــع. واليــوم باتــت االنتخابــات تجــري يف 
عــدد أكــرب مــن البلــدان قياســاً بــأي وقــت مــى. وتحــرتم معظــم 
الحكومــات التزاماتهــا الدوليــة يف دعــم الحقــوق األساســية بشــكل 
ــن عــىل اإلدالء بأصواتهــم  ــد مــن األفــراد قادري ــات مزي حاســم. وب
بحريــة، فيمــا أضحــى املجتمــع املدنــي وقادتــه قادريــن عــىل حشــد 
اآلراء واملشــاركة يف حــوار مــع الزعمــاء السياســيني. وباملجمــل، فقــد 
أحدثــت الديمقراطيــة تأثــري الدومينــو، إذ نمــت وانتــرت يف ســائر 

ــاء األرض. أنح

ــوي  ــاس الق ــذا األس ــن ه ــتفيد م ــات أن تس ــىل الحكوم ــني ع ويتع
ــه  ــف ل ــا يؤس ــتبداد. ومم ــو االس ــكاس نح ــر االنت ــن خط ــد م للح
ــة والتالعــب باملؤسســات والقواعــد  ــج االنتخابي عــدم احــرتام النتائ
ــمى.  ــري مس ــل غ ــلطة ألج ــاء يف الس ــاء الزعم ــرية، إلبق ــاالت كث يف ح
وتمنــع تلــك املمارســات املواطنــني مــن بلــوغ العنــارص األساســية 

ــة. ــا الديمقراطي ــي تنارصه ــاواة الت ــة واملس للحري

للديمقراطيــة  الدوليــة  للمؤسســة  الجديــد  املنشــور  يطــرح 
واالنتخابــات، الحالــة العامليــة للديمقراطيــة، تحليــالً عامليــاً شــامالً 
ــارات املتاحــة أمــام  ــة والخي ــا الديمقراطي ــي تواجهه ــات الت للتحدي
ــات  ــني انتكاس ــص ب ــارن الن ــا. ويق ــة يف تناوله ــة العام السياس
ــد،  ــة األم ــة طويل ــات إيجابي ــراً واتجاه ــت مؤخ ــة حدث ديمقراطي
بمــا يعــرض منظــوراً دقيقــاً قائمــاً عــىل الوقائــع ويقــرتح حلــوالً 
ملســائل كثــرياً مــا تخضــع لتســييس مبالــغ فيــه. ويناقــش الكتــاب 
ــم  ــا العال ــياً يواجهه ــة سياس ــة وحساس ــدة حرج ــاكل معق مش

اليــوم، مثــل كيفيــة منــح املهاجريــن فــرص املشــاركة السياســية يف 
أوطانهــم األصليــة ويف ديارهــم الجديــدة. كمــا يتنــاول نفــوذ املــال 
ــاع  ــر ارتف ــة، ومخاط ــري مالئم ــة غ ــيايس بطريق ــام الس يف النظ
مســتويات عــدم املســاواة عــىل الديمقراطيــات وأثرهــا املحتمــل عــىل 
أجيــال املســتقبل، واالســرتاتيجيات املطلوبــة لوضــع أو تعزيــز أدوات 

ــات. ــد النزاع ــا بع ــاملة مل ــية ش سياس

للديمقراطيــة  الدوليــة  املؤسســة  تلقــي  ذلــك،  إىل  باإلضافــة 
ــذي  ــام ال ــدور اله ــىل ال ــة ع ــة قيم ــرة متفحص ــات نظ واالنتخاب
ــة  ــية، وكيفي ــات السياس ــل املؤسس ــد عم ــاء يف توطي ــه النس تلعب
إرشاك فئــة الشــباب يف العمــل الســيايس، وكيفيــة تغيــري االبتــكارات 
ــا  ــة واإلعــالم ألســلوب العمــل الســيايس يف عاملن املطروحــة يف التقني
اليــوم. ويحتــوي الكتــاب عــىل تلخيــص ثــري باملمارســات الســليمة 
ــىل  ــام ع ــب االهتم ــم، ويص ــدان العال ــن بل ــاالت م ــات لح ودراس
العوامــل املحركــة السياســية املتغــرية لألنظمــة الديمقراطيــة التــي 

ــئة’. ــدة’ أو ‘ناش ــا ‘موط ــاً بأنه ــرف تقليدي ــت تع كان

ويلفــت الكتــاب االنتبــاه إىل القــوى اإليجابيــة والســلبية التــي تؤثــر 
عــىل األنظمــة الديمقراطيــة، ويطــرح مجموعــة مفيــدة مــن توصيات 
السياســة العامــة وخياراتهــا. وبينمــا قــد يســتعيص وضــع حلــول 
ــاء  ــا جميعــاً نحــن املعنيــون ببن يســرية، فــإن هــذه األفــكار تعينن
ــا.  ــي بالدن ــا مــع مواطن ــة يف تنشــيط عالقاتن مجتمعــات ديمقراطي
ــون  ــوى لص ــد الق ــى توحي ــذي يحظ ــت ال ــار، يف الوق وباختص
الديمقراطيــة بأهميــة أكــرب مــن أي وقــت مــى، تمنحنــا املؤسســة 
ــل  ــية للتحلي ــارص أساس ــات عن ــة واالنتخاب ــة للديمقراطي الدولي
وتقــدم لنــا اقرتاحــات للتطبيــق. وهــذا مــا يجعــل الكتــاب يأتــي يف 

ــتثنائي. ــو اس ــىل نح ــب ع ــد مناس موع

ميشيل باشيليه
رئيسة شييل

تقدمي
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ــن  ــور م ــذا املنش ــتفاد ه ــد اس ــة. وق ــة للديمقراطي ــة العاملي ــن الحال ــدار األول م ــذا اإلص ــاج ه ــارك يف إنت ــن ش ــكر إىل كل م ــه بالش نتوج
ــة  ــات الريك ــاء يف املؤسس ــاهمات أعض ــن مس ــات، وم ــة واالنتخاب ــة للديمقراطي ــة الدولي ــراد يف املؤسس ــن األف ــري م ــدد كب ــاهمات ع مس

ــات. ــة واالنتخاب ــة للديمقراطي ــة الدولي للمؤسس

شكر وتقدير

فريق هذا املنشور
ــايل  ــا، نات ــا بولوغوف ــت، ديان ــكاج، يل بيني ــد بي ــارا، آرمن ــا أنت لين
ــدزاي  ــز، رومب ــدا خيميني ــماعيل-كالرك، ميلي ــا إس ــد، روزين إيبي
مالكــي،  ناعومــي  كيمــب،  بريختــي  كانداواســفيكا-نهوندو، 
ــا  ــفريتهايم، أدين ــا ش ــي، هيلين ــا بريوتت ــان، فكتوري ــف نون جوزي

ــز. ــل ويليام ــريرش، صموئي ــه ب ــا أوريب ــك، كاتالين تران

مساهمات كتابية
زيــد العــيل، لينــا أنتــارا، آرمنــد بيــكاج، ســوميت بيســاريا، هيلينــا 
ــز،  ــدا خيميني ــز، ميلي ــو فرناندي ــد، ألربت ــايل إيبي ــم، نات بيوريمال
رومبــدزاي كانداواســفيكا-نهوندو، غــاري كالوكا، بريختــي كيمــب، 
ــك،  ــاره بولي ــو، س ــا بريدوم ــاه، كاتالين ــاول مكدون ــغ، ب كاري مانن
فكتوريــا بريوتتــي، ألينــا روشــا مينــوكال، تيموثــي سيســك، ســيما 
ــه  ــا أوريب ــك، كاتالين ــا تران ــكاننغ، أدين ــفيند-إيريك س ــاه، س ش

ــتاك. ــر س ــان دي ــام ف ــس، س ــي فاياداري ــريرش، خورخ ب

األبحاث
ــا  ــريث، هيلين ــل روب ــان، إيزابي ــف نون ــس، جوزي ــر كوك فليت

شــفريتهايم، صموئيــل ويليامــز.

مساهمات خلفية البحث ودراسات الحاالت

لينــا أنتــارا، آرمنــد بيــكاج، آنــدرو بــراديل، فليتــر كوكــس، ناتــايل 
ــدادزي،  ــا كاالن ــز، نان ــدا خيميني ــيل، ميلي ــس في ــد، روز إيلي إيبي
رومبــدزاي كانداواســفيكا-نهوندو، غــاري كالوكا، غــرام ماتنغــا، ليا 
ماثيــوز، بــرييس مدينــا، جويــف نونــان، فكتوريــا بريوتتــي، إيزابيــل 
روبــرث، هيلينــا شــفريتهايم، ســيما شــاه، شــريي مايرهوفــر، لينــا 
ريكيــال تامانــغ، تيموثــي سيســك، ســفيند-إيريك ســكاننغ، مارتــن 
تانــاكا، أدينــا ترانــك، كلوديــو توفيــس، صموئيــل وليامــز، خورخي 

فاياداريــس، ســام فــان ديــر ســتاك.

موظفــو املؤسســة الدوليــة للديمقراطيــة واالنتخابات 
)ستوكهولم(

ــش،  ــياد عليخوجت ــن، س ــن أوهل ــون، آنا-كاري ــث آدو-لوس إليزابي
ــني  ــو دوراو، إيل ــربون، نون ــاندر دي ــز، الكس ــاي، آدم بوي ــا آنت تين
فالغويــرا، ماريــا يف رندبــريغ، كارولــني فوكــس، كاريــن غارديــس، 
نــاردا هانســن، آلبينــا هــريودس، روزينــا إســماعيل-كالرك، صموئيل 
جونــز، لومومبــا جومــا، فرانــك كايتــاري، إيــف ليتــريم، كيبويتــي 
ماتشــانغانا، نعومــي مالكــي، بيــورن ماغنوســون، تومــاس ماكــني، 
فرانــك مكلوغلــني، يونــاس ميكلســني، بــوال مينــا، جديــون نهونــدو، 
بريجيــت أوســوليفان، لينيــا بالــم، ثيومــي ســيناراثنا، آنيكا ســيلفا-
لينــدر، وليــم خوســتيدت، آلكســندرا والــر، نيــكالوس ياناكاكيــس.

موظفــو املؤسســة الدوليــة للديمقراطيــة واالنتخابات 
)الربامــج اإلقليميــة ومكاتــب االرتباط(

ــاري  ــرت كالرك، م ــراديل، أليس ــدرو ب ــان، آن ــي آم ــيل، آده ــد الع زي
دوســيه، صوفيــا فرنانديــز، شــانا كايــر، نانــا كاالنــدادزي، كــريان 
ليرتيــج، غــرام ماتنغــا، نيكــوالس ماتاتــو، مــارك مكدويــل، شــريي 
ــو،  ــورج أوكونغ ــني، ج ــني نيف ــا، ماريل ــرييس مدين ــر، ب مايرهوف
ــغ،  ــال تامان ــا ريكي ــو، لين ــس بريت ــال غري ــويش، ناي ــو أولوك أديباي
آنامــاري ســالونني، بابلــو شــاتز، بيــالر تيلــو، ماســيمو توماســويل، 
ســام فــان ديــر ســتاك، دانييــل زوفاتــو، كيمانــا زولويتا-فولــر.

وحــدة االتصــاالت وإدارة املعرفــة يف املؤسســة الدوليــة 
ــة واالنتخابات للديمقراطي

ــاس  ــون، توم ــدرك الرش ــان، فري ــا هاغم ــو، ليس راؤول كوردنيلل
ســرباغ نيلســون، أوليفيــا نورديــل، دايفيــد براتــر، لــني ســيموندز، 

ــة. ــني زيون تحس
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خرباء مؤرشات الحالة العاملية للديمقراطية
مايــكل برينهــارد، رئيــس برنامــج رايمونــد ومرييــام إيرليخ، أســتاذ 

يف قســم العلــوم السياســية يف جامعــة فلوريــدا

مايــكل كوبيــدج، أســتاذ يف قســم العلــوم السياســية وزميــل تدريــس 
ــة يف جامعــة نوتــردام، وباحــث  ــوغ للدراســات الدولي يف معهــد كيل

مشــارك رئيــس يف مــروع أنــواع الديمقراطيــة

كارل-هنريــك كنوتســن، أســتاذ يف قســم العلــوم السياســية يف جامعة 
أوســلو، باحــث مشــارك رئيــس يف مــروع أنــواع الديمقراطية

ــة  ــية يف جامع ــوم السياس ــم العل ــتاذ يف قس ــريغ، أس ــتافان لندب س
ــة ــواع الديمقراطي ــد أن ــر معه ــربغ، مدي غوتن

ــة  ــة يف جامع ــات الدولي ــة العالق ــتاذ يف كلي ــك، أس ــرياردو مون ج
ــة ــا الجنوبي كاليفورني

ســفيند-إيريك ســكاننغ، أســتاذ يف قســم العلــوم السياســية يف جامعة 
آرهــوس، باحــث مشــارك رئيــس يف مــروع أنــواع الديمقراطية

ــم  ــت، قس ــة بوخارس ــارك، جامع ــتاذ مش ــس، أس ــو توفي كلودي
ــية ــوم السياس العل

هيئة املراجعة التحريرية

بيرت رونالد ديسوزا، مؤلف وأستاذ يف مركز دراسات املجتمعات النامية

جون جيثونغو، الرئيس التنفيذي لصندوق إنوكا كينيا

ديليــا فرييــرا روبيــو، مؤلفــة واستشــارية، حائــزة عــىل جائــزة جــو 
يس باكســرت لعــام 2011 مــن املؤسســة الدوليــة للنظــم االنتخابيــة

بيبــا نوريــس، محــارضة كــريس ماكغوايــر يف السياســة املقارنــة يف 
كليــة كينيــدي للدراســات الحكوميــة، جامعــة هارفــارد، والحائــزة 
عــىل الزمالــة األســرتالية وأســتاذة الدراســات الحكوميــة والعالقــات 

الدوليــة يف جامعــة ســيدني، ومديــرة مــروع النزاهــة االنتخابيــة

الخرباء املراجعون الخارجيون
رايينــر باوبــوك، ماركــوس برانــد، يوريــس غروموفــس، أندريــاس 
هريبلنغــر، باربــارا جــوان ستونســرتيت، دانــا النــداو، تــود الندمــان، 
ــدو،  ــتني ماغولون ــار، أوغس ــزا توف ــوليداد لواي ــرت، س ــارة ليس س
ــار  ــاكونتاال كاديرغام ــان، س ــوس أوهم ــوك، ماغن ــينثيا مكلينت س
ــهاب  ــبيكباكر، ش ــتوف س ــوندرز، كريس ــرييل س ــنغهام، ش راجاس

ــر. ــن زيغل ــز، روف ــارد يونغ ــي، ريتش ــوب قري ــن يعق الدي
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ــة  ــىل األنظم ــن ع ــيايس الراه ــهد الس ــا املش ــي يفرضه ــات الت ــة والتحدي ــة للديمقراطي ــة العاملي ــذه يف الحال ــة ه ــرة العام ــص النظ تتفح
الديمقراطيــة. وهــي نســخة موجــزة مــن تقريــر الحالــة العامليــة للديمقراطيــة 2017: استكشــاف صمــود الديمقراطيــة )املؤسســة الدوليــة 
للديمقراطيــة واالنتخابــات، 2017أ(، الــذي يستكشــف التحديــات الرئيســة الحاليــة املاثلــة أمــام الديمقراطيــة والظــروف املواتيــة لقدرتهــا 

عــىل الصمــود.

املقدمة

ــا  ــة، يفرضه ــة مركب ــات عاملي ــة تحدي ــة الديمقراطي ــه األنظم تواج
املشــهد الســيايس املعــارص الــذي ترســمه العوملــة وتحــوالت القــوة 
الجيوسياســية واألدوار والهيــاكل املتغــرية للمؤسســات فــوق الوطنية 
وتطــور تقنيــات االتصــاالت الحديثــة. وتؤثــر ظواهــر عابــرة للحدود 
ــزاع  ــة للن ــوى املحرك ــىل الق ــاخ ع ــري املن ــرة وتغ ــة كالهج الوطني
ــاواة  ــدم املس ــه ع ــا أوج ــة. أم ــيادة الدول ــة وس ــة واملواطن والتنمي
اآلخــذة يف التزايــد، ومــا تجــره مــن اســتقطاب وإقصــاء اجتماعــي، 
فتــؤدي إىل تشــويه التمثيــل والصــوت الســيايس، وتقليــص الوســط 

ــني. ــوي مــن الناخب ــدل الحي املعت

كالزعمــاء  متزايــدة،  داخليــة  تحديــات  الديمقراطيــة  تواجــه 
أو  االنتخابــات  نتائــج  احــرتام  يف  الراغبــني  السياســيني غــري 
ــن  ــداد ع ــذا إىل ارت ــي ه ــد يف ــالً. وق ــلمياً مث ــلطة س ــليم الس تس
ــات  ــة باملؤسس ــدام الثق ــني وانع ــزوف الناخب ــا ع ــة. أم الديمقراطي
السياســية التقليديــة، وخصوصــاً األحــزاب السياســية والسياســيني، 
ــة للحــوار واملشــاركة  فقــد دفــع املواطنــني إىل التمــاس طــرق بديل
ــيايس  ــال الس ــوض امل ــة. ويق ــات حديث ــا تقني ــية، تدعمه السياس
ــاد،  ــهيل الفس ــة وتس ــىل الدول ــتيالء ع ــىل االس ــه ع ــم وقدرت الضخ
ــال  ــة إنتق ــر بمرحل ــي تم ــدان الت ــية. فالبل ــة السياس ــة األنظم نزاه
ديمقراطــي أو املتأثــرة بالنزاعــات، تواجــه صعوبــات أكــرب يف بنــاء 

ــتقرة. ــة مس ــات ديمقراطي مجتمع

لقــد ســاهمت هــذه العوامــل املحركــة يف ظهــور وجهة نظــر واجهت 
ــت  ــا زال ــع. وم ــة يف تراج ــرى أن الديمقراطي ــعة، ت ــادات واس انتق
األحــداث الجاريــة يف العالــم تختــرب فكــرة قــدرة الديمقراطيــة عــىل 
الصمــود وتجعــل األنظمــة الديمقراطيــة تبــدو هشــة ومهــددة. بيــد 
ــات  ــني واملؤسس ــوف املواطن ــائدة يف صف ــة الس ــم الديمقراطي أن قي
ــها  ــن نفس ــرب ع ــت تع ــا زال ــدويل، م ــي وال ــن الوطن ــىل الصعيدي ع
ــل  ــن الربازي ــهدت كل م ــام 2017، ش ــي ع ــة. فف ــى بالحماي وتحظ
ــا والواليــات املتحــدة  ــا وجنــوب أفريقي ــا وروماني وجمهوريــة كوري
وفنزويــال مظاهــرات حاشــدة ضــد الفســاد. وخــرج املواطنــون إىل 

ــدان كثــرية للمطالبــة باســتعادة الديمقراطيــة.  الشــوارع يف بل

وتمثــل الشــعبوية تحديــاً شــائعاً آخــر؛ وهــي مطالبــات مــن نخــب 
سياســية غوغائيــة، تزعــم أنهــا تمثــل ‘الشــعب’ تدافــع عــن وجهات 
ــا  ــاً م ــع غالب ــية للمجتم ــرح رؤى رومانس ــة وتط ــري ليربالي ــر غ نظ

تكــون بعيــدة املنــال، عوضــاً عــن الحقــوق األساســية. والحــركات 
ــىل  ــة ع ــني إيجابي ــرتك مضام ــد ت ــدة، وق ــركات معق ــعبوية ح الش
ــدى  ــني ل ــوات املظلوم ــن أص ــري ع ــالل التعب ــن خ ــة م الديمقراطي
النخــب واملؤسســة الحاكمــة، غــري أنهــا تنطــوي عــىل جانــب مظلــم 
ــات  ــذوا سياس ــات ونف ــىل الحكوم ــعبويون ع ــتوىل الش ــا اس إذا م

ــة غــري ناجحــة. اجتماعي

ــة تســتمر  ــأن الديمقراطي لقــد ســاد إفــرتاض عــىل مــدى عقــود ب
ــري  ــاندر 2002(. غ ــدة’  )ألكس ــت ‘موط ــاالت إذا كان ــم الح يف معظ
ــون  ــة ال يك ــة انتقالي ــالل مرحل ــة خ ــو الديمقراطي ــدم نح أن التق
ــر  ــي ينظ ــدان الت ــن للبل ــاً )كاروذرز 2002(. ويمك ــاً أو حتمي خطي
إليهــا عــادة عــىل أنهــا ذات ديمقراطيــات موطــدة أن تمــر بتــآكل أو 

ــر 2015(. ــت وفالدن ــي )لوس ــكاس ديمقراط إنت

ــتقطاب  ــة. فاالس ــا الغربي ــات يف أوروب ــة تحدي ــه الديمقراطي تواج
يقــوض التالحــم االجتماعــي الــالزم للممارســة الديمقراطيــة 
الســليمة )غريــم 2016(. وإىل ذلــك، فقــد أدى تصويــت ‘بريكــزت’ 
ــدة  ــة املتح ــروج اململك ــىل خ ــو 2016 ع )Brexit( يف حزيران/يوني
ــة  ــدرة أغلبي ــأن ق ــاوف بش ــارة مخ ــي اىل إث ــاد األوروب ــن االتح م
ــاة  ــىل حي ــاً ع ــرياً عميق ــر تأث ــرارات تؤث ــاذ ق ــىل إتخ ــة ع ضعيف

ــني.  ــع املواطن جمي

ويف إنعــكاس للمخــاوف العامليــة بشــأن القيــود عــىل املجتمــع املدني، 
ــان  ــل أذربيج ــة مث ــطى والرقي ــا الوس ــدان يف أوروب ــهدت بل ش
وجمهوريــة التشــيك وهنغاريــا وبولنــدا وروســيا وســلوفاكيا 
ــة اإلعــالم واملعارضــة. وقــد  ــي وحري ــاً يف دور املجتمــع املدن تراجع
انتخبــت كل مــن هنغاريــا وبولنــدا حكومــات أيديولوجيــة متشــددة، 
ممــا أثــار املخــاوف بشــأن توطيــد الديمقراطيــة )روفنــي 2014(. 
ــا إىل  ــرون يف روماني ــزل املتظاه ــر 2017، ن ــون الثاني/يناي ويف كان
ــف  ــي يضع ــوم حكوم ــن مرس ــم م ــن غضبه ــرياً ع ــوارع تعب الش
ــت 2017(. ــان وجيلي ــني )ليم ــؤولني الحكومي ــاءلة املس ــني مس قوان

ــي.  ــول الديمقراط ــة التح ــاً يف عملي ــوراً رسيع ــا تط ــهد أفريقي تش
ومــن املرجــح أن تســتبدل القــارة قريبــاً جيــل الزعمــاء الــذي اقــرتن 
ــوي، ســتوضع  ــا وزمباب ــوب أفريقي باالســتقالل. ففــي أنغــوال وجن
قــوة الديمقراطيــة متعــددة األحــزاب يف األنظمــة الحاكمــة ألول مــرة 
منــذ االســتقالل عــىل املحــك، فقــد اندلعــت يف عامــي 2016 و2017 
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ــوي  ــون وزمباب ــة والغاب ــو الديمقراطي ــة الكونغ ــات يف جمهوري أزم
بســبب تالعــب الســلطة التنفيذيــة لالحتفــاظ بالســلطة بعــد نهايــة 
املــدة الدســتورية. وغالبــاً مــا يــؤدي تحكــم الرؤســاء بالســلطة إىل 
ــرى يف  ــا ج ــع، مثلم ــن القم ــة ودورات م ــات عنيف ــوب احتجاج نش
بورونــدي، حيــث كادت مطالبــة الرئيــس بيــري نكورونزيــزا العنيــدة 
بـــ ‘فــرتة رئاســية ثالثــة’ أن تحدث ‘دولــة فاشــلة’ يف البــالد )الفريق 

الــدويل املعنــي باألزمــات 2016(.

تتمتــع بعــض بلــدان آســيا واملحيــط الهــادي مثــل الصــني وفيتنــام 
بازدهــار اقتصــادي متواصــل يف ظــل نظــام حكــم الحــزب الواحــد. 
ــدة  ــادة جدي ــام إىل قي ــلطة يف فيتن ــت الس ــام 2016، انتقل ويف ع
ــي  ــني، الت ــا الفلب ــم. أم ــيوعي الحاك ــزب الش ــو الح ــا مندوب انتخبه
انتقلــت إىل الديمقراطيــة يف أعقــاب ثــورة ‘قــوة الشــعب’ يف الفــرتة 
ــاً  ــا تراجع ــات فيه ــوق والحري ــهدت الحق ــد ش 1983-1986، فق
تحــت مــربرات الحــرب الشــعبوية عــىل املخــدرات. وشــككت أحــزاب 
املعارضــة يف أفغانســتان وبنغالديــش وكمبوديــا وماليزيــا واملالديــف 
ــا  ــة وقاطعته ــات االنتخابي ــة العملي ــد يف صح ــتان وتايلن وباكس
ــف  ــط إىل ضع ــذا النم ــري ه ــج. ويش ــول بالنتائ ــت القب أو رفض
ــي - إدارة  ــدة اإلنمائ ــم املتح ــج األم ــة )برنام ــة يف املنطق الديمقراطي

ــية 2015(. ــؤون السياس ــدة للش ــم املتح األم

ــائدة أن  ــاط الس ــي األنم ــي، توح ــة والكاريب ــكا الالتيني ويف أمري
الديمقراطيــة تــكاد تكــون العــرف الســائد يف املنطقــة التــي تشــهد 
أعمــق تعزيــز ديمقراطــي لهــا حتــى اآلن، حيــث شــهدت توســعاً يف 
حقــوق الهويــة الجنســية وحقــوق الشــعوب األصليــة. ومــع ذلــك، ال 
تــزال الديمقراطيــة تعانــي مــن تفــي الفســاد واســتمرار التفــاوت 
ــلفادور  ــرت الس ــد م ــال. وق ــريو وفنزوي ــل وب ــادي يف الربازي االقتص
وغواتيمــاال وهنــدوراس واملكســيك وفنزويــال بأحــداث عنــف مســلح 
ــدام  ــن انع ــرى م ــكال أخ ــن أش ــة وم ــة املنظم ــن الجريم ــة م نابع
األمــن اإلنســاني، كالعنــف القائــم عــىل النــوع االجتماعــي، وهــو مــا 
يقيــد الديمقراطيــة )ســانتاماريا 2014(. ويف مثــل هــذه البيئات غري 
ــة والشــبكات غــري املروعــة  ــة، اســتهدفت املنظمــات اإلجرامي اآلمن
ــاة  ــني والقض ــني العام ــتقل واملدع ــالم املس ــي واإلع ــع املدن املجتم

ــة. ومســؤويل الحكومــات املحلي

يستكشــف اإلصــدار األول مــن الحالــة العامليــة للديمقراطيــة 
الديمقراطيــة  تواجههــا  التــي  الرئيســية  الراهنــة  التحديــات 
ــه  ــود بأن ــرف الصم ــود. ويع ــىل الصم ــا ع ــي تعينه ــروف الت والظ
قــدرة األنظمــة االجتماعيــة عــىل التكيــف مــع التحديــات واألزمــات 
ــل  ــو فش ــع نح ــد يدف ــاداً ق ــاً وإجه ــكل ضغط ــي تش ــدة الت املعق
ــا.  ــايف بعده ــا والتع ــول له ــكار حل ــا وابت ــاة منه ــامل، والنج ش
ــىل  ــي ع ــار الديمقراط ــر االنحس ــاً أث ــدار أيض ــذا اإلص ــدرس ه وي
ــة  ــل: الطبيع ــية مث ــات رئيس ــب تحدي ــة إىل جان ــة الديمقراطي نوعي
ــوذ  ــال والنف ــيايس؛ وامل ــل الس ــية والتمثي ــزاب السياس ــرية لألح املتغ
والفســاد والهيمنــة عــىل الدولــة؛ وعــدم املســاواة واإلقصــاء 
االجتماعــي؛ والهجــرة واالســتقطاب االجتماعــي واملواطنــة والتعددية 

الثقافيــة؛ والديمقراطيــة وبنــاء الســالم يف تحــوالت مــا بعــد النــزاع.
ــة  ــة، املوضوع ــة للديمقراطي ــة العاملي ــؤرشات الحال ــتناداً إىل م واس
حديثــاً، يعــرض املنشــور الكامــل تقييمــات عامليــة وإقليميــة لحالــة 
ــن  ــة م ــة الثالث ــة املوج ــد بداي ــام 1975، عن ــن ع ــة م الديمقراطي
ــي  ــل نوع ــتكمل بتحلي ــام 2015. وتس ــي، إىل ع ــول الديمقراط التح
ــدأ  ــام 2017. وتب ــى ع ــة حت ــام الديمقراطي ــة أم ــات املاثل للتحدي
مجموعــات بيانــات مــؤرشات الحالــة العامليــة للديمقراطيــة يف عــام 
ــادر  ــودة مص ــة وج ــن املوثوقي ــع م ــتوى مرتف ــان مس 1975 لضم
ــات  ــة واالنتخاب ــة للديمقراطي ــة الدولي ــة )املؤسس ــات الثانوي البيان

2017ب(. 

ويبــذل الكتــاب مــا يف وســعه لــردم الهــوة بــني البحــث األكاديمــي 
املتعلقــة  املســاعدة  ومبــادرات  العامــة  السياســات  وتطويــر 
بالديمقراطيــة، ويهــدف بالدرجــة األوىل إىل إرشــاد صناع السياســات 
والقــرار ومؤسســات املجتمــع املدنــي ونشــطاء الديمقراطيــة 
والجهــات الفاعلــة يف السياســة العامــة واملؤسســات البحثيــة 
ــرح  ــعى إىل ط ــيها. ويس ــة وممارس ــة للديمقراطي ــات الداعم والجه
ــات  ــام املؤسس ــة أم ــة العام ــأن السياس ــات بش ــارات وتوصي خي
ــة  ــح قابل ــث تصب ــة، بحي ــات الفاعل ــية والجه ــية األساس السياس
للتطبيــق يف مســاعيها نحــو دعــم الديمقراطيــة وتقدمهــا. ويوجــد 
مخطــط تفصيــيل بالتوزيــع الجغــرايف للمناطــق والبلــدان الخــاص 
ــات  ــة املعلوم ــات يف ورق ــة واالنتخاب ــة للديمقراطي ــة الدولي باملؤسس
ــة يف  ــات الدولي ــق واملنظم ــة للمناط ــات جغرافي ــية ‘تعريف األساس
ــة  ــة للديمقراطي ــة الدولي ــة’ )املؤسس ــة للديمقراطي ــة العاملي الحال

واالنتخابــات 2017ج(.

هــل شــهدت الحالــة العامليــة للديمقراطيــة تراجعــاً طــوال األعــوام 
العــرة املاضيــة؟ مــا هــي االتجاهــات العامليــة الرئيســية ملختلــف 
ــول  ــن التح ــة م ــة الثالث ــدء املوج ــذ ب ــة من ــب الديمقراطي الجوان
ــع  ــه ملن ــات فعل ــىل الديمقراطي ــني ع ــذي يتع ــا ال ــي؟ م الديمقراط
ــة  ــات املاثل ــة التحدي ــن مجابه ــف يمك ــي؟ كي ــار الديمقراط االنحس
ــادرة  ــات ق ــة لديمقراطي ــروف مواتي ــاد ظ ــة إليج ــام الديمقراطي أم

ــود؟ ــىل الصم ع

املؤسســة الدوليــة للديمقراطيــة واالنتخابــات منظمــة حكوميــة دولية 

تدعــم الديمقراطيــة املســتدامة حــول العالــم، وتعــّرف الديمقراطية 

ــيايس  ــؤ الس ــرار والتكاف ــاع الق ــىل صن ــعبية ع ــة الش ــا ‘الرقاب بأنه

بــني مــن يمارســون تلــك الرقابــة’. وعــىل وجــه الخصــوص، تســعى 

ــية؛  ــات األساس ــاواة والحري ــان املس ــة إىل ‘ضم ــل الديمقراطي املث

ــرتام  ــلمي؛ واح ــوار الس ــات بالح ــل الخالف ــعب؛ وح ــني الش وتمك

ــزاع’  ــي دون ن ــيايس واالجتماع ــد الس ــق التجدي ــالف؛ وتحقي االخت

)الندمــان 2008: 17(. وبالتــايل، فمفهــوم الديمقراطيــة أوســع مــن 

مجــرد انتخابــات حــرة. وهــو مفهــوم متعــدد األبعــاد، ينطــوي عــىل 

تعريــف الديمقراطيــة وفقــاً للمؤسســة الدوليــة 
واالنتخابــات للديمقراطيــة 

املقدمة
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الحقوق االجتماعية
مشاركة املجتمع املدنيواملساواة

املشاركة االنتخابية

الديمقراطية املبارشة

االنتخابات املحلية

الديمقراطية
رقابة شعبية

ومساواة سياسية

الحكومة التمثيلية

ــة  ــة واالقتصادي ــوق االجتماعي ــية والحق ــة والسياس ــوق املدني الحق

والحكــم الديمقراطــي وســيادة القانــون.

ويتداخــل فهــم الديمقراطيــة وفقــاً للمؤسســة الدوليــة للديمقراطيــة 

واالنتخابــات مــع مالمــح مــن الفكــر الديمقراطــي، كالديمقراطيــة 

االنتخابيــة والديمقراطيــة الليرباليــة والديمقراطيــة االجتماعيــة 

ــة التشــاركية. ويعكــس مفهومهــا للديمقراطيــة قيمــة  والديمقراطي

جوهريــة تكفلهــا املــادة 21 مــن اإلعــالن العاملــي لحقــوق اإلنســان، 

ــم  ــلطة الحك ــاط س ــي من ــعب’ ه ــىل أن ‘إرادة الش ــص ع ــي تن الت

والرعيــة للــدول ذات الســيادة. وتدمــج رغبــة مشــرتكة وعامــة يف 

ــة القواعــد  ــة. وتعكــس الديمقراطي تحقيــق الســالم واألمــن والعدال

األخالقيــة األصيلــة املتعلقــة باملســاواة بــني البــر وكرامــة األفــراد، 

وهــي بالتــايل غــري قابلــة لالنفصــال عــن حقــوق اإلنســان.

تتوافــق املبــادئ الديمقراطيــة للرقابــة الشــعبية والتكافــؤ الســيايس 

ــة  ــم انتخابي ــورة نظ ــة يف ص ــية املختلف ــات السياس ــع املؤسس م

)نســبية - أغلبيــة(، وأنظمــة حكوميــة )رئاســية - برملانيــة(، وبنيــة 

ــة  ــة واملحلي ــتويات الوطني ــىل املس ــة( ع ــة - وحدوي ــة )اتحادي الدول

ــىل  ــة ع ــادئ منفتح ــذه املب ــإن ه ــايل ف ــة. وبالت ــوق الوطني وف

ــروف.  ــب الظ ــي بحس ــم الديمقراط ــة للحك ــري العاملي ــذ املعاي تنفي

ــم النظــام الديمقراطــي بطــرق متنوعــة،  وباختصــار، يمكــن تنظي

ــك  ــة، وبذل ــرق مختلف ــا بط ــاء ديمقراطيته ــدان بن ــتطيع البل وتس

تســتويف تلــك املبــادئ بدرجــات متفاوتــة. ويقــاس الفهــم العريــض 

ــات  ــة واالنتخاب ــة للديمقراطي ــة الدولي ــاً للمؤسس ــة وفق للديمقراطي

بواســطة املــؤرشات الجديــدة للحالــة العامليــة للديمقراطيــة )املربــع 

1-1( اســتناداً إىل أبعــاد أو ‘ســمات’ خمــس للديمقراطيــة: الحكومــة 

ــة، اإلدارة  ــل الحكوم ــة عم ــية، مراقب ــوق األساس ــة، الحق التمثيلي

ــكل 1-1(. ــر الش ــاركي )انظ ــل التش ــة والعم النزيه

ــول . 1 ــة الحص ــة وعدال ــدى حري ــة م ــة التمثيلي ــي الحكوم تغط

ــية  ــات تنافس ــق انتخاب ــن طري ــية ع ــلطة السياس ــىل الس ع

شــاملة ومنتظمــة. ولهــذا البعــد املتصــل بمفهــوم الديمقراطية 

االنتخابيــة، أربعــة أبعــاد فرعيــة: االنتخابــات النظيفــة وحــق 

االقــرتاع العــام واألحــزاب السياســية الحــرة والحكومــة 

ــة. املنتخب

تعكــس الحقــوق األساســية درجــة احــرتام الحريــات املدنيــة، . 2

وحصــول النــاس عــىل مــوارد أساســية تمكنهــم مــن املشــاركة 

ــذي يتداخــل  ــذا البعــد، ال ــة السياســية. وله ــة يف العملي الفاعل

إىل حــد بعيــد مــع العهــود الدوليــة لحقــوق اإلنســان، أبعــاد 

إطار مفاهيمي للديمقراطية: الحالة العاملية للديمقراطية

املقدمة
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املربع 1-1: 

ــة  ــوم الديمقراطي ــا بمفه ــدان منه ــل بع ــة. يتص ــة ثالث فرعي

ــة( ويتصــل  ــة والحريــات املدني ــة )الوصــول اىل العدال الليربالي

)الحقــوق  االجتماعيــة  الديمقراطيــة  بمفهــوم  الثالــث 

ــاواة(. ــة واملس االجتماعي

ــىل . 3 ــة ع ــة الفعال ــة الرقاب ــل الحكوم ــة عم ــد مراقب ــس بع يقي

الســلطة التنفيذيــة. ولــه ثالثــة أبعــاد فرعيــة تتصــل بمفهــوم 

ــال  ــان الفع ــاء والربمل ــتقالل القض ــة: اس ــة الليربالي الديمقراطي

ونزاهــة اإلعــالم.

ــذ . 4 ــة توقــع تنفي ــة وإمكاني ــق اإلدارة النزيهــة بمــدى عدال تتعل

القــرارات السياســية، وتعكــس بالتــايل جوانــب أساســية 

لســيادة القانــون. ويتصــل هــذا البعــد بمفهــوم الديمقراطيــة 

ــب أن  ــلطة يج ــة الس ــىل أن ممارس ــص ع ــي تن ــة، الت الليربالي

تكــون ملتزمــة بالقانــون وقابلــة للتنبــؤ بهــا. وهنــاك بعــدان 

ــح. ــق الواض ــاد، والتطبي ــاب الفس ــد: غي ــذا البع ــان له فرعي

ــاركة . 5 ــة أدوات املش ــدى إتاح ــاركي بم ــل التش ــق العم يتعل

السياســية ودرجــة اســتخدام املواطنــني لهــا. ويتصــل بمفهــوم 

الديمقراطيــة التشــاركية ولــه أربعــة أبعــاد فرعيــة: مشــاركة 

املجتمــع املدنــي واملشــاركة االنتخابيــة والديمقراطيــة املبــارشة 

ــة. ــات املحلي واالنتخاب

ــة  ــة للديمقراطي ــة الدولي ــدى املؤسس ــدة ل ــؤرشات الجدي ــس امل تقي
ــة  ــب مختلف ــة جوان ــة للديمقراطي ــة العاملي ــن الحال ــات ع واالنتخاب
للديمقراطيــة بــني عامــي 1975 و2015 يف 155 بلــداً حــول العالم.

ــىل  ــعبية ع ــة الش ــا الرقاب ــة بأنه ــرف الديمقراطي ــف: تع التعري
ــيايس  ــؤ الس ــرار، والتكاف ــاع الق ــىل صن ــام وع ــرار الع ــة الق صناع

ــة. ــك الرقاب ــة تل ــني يف ممارس ــني املواطن ب

ســمات الديمقراطيــة: تقيــس املــؤرشات خمــس ســمات رئيســية 
للديمقراطيــة، تحتــوي عــىل 16 ســمة فرعيــة. وتتفــرع إىل خمــس 
ــي  ــي الت ــر الديمقراط ــة للفك ــد املختلف ــاً للتقالي ــص وفق خصائ
ترتبــط بمفاهيــم الديمقراطيــة االنتخابيــة والديمقراطيــة الليرباليــة 

ــاركية: ــة التش ــة والديمقراطي ــة االجتماعي والديمقراطي

السمة 1: الحكومة التمثيلية
ــام،  ــرتاع الع ــق االق ــة، ح ــات النظيف ــة: االنتخاب ــمات الفرعي الس

ــة ــة املنتخب ــرة، الحكوم ــية الح ــزاب السياس األح

السمة 2: الحقوق األساسية
الســمات الفرعيــة: الوصــول إىل العدالــة، الحريــات املدنيــة، الحقوق 

ــاواة االجتماعية، املس

السمة 3: مراقبة عمل الحكومة
ــة  ــاء، نزاه ــتقاللية القض ــال، اس ــان الفع ــة: الربمل ــمات الفرعي الس

ــالم اإلع

السمة 4: اإلدارة النزيهة
السمات الفرعية: غياب الفساد، التطبيق الواضح للقوانني

السمة 5: العمل التشاركي
الســمات الفرعيــة: مشــاركة املجتمــع املدنــي، املشــاركة االنتخابيــة، 

الديمقراطيــة املبــارشة، االنتخابــات املحليــة

املصــادر: تســتند البيانــات إىل مجموعــة مــن املــوارد، كالدراســات 
ــرق  ــري للف ــىل املعاي ــم ع ــز القائ ــرباء والرتمي ــتقصائية للخ االس
البحثيــة واملحللــني وبيانــات الرصــد واملقاييــس املركبــة مــن أكثــر 

ــؤرش. ــن 100 م م

ــة  ــة العاملي ــات الحال ــة بيان ــمل مجموع ــة: تش ــدات املالحظ وح
ــداً  ــد والســنة يف 155 بل للديمقراطيــة بيانــات مصنفــة حســب البل
ــاب  ــمة. ويف حس ــون نس ــن ملي ــا ع ــكان أي منه ــدد س ــل ع ال يق
ــب  ــج بحس ــاس النتائ ــم قي ــم يت ــة، ل ــة والعاملي ــدالت اإلقليمي املع

ــكان.  ــدد الس ع

ــى  ــر )أدن ــم صف ــني الرق ــؤرشات ب ــع امل ــرتاوح جمي ــن: ت املوازي
إنجــاز ديمقراطــي( والرقــم 1 )أعــىل إنجــاز ديمقراطــي(؛ ويشــري 
ــة البلد-الســنوات  الرقــم صفــر عمومــاً إىل أســوأ أداء يف كامــل عين
)يغطيهــا مــؤرش معــني(، بينمــا يشــري الرقــم 1 إىل أفضــل أداء يف 

ــنة. ــة البلد-الس عين

ــة  ــورة رئيس ــؤرشات بص ــع امل ــد وض ــات: يعتم ــع البيان تجمي
 )item response theory( عــىل نمذجــة نظريــة اختبــار العنــارص
ــب  ــة، يحس ــاالت قليل ــان )Baysian(. ويف ح ــل بيش ــل عوام وتحلي

ــة. ــؤرشات مختلف ــل رضب م ــدل أو بحاص ــذ املع ــع بأخ التجمي

ــة  ــة العاملي ــات الحال ــة بيان ــول مجموع ــرى ح ــل أخ ــد تفاصي توج
للديمقراطيــة واملــؤرشات املرتبطــة بهــا يف ســكاننغ، إس-إي، 
ــور  ــار لتص ــة: إط ــة للديمقراطي ــة العاملي ــؤرشات الحال ــة م منهجي
ــة  ــة للديمقراطي ــة الدولي ــتوكهولم: املؤسس ــه )س ــوم وقياس املفه

واالنتخابــات، 2017(،

مؤرشات الحـالة العامليـة للديمقـراطية لدى املؤسسة الدولية للديمقراطية واالنتخابات
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ا�صتك�صاف �صمود الدميقراطية
احلـالة العــاملية للدميقراطية 2017

ــرون 2017؛  ــان وآخ ــكي وواي 2015؛ لوهرم ــل ليفتس ــني )مث ــض املراقب ــب بع ــة؟ يذه ــة للديمقراطي ــة العاملي ــي الحال ــا ه م
مولــر وســكاننغ 2013ب( إىل أن عقــوداً عــدة شــهدت تحســناً ملحوظــاً يف حالــة الديمقراطيــة منــذ منتصــف ســبعينيات القــرن 
العريــن، وتبعهــا تباطــؤ أو توقــف يف التقــدم الديمقراطــي. ولكــن آخريــن )دايمونــد 2016 مثــالً( يزعمــون حــدوث تراجــع 
كبــري يف الديمقراطيــة يف العالــم ألكثــر مــن عقــد، ويــرون عالمــات واضحــة عــىل موجــة عكســية يف التحــول الديمقراطــي. وكثــرياً 
مــا تســتند التصــورات الســلبية عــن حالــة الديمقراطيــة إىل روايــات غــري متزنــة مــع تركيــز متحيــز عــىل أمثلــة ســلبية حديثــة، 
أو تعتمــد عــىل مجموعــات بيانــات تفتقــر إىل الشــفافية وضعــت باســتخدام إجــراءات مشــكوك بهــا علميــاً )كوبيــدج وآخــرون 
2011(. وعــالوة عــىل ذلــك، ورغــم أن مثــل هــذه املخــاوف بشــأن وجــود تراجــع ديمقراطــي عــام قــد أصبحــت أكثــر تواتــراً 

وبــروزاً يف الســنوات األخــرية، إال أنهــا ليســت جديــدة )انظــر مــريكل 2010(.

الفصل 1. الحالة العاملية للديمقراطية
بني عامي 1975 و2015

ويظهــر ‘الفحــص الصحــي’ للديمقراطيــة الــذي أجرتــه 
املؤسســة الدوليــة للديمقراطيــة واالنتخابــات، اســتناداً إىل تحليل 
اتجاهــات عامليــة وإقليميــة بــني عامــي 1975 و2015 املســتمد 
ــة  ــة، أن الديمقراطي ــة للديمقراطي ــة العاملي ــؤرشات الحال ــن م م
تواجــه تحديــات كثــرية، وأن صمودهــا ليــس محســوماً. وثمــة 
متســع كبــري إلجــراء تحســينات يف جميــع أبعــاد الديمقراطيــة 
تقريبــاً. ومــع ذلــك، فالوضــع أفضــل ممــا تصــوره آراء 
ــة  ــار الديمقراطي ــق بانتش ــد تتعل ــو متزاي ــىل نح ــائمة ع متش
ــام 1975  ــذ ع ــات من ــري االتجاه ــا. وتش ــارصة وصموده املع
إىل تحســن معظــم جوانــب الديمقراطيــة، وقــدرة معظــم 
الديمقراطيــات عــىل الصمــود بمــرور الزمــن. وعــالوة عــىل ذلك، 
فاالنكفــاءات الديمقراطيــة الراهنــة هــي قصــرية األجــل عمومــاً، 
ويتبعهــا تعــاٍف متــى مــا تعاونــت القــوى الداخليــة الصديقــة 

ــتبدادية. ــات االس ــاء ذوي النزع ــت الزعم ــة وقاوم للديمقراطي

وباتبــاع فهــم ضيــق )انتخابــي حرصيــاً( وواضــح للديمقراطية 
ــري  ــة أو غ ــط: ديمقراطي ــني فق ــدان يف فئت ــف البل )أي تصني
ديمقراطيــة(، نجــد أن عــدد ونســبة البلــدان التــي تعــد 
ــي  ــني عام ــرتة ب ــالل الف ــا خ ــد نم ــة ق ــات انتخابي ديمقراطي
1975 و2016. ففــي عــام 1975، كانــت االنتخابــات التنافســية 
قــد أســفرت عــن ســلطة حكوميــة يف 46 بلــداً فقــط )30 باملئة(، 
بينمــا ارتفــع هــذا العــدد إىل 132 بلــداً )68 باملئــة( بحلــول عام 

.2016

ال يــزال ثلــث البلــدان يخضــع لحكــم اســتبدادي، ومنهــا قــوى 
ــرص  ــني وم ــرية كالص ــكان كب ــداد س ــربى ذات أع ــة ك إقليمي
ــك،  ــىل ذل ــالوة ع ــعودية. وع ــة الس ــة العربي ــيا واململك وروس

ــا  ــام 2005، بينه ــذ ع ــاً من ــداداً ديمقراطي ــدث 24 ارت ــد ح فق
ــض  ــوة إىل أن بع ــك بق ــري ذل ــد. ويش ــر وتايلن ــايل والنيج م
ــن  ــود. ولك ــىل الصم ــادرة ع ــت ق ــدة ليس ــات الجدي الديمقراطي
ــام  ــد ع ــت بع ــي تأسس ــة الت ــات االنتخابي ــة الديمقراطي أغلبي
ــة  ــات انتخابي ــم تشــهد أي ديمقراطي 1975 ال تــزال قائمــة، ول

ــاً. ــدادات تقريب ــد أي ارت ــة العه قديم

ويف حــني أصبحــت أنظمــة بعــض البلــدان أنظمــة ديمقراطيــة 
انتخابيــة للمــرة األوىل، فقــد جرت معظــم التحــوالت الديمقراطية 
ــة.  ــابقة يف الديمقراطي ــة س ــت تجرب ــدان خاض ــرية يف بل األخ
ــار  واســتناداً إىل هــذه التطــورات مــن املهــم أن نضــع يف االعتب
أن التحــول الديمقراطــي كان دائمــاً ينطــوي عــىل مزيــج مــن 

ــر وســكاننغ 2013: الفصــل 5(. املكاســب والخســائر )مول

يســتند الشــكل 1-1 إىل مــؤرش االنتخابــات التنافســية املحــّدث 
ــؤرش  ــذا امل ــرب ه ــة. ويعت ــة االنتخابي ــرس الديمقراطي ــن فه م
ــة  ــهري للديمقراطي ــومبيرت الش ــف ش ــق تعري ــة لتطبي محاول
بأنهــا ‘تدبــري مؤســي للتوصــل إىل قــرارات سياســية يكتســب 
ــي  ــاح تناف ــطة كف ــرار بواس ــاذ الق ــلطة اتخ ــراد س ــا األف فيه
ــاس إن  ــد املقي ــعب’ )1974: 269(. ويرص ــوات الش ــل أص لني
كان النظــام االنتخابــي عــىل مســاره الصحيــح )بحيــث تجــري 
االنتخابــات بانتظــام دون انقطــاع، بفعــل انقــالب مثــالً( وهــل 
االنتخابــات متعــددة األحــزاب حــرة بمــا يكفــي للســماح بفــوز 
املعارضــة بســلطة الحكومــة، وفقــاً ملــا تقــرره مصــادر خاصــة 
بالقطــر املعنــي كالتقاريــر والدراســات االنتخابيــة التــي يجريها 

خــرباء مــن تلــك االقطــار معــرتف بكفاءتهــم.

الف�صل 1 
015احلالة العاملية للدميقراطية بني عامي 1975 و
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ــة  ــر املاضي ــنوات الع ــىل الس ــة ع ــرة فاحص ــاء نظ إن إلق
ــري يف  ــي كب ــع عامل ــود تراج ــرياً وج ــد كث ــا يؤي ــر م ال يظه
ــن  ــام م ــذا النظ ــق له ــم الضي ــتناداً إىل الفه ــة اس الديمقراطي
ــات  ــدد الديمقراطي ــع ع ــد ارتف ــس، فق ــىل العك ــم. وع الحك
االنتخابيــة. والســؤال املطــروح هــو هــل يظــل هــذا صحيحــاً 
مــن منظــور واســع ومتواصــل للحالــة العامليــة للديمقراطيــة.

للديمقراطيــة وفقــاً  الشــامل  التعريــف  عنــد اســتخدام 
ــة واالنتخابــات تظهــر بيانــات  ــة للديمقراطي للمؤسســة الدولي
مــؤرشات الحالــة العامليــة للديمقراطيــة إحــراز تقــدم كبــري يف 
ــة والحقــوق  أربعــة مــن األبعــاد الخمســة )الحكومــة التمثيلي
األساســية ومراقبــة عمــل الحكومــة والعمــل التشــاركي( بــني 
عامــي 1975 و2015، بينمــا لــم يطــرأ عــىل املســتوى العاملــي 
لــإدارة النزيهــة خــالل تلــك الفــرتة ســوى تغيــريات طفيفــة.

الحكومة التمثيلية
نصــادف اتجاهــات إيجابيــة يف جميــع األبعــاد الفرعيــة 
ــرتاع  ــق االق ــة وح ــات النظيف ــة )االنتخاب ــة التمثيلي للحكوم
ــة( ويف  ــة املنتخب ــرة والحكوم ــية الح ــزاب السياس ــام واألح الع
ــات  ــت االنتخاب ــام 1975، أصبح ــذ ع ــق. ومن ــع املناط جمي
أكثــر شــيوعاً ونظافــة أيضــاً )أي بتزويــر وتالعــب ومخالفــات 
ــت األحــزاب السياســية تواجــه حواجــز  ــة أقــل(، وبات انتخابي
أقــل يف تنظيــم االنتخابــات واملشــاركة فيهــا، عــىل الرغــم مــن 
وجــود تفــاوت حــاد بــني منطقــة وأخــرى. وبصــورة عامــة، 
تحظــى مناطــق أمريــكا الشــمالية وأوروبــا وأمريــكا الالتينيــة 
ــا  ــدان أفريقي ــن بل ــالً م ــر تمثي ــات أكث ــي بحكوم والكاريب
وآســيا واملحيــط الهــادئ والــرق األوســط وإيــران. ويف كثــري 
مــن البلــدان، يتميــز الحكــم الســيايس بمؤسســات ديمقراطيــة 
ــاتها  ــرية يف ممارس ــور كب ــه قص ــن أوج ــي م ــمية تعان رس
ــة  ــرية تحســني نوعي ــدان كث ــة. ومــا زال بوســع بل الديمقراطي

ــة. ــزاب املعارض ــة أح ــات ومعامل االنتخاب

مالحظــة: يظهــر الشــكل عــدد ونســبة البلــدان التــي تعتــرب ديمقراطيــات انتخابيــة بــني عامــي 1975 و2016. وتتأثــر هــذه النســبة بحقيقــة نشــوء مزيــد مــن البلــدان املســتقلة يف تلــك الفــرتة. وقــد اســتقيت أرقــام الســكان املســتخدمة 
يف حســاب نســبة ســكان العالــم الذيــن يعيشــون يف ديمقراطيــات انتخابيــة مــن مــؤرشات التنميــة العامليــة ومــؤرشات مؤسســة غابماينــدر.

املصدر: سكاننغ، إس-إي، جرينغ، جي وبارتوسيفيشيوس، إتش، ‘فهرس معجمي للديمقراطية االنتخابية ]مؤرش االنتخابات التنافسية[’، دراسات سياسية مقارنة، 12/48 )2015(، ص 1525-1491.

نسبة سكان العالم الذين يعيشون يف ديمقراطيات انتخابيةنسبة الديمقراطيات االنتخابيةعدد الديمقراطيات االنتخابية
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الشكل 1-1

عدد ونسبة الديمقراطيات االنتخابية يف العالم ونسبة سكان العالم الذين يعيشون يف ديمقراطيات انتخابية، 1975 - 2016
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وتســتويف بلــدان أوروبــا وأمريــكا الشــمالية وأمريــكا الالتينيــة 
والكاريبــي عمومــاً، معايــري الحكومــة التمثيليــة بدرجــة أعــىل 
مــن بلــدان الــرق األوســط وإيــران وأفريقيــا وآســيا واملحيــط 
ــرق  ــدان ال ــن بل ــه م ــأس ب ــدداً ال ب ــني أن ع ــادئ. ويف ح اله
ــات  ــا انتخاب ــرى فيه ــات ال تج ــن ملكي ــارة ع ــط عب األوس
ــة  ــة هجين ــرية ذات أنظم ــدان كث ــاك بل ــزاب، هن ــددة األح متع
يف أفريقيــا وآســيا واملحيــط الهــادئ. وتســتويف هــذه األنظمــة 
ــات  ــة انتخاب ــىل هيئ ــة ع ــة التمثيلي ــمية للحكوم ــري الرس املعاي
ــة  ــرية يف النزاه ــاكل كب ــل مش ــا يف ظ ــزاب، وإنم ــددة األح متع
االنتخابيــة وظــروف عمــل وســائل اإلعــالم وأحــزاب املعارضــة 
ــيزمان 2015؛  ــر تش ــة )انظ ــل الحكوم ــىل عم ــة ع أو الرقاب

ــالً(. ــس 2015 مث نوري

ــل  ــي مث ــة والكاريب ــكا الالتيني ــدان أمري ــض بل ــه بع تواج
فنزويــال مشــاكل مشــابهة. ومــع ذلــك، شــهدت هــذه املنطقــة 
ــرتاع  ــات االق ــد ب ــام 1975. فق ــذ ع ــي من ــري إيجاب ــرب تغي أك
العــام العــرف الرســمي يف جميــع بلدانهــا، وتجــري جميعهــا 
تقريبــاً انتخابــات متعــددة األحــزاب، مــع بقــاء كوبا االســتثناء 
الوحيــد الدائــم. أمــا ســوء املمارســات االنتخابيــة فقــد شــهد 
انخفاضــاً، وازدادت حريــات األحــزاب السياســية. ولكــن 
التحســينات توقفــت يف منتصــف تســعينيات القــرن العريــن، 
ــدان  ــي والبل ــط اإلقليم ــني املتوس ــوظ ب ــاوت ملح ــاك تف وهن

ــواي. ــييل وأوروغ ــل ش ــة، مث ــل أداًء يف املنطق األفض

ــدان التــي حــدث فيهــا أكــرب تراجــع يف الحكومــة  تشــمل البل
ــدي  ــش وبورون ــن بنغالدي ــام 2005 كالً م ــذ ع ــة من التمثيلي
ــو  ــة الكونغ ــوال وجمهوري ــا أنغ ــا. أم ــد وتركي ــوريا وتايلن وس
الديمقراطيــة وغينيــا وهايتــي وقريغيزســتان وميانمــار ونيبــال 
ــا والســودان وتونــس، فقــد شــهدت أكــرب قــدر مــن  ونيجريي
ــاالت ذات  ــن الح ــرتب أي م ــك، ال تق ــع ذل ــينات. وم التحس
التحســينات الكبــرية منــذ عــام 2005 مــن مســتوى الحــاالت 
األفضــل أداء، مثــل فرنســا وأوروغــواي. وقــد عرفــت ميانمــار 
مؤخــراً تحــرراً كبــرياً وانفتاحــاً ديمقراطيــاً ملحوظــاً، إال أنّهــا 
ــداث  ــني ويف أح ــجيل الناخب ــاكل يف تس ــه مش ــزال تواج ال ت
ــات فيهــا بجــودة  ــي تتصــف االنتخاب العنــف. ويف أنغــوال، الت
ــرب  ــدالع الح ــياق ان ــينات يف س ــل التحس ــي تأوي ــل، ينبغ أق
ــام  ــى ع ــت حت ــي تأجل ــات الت ــام 1992 واالنتخاب ــة ع األهلي

.2008

الحقوق األساسية
ــام  ــذ ع ــاً من ــاً عاملي ــية تقدم ــوق األساس ــب الحق ــهد جان ش
1975 يف جميــع أبعــاده الفرعيــة: الوصــول إىل العدالــة 
ــكل  ــاواة )الش ــة واملس ــوق االجتماعي ــة والحق ــات املدني والحري
1-2(. وتتخــذ تطــورات الحقــوق االجتماعيــة واملســاواة 
ــول إىل  ــاه الوص ــل اتج ــا انتق ــاً، بينم ــاً إيجابي ــاً خطي اتجاه
ــي  ــن تدريج ــن تحس ــة م ــات املدني ــق الحري ــة وتحقي العدال
ــن  ــرى م ــرتة أخ ــام 1990، وإىل ف ــوايل ع ــاد ح ــدم ح إىل تق

ــم اســتقرار نســبي بعــد عــام 2005.  التحســن التدريجــي، ث
ومــع ذلــك، ال بــد أن صنــاع السياســات عــىل درايــة بانحــدار 

ــي 2010 و2015. ــني عام ــاً ب ــة عاملي ــات املدني الحري

ــا أداء  ــمالية وأوروب ــكا الش ــرت أمري ــت، أظه ــرور الوق وبم
ــي،  ــة والكاريب ــكا الالتيني ــا وأمري ــن أفريقي ــاً م ــل عموم أفض
ــب  ــران مكاس ــط وإي ــرق األوس ــة ال ــرزت منطق ــا أح بينم
قليلــة يف هــذا البعــد. ولكــن معظــم املناطــق تميــزت باتجاهات 
إيجابيــة منــذ عــام 1975، مــع ظهــور التغــري اإليجابــي األكــرب 
ــو االقتصــادي  ــد أدى النم ــي. فق ــة والكاريب ــكا الالتيني يف أمري
وسياســات إعــادة التوزيــع يف بلــدان عــدة يف أمريــكا الالتينيــة 
والكاريبــي إىل أثــر إيجابــي عــىل اســتيفاء الحقــوق االجتماعيــة 
واملســاواة )أوســويك وتســونتا 2014(. كمــا أدى انتهــاء 
الحــروب األهليــة يف أمريــكا الوســطى )الســلفادور وغواتيمــاال 
ــر  ــريو( إىل أث ــا وب ــز )كولومبي ــة األندي ــوا( ومنطق ونيكاراغ
إيجابــي أيضــاً عــىل الوصــول إىل العدالــة والحريــات املدنيــة. 
ــن  ــرى م ــواع أخ ــة أن ــذه املنطق ــرر يف ه ــظ، تتك ــوء الح ولس
ــدن  ــم امل ــدرات وجرائ ــب املخ ــة بتهري ــف املتصل ــداث العن أح

ــدة 2014(. ــم املتح )األم

شــهدت بلــدان عديــدة تراجعــاً كبــرياً يف بعــد الحقــوق 
ــا  ــدي وموريتاني ــا بورون ــام 2005، ومنه ــذ ع ــية من األساس
ــدان  ــذه البل ــرت ه ــن. وم ــا واليم ــا وأوكراني ــد وتركي وتايلن
برصاعــات سياســية عنيفــة بشــكل محــاوالت انقالبيــة واعتــداء 
عــىل أعضــاء املعارضــة وحــروب أهليــة. وتعــد ليبيــا وميانمــار 
ونيبــال ورسي النــكا وتونــس مــن بــني الحــاالت التــي حققــت 
مكاســب رئيســية. وعــىل الرغــم مــن أن ســقوط نظــام معمــر 
ــة،  ــات املدني ــن الحري ــى إىل تحس ــام 2010 أف ــذايف يف ع الق
غــري أن الحــرب األهليــة الدائــرة حاليــاً يف ليبيــا تدفــع البــالد 
يف االتجــاه املعاكــس )هيومــن رايتــس ووتــش 2017(. وبــات 
ــر  ــة أكث ــر شــيوعاً أن تســتخدم الحكومــات أســاليب قمعي أكث
ــو 2016؛  ــموالً )بريمي ــاً وش ــل عنف ــتهدافاً وأق ــة واس انتقائي
ــىل  ــدم ع ــذي يق ــع ال ــك التري ــمل ذل ــيدلر 2013(. ويش ش
ــه  ــام، ولكن ــح الع ــه مــروع وغــري مــؤذ ويصــب يف الصال أن
يســتخدم إلســكات األصــوات االنتقاديــة تدريجيــاً، ولتقويــض 
ــىل  ــام ع ــا وفيتن ــيا وتركي ــدث يف روس ــا ح ــة مثلم املعارض
ســبيل املثــال )تريســمان 2017(. وتمــارس انتهــاكات جســيمة 
لجميــع الحقــوق الديمقراطيــة تقريبــاً يف بعــض البلــدان مثــل 
ــا  ــة وإريرتي ــعبية الديمقراطي ــا الش ــة كوري ــا وجمهوري كوب

ــتان. ــودان وتركمانس ــعودية والس ــة الس ــة العربي واململك

يف أنحــاء أخــرى مــن العالــم، تنجــم املشــاكل املرتبطــة بحقوق 
ــوارد. ويف  ــح امل ــة وش ــاواة االجتماعي ــدم املس ــن ع ــان ع اإلنس
كثــري مــن البلــدان الناميــة، تفتقــر أعــداد كبــرية مــن الســكان 
ــان  ــة والضم ــة الصحي ــايس والرعاي ــم األس ــات التعلي إىل خدم
ــز  ــن التميي ــة م ــكال مختلف ــط أش ــن رب ــي. ويمك االجتماع
والفــوارق يف توزيــع املــوارد االقتصاديــة وغريهــا مــن املــوارد 
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بـــ ‘املواطنــة منخفضــة الكثافــة’ )حيــث تعجــز الدولــة عــن 
تطبيــق قوانينهــا وسياســاتها عىل جماعــات اجتماعيــة مختارة، 

ــي(. ــوع االجتماع ــة أو الن ــة أو الطبق ــاً للهوي ــز تبع تتمي

ــي  ــوع االجتماع ــاواة يف الن ــت املس ــام 1975، ارتفع ــذ ع ومن
ــن  ــاً م ــة وانطالق ــات متفاوت ــا برع ــق، إنم ــع املناط يف جمي
مســتويات مختلفــة. وقــد شــهدت أمريــكا الشــمالية وأوروبــا 
ــات مــا زالــت تعــرتض  ــة، رغــم وجــود عقب اتجاهــات إيجابي
ســبيل املســاواة يف النــوع االجتماعــي، وخصوصــاً عــىل 
ــد املســاواة يف األجــور والتمثيــل يف املناصــب القياديــة يف  صعي
القطاعــني الخــاص والعــام. وتشــري مــؤرشات الحالــة العامليــة 
للديمقراطيــة إىل أن الفجــوة يف درجــة املســاواة بالنــوع 
االجتماعــي أكثــر اتســاعاً يف منطقــة الــرق األوســط وإيــران، 
بينمــا توجــد فجــوات ومتســع لتحســينها يف املنطقتــني 

ــادئ. ــط اله ــيا واملحي ــا، وآس ــني: أفريقي األخري

ويرصــد مــؤرشان مــن املــؤرشات املســتخدمة يف إنشــاء مــؤرش 
ــوع  ــاواة بالن ــاص باملس ــة الخ ــة للديمقراطي ــة العاملي الحال
االجتماعــي، التمثيــل النســائي يف الربملانــات ويف مجالــس 
ــل  ــط التمثي ــع متوســ ــد ارتفــ ــوايل. وق ــىل الت ــوزراء، ع ال
النســـائي العاملــي يف الربملانات من 7 باملئـــة تقريبـاً يف 1975 
إىل 15 باملئــة يف 2015، بينمــا ارتفعــت حصــة النســاء يف 
ــرن  ــات الق ــر ثمانيني ــة يف أواخ ــن 5 باملئ ــوزراء م ــس ال مجال
العريــن إىل 14 باملئــة يف 2015. وبالتــايل، تحقــق تقــدم 
نســبي، ولكــن النســاء مــا زلــن بعيــدات عــن التمتــع بالتمثيــل 
ــق. ــى املطل ــوزراء باملعن ــس ال ــات ومجال ــاوي يف الربملان املتس

مراقبة عمل الحكومة
أظهــر البعــد املعنــي بمراقبــة عمــل الحكومــة )رصــد الربملانات 
ــرياً  ــناً كب ــالم( تحس ــة اإلع ــاء ونزاه ــتقالل القض ــة واس الفعال
ــدو، إذ  ــا يب ــىل م ــف ع ــدم توق ــن التق ــام 1975. ولك ــذ ع من
ــدان يف هــذا املــؤرش مســتويات متشــابهة  ســجلت معظــم البل
يف عامــي 2005 و2015. وتظهــر اختالفــات ملحوظــة يف مــدى 
ــد  ــع إىل ح ــة، وتتب ــق مختلف ــة يف مناط ــك املراقب ــة تل ممارس

كبــري أنماطــاً شــبيهة بأنمــاط الحكومــة التمثيليــة.

أمــا املحــاوالت املاكــرة لتقويــض الديمقراطيــة، بتقييــد 
والربملــان،  واإلعــالم  املحاكــم  واســتقاللية  ســلطات 
وكثــرياً  املناطــق.  جميــع  يف  االنتشــار  واســعة  فهــي 
مــا يجــري التــذرع بالكفــاءة واملصلحــة الوطنيــة إىل 
ــلطة  ــات الس ــادة صالحي ــورة لزي ــدات املتص ــب التهدي جان
التنفيذيــة عــىل حســاب الصالحيــات الربملانيــة. ومــن 
ــكات  ــلطة وإس ــز الس ــتخدمة يف تركي ــائل املس ــر الوس أكث
ــهري  ــني التش ــتخدام قوان ــاءة اس ــة: إس ــوات االنتقادي األص
ــق  ــة الوثائ ــىل إتاح ــة ع ــود صارم ــرض قي ــب، وف والرضائ
غــري  والتعيينــات  للجمهــور،  والسياســية  اإلداريــة 
ــني  ــالم واملوظف ــس اإلع ــاء مجال ــاة وأعض ــة للقض الحيادي
ــاواي 2003(. ــريغ 2017؛ أوت ــوك وغنزب ــني )ه العمومي

ــري  ــرب تغ ــالم أك ــائل اإلع ــة وس ــهدت نزاه ــا، ش يف أفريقي
إيجابــي، تالهــا مــؤرش برملانــات أكثــر فعاليــة. أمــا 
ــري  ــات إىل تغ ــري البيان ــاء، فتش ــتقالل القض ــتوى اس مس
ــائل  ــات ووس ــع أن الربملان ــد. وم ــذا الصعي ــىل ه ــف ع طفي
اإلعــالم عــىل وجــه الخصــوص، تراقــب حاليــاً عمــل 
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مالحظة: تحدد النطاقات املظللة حول الخطوط حدود الثقة بالتقديرات وتبلغ 68 باملئة.

املصدر: مؤرشات الحالة العاملية للديمقراطية لعام 2017 )مؤرش الوصول إىل العدالة ومؤرش الحريات املدنية ومؤرش الحقوق االجتماعية واملساواة(.

الوصول إىل العدالة الحريات املدنية
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 الحقوق االجتماعية واملساواة

الشكل 2-1

 الوصول إىل العدالة والحريات املدنية والحقوق االجتماعية: اتجاهات عاملية، 2015-1975

الف�صل 1 
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احلـالة العــاملية للدميقراطية 2017

الحكومــات اإلفريقيــة أكثــر مــن املــايض، فــإن األداء 
قياســاً  الســمات منخفــض نســبياً  الوســطي يف هــذه 
والدنمــارك  كنــدا  يف  رســوخاً  األكثــر  بالديمقراطيــات 

ــدة. ــة املتح واململك

ولتوضيــح االختالفــات اإلقليميــة، فــإن مراقبــة عمــل الحكومــة 
ــا يف  ــتاريكا منه ــيا، ويف كوس ــا يف روس ــد منه ــويد أش يف الس
ــا يف  ــان منه ــا، ويف الياب ــا يف إثيوبي ــا منه ــال، ويف غان فنزوي
الصــني. وقــد شــهدت كل مــن بورونــدي واإلكــوادور ومقدونيــا 
ونيكاراغــوا وتايلنــد وتركيــا تراجعــاً كبــرياً يف هــذا البعــد منــذ 
ــا  ــتان وليبي ــن قريغيزس ــرزت كل م ــا أح ــام 2005، بينم ع

ــاً. ــس تقدم ــو وتون ــال وتوغ ــار ونيب وميانم

اإلدارة النزيهة
يظهــر املتوســط العاملــي لبعــد اإلدارة النزيهــة )الــذي يغطــي 
ــود  ــدم وج ــني( ع ــح للقوان ــق الواض ــاد والتطبي ــاب الفس غي
ــر،  ــى آخ ــي 1975 و2015. وبمعن ــني عام ــرية ب ــريات كب تغي
مــا زال الفســاد والتطبيــق الواضــح للقوانــني يمثــالن مشــكلة 
كبــرية اليــوم مثلمــا كانــت عليــه الحــال يف عــام 1975. ويشــري 
ــية  ــلطة السياس ــول إىل الس ــبل الوص ــري س ــك إىل أن تغي ذل
ــم  ــب تصمي ــمياً بحس ــات رس ــواع الحري ــف أن ــرتام مختل واح
النظــام الدســتوري، أســهل، عــىل املــدى القصــري عــىل األقــل، 
مــن تنفيــذ ســيادة القانــون يف اإلدارة العامــة )انظــر ماتــزوكا 
ــد  ــك إىل ح ــر ذل ــد يف ــكاننغ 2013(. وق ــر وس 2010؛ مول
ــن  ــري م ــة يف كث ــاه الديمقراطي ــوظ تج ــا امللح ــدم الرض ــا ع م

ــام 1975. ــد ع ــئة بع ــة الناش ــات االنتخابي الديمقراطي

الالتينيــة  أمريــكا  ومنــذ عــام 1975، شــهدت منطقــة 
ــى  ــة حت ــرياً يف اإلدارة النزيه ــناً كب ــا تحس ــي وحده والكاريب
تســعينيات القــرن العريــن، مــع ابتعــاد البلــدان عــن 
ــد  ــاً بع ــا تراجع ــهدت أوروب ــا ش ــتبدادية. كم ــة االس األنظم
انهيــار األنظمــة الشــيوعية. ويرتبــط ذلــك بوجــود املحســوبية 
ــادات  ــن االقتص ــال م ــات االنتق ــالل عملي ــاد خ ــادة الفس وزي
ــرت  ــد أظه ــز 2006(. وق ــوق )هومل ــاد الس ــة إىل اقتص املوجه
دراســات )مثــل هوملــربغ وروثشــتاين ونصرييتــويس 2009( أن 
هنــاك اختالفــاً عامليــاً ملحوظــاً يف نزاهــة اإلدارات العامــة، وأن 

ــة. ــت قائم ــا زال ــدة م ــة والفاس ــري الفعال ــات غ املؤسس

وحققــت كوت دوفــوار والغابــون وغينيــا والتفيا وقريغيزســتان 
ــة  ــرياً يف مكافح ــاً كب ــس تقدم ــكا وتون ــا ورسي الن ونيجريي
ــاً  ــفافية ووضوح ــر ش ــون أكث ــق للقان ــان تطبي ــاد وضم الفس
منــذ عــام 2005. ويف غينيــا، بذلــت إدارة كونــدي )منــذ عــام 
ــة  ــادة ملكافح ــاوالت ج ــارض( مح ــت الح ــى الوق 2010 حت
ــات  ــن اإلصالح ــا م ــتفيد التفي ــوء اإلدارة. وتس ــن س ــود م عق
ــادي  ــاون االقتص ــة التع ــاد )منظم ــة الفس ــرية يف مكافح األخ
ــري يف  ــع كب ــن تراج ــدة م ــدان ع ــت بل ــة 2015أ(. وعان والتنمي

هــذا البعــد، ومنهــا هنغاريــا ومدغشــقر وموريتانيــا وســوريا 
وتركيــا وفنزويــال. وكثــرياً مــا تتأثــر الحــاالت الســلبية بالنــزاع 
ــة  ــلطة مركزي ــرض س ــة لف ــاوالت الحكومي ــف أو املح العني

ــة. ــري ديمقراطي ــة غ بطريق

العمل التشاركي
أحــرزت فــرص العمــل التشــاركي )وتحقيقــه( تقدمــاً بصــورة 
ــاركة  ــة ملش ــة األربع ــاد الفرعي ــر يف األبع ــا يظه ــة، كم عام
املواطــن. ويعكــس االرتفــاع العاملــي يف قــدرة األطــراف الفاعلــة 
ــود عــىل  يف املجتمــع املدنــي عــىل املشــاركة حقيقــة رفــع القي
ــات  ــى الجماع ــم. وتحظ ــي يف التنظي ــع املدن ــوق املجتم حق
املســتقلة حاليــاً بظــروف عمــل أفضــل عمومــاً مــن الســابق، 
رغــم أن بعــض البلــدان مــا زالــت تفــرض قيــوداً )أو تزيدهــا( 
ــي  ــاع العامل ــود االرتف ــي. ويع ــع املدن ــات املجتم ــىل مؤسس ع
ــتبدال  ــة إىل اس ــات الوطني ــة يف االنتخاب ــاركة االنتخابي يف املش
النظــم غــري االنتخابيــة بنظــم انتخابيــة بصــورة رئيســية. ويف 
الوقــت ذاتــه، شــهدت بلــدان عــدة ذات تقاليــد أقــدم عهــداً يف 
ــال  ــدالت اإلقب ــاً يف مع ــة تراجع ــية والعادي ــات التنافس االنتخاب
ــات  ــر آلي ــف يف توف ــن طفي ــر تحس ــا ظه ــرتاع. كم ــىل االق ع
ــات  ــك اآللي ــري أن تل ــتخدامها. غ ــارشة واس ــة املب الديمقراطي
ــة مــن املناطــق. وارتفعــت  ــذة بالكامــل يف أي منطق غــري منف
ــة ارتفاعــاً  ــة حــرة وعادل فــرص املشــاركة يف انتخابــات محلي

ــة وأخــرى. ــني منطق ــاوت املســتويات ب ــرياً، رغــم تف كب

يف األنظمــة االســتبدادية ذات الســلطة املركزيــة غــري املنتخبــة أو 
ذات الحــزب الواحــد، يواجــه املواطنــون عمومــاً عوائــق أكثــر 
ويحظــون بفــرص أقــل للمشــاركة قياســاً باألنظمــة متعــددة 
ــائد  ــار الس ــت املعي ــي أصبح ــاً الت ــر انفتاح ــزاب واألكث األح
ــر  ــدان، كالجزائ ــض البل ــن بع ــم. ولك ــاء العال ــم أنح يف معظ
وأذربيجــان وبنغالديــش ومــرص وهنغاريــا وكازاخســتان 
وروســيا وتركيــا، شــهدت ‘انكماشــاً يف حيــز املجتمــع املدنــي’ 
طــوال األعــوام الـــعرة املاضيــة )التحالــف العاملــي مــن أجــل 

ــني 2016(. ــاركة املواطن مش

تظهــر اتجاهــات مشــاركة املجتمــع املدني منــذ عــام 1975 أن 
ــة: أوالً أمريــكا  جميــع املناطــق قــد شــهدت تحســينات متوالي
ــا  ــادئ، فأوروب ــط اله ــيا واملحي ــم آس ــي، ث ــة والكاريب الالتيني
ــل  ــا تواص ــاردة. وبينم ــرب الب ــاء الح ــد انته ــا بع وأفريقي
ــب دور  ــي لع ــع املدن ــية للمجتم ــة واملؤسس ــاركة التقليدي املش
حاســم، يســتخدم املواطنــون يف العالــم كذلــك أشــكاالً أخــرى 
ــب بشــكل فضفــاض  ــل التشــاركي، تســتند يف الغال مــن العم
إىل شــبكات غــري رســمية وحــركات مقاومــة مدنيــة، وتيرهــا 

ــريكي 2011(. ــة )ش ــي الحديث ــل االجتماع ــائل التواص وس

ومنــذ عــام 2005، ارتفعــت مشــاركة املجتمــع املدنــي 
ارتفاعــاً كبــرياً يف دول عــدة يف أفريقيــا ومنطقــة آســيا 
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ــار  ــا وميانم ــاج وليبريي ــاحل الع ــا س ــادئ، بينه ــط اله واملحي
ــدان  ــال وتونــس. ولكنهــا شــهدت تراجعــاً يف بعــض البل ونيب

ــد. ــا وتايلن ــا وتركي ــان ورصبي ــا وأذربيج ــل ألباني مث

ومنــذ عــام 1975، اتخــذ اإلقبــال عــىل االقــرتاع يف االنتخابــات 
الوطنيــة أنماطــاً متشــابهة يف أفريقيــا وآســيا واملحيــط الهــادئ 
ــاركة يف  ــادة املش ــود زي ــي. وتع ــة والكاريب ــكا الالتيني وأمري
األغلــب إىل إحــالل نظــم انتخابيــة محــل نظــم غــري انتخابيــة. 
ــات  ــا ديمقراطي ــت جميعه ــة ليس ــم االنتخابي ــا أن النظ وبم
ــري  ــرتاع ال تش ــىل االق ــال ع ــريات يف اإلقب ــإن التغ ــة، ف انتخابي
بالــرضورة إىل تقــدم أو تقهقــر. ففــي أوروبــا، شــهدت معدالت 
ــد  ــاً. وق ــة تراجع ــات الوطني ــرتاع يف االنتخاب ــىل االق ــال ع اإلقب
ــات راســخة،  ــازيل إىل حــد مــا ديمقراطي دفعــت باالتجــاه التن
بمــا يف ذلــك فرنســا وســويرا واململكــة املتحــدة، إذ انخفضــت 
ــود  ــوال العق ــة ط ــات الوطني ــة يف االنتخاب ــاركة االنتخابي املش
األربعــة األخــرية. وشــهدت املوجــة الثالثــة مــن الديمقراطيــات 
ــة  ــر رسع ــات أكث ــا تراجع ــط أوروب ــة يف رشق وس االنتخابي

ــىل  ــت ع ــني حافظ ــة، يف ح ــاركة االنتخابي ــتويات املش يف مس
ــكندنافية. ــدان االس ــع يف البل ــتواها املرتف مس

أمــا االتجــاه الســلبي األكثــر وضوحــاً، فقــد تمثــل يف 
االنخفــاض الكبــري نســبياً يف اإلقبــال عــىل االقــرتاع منــذ عــام 
ــا  ــان وغيني ــربص واليون ــش وق ــل بنغالدي ــدان مث 2005 يف بل
ــن  ــه تحس ــع يعوض ــذا الرتاج ــد أن ه ــدة. بي ــات املتح والوالي
ــرح  ــن بط ــذا التحس ــط ه ــا يرتب ــاً م ــرى. وغالب ــن أخ يف أماك
ــدث يف  ــا ح ــا، كم ــادة طرحه ــرة األوىل أو بإع ــات للم االنتخاب

ــال. ــار ونيب ــوال وميانم أنغ

ــات  ــتخدام( اآللي ــة )واس ــت إتاح ــام 1975، ارتفع ــذ ع ومن
ــتفتاءات  ــة واالس ــتفتاءات العام ــارشة كاالس ــة املب الديمقراطي
ــن  ــدأت م ــا ب ــق. لكنه ــاً يف كل املناط ــاً طفيف ــعبية ارتفاع الش
ــارزة  ــمة ب ــكل س ــت ال تش ــا زال ــداً، وم ــة ج ــتويات متدني مس
للديمقراطيــة يف أيــة منطقــة. وتمثــل آســيا املتوســط اإلقليمــي 
ــان  ــر آلتم ــىل )انظ ــي األع ــط اإلقليم ــا املتوس ــى وأوروب األدن
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مالحظة: تحدد النطاقات املظللة حول الخطوط حدود الثقة بالتقديرات التي تبلغ 68 باملئة.

املصدر: مؤرشات الحالة العاملية للديمقراطية 2017 )مؤرش الحكومة التمثيلية ومؤرش الحقوق األساسية ومؤرش مراقبة عمل الحكومة ومؤرش اإلدارة النزيهة(.

الشكل 3-1

 الحكومة التمثيلية والحقوق األساسية ومراقبة عمل الحكومة واإلدارة النزيهة: اتجاهات عاملية، 1975 - 2015

حكومة تمثيلية

مراقبة عمل الحكومة
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ا�صتك�صاف �صمود الدميقراطية
احلـالة العــاملية للدميقراطية 2017

ــا  ــر ليتواني ــتثناًء، إذ توف ــدان اس ــض البل ــكل بع 2016(. وتش
ونيوزيلنــدا ورومانيــا وســلوفينيا وســويرا وأوروغــواي 
وفنزويــال مثــل تلــك اآلليــات بدرجــة كبــرية مقارنــة بغريهــا 

ــبياً. ــرياً نس ــتخدمها كث وتس

ارتفعــت فرصــة مشــاركة املوطنــني يف انتخابــات حــرة وعادلــة 
ــي.  ــة والكاريب ــكا الالتيني ــا ويف أمري ــرياً يف أوروب ــاً كب ارتفاع
أمــا التقــدم يف آســيا واملحيــط الهــادئ، فقــد كان أبطــأ وأقــل 
ــع  ــران. وم ــط وإي ــرق األوس ــا وال ــك يف أفريقي ــة، وكذل أهمي
ذلــك، هنــاك اســتثناءات ال تجــري فيهــا االنتخابــات املحليــة أو 
تكــون أقــل حريــة ونزاهــة مــن االنتخابــات الوطنيــة إىل حــد 
كبــري، كمــا يف األرجنتــني والربازيــل والهنــد واملكســيك وجنــوب 
أفريقيــا )انظــر مثــالً بهرينــد ووايتهــد 2016(. ومــن أســباب 
ذلــك التحديــات الجغرافيــة أمــام تنظيــم االنتخابــات املحليــة، 
والتنــوع العرقــي للســكان، والتفاوتــات يف الحكــم الذاتــي دون 

املركــزي يف الــدول االتحاديــة. 

ــوال  ــاً ط ــة تقدم ــب الديمقراطي ــم جوان ــرزت معظ ــد أح لق
ــوم يف  ــة الي ــت الديمقراطي ــة، وأضح ــة املاضي ــود األربع العق
حــال صحيــة أفضــل ممــا يعتقــد كثــريون. وتظهــر االتجاهات 
ــة  ــاً للمؤسس ــة، وفق ــة للديمقراطي ــاد العريض ــة لألبع اإليجابي
الدوليــة للديمقراطيــة واالنتخابــات، يف جميــع مناطــق العالــم 
ــرة  ــوام الع ــوال األع ــة ط ــمت الديمقراطي ــية، واتس الرئيس
ــب  ــت مكاس ــود. وتحقق ــىل الصم ــرية ع ــدرة كب ــة بق املاضي

أكثــر مــن الخســائر عــىل املســتوى القطــري يف بعــض جوانــب 
الديمقراطيــة. ويف جوانــب أخــرى، وازنــت حــاالت التحســن إىل 

ــاً. ــهدت تراجع ــي ش ــة الت ــرية األمثل ــة كب درج

تتحــدى هــذه النتائــج وجهــة النظــر املتشــائمة التــي تــرى أن 
الديمقراطيــة هشــة للغايــة وآخــذة يف الرتاجــع عمومــاً. ولكــن 
ــة  ــب الديمقراطي ــن جوان ــري م ــأ يف كث ــل تباط ــدم باملجم التق
ــك  ــي ذل ــن. ويوح ــرن العري ــعينيات الق ــف تس ــذ منتص من
بــأن الحالــة العامليــة للديمقراطيــة يف الوقــت الراهــن تتصــف 
بتقلبــات عديمــة االتجــاه، فهنــاك انعطافــات صاعــدة ونازلــة 
يف بلــدان منفــردة، ولكــن ال توجــد اتجاهــات عريضــة للرتاجــع 
أو التقــدم يف الديمقراطيــة. وتمثــل التقلبــات عديمــة االتجــاه يف 
حــد ذاتهــا اتجاهــاً: وهــو اســتمرارية الديمقراطيــة عنــد أعــىل 
ــة  ــات الراهن ــم. ومــع أخــذ التحدي ــخ العال مســتوياتها يف تاري
ــة  ــري إىل غلب ــتمرارية تش ــذه االس ــإن ه ــار، ف ــني االعتب بع
الديمقراطيــة يف أبســط أوجــه تنافســها مــع الدكتاتوريــة. مــع 
ــة، ال  ــة أمــام الديمقراطي ــك، وكمــا تشــري التحديــات الراهن ذل
ــىل  ــه. وع ــلماً ب ــراً مس ــذا أم ــم ه ــام الحك ــار نظ ــي اعتب ينبغ
ــب  ــي والنخ ــع املدن ــات املجتم ــني ومؤسس ــني العادي املواطن
ــذود  ــة وال ــوة للديمقراطي ــل يف  الدع ــة العم ــية مواصل السياس

عنهــا والنهــوض بهــا.
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امل�ؤ�س�سة الدولية للدميقراطية واالنتخابات

تتصــف الديمقراطيــة، فضــالً عــن قيمتهــا املتأصلــة، بمنفعتهــا الجوهريــة الدائمــة يف تحقيــق التنميــة والســالم )ســني 1999أ، 
ــات، والتدفــق  ــح واألفضلي ــري عــن املصال ــايل التعب ــني، وتعــزز بالت ــؤ بــني أصــوات املواطن 1999ب(. فهــي تنــص عــىل التكاف
الحــر للمعلومــات، وهمــا عنــرصان رئيســيان يف التنميــة. ويضمــن الشــمول اســتدامة العقــد االجتماعــي يف البلــدان؛ فاملشــاركة 
يف الحكــم تســاندها معنويــاً حمايــة الحقــوق األساســية. وقــد ارتقــت ممارســة السياســات العامــة يف املنظمــات الدوليــة، فباتــت 
تــدرك رضورة الســعي إىل تحقيــق مجموعــة مــن األهــداف معــاً بصــورة متزامنــة، كالتنميــة والنمــو ومنــع النزاعــات وتوســيع 
ــه ‘صياغــة  ــذي يجــري مــن خالل ــاري ال املشــاركة والنزاهــة والتكافــؤ واالســتدامة. فالحكــم الديمقراطــي يوفــر اإلطــار املعي

وتنفيــذ’ سياســات تتنــاول تلــك املســائل )آرش وآخــرون 2016: 80(.

الفصل 2. صمود الديمقراطية
يف عالم متغري

ــري  ــات غ ــة إلدارة النزاع ــروف املواتي ــة الظ ــح الديمقراطي تتي
العنيفــة التــي يمكــن لهــا أن تصلــح بــني االنقســامات 
والخالفــات داخــل املجتمــع وأن تشــكل أســاس الســالم 
املســتدام. وقــد تكــون الحكومــات االســتبدادية ‘قابلــة للصمود’ 
وتضمــن فــرتات طويلــة مــن االســتقرار، وإنمــا عــىل حســاب 
حقــوق اإلنســان. وقــد ذهــب الباحثــون لســنوات طــوال إىل أن 
الديمقراطيــة تســهم عمومــاً يف تحقيــق الســالم الــدويل، وتــرى 
‘نظريــة الســالم الديمقراطــي’ أن األنظمــة الديمقراطيــة نــادراً 
ــة  ــاً، إن حــدث هــذا، مــع أنظمــة ديمقراطي مــا تخــوض حرب
أخــرى، ويمكنهــا أن تتيــح تحقيــق ‘ســالم ديمقراطــي’ داخيل: 
األنظمــة الديمقراطيــة أقــل عرضــة للحــرب األهليــة )غليدتــش 

ــل 2001(. ــيت وأوني ــر 1997؛ روس وهيغ

ــي  ــتدامة الت ــة املس ــداف التنمي ــن أه ــدف 16 م ــتند اله يس
وضعتهــا األمــم املتحــدة إىل فرضيــة ‘للحكــم أهميــة’: إذ ينــص 
ــع تكــون أساســية يف  أن املجتمعــات املســاملة والشــاملة للجمي
تحقيــق جميــع أهــداف التنميــة املســتدامة األخــرى. ويعكــس 
ــىل  ــتدامة ع ــة املس ــداف التنمي ــن أه ــدف 16 م ــجيع اله تش
ــة  ــة وخاضع ــات فعال ــاملة’ و ‘مؤسس ــلمية وش ــات س ‘مجتمع
للمســاءلة وشــاملة للجميــع’ فهمــاً مقبــوالً عــىل نحــو مشــرتك 
ــة  يجــد أن محصــالت الديمقراطيــة والســالم والتنميــة متداخل
ــاب  ــق مــن غي بطبيعتهــا، وأن »الهشاشــة« يف املجتمعــات تنبث
ــية  ــيلة مؤسس ــة وس ــرب الديمقراطي ــامل’. وتعت ــم الش الحك
ــم  ــهم الحك ــا، ويس ــة ومنعه ــات االجتماعي ــل النزاع ــة لح باقي
الديمقراطيــة بالتــايل يف تحقيــق الســالم، ممــا يســهل عمليــات 

ــراون 2003(. ــة )ب التنمي

وكمــا ورد أعــاله، تعــرف قابليــة الصمــود بأنهــا قــدرة النظــام 
ــدة  ــات املعق ــات واألزم ــع التحدي ــف م ــىل التكي ــي ع االجتماع
والنجــاة منهــا والتعــايف بعدهــا. فالنظــم االجتماعيــة القــادرة 
عــىل الصمــود تمتــاز باملرونــة )قــادرة عــىل امتصــاص 
اإلجهــاد أو الضغــط(، والقــدرة عــىل التغلــب عــىل التحديــات أو 
األزمــات )قــادرة عــىل التغــري اســتجابة لحالــة تشــكل ضغطــاً 
عــىل النظــام( واالبتــكار )قــادرة عــىل التغــري بطريقــة تواجــه 

ــة(. التحــدي أو األزمــة بكفــاءة أو فعالي

ما الذي يجعل الديمقراطية صامدة؟

املواطنون الصامدون: مجابهة مشاكل التمثيل وأخطاره

ــوي  ــي ق ــع مدن ــود مجتم ــني ووج ــاركة املواطن ــدي مش ترت
ــي  ــود. فف ــىل الصم ــة ع ــدرة الديمقراطي ــمة يف ق ــة حاس أهمي
أماكــن كثــرية، ‘تحمــي’ املمانعــة املدنيــة الشــعبية، بالعمــل مع 
ــة مــن خــالل التحــري  املجتمــع املدنــي واإلعــالم، الديمقراطي
ــوران 2016(.  ــس وهال ــارصة )فوك ــات واملن ــفافية املعلوم وش
فحيثمــا يكــون املواطنــون واملجتمــع املدنــي نشــطاء وقادريــن 
ــع،  ــل املجتم ــربى داخ ــامات الك ــر االنقس ــم وج ــىل التنظي ع
ــة  ــل أرجحي ــة، تق ــة أو العرقي ــامات الديني ــا االنقس ــا فيه بم
انــدالع عنــف اجتماعــي مدمــر. فوجــود مجتمــع مدنــي متــني 
ــى  ــي، ويرع ــم اجتماع ــة وتالح ــة كامن ــق ثق ــىل خل ــاعد ع يس
ــة  ــاء الديمقراطي ــمح ببق ــا يس ــالف بم ــس والخ ــدوره التناف ب

ــكي 2010(. ــيما وبوبوفس ــات )تش ــت الضغوط ــة تح قوي

ــا  ــاً، فإنه ــاً وثيق ــة التزام ــون بالديمقراطي ــزم املواطن إذا الت
ســتبقى مثــالً أعــىل دائمــاً وأساســياً )نوريــس 2011(. ويبــدأ 
تحســني قــدرة الديمقراطيــة عــىل الصمــود ببنــاء أو اســتعادة 
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ا�صتك�صاف �صمود الدميقراطية
احلـالة العــاملية للدميقراطية 2017
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ثقــة املواطــن يف نجــاح العمــل الســيايس الديمقراطــي والدفــاع 
عنــه، بمــا يشــمل الــذود عنــه أمــام القوميــة االســتبدادية.

وال بــد مــن حمايــة حقــوق املواطنــني يف حشــد اآلراء واالحتجاج 
ــا يف  ــة، بم ــن واملقاوم ــات والتدوي ــن الجمعي ــع وتكوي والتجم
ــأن  ــة ب ــة املكلف ــلطات القضائي ــطة الس ــا بواس ــك حمايته ذل
ــوق  ــة الحق ــة، صيان ــة العملي ــق املمارس ــن طري ــن، ع تضم
ــة.  ــات العام ــق والبيان ــاتري واملواثي ــا الدس ــص عليه ــي تن الت
فالحقــوق تكتســب متــى مــا اســتطاع املواطنــون املطالبــة بهــا 
وحمايتهــا: فعليهــم أن يعرفــوا حقوقهــم أوالً قبــل أن يترصفــوا 
بموجبهــا. وال بــد مــن صيانــة حريــة التعبــري وحريــة التجمــع 
ــعي  ــع س ــب أن يخض ــلمياً. ويج ــم س ــىل التنظي ــدرة ع والق
ــن  ــة تكوي ــة حري ــع ممارس ــوق أو من ــد الحق ــة يف تقيي الدول
الجمعيــات إىل رقابــة املجتمــع املدنــي وشــجبه عــىل املســتوى 

ــدويل. ال

ويبقــى تجديــد حالــة املجتمــع املدنــي عامــالً مهمــاً للصمــود 
الديمقراطــي عىل املــدى الطويــل. فمنــع االنحســار الديمقراطي 
ــة  ــات فاعل ــود ومؤسس ــالً للصم ــاً قاب ــاً مدني ــب مجتمع يتطل
ــه.  ــن أجل ــال م ــاً االستبس ــرار، وأحيان ــاذ الق ــىل اتخ ــادرة ع ق
وتتطلــب الديمقراطيــة القــادرة عــىل الصمــود التــزام املواطنني 

ــاً. كمــا أن صــون  بتحقيــق تــوازن املؤسســات القويــة ظاهري
ــي،  ــع املدن ــاركة املجتم ــيط مش ــب تنش ــة يتطل الديمقراطي
ــوى  ــل الق ــطون مقاب ــن ينش ــون الذي ــن املواطن ــث يتمك بحي

النافــذة مــن ضمــان الرقابــة الشــعبية عــىل الحكــم.

تشــكل حمايــة حقــوق األقليــات ورفــع مكانــة الفئات املهمشــة 
جوانــب أساســية يف نجــاح الديمقراطيــة عــىل املــدى الطويــل. 
ــوك  ــري والصك ــات إىل املعاي ــوق األقلي ــة حق ــع حماي وتخض
ــال،  ــبيل املث ــىل س ــية. وع ــان األساس ــوق اإلنس ــة لحق العاملي
وضعــت منظمــة العمــل الدوليــة معايــري وأسســاً للممارســات 
ــني،  ــكان األصلي ــوق الس ــوارد وبحق ــة بامل ــليمة املتعلق الس
ــاب  ــم الخط ــي خض ــدداً. فف ــا مج ــد عليه ــتحق التأكي وتس
ــة إىل  ــة ماس ــة حاج ــدة، ثم ــة املتزاي ــة القومي ــاد ذي النزع الح

ــا. ــات وحمايته ــوق األقلي ــد حق ــات لرص ــع آلي وض

املؤسسات الصامدة

إن التحــول إىل نظــام املؤسســات وشــيوع ضوابــط وتوازنــات 
ــن  ــرع م ــة أي ف ــال هيمن ــن احتم ــل م ــددة يقل ــة متع رقابي
فــروع الحكــم أو جهــة فاعلــة عــىل الديمقراطيــة هيمنــة كاملة. 
ــتقلة،  ــادرة واملس ــم الق ــة الحك ــات ذاتي ــتطيع املؤسس وتس
كالربملانــات والســلطات القضائيــة واملدعــني العامــني، اللجــوء 

مخطط ‘الديمقراطية تحت الضغط: استجابات صامدة’

الف�صل 2 
�صمود الدميقراطية يف عامل متغري



11

امل�ؤ�س�سة الدولية للدميقراطية واالنتخابات

ــة،  ــك الهيمن ــل تل ــع مث ــة ملن ــات الرقابي ــط والتوازن إىل الضواب
والتحــري عــن النخــب السياســية الفاســدة ‘التــي تفتــش عــن 
ــة أو  ــري أخالقي ــات غ ــع مؤسس ــل م ــا تعم ــاً م ــع’ وغالب الري

ــا. ــا ومعاقبته ــة، ومقاضاته ــب اقتصادي نخ

وتشــكل ســيادة القانــون وإمكانيــة اللجــوء إىل القضــاء 
والنظــام القضائــي القــوي واملســتقل والقــادر والكفــؤ عنــارص 
شــديدة األهميــة يف تحقيــق ديمقراطيــة صامــدة. وهنــاك عامل 
ــلحة  ــوات املس ــىل الق ــة ع ــة الديمقراطي ــل يف الرقاب ــم يتمث مه
والقطاعــات األمنيــة، وإضفــاء الطابــع املهنــي عليهــا، ووضعها 

تحــت الرقابــة املدنيــة للســلطات املنتخبــة ديمقراطيــاً.

تكييــف  يف  تســاعد  أن  االنتخابيــة  للعمليــات  ويمكــن 
إدارة  الوقــت. فلجهــات  الديمقراطيــة وتعزيزهــا بمــرور 
االنتخابــات املهنيــة وذاتيــة الحكــم واملســتقلة أهميــة حاســمة، 
إذ ينطــوي تفويضهــا عــىل حمايــة مصداقيــة اإلجــراءات 

املتبعــة يف العمليــة الديمقراطيــة.

ــادرة عــىل الصمــود ألوجــه عــدم  ــات الق تتصــدى الديمقراطي
ــعور  ــع إىل الش ــي تدف ــة الت ــة واالجتماعي ــاواة االقتصادي املس
باإلحبــاط وتتســبب بأحــداث عنــف وتجييــش للمشــاعر 
العرقيــة. وللحــد مــن عــدم املســاواة، البــد مــن توجيــه اهتمــام 
متجــدد لتوفــري الخدمــات املحليــة الرضوريــة كامليــاه النظيفــة 
ــة  ــم وإتاح ــة والتعلي ــة الصحي ــي والرعاي ــرصف الصح وال
ــية  ــة وسياس ــز انتخابي ــن حواف ــد م ــاء. والب ــوء إىل القض اللج
واضحــة، وزيــادة قــدرات إدارات الحكــم املحليــة عــىل تقديــم 
ــة  ــر البنيوي ــن املخاط ــد م ــية للح ــات األساس ــذه الخدم ه

ــة. ــدد الديمقراطي ــي ته ــاواة الت ــدم املس ــة بع املتصل

وتتطلــب مكافحــة توظيــف النفــوذ املــايل يف العمــل الســيايس 
وضــع منهجيــات شــاملة تراعــي النزاهــة وتعمــل عــىل تحويــل 
ثقافــة العمــل الســيايس مــن اإلثــراء الشــخيص والتفتيــش عــن 
الريــع إىل الخدمــة العامــة وبنــاء الثقــة. وال بــد مــن شــبكات 
ــد  ــة وتوطي ــوالت الثقافي ــق التح ــاملة لتحقي ــات ش ومنهجي
ــل هــذه  ــن املؤسســية. وعــىل مث اســتقاللية الضوابــط واملوازي
ــيل  ــن املح ــىل الصعيدي ــل ع ــبكات أن تعم ــات والش املنهجي
ــادل  ــة وتب ــري املروع ــبكات غ ــل الش ــم عم ــي لفه والعامل
ــادل  ــالل تب ــن خ ــا م ــفها ومواجهته ــا وكش ــات عنه املعلوم
املعلومــات اإلقليمــي واالرتبــاط الوثيــق بــني الجهــات الفاعلة يف 
الدولــة واملؤسســات املجتمعيــة، ومــن خــالل تقييمــات قائمــة 
عــىل الســوق للظــروف املحليــة التــي تســتغلها لشــبكات غــري 

ــة. ــرتاق الحكوم ــة الخ مروع

تصميم الصمود

ــم  ــة تصمي ــات إىل إمكاني ــؤون املؤسس ــون يف ش ــب الباحث يذه
مجموعــة مــن القواعــد، أو املؤسســات، لهندســة نتائــج 
معينــة منشــودة يف األنظمــة الديمقراطيــة، كالشــمول أو 
التمثيــل الحقيقــي أو املحاســبة. وتفــرتض منهجيــة ‘الهندســة 

النظــام  كتصميــم  االعتبــارات  بعــض  أن  الدســتورية’ 
ــدود  ــني الح ــام االنتخابــي أو تعي ــم النظ ــايس وتصمي الرئ
ــة(  ــة االتحادي ــا يف األنظم ــزي )كم ــم الالمرك ــة والحك الداخلي
ــة  ــة الديمقراطي ــودة يف األنظم ــة منش ــالت معين ــد محص توط

)كاالســتقرار أو الشــمول أو السياســة العرقيــة(.

ــود يف  ــذه موج ــر ه ــة النظ ــع لوجه ــق األوس ــل التطبي ولع
ــاء  ــب انتق ــي تتطل ــي، الت ــام االنتخاب ــم النظ ــات تصمي أدبي
ــق يف  ــم دقي ــىل تقيي ــاًء ع ــا، بن ــد م ــي لبل ــام االنتخاب النظ
ــاواة يف  ــمول واملس ــبة والش ــداف كاملحاس ــروف أله ــوء الظ ض
النــوع االجتماعــي )نوريــس 2004(. ويــدور جــدل واســع يف 
ــي إىل  ــي تف ــات الت ــواع املؤسس ــأن أن ــة بش ــات العلمي األدبي

ــدة. ــات صام ديمقراطي

االنتخابــات واألمــن  لنزاهــة  املتواصــل  التعزيــز  يشــكل 
املتصــل باالنتخابــات أهميــة بالغــة. وال بــد مــن بــذل جهــود 
ــورة  ــة بص ــدورة االنتخابي ــب ال ــع جوان ــني جمي ــرب لتحس أك
ــادل  ــح وع ــي واض ــار قانون ــود إط ــان وج ــدءاً بضم ــرب، ب أك
ــن  ــة أم ــرتاع وحماي ــز االق ــن يف مراك ــري األم ــوالً إىل توف وص
تقنيــات االنتخابــات وأنظمــة اتصاالتهــا. كمــا أن الدعــم 
ــات إدارة  ــة القــدرات يف هيئ ــم والتدريــب وتنمي املتجــدد للتعلي
ــدرات  ــاء الق ــوب لبن ــر مطل ــي أم ــع املدن ــات واملجتم االنتخاب
ــذه  ــد ه ــات. وتع ــة االنتخاب ــان نزاه ــة لضم ــة واملحلي الوطني
ــي تركــز عــىل  ــة الت الجهــود جــزءاً مــن خطــة العمــل العاملي

ــة. ــاء الديمقراطي ــود يف إرس الصم

لقــد اســتخدمت عمليــات صياغــة الدســاتري إلعــادة النظــر يف 
القواعــد األساســية للديمقراطيــة وبنــاء مؤسســات أكثر شــموالً 
وقــدرة عــىل الصمــود. وينطــوي تصميــم املؤسســات يف هــذه 
الظــروف عــىل اتخــاذ قــرارات بشــأن أهــم الهيــاكل األساســية 
ــب  ــمول والتناس ــن الش ــو يضم ــىل نح ــيايس، ع ــام الس يف النظ
ــيايس.  ــل الس ــىل العم ــة ع ــات املهمش ــات والفئ ــري األقلي وتأث
ــات،  ــددة الثقاف ــدان متع ــود يف بل ــىل الصم ــدرة ع ــاء الق إن بن
ــا  ــة أو غريه ــامات العرقي ــرب االنقس ــن أو ع ــواء للمهاجري س
مــن االنقســامات القائمــة عــىل الهويــة، يتطلــب التفكــري بمــا 
ــات  ــة وعملي ــة التقليدي هــو أبعــد مــن املؤسســات الديمقراطي

ــف 2011(. ــالح )وول ــف واإلص التكي

ــذه  ــىل ه ــات ع ــية واملؤسس ــة السياس ــاح األنظم ــد النفت الب
ــرة  ــدة ومبتك ــبل جدي ــاد س ــن إيج ــماعها م ــات وس املجتمع
لطــرح األصــوات والتمثيــل واملشــاركة. وتعــد منهجيــات 
ــم  ــات ومجتمعاته ــات األقلي ــن وجماع ــع املهاجري ــل م العم
ــز  ــة أيضــاً يف التصــدي لإقصــاء والتميي ــة وثيقــة الصل املحلي

ــة’. ــد العومل ــا بع ــات ‘م ــش يف مجتمع والتهمي

ــات  ــرة إلرشاك مجتمع ــات مبتك ــة ملنهجي ــة ماس ــاك حاج وهن
غــري املواطنــني )كاملهاجريــن(. ويجــب أن توضع برامــج إرشاك 
ــني  ــري املواطن ــات غ ــرف مجموع ــاء وتط ــع إقص ــي ملن اجتماع
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واألقليــات. ويمكــن تــدارك هــذه اإلجــراءات بواســطة حقــوق 
ــتوى  ــىل مس ــم ع ــوار منظ ــة وح ــدودة أو محلي ــت مح تصوي
ــالً.  ــاً وتمثي ــة صوت ــات املهمش ــح املجتمع ــيل ملن ــع املح املجتم
ــني  ــي تأم ــن يقت ــال للمهاجري ــي الفع ــاإلرشاك االجتماع ف
أمنهــم االقتصــادي وضمــان كرامتهــم وقيمتهــم وحقوقهــم يف 

ــف. ــم املضي بلده

دعم الصمود: استجابات إقليمية ودولية

ــود أن  ــىل الصم ــة ع ــدرة الديمقراطي ــىل ق ــاظ ع ــي الحف يقت
تعالــج الجهــات الفاعلــة الدوليــة والوطنيــة فــوراً أيــة عوامــل 
ــة  ــات الخارجي ــىل الجه ــب ع ــا يج ــة. كم ــدد الديمقراطي ته
الســاعية إىل تقديــم املســاعدة يف صــون الديمقراطيــة داخليــاً أن 
تحمــل رؤيــة طويلــة املــدى: فــإذا كانــت قــدرة الديمقراطيــة 
ــد  ــال ب ــاً، ف ــة( أساس ــة )أو محلي ــمة داخلي ــود س ــىل الصم ع
ــن  ــاندة م ــاً بمس ــل، وغالب ــن الداخ ــاً م ــور عضوي أن تتط
ــون  ــي ص ــب، يقت ــدى القري ــىل امل ــة. وع ــات إقليمي منظم
ــمح  ــراءات تس ــود إج ــود وج ــىل الصم ــة ع ــدرة الديمقراطي ق
ــي  ــع االجتماع ــع الواق ــة م ــات الديمقراطي ــف املمارس بتكيي

ــري. ــع التغ رسي

لقــد لعبــت املنظمــات اإلقليميــة ودون اإلقليميــة أدواراً متنوعــة 
للمســاعدة يف صــون الديمقراطيــة وحمايتهــا. وتعــد املشــاركة 
ــرس  ــة يف غ ــائل مهم ــادرات وس ــات واملب ــذه املنظم ــل ه يف مث
ــات  ــائر املنظم ــدان ويف س ــل البل ــة داخ ــري الديمقراطي املعاي

ــرون 2013(.  ــب وآخ ــة )كيم اإلقليمي

تأتــي ردود األفعــال اإلقليميــة ‘التلقائيــة’ املتناميــة عــىل 
ــات  ــة املمارس ــتورية يف طليع ــري الدس ــة غ ــريات الحكومي التغي
الراميــة إىل صــون الديمقراطيــة، كمــا شــوهد يف تعامــل 
املجموعــة االقتصاديــة لــدول غــرب أفريقيــا مــع أزمــة غامبيــا 
ــاالً  ــك مج ــة كذل ــاطة االنتخابي ــكل الوس ــام 2017. وتش يف ع
مهمــاً يف إجمــايل املشــاركة الدوليــة )وغالبــاً اإلقليميــة( لصــون 

ــات  ــو املنظم ــوم 2016(. وتنح ــني وهايس ــة )ك الديمقراطي
اإلقليميــة ودون اإلقليميــة يف أفريقيــا، مثــالً، بصــورة متزايــدة 
إىل العمــل املشــرتك مــع وســطاء انتخابيــني محليــني يف املجتمع 
املدنــي للرتويــج للمعايــري دون اإلقليميــة والقاريــة التــي تــرى 
أن االنتخابــات التعدديــة يجــب أن تحــل محــل االســتيالء غــري 

ــج 2017(. ــيل وغرين ــلطة )ش ــىل الس ــتوري ع الدس

ــة  ــن منظم ــادر ع ــام 1991 الص ــانتياغو لع ــد س ــكل تعه ش
الــدول األمريكيــة، منهجيــة إقليمية رائــدة لصــون الديمقراطية. 
وقــد دعــا التعهــد املنظمــة املذكــورة إىل اتخــاذ إجــراء فــوري 
إذا حدثــت أي ‘عرقلــة’ للديمقراطيــة يف أي مــن الــدول األعضــاء 
)بيفيهــاوس 2005: 130(. ويعــد امليثــاق الديمقراطــي للبلدان 
األمريكيــة الصــادر عــن منظمــة الــدول األمريكيــة عــام 2001، 
ــك  ــل تل ــة مــن خــالل مث ــارزة يف صــون الديمقراطي عالمــة ب
ــاالت  ــدد الح ــاً؛ إذ يح ــة ظاهري ــة التلقائي ــتجابات اإلقليمي االس
ــة  ــة لحماي ــدول األمريكي ــة ال ــل منظم ــتوجب تدخ ــي تس الت

ــة يف املنطقــة. الديمقراطي

وقــد أثبتــت املنظمــات اإلقليميــة قيمتهــا عــىل وجــه الخصوص 
يف صــون الديمقراطيــة إبــان األزمــات. ولذلــك، يجــب توســيع 
قدراتهــا عــىل املراقبــة والرصــد ومنحهــا طابعــاً مهنيــاً أكــرب. 
ــاركتها يف  ــة مش ــن مواصل ــا م ــد له ــك، ال ب ــة إىل ذل وباإلضاف
ــع  ــاعدة يف من ــعة للمس ــورة واس ــة بص ــات االنتخابي العملي
النزاعــات التــي تنشــأ عــن االنتخابــات مــن التصعيــد لتصبــح 

أزمــات مدمــرة.  
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يســعى الزعمــاء املســتبدون والطغــاة املنتخبــون بصــورة متزايــدة إىل اســتغالل القانــون عوضــاً عــن خرقــه أو تجاهلــه لزيــادة 
ســلطتهم ضمــن حــدود الدســتور )برزيفورســكي 2014(. وبينمــا يعمــد صنــاع االنقالبــات التقليديــون إىل اإلطاحــة بالحكومات، 
يســعى ‘املرتــدون’ املعــارصون إىل وهــن النظــام الديمقراطــي بالتالعــب بــه عوضــاً عــن إبطالــه )بريميــو 2016(. وعــىل ســبيل 
املثــال، كثــرياً مــا يبطــل الرجعيــون حــدود الواليــة التنفيذيــة أو يمددونهــا، أو يســعون إىل تغيــري القواعــد االنتخابيــة مــن طــرف 
ــام  ــري النظ ــر 2015(، أو بتغي ــض )بومل ــم يف النق ــادة صالحياته ــة أو بزي ــود االنتخابي ــكيل القي ــادة تش ــم بإع ــد لصالحه واح
ــيم  ــات املراس ــيع صالحي ــي توس ــكاس الديمقراط ــائعة لالنت ــب الش ــن العواق ــة. وم ــة مصطنع ــات قوي ــع أغلبي ــي لصن االنتخاب
ــن  ــالد وس ــوارئ يف الب ــة الط ــتغالل حال ــالم واس ــاء واإلع ــتقالل القض ــص اس ــة وتقلي ــة التريعي ــض الرقاب ــة وخف التنفيذي

تريعــات تقيــد الحقــوق املكفولــة دســتورياً للحــد مــن املعارضــة السياســية واالختــالف يف الــرأي.

الفصل 3. التهديدات الداخلية:
قدرة الديمقراطية عىل الصمود يف 

مواجهة االنتكاس

الرتاجــع  عــىل  باألمثلــة   2017-2016 الفــرتة  وتزخــر 
الديمقراطــي. ففــي فنزويــال، أعــادت الحكومــة كتابة الدســتور 
ــل  ــوض عم ــعة ويق ــلطات واس ــس س ــح الرئي ــو يمن ــىل نح ع
املؤسســات الرقابيــة؛ ويف تركيــا، زج بــاآلالف مــن األكاديميــني 
والصحفيــني وأعضــاء املعارضــة يف الســجن؛ أمــا يف هنغاريــا، 
فقــد أجــربت وســائل اإلعــالم الناقــدة للحكومــة عــىل اإلغــالق. 
ــود  ــي يف صع ــع الديمقراط ــاالت الرتاج ــدد ح ــدو أن ع ويب
ــارب  ــا تج ــت بأنه ــدان وصف ــى يف بل ــو 2016: 8(، حت )بريمي
ــة  ــا. ويف أنظم ــدا وماليزي ناجحــة للتحــول الديمقراطــي كبولن
ــة  ــوادر مقلق ــة ب ــدة، ثم ــات املتح ــة كالوالي ــة عريق ديمقراطي
ــتوري  ــام الدس ــد للنظ ــن تح ــب م ــة ترام ــكله رئاس ــا تش بم

ــي. والديمقراط

لكــي يتســنى للديمقراطيــة مقاومــة الرتاجــع، ال بــد للضوابــط 
واملوازيــن يف النظــام الســيايس أن تكــون قــادرة عــىل مواجهــة 
أو  إبطالهــا  أو  القائمــة  واملؤسســات  بالقوانــني  التالعــب 
ــدرة  ــون بالق ــىل املواطن ــك أن يتح ــي ذل ــا. ويقت إضعافه
عــىل التكيــف والتعامــل مــع ســيناريوهات التغيــري الســيايس، 
وكذلــك أن تظهــر الســلطات القضائيــة والتريعيــة ووســائل 
ــد  ــرض القواع ــا. وتف ــية معارضته ــزاب السياس ــالم واألح اإلع
الدســتورية قيــوداً عــىل مــن هــم يف الســلطة؛ ويفــرتض وجــود 
ــزاع  ــعون إىل انت ــد يس ــون ق ــادة التنفيذي ــود أن الق ــك القي تل

ــة. أمــا  الســلطة العامــة لتحقيــق مكاســب شــخصية أو حزبي
القواعــد االنتخابيــة، التــي تشــكل مجموعــة فرعية مــن القواعد 
الدســتورية، فتتيــح لألفــراد والجماعــات ســبل التنافــس عــىل 
الســلطة عــرب التأييــد الشــعبي. ويصبــح النظــام الديمقراطــي 
ــك  ــة تل ــن مقاوم ــن م ــا تمك ــى م ــايف مت ــىل التع ــادراً ع ق

ــالالت. االخت

اآلثار املرتتبة عىل نوعية الديمقراطية
يف تحليلهــا للرتاجــع الديمقراطــي املعــارص، تــدرس املؤسســة 
الدوليــة للديمقراطيــة واالنتخابــات آثــاره عــىل رشعيــة 
للقيــم  الديمقراطيــة كنظــام ســيايس، وســبب تهديــده 
ــاً  ــون، عوض ــيادة القان ــان وس ــوق اإلنس ــة وحق الديمقراطي
عــن النظــر يف مســبباته أو دوافعــه )لوســت وفالدنــر 2015(. 
ويســتكمل هــذا التحليــل تقييــم الحالــة العامليــة للديمقراطيــة 
ــاالت  ــن ح ــار م ــدد مخت ــىل ع ــزه ع ــام 1975 برتكي ــذ ع من

ــام 2016. ــى ع ــة حت ــن الديمقراطي ــع ع الرتاج

بنــاًء عــىل بيانــات مــؤرشات الحالــة العامليــة للديمقراطيــة لدى 
املؤسســة الدوليــة للديمقراطيــة واالنتخابــات، وعــىل مجموعــة 
مؤلفــة مــن 15 بلــداً، عملــت املؤسســة عــىل استكشــاف مــدى 
ــة عــىل أبعــاد أخــرى  تأثــري حــاالت الرتاجــع عــن الديمقراطي
ــل  ــري التحلي ــد أج ــا. وق ــد م ــي لبل ــام الديمقراط يف النظ
ــة،  ــة للديمقراطي ــة العاملي ــؤرشات الحال ــمات م ــتناداً إىل س اس
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الديمقراطية الديمقراطية
إدارة نزيهة

إنخفاض
حكومة تمثيلية

إنخفاض

مراقبة عمل الحكومة
إنخفاض

الحقوق االساسية
إنخفاض

العمل
التشاركي

النظام العام
إنخفاض

الحقوق االجتماعية واملساواة
إنخفاض

املشاركة يف االنتخابات

الديمقراطية املبارشة
لم تتأثر

لم تتأثر

لم تتأثر

لم تتأثر

االنتخابات املحلية

مشاركة املجتمع املدني

وهــي الحكومــة التمثيليــة والحقــوق األساســية ومراقبــة عمــل 
ــاركي. ــل التش ــة والعم ــة واإلدارة النزيه الحكوم

واختــريت العينــة مــن بلــدان كانــت بياناتهــا متاحــة، بهــدف 
ــار  ــني االعتب ــذ بع ــع األخ ــي م ــوازن إقليم ــىل ت ــاظ ع الحف
ــدود  ــىل ح ــالت ع ــاء تعدي ــا الزعم ــرى فيه ــي أج ــاالت الت الح
الواليــة لتمديــد تفويضهــم وفقــاً لتعريــف غينســبورغ 
ــد  ــي ق ــد املعن ــز )2011: 1869(، أو ألن البل ــون وإلكن وميلت
تأثــر بالرتاجــع الديمقراطــي عــىل نحــو أعــم، وفقــاً لتعريــف 
بريميــو )2016: 5-19(. ويعــرض الجــدول 3-1 القائمــة 
الكاملــة لعينــة البلــدان التــي شــهدت تراجعــاً. ورغــم وجــود 
اختالفــات بــني هــذه البلــدان وحــاالت الرتاجــع، فالعينــة قابلــة 
ــد أو حالــة  للمقارنــة ألن التحليــل ال يصــب اهتمامــه عــىل البل
الرتاجــع بحــد ذاتهــا، بــل عــىل التغــري الــذي حــدث ألســباب 
ــك  ــة، وكذل ــا الفرعي ــة وأبعاده ــة الديمقراطي ــق بنوعي تتعل

ــة.  ــن الديمقراطي ــورات ع التص

ــة  ــدان مراقب ــة بل ــدان بمجموع ــة البل ــل عين ــارن التحلي يق
)ذات تنميــة بريــة مشــابهة وروابــط تاريخيــة( لــم تحــدث 
ــهد  ــا ش ــع أن بعضه ــي، م ــع ديمقراط ــاالت تراج ــا ح فيه
ــك الفــرتات )انظــر الجــدول 2-3(.  ــة يف تل نكســات ديمقراطي
ــي  ــنوات الت ــات الس ــل البيان ــة لتحلي ــة البداي ــق نقط وتواف

ــتخدمت  ــد اس ــتبيان. وق ــادر االس ــا يف مص ــرت بياناته توف
الســنوات نفســها يف تحليــل بيانــات مــؤرشات الحالــة العامليــة 
للديمقراطيــة واســتبيانات التصــورات لضمــان التجانــس 

ــا. بينه

يــدل التحليــل عــىل أن األبعــاد األربعــة للديمقراطيــة )الحكومــة 
ــة،  ــل الحكوم ــة عم ــية، ومراقب ــوق األساس ــة، والحق التمثيلي
واإلدارة النزيهــة( شــهدت كمعــدل، ركــوداً أو انحســاراً نســبياً 

يف أعقــاب حــاالت الرتاجــع الديمقراطــي.

ويف املقابــل، لــم تتعرض ســمة العمــل التشــاركي، التي قيســت 
مــن خــالل الســمات الفرعيــة وهــي مشــاركة املجتمــع املدنــي 
ــات  ــارشة واالنتخاب ــة املب ــرتاع والديمقراطي ــىل االق ــال ع واإلقب
ــي.  ــع الديمقراط ــد الرتاج ــري بع ــبي كب ــري نس ــة، لتغ املحلي
ويشــري ذلــك إىل أن كثــرياً مــن جوانــب الديمقراطيــة تتدهــور 
ــل  ــذا ال يجع ــن ه ــده، ولك ــي وبع ــع الديمقراط ــاء الرتاج أثن
ــكات  ــاوالت إس ــة مح ــى يف مواجه ــون حت ــكان يرتاجع الس
املجتمــع املدنــي )هيومــن رايتــس ووتــش 2017(. كمــا يتضح 
أن الديمقراطيــات القــادرة عــىل الصمــود تتمكــن مــن مقاومــة 
االنتكاســات التــي تغذيهــا حــاالت الرتاجــع الديمقراطــي بمــا 
ــم  ــدل، ل ــع، يف املع ــدو أن الرتاج ــاد، إذ يب ــح الفس ــل بكب يتص

يخلــف تأثــرياً كبــرياً عــىل مســتويات الفســاد.

ما هي آثار الرتاجع الديمقراطي؟
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امل�ؤ�س�سة الدولية للدميقراطية واالنتخابات

البلد )املنطقة(
سنة الرتاجع 
الديمقراطي

نوع الرتاجع الديمقراطي
فرتة التحليل 

)مؤرشات الحالة العاملية  
للديمقراطية(

فرتة التحليل 
)استبيانات 
التصورات(

1995األرجنتني )أمريكا الالتينية والكاريبي(
الرئيس كارلوس منعم 

تجاوز املدة الرئاسية - تعديل
2015-1995-19752016-1996

1998الربازيل )أمريكا الالتينية والكاريبي(
الرئيس فريناندو هنريك كاردوسو 

تجاوز املدة الرئاسية
2015–1998–19752015–2000

2006كولومبيا )أمريكا الالتينية والكاريبي( 
الرئيس آلفارو أوريبي فيليز

تجاوز املدة الرئاسية
2015–2006–19752015–2007

2007اإلكوادور )أمريكا الالتينية والكاريبي(
انتخاب الرئيس رافائيل كورييا 

وتعديالت دستورية 
2015–2007–19752015–2008

1999–19752014–1994–2015انقالب1994ليسوتو )أفريقيا(

2013–19752015–2009–2015انقالب2009مدغشقر )أفريقيا(

2000ناميبيا )أفريقيا(
الرئيس صمويل نوجوما

تجاوز املدة الرئاسية
2015–2000–19952014–2002

2009النيجر )أفريقيا(
الرئيس مامادو تانجا

تجاوز املدة الرئاسية - 
انقالب/ حالة طوارئ 

2015–2009–19752015–2013

2001–19752012–1999–2015انقالب1999باكستان )آسيا واملحيط الهادئ(

1995بريو )أمريكا الالتينية والكاريبي(
الرئيس آلبريتو فوجيموري 

تجاوز املدة الرئاسية 
2015–1995–19752015–1995

2007–19752013–2007–2015انقالب2007تايلند )آسيا واملحيط الهادئ(

2012روسيا )أوروبا(
الرئيس فالديمري بوتني

 إعادة تويل املنصب
2015–2012–19912011–2006

2007–19752011–2002–2015انتخاب الرئيس رجب طيب أردوغان2002تركيا )أوروبا(

2010أوكرانيا )أوروبا(
الرئيس فيكتور يانوكوفيتش يتوىل 

مهام منصبه
2015–2010–19912011–2006

2004فنزويال )أمريكا الالتينية والكاريبي( 
الرئيس هوغو شافيز 

تجاوز املدة الرئاسية - استبدال 
2015–2004–19752015–2005

مالحظــات: إن ســنة البدايــة لفــرتة التحليــل )اســتبيانات التصــورات( هــي الســنة الســابقة للعــام الــذي حــدث فيــه الرتاجــع الديمقراطــي املتاحــة بياناتــه يف اســتبيان التصــورات؛ والســنة النهائيــة هــي آخــر ســنة متاحــة بياناتهــا يف 
اســتبيان التصــورات.

 Bermeo, N., ’On democratic backsliding‘, Journal of Democracy, 27/1 )2016(, pp. 5–19; Ginsburg, T., Melton, J. and Elkins, Z., ’On the evasion of executive term limits‘, William & Mary Lawاملصادر: 
Review, 52 )2011(, pp. 1807–69, <https://ssrn.com/abstract=1683594>. ]حول الرتاجع الديمقراطي[ و ]حول التهرب من حدود الوالية التنفيذية[

الجدول 1-3

بلدان وأحداث مختارة لتحليل البيانات
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ــي  ــع الديمقراط ــق للرتاج ــرية للقل ــة املث ــج الثانوي ــن النتائ وم
ــاس  ــة للن ــة اليومي ــىل املعيش ــا ع ــي يخلفه ــرة الت ــار املدم اآلث
ــات  ــة العالق ــات املدروس ــح البيان ــة. وتوض ــورات األمني والتص
بــني الرتاجــع الديمقراطــي وتدهــور النظــام العــام )ويعــرف 
ــف  ــن العن ــرية م ــداث كب ــيل وأح ــزاع داخ ــن ن ــج م ــه مزي بأن
الســيايس(. وعمومــاً، قــادت حــاالت الرتاجــع الديمقراطــي إىل 
تدهــور نســبي يف النظــام العــام. إن العنــف يف هــذه الظــروف 
يتحــول إىل ‘رشك ال مخــرج منــه’: فمــع زيــادة تركيز الســلطة، 
يتصاعــد عــدم رضــا النــاس، ممــا يشــعل ردود فعــل عنيفــة. 
وبدورهــا، تســتخدم األطــراف الســاعية إىل البقــاء يف الســلطة 

العنــف لتربيــر قراراتهــا وفرضهــا القيــود عــىل الحريــة.

باإلضافــة إىل ذلــك، قــد توجــد عالقــة بــني الرتاجــع الديمقراطي 
والتنميــة. فبيانــات مــؤرش الحالــة العامليــة للديمقراطيــة تشــري 
إىل أن حــاالت الرتاجــع أدت إىل إحبــاط أداء البلــدان يف الحقــوق 
االجتماعيــة واملســاواة )وهــي مســتوى تحقــق الرفــاه األســايس 
ــف  ــدار النص ــيايس( بمق ــؤ الس ــة والتكاف ــاواة االجتماعي واملس

كمعــدل، مقارنــة بالوضــع قبــل الرتاجــع.

هــل يرتبــط الرتاجــع الديمقراطــي بانحســار التأييــد الشــعبي 
للديمقراطيــة؟ هــل يشــري الرتاجــع املعــارص يف عــدد الزعمــاء 
املنتخبــني ديمقراطيــاً إىل قبــول شــعبي بالحكــم املطلــق الناعم، 
ــم  ــم للقي ــوا دعمه ــن قلص ــون الذي ــب املواطن ــل ينتخ أي، ه
ــة؟  ــث الديمقراطي ــن حي ــني م ــخاصاً رجعي ــة أش الديمقراطي
ــة  ــف الفردي ــة املواق ــراً ألهمي ــه، نظ ــؤال أهميت ــذا الس وله
أيضــاً. ففــي حــني أن العوامــل املتصلــة بالنخبــة وباملؤسســات 
ــد تنهــض باالســتقرار الديمقراطــي أو تقــي مــن تراجعــه،  ق
يلعــب املواطنــون دوراً رئيســياً. فالوقــود الــذي يشــعل العمــل 
ــة، وهــي الرتاجــع  الجماعــي واملؤســي ضــد تجــاوزات الدول

ــدأ مــن املواطنــني. ــة، يب ــة يف هــذه الحال عــن الديمقراطي

وتشــري بيانــات مــؤرشات الحالــة العامليــة للديمقراطيــة لــدى 
املؤسســة الدوليــة للديمقراطيــة واالنتخابــات إىل تحســن 
ــا  ــة بصفته ــاه الديمقراطي ــة تج ــاس اإليجابي ــورات الن تص
نظامــاً للحكــم )بأكثــر مــن 8 باملئــة كمعــدل( يف البلــدان التــي 
شــهدت تراجعــاً ديمقراطيــاً، يف حــني حــدث تراجــع يف معــدل 

ــة. ــدان املقارن ــة بل ــة يف مجموع ــم الديمقراطي دع

البلد )املنطقة(
فرتة التحليل

 )مؤرشات الحالة العاملية للديمقراطية(

فرتة التحليل
 )استبيانات التصورات(

1999–19992014–2015بوتسوانا )أفريقيا(

1995–19952015–2015شييل )أمريكا الالتينية والكاريبي(

1996–19952015–2015كوستاريكا )أمريكا الالتينية والكاريبي(

1999–19992014–2015غانا )أفريقيا(

1995–19952012–2015الهند )آسيا واملحيط الهادئ(

1995–19912012–2015رومانيا )أوروبا(

1999–19992014–2015جنوب أفريقيا )أفريقيا(

1996–19952010–2015جمهورية كوريا )آسيا واملحيط الهادئ(

1995–19912011–2015سلوفينيا )أوروبا(

1995–19952015–2015أوروغواي )أمريكا الالتينية والكاريبي(

الجدول 2-3 

بلدان املقارنة

مالحظــات: بالنســبة لفــرتة التحليــل ملــؤرشات الحالــة العامليــة للديمقراطيــة، أعطيــت ســنة البدايــة نفســها لجميــع البلــدان ضمــن كل منطقــة. وتغطــي هــذه الفــرتات كذلــك املــدة كلهــا يف بلــدان العينــة لــكل منطقــة بــدءاً بحالــة الرتاجــع 
األوىل. وبالنســبة لفــرتة التحليــل الســتبيانات التصــورات، يجمــع القيــاس النتائــج مــن اســتبيانات املصــدر عــن ســؤاليها ‘هــل الديمقراطيــة هــي نظــام الحكــم الــذي تفضلــه؟’ و ‘هــل تــرى أن إقامــة نظــام ســيايس ديمقراطــي أمــر جيــد؟’

.World Values Survey, ’Wave 6: 2010-2014‘, <http://www.worldvaluessurvey.org/WVSOnline.jsp>; Afrobarometer 2016; Latinobarometer 2016املصادر: 
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يبــدو أن الرتاجــع الديمقراطــي يجعــل املواطنــني يدركــون أن 
الديمقراطيــة هــي نظــام حكــم أفضــل مــن غــريه؛ ويف األماكــن 
التــي شــهدت معانــاة أقــل يجدهــا النــاس أمــراً مســلما بــه. 
ويف حــني ال يتســع نطــاق هــذا االســتبيان لتفســريات ســببية، 
فــإن النتيجــة الحاســمة بالنســبة لجهــات دعــم الديمقراطيــة 
ــاً،  ــاالت تقريب ــع الح ــي، يف جمي ــع الديمقراط ــي أن الرتاج ه
ــل  ــة، ب ــعبي للديمقراطي ــد الش ــار يف التأيي ــري إىل انحس ال يش

العكــس هــو الصحيــح.

مقاومة الرتاجع الديمقراطي
لعبــت املحاكــم دوراً حاســماً يف الحــد مــن محــاوالت الســلطات 
التنفيذيــة توســيع صالحياتهــا عــرب التالعــب بالدســتور. وعــىل 
ــارو  ــي آلف ــس الكولومب ــار الرئي ــع أن أنص ــال، م ــبيل املث س
أوريبــي نجحــوا يف تغيــري الدســتور يف عــام 2005 ليســمح لــه 
بالرتشــح لواليــة ثانيــة عــىل التــوايل، فــإن املحكمــة الدســتورية 
أوقفــت مســعاه لتغيــري الدســتور مجــدداً يف عــام 2010 مــن 

أجــل الرتشــح لواليــة ثالثــة.

ــات أيضــاً أن الحــد مــن محــاوالت التوســيع  تســتطيع الربملان
ــام  ــي ع ــش 2006(. فف ــة )في ــات التنفيذي ــرط للصالحي املف
2001، ســحب مــروع قانــون يف زامبيــا لتمديــد فــرتة الواليــة 
نظــراً الحتمــاالت رفضــه يف الربملــان. وقــد حــدث األمــر نفســه 
ــون يف  ــروع قان ــق م ــني أخف ــام 2002، ح ــالوي يف ع يف م
الحصــول عــىل تأييــد كاف مــن الربملــان؛ وكان قــد جــرى أمــر 

ــري 2016: 5(. ــام 2006 )زامف ــا ع ــل يف نيجريي مماث

ــد  ــاً يف الح ــاً أيض ــزاً هام ــالً محف ــالم عام ــائل اإلع ــد وس وتع
ــريو  ــي ب ــه. فف ــدي ل ــي أو التص ــع الديمقراط ــن الرتاج م
إبــان عهــد الرئيــس آلبريتــو فوجيمــوري، أدى تــداول مقطــع 
فيديــو ملستشــاره وهــو يرشــو أحــد نــواب الربملــان إىل ســقوط 
ــس  ــا الرئي ــط، دع ــه الري ــث في ــذي ب ــوم ال ــس. ويف الي الرئي
ــكا  ــن يرتشــح مجــدداً )ال ريبوبلي ــه ل ــن أن ــات، وأعل إىل انتخاب
2016(. وعــىل نحــو مماثــل، تتميــز وســائل التواصــل 
االجتماعــي بالقــدرة عــىل تمكــني الناشــطني واملحتجــني مــن 
ــآكل  ــي املت ــهد الديمقراط ــن املش ــتيائهم م ــن اس ــراب ع اإلع

ــدة. ــورة متزاي بص

يعتــرب املرتــدون املعــارصون عــن الديمقراطيــة، قياســاً 
بأســالفهم، أقــل ميــالً إللغــاء األحــزاب السياســية، ممــا يــرتك 
ــلطة  ــم الس ــة تضخي ــكار ومقاوم ــىل األف ــرتاض ع ــاالً لالع مج
التنفيذيــة. ويحظــى املواطنــون بفرصــة أفضــل لتعبئــة 
املمانعــة الشــعبية حيــث يتــاح للنخــب للتنافــس فيمــا بينهــا 

)براونــيل 2007(.

لقــد ســعت املنظمــات اإلقليميــة إىل الــذود عــن الديمقراطيــة. 
ــع  ــل م ــاً للتعام ــة أساس ــت مصمم ــا أدوات كان ــأ بعضه وهي
ــا  ــي تواجهه ــدات الت ــة التهدي ــة ملواجه ــات التقليدي االنقالب
ــاريا  ــودري وبيس ــا )تش ــن داخله ــتورية م ــة الدس الديمقراطي
األفريقــي  واالتحــاد  األوروبــي  االتحــاد  2014(. ويضــع 

ومنظمــة الــدول األمريكيــة، إىل جانــب املنظمــات دون اإلقليميــة 
كاملجموعــة االقتصاديــة لــدول غــرب أفريقيــا، آليــات لفــرض 
عقوبــات عــىل الــدول األعضــاء النتهاكهــا القيــم املشــرتكة التــي 
ــة الدســتورية وســيادة القانــون، التــي قــد  تعــزز الديمقراطي
تصطــدم بهــا أعمــال الرتاجــع الديمقراطــي املعــارص. وبهــذه 
الطريقــة تحظــى قــدرة الديمقراطيــة عــىل الصمود باملســاندة، 
ليــس لكــون الصمــود ميــزة متأصلــة يف الحكــم الديمقراطــي، 

بــل ألنــه قيمــة عامليــة مشــرتكة مهمــة.

الشكل 1-3

التغريات يف تصورات الناس اإليجابية تجاه الديمقراطية

ــة هــي نظــام  ــج مــن اســتبيانات املصــدر عــن ســؤاليها ‘هــل الديمقراطي ــاس النتائ مالحظــة: يجمــع هــذا القي
الحكــم الــذي تفضلــه؟’ و ‘هــل تــرى أن إقامــة نظــام ســيايس ديمقراطــي أمــر جيــد؟’ ومــع أن هــذه القياســات 
تحمــل بعــض التحيــزات املتأصلــة والقيــود )انظــر شــفريتهايم 2017(، فقــد تــم التخفيــف منهــا ليــس عــن طريــق 
ــاالت  ــل ح ــد قب ــورات يف كل بل ــذه التص ــري يف ه ــة التغ ــا بدراس ــارة وإنم ــدان املخت ــة يف البل ــج معين ــة بنتائ املقارن
ــة  ــات تفصيلي ــدوالن 3-1 و3-2 بيان ــرض الج ــة. ويع ــدان املقارن ــة بل ــري يف مجموع ــل التغ ــا مقاب ــع وبعده الرتاج
ملجموعــة بلــدان العينــة ومجموعــة بلــدان املقارنــة، إىل جانــب ســنة البدايــة يف التحليــل لــكل منهمــا. ويف الشــكل 
ــر إىل  ــط االحم ــري الري ــا يش ــداث، فيم ــل األح ــة قب ــدان العين ــري يف بل ــبة التغ ــط األزرق إىل نس ــري الري 3-1، يش
نســبة التغــري املئويــة يف بلــدان املقارنــة بعــد األحــداث. ويعــرض الجانــب الســفيل مــن املقيــاس النســب الســالبة 
)الرتاجــع(، والجانــب العلــوي النســب املوجبــة )املكاســب(. ويشــري ارتفــاع الريطــني إىل نســب التغــري بــني ســنوات 

األحــداث وعــام 2015.

املصادر: املسح العاملي للقيم 2016؛ أفروباروميرت 2016؛ التينوباروميرت 2016.
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ا�صتك�صاف �صمود الدميقراطية
احلـالة العــاملية للدميقراطية 2017

توصيات ملواجهة الرتاجع ومقاومته
جهات دعم الديمقراطية

تجنــب الخلــط بــني الرتاجــع الديمقراطــي واالنخفــاض يف 	 
تأييــد الديمقراطيــة، والحفــاظ عــىل دعــم املجتمــع الــدويل 
ــي  ــي أو الت ــع الديمقراط ــر الرتاج ــددة بخط ــدان امله للبل

بــدأ فيهــا.

ــز 	  ــة والرتكي ــوالت الديمقراطي ــد التح ــا بع ــع إىل م التطل
عــىل توطيــد الديمقراطيــة، وكذلــك عــىل قصــص النجــاح 
الديمقراطــي عــن طريــق الوقايــة واالســتدامة واملنهجيــات 

طويلــة األمــد.

األحزاب السياسية املعارضة ومؤسسات
 املجتمع املدني

التنظيــم والتعبئــة الريعــة عنــد ظهــور بــوادر تقليــص 	 
الحيــز املدنــي.

ــة 	  ــة تــرح للجمهــور التغــريات الفني إيجــاد طــرق توعي
يف عمــل نظــام الحكــم. واالنتبــاه بشــكل خــاص إىل آليــات 
ــع  ــىل التري ــة ع ــريات الطارئ ــم والتغ ــني يف املحاك التعي

ــي. االنتخاب

الحفــاظ عــىل التنظيــم والســعي إىل التحــاور مــع 	 
ــة يف الســلطة الحاكمــة يف فــرتة الرتاجــع  العنــارص املعتدل

الديمقراطــي.

صناع السياسات

ــية 	  ــات السياس ــتورية لألقلي ــة الدس ــه الحماي ــون أوج ص
واملعارضــة، إىل جانــب اآلليــات األكثــر تقليديــة يف الفصــل 

بــني فــروع الحكــم ومؤسســات املحاســبة املســتقلة.

االســتثمار يف بنــاء هيئــة مهنيــة ومســتقلة لــإدارة 	 
االنتخابيــة تتحــىل بالكفــاءة وتكــون لهــا والية قويــة إلدارة  

ــعب. ــة الش ــب ثق ــفافية وتكتس ــاز بالش ــات تمت انتخاب

املنظمات اإلقليمية

االســتفادة مــن النظــم القائمــة للعقوبــات يف وضــع 	 
أنظمــة رصــد رســمية مصاحبــة لهــا عــىل صعيــد النقــل 
ــم  ــد املنتظ ــق الرص ــن طري ــلطة، ع ــتوري للس ــري الدس غ
ــادة  ــلطة وزي ــل الس ــات نق ــتوري وعملي ــم الدس للحك

ــات. ــادل املعلوم تب

االستثمار يف الرصد املنتظم للحكم الدستوري.	 

ــول 	  ــاء ح ــدول األعض ــق يف ال ــني املناط ــوار ب ــة الح رعاي
ــتورية. ــة الدس ــون الديمقراطي ــليمة يف ص ــات الس املمارس
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يــرزح التمثيــل الســيايس التقليــدي تحــت ضغــط متزايــد؛ ففــي ســائر القــارات يــويل النــاس ثقــة قليلــة باألحــزاب السياســية. 
وقــد شــهدت الواليــات املتحــدة وبلــدان أوروبيــة كثــرية انتخابــات واســتفتاءات عــادت بنتائــج غــري متوقعــة تمخضــت عــن زلزال 
ســيايس بــني النخــب التقليديــة. ويف حــني ال تــزال األحــزاب السياســية تشــكل الوســط املركــزي للتمثيــل الديمقراطــي، ال بــد 

لألحــزاب السياســية القديمــة والجديــدة مــن تعديــل طريقــة عملهــا لتتمكــن مــن اســتعادة ثقــة ناخبيهــا.

الفصل 4. الطبيعة املتغرية
لألحزاب السياسية والتمثيل

السيايس

يمكــن لألحــزاب السياســية واألجهــزة الحزبيــة أن تظــل 
ــا يف  ــا ووظيفته ــداع دوره ــف وابت ــريات بتكيي ــة للتغ مواكب
ــاً  ــود توازن ــىل الصم ــادرة ع ــزاب الق ــق األح ــع. وتحق املجتم
ــة  ــا الداخلي ــاً يف عملياته ــني دوراً مركزي ــح املواطن ــذراً بمن ح
وجعلهــم الهــدف يف إجــراءات سياســاتها. وتتعامــل األحــزاب 
القــادرة عــىل الصمــود مــع األزمــات املعقــدة والتحديــات التــي 
تواجــه السياســات باتخــاذ رؤى سياســية مرتابطة، يتــوىل نقلها 
ــاعد  ــم. وتس ــن انتخابه ــرتاتيجيون يمك ــمون واس ــادة حاس ق
األحــزاب السياســية عــىل زيــادة ثقــة الجمهــور يف املؤسســات 
ــا  ــد قيادته ــاملة، وتجدي ــراءات ش ــا إج ــة باتخاذه الديمقراطي
ــات  ــق منهجي ــار النســاء والشــباب( وتطبي )وخصوصــاً باختي

ــني. ــدة يف إرشاك املواطن جدي

تحدي النتائج: األزمات ومراقبة السياسات

ــي 2008-2007،  ــة يف عام ــة العاملي ــة املالي ــور األزم ــذ ظه من
ــخة  ــات الراس ــة والديمقراطي ــة الثالث ــن املوج ــدت كل م جاه
ــرية  ــول وسياســات واضحــة لتقليــص مشــاكل كث لتوفــري حل
دوليــة يف طبيعتهــا ولكنهــا تتحــدى الوضــع الراهــن. ومثلمــا 
ــي  ــة والكاريب ــكا الالتيني ــة يف أمري ــات املالي ــهمت األزم أس
وآســيا واملحيــط الهــادئ يف تنشــيط العمــل الســيايس واألنظمــة 
الحزبيــة يف تســعينيات القــرن العريــن، تعمــل األزمــة املاليــة 
ــة  ــزاب األوروبي ــىل األح ــابه ع ــط مش ــرض ضغ ــىل ف ــاً ع حالي
ــاع  ــني أدى ارتف ــري. ويف ح ــة وتتغ ــع األزم ــف م ــى تتكي حت
الديــون يف أوروبــا إىل زيــادة الضغــط عــىل اقتصــادات منطقــة 
اليــورو، اضطــرت الحكومــات ملعالجــة ارتفــاع تدفــق الالجئني 
واملهاجريــن، وكذلــك التهديــدات األمنيــة. وظهــر توافــق دويل يف 
اآلراء حــول طريقــة مواجهــة األزمــة املاليــة العامليــة، وأبطلــت 

ــل  ــة مث ــات الوطني ــرارات الحكوم ــة ق ــوق وطني ــات ف هيئ
ــو  ــراط وموظف ــذ التكنوق ــد اتخ ــالف. وق ــد االخت ــان عن اليون
الخدمــة املدنيــة كثــرياً مــن هــذه القــرارات. فبمنــح مســؤولني 
ــاذ  ــة اتخ ــت سياس ــات، انتقل ــض الصالحي ــني بع ــري منتخب غ
ــبة  ــاول املحاس ــارج متن ــة إىل خ ــائل املالي ــأن املس ــرار بش الق
ــيني  ــم السياس ــك، يته ــة لذل ــة. ونتيج ــة الوطني الديمقراطي
حــول العالــم بأنهــم ‘بعيــدون عــن ضبــط السياســات’ 
)ليتــريم وفــان ديــر ســتاك 2016( لعــدم قدرتهــم عــىل التأثري 
يف السياســات بقــدر مــا يرغــب فيــه ناخبوهــم، ولعــدم قدرتهم 

ــم. ــاق نفوذه ــارج نط ــني خ ــب الناخب ــة مطال ــىل تلبي ع

تحدي بناء الثقة والشمول

يتوقــع املواطنــون أن تبــذل حكوماتهــم جهــوداً أكــرب لتحقيــق 
نتائــج أفضــل، ويضعــون مــع ذلك ثقــة أقــل يف قــدرة ممثليهم 
عــىل معالجــة املســائل امللحــة القائمــة. وقــد أتاحــت الوســائل 
التقنيــة املتقدمــة للجمهــور قــدراً أكــرب مــن املعلومــات ملراقبــة 
ــر  ــة أكث ــم عرض ــا جعله ــم بم ــيني وأفعاله ــوال السياس أق
لفضائــح الفســاد، وأتــاح تعزيــز النزاهــة والشــفافية. ويتفاقــم 
انعــدام ثقــة املواطنــني باألحــزاب مــع إقصاء النســاء والشــباب 

عــن مواقــع اتخــاذ القــرار والتسلســل الهرمــي الحزبــي.

انحسار الثقة باألحزاب

تشــري مجموعــة واســعة مــن املقاييــس االجتماعيــة يف العالــم 
إىل أن األحــزاب السياســية تحظــى بأدنــى مســتوى مــن 
الثقــة بــني مؤسســات املجتمــع. ويبــني الشــكل 4-1 أن 
مســتوى الثقــة باألحــزاب السياســية يف جميــع املناطــق حتــى             
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الرشق األوسط وإيران أمريكا الالتينية والكاريبيأمريكا الشمالية

ــط  ــيا واملحي ــة آس ــتثناء منطق ــل، باس ــىل األق ــام 2014 ع ع
الهــادئ ومنطقــة أوروبــا، قــد شــهد ركــوداً أو انحســاراً منــذ 
ــزاب  ــة باألح ــايس للثق ــتوى األس ــع أن املس ــام 1994. وم ع
ــط الهــادئ يســجل معــدالً  ــة آســيا واملحي السياســية يف منطق
ــزاب  ــة باألح ــت الثق ــد كان ــرى، فق ــق األخ ــن املناط ــىل م أع
ــدو أن  ــرى. ويب ــات أخ ــاً بمؤسس ــا قياس ــى منه ــاك أدن هن
ــد  ــرت’ تؤك ــة ‘التينوبارومي ــا مؤسس ــدث أجرته ــتبيانات أح اس
ــة، إذ  مســتوى الثقــة املتدنــي قديــم العهــد يف أمريــكا الالتيني
أعلــن 20 باملئــة يف عــام 1995 و16 باملئــة يف 2016 أن ثقتهــم 
باألحــزاب السياســية مرتفعــة أو أنهــم يولونهــا بعــض الثقــة 

)التينوباروميــرتو 2016(.

تتــآكل الثقــة باألحــزاب مــع ظهــور الخطــاب املعــادي 
للمؤسســة، حينمــا يكــون هنــاك دليــل عــىل الفســاد، وإخفــاق 
ــني أو  ــب املواطن ــواء مطال ــم الخدمــات، أو انعــدام احت يف تقدي
ــة التفكــري  ــك طريق ــة كذل ــا. ويعكــس مســتوى الثق معالجته
الناقــدة األكثــر تطــوراً عنــد املواطنــني، وتمثــل بذلــك حافــزاً 

ــالح. ــاً لإص إيجابي

ــوداً  ــون وع ــني يقطع ــني ح ــة املواطن ــيون ثق ــد السياس يفق
كبــرية يف حمالتهــم أو يدلــون بترصيحــات ‘خاليــة مــن 
ــرات  ــازة يف املناظ ــالم املنح ــائل اإلع ــا وس ــق’ تحيكه الحقائ
ــة  ــكا الالتيني ــك يف أمري ــع ذل ــد وق ــتقطابية. وق ــة االس العام
والكاريبــي يف ثمانينيــات وتســعينيات القــرن العريــن والعقــد 
األول مــن القــرن الحــادي والعريــن، ويف اســتفتاء ‘بريكــزت’ 
ــة  ــالت االنتخابي ــدة، ويف الحم ــة املتح ــام 2016 يف اململك يف ع
الرئاســية يف الواليــات املتحــدة عــام 2016. وقــد جــرى 
التشــكيك بصحــة الفرضيــة الديمقراطيــة التــي تقــول بقــدرة 
املواطنــني عــىل اتخــاذ خيــارات مســتنرية يف عــرص ‘سياســات 
ــتاين  ــايلد وإينش ــز 2016؛ هوكستش ــق’ )دايفي ــاوز الحقائ تج
ــة  ــار الثق ــط انحس ــن رب ــت 2016(. ويمك 2015؛ االيكونومس

ــاً. ــاد أيض بالفس

تهميش النساء والشباب

ــىل  ــود ع ــىل الصم ــادرة ع ــليمة الق ــة الس ــوم الديمقراطي تق
شــمول الجميــع، وتتمتــع فيهــا األحزاب السياســية واملؤسســات 
ــد أن  ــمول. بي ــذا الش ــة ه ــي لحماي ــع رئي ــة بموق التمثيلي
األحــزاب تواجــه صعوبــة يف تطبيقــه، الســيما يف ظــل اإلقصــاء 
ــع  ــة. وم ــات التمثيلي ــن املؤسس ــباب ع ــاء والش ــع للنس الواس
ــد عــن الضعــف يف  ــا يزي ــع بم ــد ارتف ــل النســائي ق أن التمثي
املجالــس التريعيــة يف األعــوام الـــ 22 املاضيــة، مــن 11 باملئة 
ــة عــام  ــة عــام 2015، وإىل 23.4 باملئ عــام 1995 إىل 22 باملئ
2017 )االتحــاد الربملانــي الــدويل 2015 و2017(، إال أن التقدم 
بهــذه الوتــرية يســتلزم 40 عامــاً أخــرى حتــى تتســاوى أعــداد 

ــة. النســاء والرجــال يف املجالــس التريعي

ــة  ــل يف العضوي ــة التمثي ــي ناقص ــابة، فه ــال الش ــا األجي أم
الحزبيــة والقيــادة والهيئــات التريعيــة. وتهميشــهم يف العمــل 
الســيايس الحزبــي التقليــدي )وتقليــل الثقــة بهــم( يبعــث عــىل 
ــة  ــق بوجــه خــاص، ألن نجــاح أو فشــل النمــاذج التمثيلي القل
املســتقبلية مرهــون بهــم. وشــهدت العضويــة الحزبيــة 
ــدا واململكــة  ــا وهولن ــه مهــم يف أملاني ــاً، ولكن ارتفاعــاً متواضع
ــر  ــباب. ويظه ــني الش ــاً ب ــدة يف 2016-2017، وخصوص املتح
مســح أجــراه االتحــاد الربملانــي الــدويل يف 2014-2015 عــىل 
ــل الشــبابي  ــة مــن التمثي ــاً مســتويات غــري مفاجئ 126 برملان
يف املجالــس التريعيــة: فســن األهليــة القانونيــة يف 65 باملئــة 
مــن املجالــس التريعيــة أعــىل مــن الســن األدنــى للتصويــت 
ــد  ــس واح ــاك مجل ــدويل 2016(. وهن ــي ال ــاد الربملان )االتح
ــواب  ــس ن ــة أو مجال ــس أحادي ــة مجال ــني كل ثالث ــاً ب تقريب
و80 باملئــة مــن مجالــس الشــيوخ ال تضــم أعضــاء دون ســن 

ــاً. 30 عام

التحدي املاثل يف األحزاب الجديدة والشعبوية

عندمــا تعتــرب األحــزاب ضعيفــة القــدرة عــىل مراقبــة 
ــة يف  ــم الحزبي ــق النظ ــة، وتخف ــر إىل الثق ــات وتفتق السياس
تمثيــل مختلــف فئــات املجتمــع تمثيــالً مالئمــاً، فــإن التأييــد 
االنتخابــي ســيميل نحــو أحــزاب جديــدة وزعمــاء جــدد. وقــد 

الشكل 1-4

نســبة املواطنــني الذيــن يولــون األحــزاب السياســية ثقــة 
‘كبــرية للغايــة’ أو ‘قــدراً ال بــأس بــه’ قياســاً باملؤسســات 

األخــرى

مالحظــة: تعتمــد جميــع األرقــام التــي تظهــر املعــدالت اإلقليميــة لبيانــات املســح العاملــي للقيــم عــىل كل بلــدان 
العينــة التــي تمثــل موجــة معينــة. وبالتــايل، تســتند الفــرتة 1994-1998 إىل نتائــج 52 بلــداً، والفــرتة 2004-1999 

إىل 37 بلــداً، والفــرتة 2005-2009 إىل 57 بلــداً، والفــرتة 2010-2014 إىل 58 بلــداً.

املصدر: موجات املسح العاملي للقيم 1-6، للفرتة 2014-1994.
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ــن  ــور م ــة ظه ــة والعريق ــة الثالث ــات املوج ــهدت ديمقراطي ش
يتحــدى املؤسســة الحزبيــة إنتخابيــاً يف ســائر أنحــاء أفريقيــا 
وأمريــكا الالتينيــة والكاريبــي وأمريــكا الشــمالية ورشق 
وجنــوب رشق آســيا عــىل حــد ســواء. وغالبــاً مــا نجــح هــؤالء 
يف التعبــري عــن املظالــم االقتصاديــة أو االجتماعيــة أو الثقافيــة 

ــة. ــة أو املدرك الواقعي

ــة  ــىل األنظم ــرص ع ــدة وال تقت ــة جدي ــعبوية حال ــت الش ليس
ــس  ــتخدم الرئي ــة، اس ــكا الجنوبي ــي أمري ــة. فف الديمقراطي
إيفــو مورالــس، إىل جانــب الرؤســاء الســابقني هوغــو تشــافيز 
وآلبريتــو فوجيمــوري والرئيســني كريشــنر، تكتيكات شــعبوية؛ 
بينمــا يف الفلبــني، كســب الرئيــس رودريغــو دوتريتــي التأييــد 
يف االنتخابــات الرئيســية عــام 2016 بإلقــاء اللــوم عــن حــال 
ــكلت  ــية. وش ــية الرئيس ــزاب السياس ــادة األح ــىل قي ــالد ع الب
عنــارص الشــعبوية أيضــاً جــزءاً ال يتجــزأ مــن العمــل 
ــكل  ــا يف الش ــن تغريه ــم م ــىل الرغ ــا، ع ــيايس يف أفريقي الس
والرتكيــب عــىل الــدوام. وكانــت بلــدان القــارة بمعظمهــا قــد 
ــية  ــة سياس ــن، تعددي ــرن العري ــعينيات الق ــدت، يف تس اعتم
تميــزت بظهــور التعبئــة الشــعبوية مــن قبــل الجهــات 
ــه  ــا يف وج ــع له ــني موق ــاعية إىل تأم ــية الس ــة السياس الفاعل
ــات  ــة الهوي ــت تعبئ ــد ترافق ــوخاً. وق ــد رس ــني أش منافس
ــعبوية يف  ــف ش ــرح مواق ــع ط ــة م ــة والديني ــة اإلقليمي العرقي
ــوق  ــع والحق ــادة التوزي ــا كإع ــأن قضاي ــيايس بش ــل الس العم
االجتماعيــة االقتصاديــة والعدالــة. واتســمت التغــريات يف 
ــا: ‘مناهضــة  ــات املتحــدة بثــالث مزاي ــة والوالي ــا الغربي أوروب
ــارت  ــة’ )إنغله ــة الوطني ــتبدادية’، و‘النزع ــة’، و‘االس املؤسس

ونوريــس 2016: 5(.

واألحــزاب  الحــركات  يف  صعــوداً  أوروبــا  شــهدت  لقــد 
الشــعبوية منــذ ســبعينيات القــرن العريــن. وحقــق بعضهــا 
الوطنيــة يف فرنســا، وتحالــف  نمــواً رسيعــاً، كالجبهــة 
 Synaspismós Rizospastikís( ’ــرييزا ــكايل ‘س ــار الرادي اليس
ــة  ــة الجبه ــت حص ــان. وارتفع Aristerás, Syriza( يف اليون
الوطنيــة مــن األصــوات مــن 10.4 باملئــة عــام 2007 إىل 21.3 
ــية  ــية الفرنس ــات الرئاس ــن االنتخاب ــة األوىل م ــة يف الجول باملئ
عــام 2017 )وزارة الداخليــة غــري مــؤرخ(. وعــىل نحــو مماثل، 
ارتفعــت حصــة حــزب ســرييزا مــن 4.6 باملئــة يف االنتخابــات 
ــام 2012، و35.6  ــة يف ع ــام 2009 إىل 16.8 باملئ ــة لع الربملاني
باملئــة عــام 2015 )وزارة الداخليــة اليونانيــة 2015(. وبحلــول 
عــام 2016، دخلــت األحــزاب الشــعبوية بتحالفــات يف 11 بلــداً 
ــو  ــىل نح ــرت ع ــس 2016(. وأظه ــارت ونوري ــاً )إنغله أوروبي
ــوز  ــب الف ــم يتطل ــيايس ل ــل الس ــكيل العم ــادة تش ــم أن إع أه

ــة. ــد برملاني بمقاع

يف أمريــكا الالتينيــة والكاريبــي، صعــدت موجــة مــن األحــزاب 
ــرن  ــعينيات الق ــل تس ــذ أوائ ــدد من ــادة الج ــدة والق الجدي
ــوء  ــاد وس ــن الفس ــعبي م ــاط الش ــتجابة لإحب ــن اس العري
ــا زاد  ــا، مم ــي تلته ــة الت ــات االقتصادي ــاد واألزم إدارة االقتص
مــن حــدة الفقــر وعــدم املســاواة يف توزيــع الثــروة يف بلدانهــا. 
ــك األزمــات صعوبــة  وواجهــت الحكومــات يف تعاملهــا مــع تل

ــا  ــتجابة، ولكنه ــة االس ــؤولية وقابلي ــن املس ــس م ــل بح العم
ــاً مــا كانــت تعالــج مشــكلة واحــدة فقــط عــىل حســاب  غالب
ــخي(، أو ال  ــاق الس ــح أو اإلنف ــف الرصي ــا التقش ــة )إم البقي
تعالــج أي منهمــا. وقــد مهــد إخفاقهــا الطريــق أمــام صعــود 
ــار  ــع إىل انهي ــا دف ــدد مم ــاء الج ــدة والزعم ــزاب الجدي األح
ــا واإلكــوادور  ــدان مثــل بوليفي النظــام الحزبــي يف بعــض البل
ــد  ــىل تجدي ــة ع ــات مماثل ــزت إحباط ــال. وحف ــريو وفنزوي وب
ــر اســتقراراً  ــة أكث ــي الســيايس يف أنظمــة حزبي املشــهد الحزب

ــراً. ــييل مؤخ ــيك، ويف ش ــا واملكس ــدث يف كولومبي ــا ح كم

تشــكل الحــركات السياســية الخارجــة مــن فــورة احتجاجــات 
ــني مــع خطــاب مناهــض للمؤسســة ظاهــرة صاعــدة  املواطن
أخــرى، غالبــاً مــا تحولــت طــوال األعــوام العــرة املاضيــة إىل 
كيانــات سياســية عندمــا اقتضــت أهدافهــا السياســية التحكــم 

بالســلطة التريعيــة.

ــد  ــل إىل ح ــة تعم ــكيالت الحديث ــذه التش ــض ه ــع أن بع وم
كبــري بأســلوب األحــزاب التقليديــة نفســه )وتواجــه التحديــات 
نفســها(، فإنهــا تبــدو أكثــر ابتــكاراً. فهــي تعمــل مثــالً عــىل 
طمــس الفــروق بــني األعضــاء وغــري األعضــاء، وتخفــف رشوط 
العضويــة )املاليــة مثــال(. وتعتمــد هــذه الحــركات السياســية 
ــىل  ــزب’( ع ــح ‘ح ــاىش مصطل ــا يتح ــري منه ــدة )وكث الجدي
اإلرشاك املبــارش للمواطنــني، عــرب وســائل التواصــل االجتماعــي 
ــىل  ــا ع ــن اعتماده ــر م ــالً، أكث ــرى مث ــة األخ واألدوات الرقمي
ــا يف  ــف بفعاليته ــة. وتتص ــة تقليدي ــات حزبي ــة تجمع إقام
ــرون إدراكاً  ــن يظه ــا مم ــأة أعضائه ــني وبمكاف ــد املواطن حش

ــرتوكس 2015(. ــيايس )س ــل الس ــى التمثي ــاً ملعن قوي

تحديات إرشاك املواطنني

ــة طريقــة تفاعــل املواطنــني  يعكــس حجــم العضويــة الحزبي
مــع العمــل الســيايس الحزبــي التقليــدي. وإجمــاالً، انخفضــت 
ــذ عــام 1994 يف آســيا  ــاً من ــة األحــزاب انخفاضــاً ثابت عضوي
ــي،  ــة والكاريب ــكا الالتيني ــا، وأمري ــادئ، وأوروب ــط اله واملحي
ويف أفريقيــا منــذ عــام 2005. أمــا يف الــرق األوســط وإيــران، 
ــود  ــذة يف الصع ــا آخ ــدو أنه ــمالية، فيب ــكا الش ــك يف أمري وكذل

ــات 6-1، 2014-1994(. ــم، املوج ــي للقي ــح العامل )املس

ــح  ــل أفل ــاء، ب ــزاب أعض ــع األح ــد جمي ــم تفق ــك ل ــع ذل وم
بعضهــا يف جــذب أعضــاء جــدد. فقــد ارتفعــت عضويــة الحزب 
ــرار يف  ــني األح ــزب الديمقراطي ــال وح ــزب العم ــظ وح املحاف
اململكــة املتحــدة مــن 0.8 باملئــة مــن جمهــور الناخبــني عــام 
2013 إىل 1.6 باملئــة عــام 2016 )كــني وأبوســتولوفا 2017(. 
وفتــح الحزبــان التقليديــان يف فرنســا إمكانيــة الرتشــيح لجميع 
ــزب  ــح الح ــط. وفت ــاء فق ــت لألعض ــد أن كان ــن، بع املنارصي
ــري  ــام غ ــة أم ــة التمهيدي ــه الحزبي ــرتاكي أوالً انتخابات االش
ــي  ــوري الفرن ــزب الجمه ــذ الح ــام 2011؛ واتخ ــاء ع األعض
تلــك الخطــوة خــالل انتخاباتــه التمهيديــة عــام 2016. ولــدى 
ــة إىل  ــرون ‘الجمهوري ــل ماك ــي إيمانوي ــس الفرن ــزب الرئي ح

األمــام!’ موالــني عوضــاً عــن األعضــاء.
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امل�ؤ�س�سة الدولية للدميقراطية واالنتخابات

ــا  ــث هياكله ــىل تحدي ــدِّدة ع ــية املج ــزاب السياس ــل األح تعم
الداخليــة الثقافيــة وامليدانيــة لتواكــب االرتفــاع يف عجلــة 
التفاعــالت وصنــع القــرار يف الشــارع وعــىل شــبكة اإلنرتنــت. 
وتتيــح التقنيــات الرقميــة للمواطنــني اإلدالء بآرائهــم بطريقــة 
مبــارشة أكثــر ممــا ســبق، ممــا يخلــق أجــواء أفقيــة وليــس 
رأســية، بطريقــة متســاوية ال هرميــة: فالجميــع يقــرر وال أحــد 
يحكــم. كمــا أصبحــت أماكــن حضــور السياســيني وســلوكهم 
ــن  ــام، ويمك ــور الع ــام الجمه ــر أم ــوفة أكث ــم مكش وقراراته

ــر. ــارشة أكث ــورة مب ــم بص ــري عليه التأث

غــري أن التحــول الرقمــي يشــكل فرصــاً وتهديــدات ملشــاركة 
ــدي  ــل التقلي ــن التمثي ــتبعدين م ــم. فاملس ــني وتمثيله املواطن
بســبب صغــر ســنهم أو إعاقتهــم أو جنســهم أو انتمائهــم إىل 
ــدة  ــرق الجدي ــذه الط ــن ه ــتفادة م ــىل االس ــادرون ع ــة ق أقلي
ــاكل  ــارج الهي ــن خ ــري م ــة التأث ــدة وممارس ــاركة املفي يف املش
الحزبيــة التقليديــة. أمــا املواطنــني األقــل اتصــاالً باإلمكانــات 
ــاً،  ــل تعليم ــراد األق ــراء أو األف ــن والفق ــار الس ــة، ككب الرقمي
فقــد يشــعرون باإلقصــاء )وضعــف التمثيــل( يف األحــزاب التــي 
ــل  ــرب التواص ــرار ع ــع الق ــدة يف صن ــورة متزاي ــارك بص تش
اإللكرتونــي. وبســبب إمكانيــة التالعــب باملشــاركة عــرب 
اإلنرتنــت، ال بــد لألحــزاب مــن تبنــي أشــكال أخالقيــة تضبــط 

ــت. ــارج اإلنرتن ــل خ ــىل التواص ــظ ع ــاركة، وتحاف ــذه املش ه

صنع القرار التداويل

ــة  ــة التابعــة للمؤسســة الدولي ــة األحــزاب الرقمي بحســب بواب
للديمقراطيــة واالنتخابــات، تعتمــد األحــزاب السياســية يف 
الديمقراطيــات الراســخة والناشــئة تقنيــات جديــدة يف الوصول 
إىل أعضائهــا وغــري أعضائهــا للمســاعدة يف تــويل املهــام 
ــت  ــة والتصوي ــة السياس ــام صياغ ــة كمه ــة التقليدي الحزبي
وجمــع التربعــات اإللكرتونيــة )املؤسســة الدوليــة للديمقراطيــة 
واالنتخابــات، غــري مــؤرخ(. وتســمح بعــض الربمجيــات 
ــغ’  ــورا فوتن ــل ‘آغ ــة، مث ــات الديمقراطي ــة للتطبيق املخصص
 ،)DemocracyOS( ’أو ‘ديموكــريس أو أس )Agora Voting(
لفئــات واســعة مــن املواطنــني بجدولــة مقرتحــات ومناقشــتها 

ــاً. ــا إلكرتوني ــت عليه والتصوي

ــتخدام  ــا اس ــوي عليه ــرية ينط ــر كب ــك مخاط ــع ذل ــاك م وهن
ــات  ــاالت. ويف االنتخاب ــا االتص ــية لتكنولوجي ــزاب السياس األح
ــام  ــية ع ــام 2016 والفرنس ــدة ع ــات املتح ــية للوالي الرئاس
لكبــار  اإللكرتونــي  الربيــد  حســابات  اخرتقــت   ،2017
السياســيني ورسب محتواهــا إىل اإلعــالم. وبمــا أن األمــن 
ــع  ــا يق ــاً م ــحني غالب ــية واملرش ــزاب السياس ــي لألح اإللكرتون
ــل  ــذه العوام ــد ه ــة، تع ــات االنتخابي ــض الهيئ ــارج تفوي خ
الحلقــة األضعــف يف صــون االنتخابــات مــن االخــرتاق. ثانيــاً، 
ــورة  ــي بص ــي واإلعالم ــل االجتماع ــائل التواص ــتخدم وس تس
ــرت  ــام 2016، تأث ــي ع ــي. فف ــل اإلعالم ــدة يف التضلي متزاي
االنتخابــات الرئاســية يف الواليــات املتحــدة واســتفتاء ‘بريكــزت’ 
يف اململكــة املتحــدة بالتضليــل اإلعالمــي الناشــئ عــن األحــزاب 

ــا. ــوم منه ــحيها، أو املدع ــية ومرش السياس

ــا لتســهيل  وعــىل األحــزاب السياســية اإلفــادة مــن التكنولوجي
ــة  ــات املوضوعي ــتبدال النقاش ــس الس ــة، ولي ــا القائم وظيفته
مماثــالً  اهتمامــاً  تبــدي  أن  وعليهــا  املبــارش.  والتفاعــل 
ــوة  ــاع الفج ــادي اتس ــني لتف ــز إرشاك املواطن ــكارات تحف بابت

ــة. الرقمي

أدوات الديمقراطية املبارشة

ــض  ــة بع ــادة إىل إحال ــض الق ــد بع ــرية عم ــة األخ يف اآلون
القــرارات إىل املواطنــني. فقــد ُســجل ارتفــاع طفيــف يف 
ــام  ــذ ع ــارشة من ــة املب ــي ألدوات الديمقراطي ــتخدام العامل االس
 :2017 للديمقراطيــة  العامليــة  الحالــة  )مــؤرشات   1975
5-3(. وبــني عامــي 2015 و2017 لجــأت دول متنوعــة، 
ــا وهولنــدا  ــا وكــوت دوفــوار وهنغاريــا وإيطالي مثــل كولومبي
والســودان وســويرا واململكــة املتحــدة وطاجيكســتان وتركيــا 
وفنزويــال وزامبيــا، إىل طــرح بعــض قراراتهــا عــىل االســتفتاء. 
ــا  ــن القضاي ــة م ــاول مجموع ــتفتاءات تتن ــئلة االس ــت أس وكان
كاإلصــالح املــايل واالســتقالل والعضويــة يف االتحــاد األوروبــي 
)أو أحــد جوانــب الدمــج(، والتجــارة الدوليــة والهجــرة 
والرضائــب والحقــوق املدنيــة والسياســية ومعاهــدات الســالم 

ــي. ــيايس واالنتخاب ــالح الس واإلص

قــد تــؤدي االســتفتاءات إىل خيبــة أمــل بــني املواطنــني. 
ــارشة  ــة املب ــن أدوات الديمقراطي ــري م ــدرج كث ــا ي ــاً م فغالب
ــة  ــن الناحي ــا م ــتفتاء’. أم ــام ‘اس ــح الع ــت املصطل ــاً تح مع
العمليــة، فليــس بعضهــا ســوى مبــادرات للمواطنــني، 
والبعــض اآلخــر اســتفتاءات تبــادر بهــا الحكومــات. وبعضهــا 
اختيــاري واآلخــر إلزامــي؛ وبعضهــا استشــاري واآلخــر ملــزم؛ 
ولبعضهــا عتبــة مرتفعــة، ولبعضهــا اآلخــر عتبــة منخفضــة. 
تؤثــر جميــع هــذه العوامــل عــىل طريقــة تفســري السياســيني 
لنتائــج االســتفتاء وااللتــزام بهــا. وتســتدعي الحاجــة العامــة 
تعزيــز فهــم الجمهــور بالتفويــض الدقيــق لالســتفتاء لتفــادي 
ــاك اســتفتاءات كثــرية تخــرج  ــة أمــل يف نتائجــه. وهن أي خيب
كذلــك بنتائــج غــري مقصــودة. ففــي عــام 2016، ربــط رئيســا 
ــيايس  ــتقبلهما الس ــا مس ــدة وإيطالي ــة املتح ــوزراء يف اململك ال
ــن  ــرياً، يمك ــرى. وأخ ــا أخ ــول قضاي ــتفتاء ح ــارشة باالس مب
للسياســيني املنتخبــني االســتفادة مــن االســتفتاءات اســرتاتيجياً 
ــن  ــال، يمك ــبيل املث ــىل س ــية. وع ــم السياس ــيع أجنداته لتوس
لألحــزاب طــرح اســتفتاءات اختياريــة الســتبعاد قضايــا مثــرية 
ــعبي  ــد ش ــار تأيي ــة، أو إلظه ــة االنتخابي ــن الحمل ــدل م للج

ــي. ــف حكوم ملوق

أي مســتقبل تحملــه االســتفتاءات يف الديمقراطيــات الراســخة؟ 
فكثــري مــن الحــركات السياســية الجديــدة، بــل حتــى بعــض 
األحــزاب القائمــة، تجــري اآلن حمالت علنيــة لطرح اســتفتاءات 
إلزاميــة يف محاولــة الســتعادة ثقــة املواطنــني. وتقــدم ســويرا 
ــة  ــة التمثيلي ــاندة الديمقراطي ــة مس ــباً لكيفي ــاً مناس نموذج
ــيون  ــادى السياس ــى يتف ــاً. وحت ــا بعض ــارشة لبعضهم واملب
ــم أن  ــتفتاء، عليه ــج االس ــن نتائ ــني م ــل املواطن ــة أم خيب
ــرار  ــع الق ــات صن ــأن صالحي ــاً بش ــر وضوح ــوا أكث يكون
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ــد  ــى بي ــي تبق ــك الت ــارشة، وتل ــني مب ــؤول إىل املواطن ــي ت الت
ــل  ــادوا التعام ــم أن يتف ــاً، عليه ــني. وعملي ــيني املنتخب السياس
مــع االســتفتاءات االستشــارية كمــا لــو أنهــا أمــر واقــع ملــزم، 
ــاالً دون  ــق إقب ــتفتاء حق ــىل اس ــة ع ــة قائم ــي سياس أو تبن
العتبــة رغبــة منهــم يف انتهــاز الفرصــة السياســية. وأخــرياً، ال 
بــد أن يــدرك السياســيني أن التوظيــف التكتيكــي لالســتفتاءات 
قــد ينــزع الرعيــة عــن الديمقراطيــة التمثيليــة، وقــد تحــف 

ــياً. ــر سياس ــه املخاط ب

ــاءلة  ــاب يف مس ــري االرتي ــات يث ــرية االحتجاج ــاع وت إن ارتف
ــدة يف  ــات ع ــدرت احتجاج ــد تص ــة. فق ــات التمثيلي املؤسس
الســنوات األخــرية عناويــن األخبــار العامليــة. وتشــري عناوينهــا 
إىل أســماء الســاحات التــي احتشــدت فيهــا )مثــل ‘التحريــر’ يف 
القاهــرة، و‘تقســيم’ يف اســطنبول، و‘يوروميــدان’ يف أوكرانيــا(، 
أو األلــوان والرمــوز التــي ســاعدت يف تجمعهــا )مثــل املظــالت 
الصفــراء يف احتجاجــات هونــغ كونــغ عــام 2014، والقبعــات 
الورديــة يف املســرية النســائية يف واشــنطن عــام 2017(. وباتــت 
ــن  ــري ع ــاً للتعب ــعبياً ومروع ــكالً ش ــذ ش ــات تتخ االحتجاج
ــور  ــع تط ــاً م ــدة، وخصوص ــورة متزاي ــية بص اآلراء السياس

ــات. الديمقراطي

ــاً يف  ــعة 59 احتجاج ــات الواس ــدد االحتجاج ــغ ع ــا بل وبينم
ــف  ــاً يف النص ــع 112 احتجاج ــد وق ــام 2006، فق ــم ع العال
ــت  ــرون 2013(. واندلع ــز وآخ ــام 2013 )أورتي ــن ع األول م
حــركات احتجاجيــة كبــرية يف نحــو 56.4 باملئــة مــن البلــدان 
ــة  مــن عــام 2009 إىل عــام 2014 )وحــدة االســتخبارات ملجل
إيكونوميســت 2015(. وســجل مــروع قاعــدة البيانــات 
ــدة  ــاً يف ش ــام ارتفاع ــاه الع ــة واالتج ــداث واللغ ــة لألح العاملي
االحتجاجــات بــني عامــي 2012 و2015 إىل مســتويات شــبيهة 
ــدى  ــن )املنت ــرن العري ــات الق ــر ثمانيني ــتويات أواخ بمس
االقتصــادي العاملــي 2016(. وبمقارنــة بيانــات مــؤرشات 
ــني  ــاركة املواطن ــات مش ــة ببيان ــة للديمقراطي ــة العاملي الحال
ــات  ــرات واإلرضاب ــات واملظاه ــض واملقاطع ــم العرائ يف تنظي
ــة 2014-2010  ــن موج ــاج م ــكال االحتج ــن أش ــا م وغريه
ــى  ــي تحظ ــدان الت ــر أن البل ــم، يظه ــي للقي ــح العامل يف املس
ــا  ــة واملســاواة لديه بمســتويات أعــىل مــن الحقــوق االجتماعي

ــاطاً. ــر نش ــورة أكث ــج بص ــة تحت ــاً مواطن أيض

استجابات األحزاب القادرة عىل الصمود

ــدد  ــا املتج ــار تأكيده ــن إظه ــية م ــزاب السياس ــد لألح ال ب
إلرشاك املواطنــني كــي تبقــى مواكبــة لألوضــاع. فاملواطنــون ال 
يشــكلون مــادة اإلقنــاع الســيايس فحســب )أي الحصــول عــىل 
ــكلون  ــل يش ــيايس( ب ــب س ــوز بمنص ــة للف ــوات املطلوب األص
ــىل  ــادرة ع ــزاب الق ــق األح ــاً. وتحق ــي أيض ــدف النهائ اله
ــاً يف  ــني دوراً مركزي ــح املواطن ــني من ــذراً ب ــاً ح ــود توازن الصم
ــل  ــة، وتجع ــن ناحي ــة، م ــه الداخلي ــزب وقرارات ــطة الح أنش
املواطنــني الغايــة يف إجــراءات سياســاتها، مــن ناحيــة أخــرى.

قــرارات  مجــرد  مــن  أكثــر  النتائــج  تحقيــق  يتطلــب 
ــية  ــداف سياس ــعى إىل أه ــي تس ــزاب الت ــة. فاألح تكنوقراطي

ــات  ــة األزم ــىل مواجه ــح ع ــىل األرج ــدرة ع ــر ق ــقة أكث متس
ــي األحــزاب  ــة تبن ــك يف األهمي ــة املعقــدة. ويماثــل ذل الحكومي
ــل  ــىل التواص ــا ع ــزة وقدرته ــة ممي ــات برمجي ــة منص الناجح
بمصداقيــة مــع الناخبــني مــن خــالل زعمــاء حازمــني وحذقني 
ويمكــن انتخابهــم. فالقــادة الناجحــني قــادرون عــىل تفســري 
ــؤولية  ــل مس ــني وتحم ــة للناخب ــات العويص ــائل والسياس املس
تنفيذهــا. ويمكنهــم أيضــاً بنــاء تحالفــات عريضــة مــع فئــات 
ــا  ــة وأجنداته ــا االنتخابي ــم دوائره ــالل فه ــن خ ــع م املجتم
ــابهة  ــات مش ــاء ذوي عقلي ــذاب أعض ــا، واجت ــري عنه والتعب
بإضفــاء الطابــع الديمقراطــي عــىل عمليــات الحــزب الداخليــة 
ــتاك  ــر س ــان دي ــامبل وف ــس وس ــرار )فاياداري ــاذ الق يف اتخ

.)2014

تزدهــر األحــزاب الشــعبوية يف ظــروف الفــراغ الســيايس عندما 
تــرتك لهــا األحــزاب التقليديــة مجــاالً لطــرح روايــات أحاديــة 
ــن  ــني، يمك ــع املواطن ــا م ــعبوية(. وبانخراطه ــب )ش الجان
لألحــزاب التقليديــة أن تمــأل الفــراغ الســيايس وتطــرح بدائــل 
مقنعــة. وهنــاك بعــض األحــزاب السياســية القائمة التــي تعتمد 
ــة  ــة املنافس ــعبوية الناجح ــزاب الش ــات األح ــات وممارس صف
ــة حــني تجمــع  ــر فعالي ــة أكث لهــا. وتكــون األحــزاب التقليدي
بــني قدرتهــا عــىل صياغــة السياســات العامــة وتوظيــف زعماء 
ــح  ــني وتوضي ــة املواطن ــىل تعبئ ــا ع ــدد وقدرته ــيني ج سياس
ــىل  ــاظ ع ــة. وللحف ــة وجريئ ــات واضح ــم بمصطلح مصالحه
تأييــد املواطنــني لهــا عــىل املــدى الطويــل، ال بــد لألحــزاب أن 
ــل  ــرة يف التفاع ــات مبتك ــة بمنهجي ــاليبها التقليدي ــوازن أس ت

مــع جيــل جديــد مــن املواطنــني النشــطاء وتمثيلهــم.

وتتمتــع األحــزاب السياســية بقــدرة أكــرب عــىل االحتفــاظ بثقــة 
ــاملة.  ــا الش ــدة نزاهته ــا ألجن ــالل عرضه ــن خ ــني م املواطن
فقــد أخفــق الرتكيــز عــىل تمويــل األحــزاب السياســية وتمويــل 
ــاد  ــن الفس ــيايس م ــل الس ــة العم ــده يف حماي ــالت وح الحم
نظــراً للشــبكات واألدوار الشــائكة لألمــوال يف العمــل الســيايس 
ــم  ــا النظ ــة 2016(. أم ــادي والتنمي ــاون االقتص ــة التع )منظم
الشــاملة املعــززة بالنزاهــة، التي تنســق األطر يف ســائر املجاالت 
السياســية املختلفــة كاملشــرتيات وتضــارب املصالــح والتمويــل 
ــي  ــود الت ــىل الصم ــدرة ع ــادة الق ــىل زي ــل ع ــي، فتعم الحزب
تحمــي السياســات العامــة والدولــة مــن املصالــح االقتصاديــة 
ــجل  ــار س ــة إظه ــن بالثق ــاء الجديري ــن للزعم ــة. ويمك الضيق
نظيــف وااللتــزام الصــادق بتنفيــذ قواعــد وممارســات النزاهــة 

التــي تــري عــىل أحزابهــم وعــىل عمــل الحكومــة.

ــاق  ــيع نط ــك بتوس ــة كذل ــتعيد الثق ــزاب أن تس ــن لألح ويمك
شــمولها، خصوصــاً للنســاء والشــباب. فللحفــاظ عــىل قدرتهــم 
التنافســية، عــىل قــادة األحــزاب التواصــل مــع هاتــني الفئتــني 
ــزب  ــات الح ــاواة يف عملي ــدم املس ــىل ق ــا ع ــان إرشاكهم وضم
الديمقراطيــة الداخليــة وصنــع القــرار. وال بــد لألحــزاب 
ــباب،  ــاء والش ــة للنس ــرات تحضريي ــروع ومؤتم ــة ف ــن إقام م
وتشــجيع اســتخدام أدوات املشــاركة الرقميــة، وتحســني تــوازن 
ــرصة  ــم مخت ــتخدام قوائ ــادة واس ــي يف القي ــوع االجتماع الن

ــل. ــائية بالكام نس
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خيــارات وتوصيــات بشــأن سياســات التعامــل مــع 
الطبيعــة املتغــرية للمشــاركة السياســية

األحزاب السياسية

عرض رؤية سياسية قوية وواضحة.	 

إيجــاد أشــكال بديلــة إلرشاك املواطنــني عــرب نمــاذج بديلــة 	 
مــن العضوية.

التجــاوب مــع جمهــور الناخبــني بــني االنتخابــات بإعــادة 	 
ــث  ــة، وتحدي ــل الحزبي ــرتاتيجيات التواص ــري يف اس التفك
ــب  ــة لتواك ــة وامليداني ــة الثقافي ــزاب الداخلي ــاكل األح هي
ــارع  ــرار يف الش ــع الق ــالت وصن ــة التفاع ــاع يف عجل االرتف

ــت. ــبكة اإلنرتن ــىل ش وع

ــزب 	  ــن الح ــاركة ضم ــة واملش ــواء التعددي ــجيع أج تش
بإقامــة العالقــات مــع مجموعــة عريضــة مــن املؤسســات 
االجتماعيــة املتوافقــة فكريــاً والحــركات االجتماعيــة 

ــح. ــات املصال ومجموع

ــد 	  ــالل التعه ــن خ ــور م ــة الجمه ــدام ثق ــة انع معالج
ــط  ــة، وضب ــزب املالي ــؤون الح ــة يف ش ــفافية التام بالش
ــة  ــات مكافح ــذ سياس ــة، وتنفي ــح بدق ــارب املصال تض

ــة. ــة داخلي ــة حزبي ــات ديمقراطي ــاد وآلي للفس

ــاً 	  ــني ديمقراطي ــني املنتخب ــاء واملمثل ــن أن الزعم ــد م التأك
ــالل  ــن خ ــع م ــرايف للمجتم ــع الديموغ ــون التوزي يعكس
تدريــب وتوظيــف مزيــد مــن النســاء والشــباب عــىل تــويل 

ــة. ــب قيادي ــي إىل مناص ــية تف أدوار رئيس

مراعــاة االنتفــاع بحــذر مــن أدوات الديمقراطيــة املبــارشة 	 
كاالســتفتاءات، وتعزيــز فهــم الجمهــور للغــرض الدقيــق 

مــن االســتفتاء.

توســيع مشــاركة املواطنــني عــىل جميــع املســتويات 	 
باســتخدام أدوات رقميــة كاملواقــع والتطبيقــات التفاعليــة. 
ويشــمل ذلــك الوصــول إىل أعضــاء الحــزب وغــري األعضــاء 
ــة  ــة كصياغ ــة التقليدي ــام الحزبي ــويل امله ــاعدة يف ت للمس

ــني. ــذب املانح ــت وج ــات والتصوي السياس

ــه 	  ــا في ــني، بم ــني املنتخب ــول املمثل ــفافية ح ــادة الش زي
االطــالع عــىل البيانــات املاليــة الخاصــة بالحمــالت 
السياســية وكذلــك املصالــح املاليــة ملمثــيل األحــزاب.

التأكــد مــن تمثيــل وإرشاك رشائــح أوســع مــن املجتمــع 	 
مــع الرتكيــز بشــكل خــاص عــىل النســاء والشــباب. أخــذ 
ــض  ــار وتخفي ــة باالعتب ــة املدني ــز الثقاف ــة تعزي دراس

ــت. ــة للتصوي ــن القانوني الس

املجتمع املدني

العمــل مــع األحــزاب السياســية عــىل ترجمــة آراء الجمهور 	 
ــة  ــم التريعي ــروع الحك ــع ف ــل م ــات، والعم إىل سياس

ــة مــن خــالل األحــزاب السياســية. والتنفيذي

ــي 	  ــاش الديمقراط ــفافية والنق ــن الش ــد م ــوة إىل مزي الدع
ــاء. البن
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تؤثــر فضائــح الفســاد عــىل التصــورات املعنيــة بالعمــل الســيايس الديمقراطــي. وتعــرض ثقــة املواطنــني باألحــزاب السياســية 
والسياســيني واملؤسســات للخطــر، وتثــري االحتجــاج أو الســخط العميــق. وغالبــاً مــا يربــط النــاس العمــل الســيايس بالفســاد 
واإلثــراء الشــخيص )إيدملــان إنســايتس 2013(. وحتــى عنــد صــب األمــوال يف السياســة بطريقــة قانونيــة، فــإن النفــوذ غــري 
التناســبي للمانحــني الكبــار عــىل صنــع القــرار العــام يفاقــم التصــورات املتدهــورة بالفعــل عــن العمــل الســيايس. ويعــد ذلــك 
املــال مــورداً مهمــاً يف التواصــل مــع الدوائــر االنتخابيــة وتنظيــم حمــالت انتخابيــة ناجحــة وإقامــة تنظيمــات سياســية أقــوى 
ــه إذ تطغــى  ــل أهميت ــاً مــا ينــى أو تقل ويف دعــم البحــوث يف السياســات أو يف تدريــب أعضــاء الحــزب، إال أن ذلــك املــال غالب

الفضائــح السياســية عــىل أذهــان الجمهــور.

الفصل 5. املال والنفوذ والفساد 
والهيمنة: هل يمكن صون

الديمقراطية؟

ــر  ــيايس مخاط ــل الس ــة يف العم ــوال الطائل ــود األم ــكل وج يش
ــار  ــد األخط ــن أش ــوال م ــك األم ــيني. فتل ــع السياس ــىل جمي ع
التــي تهــدد صمــود املؤسســات التمثيليــة وخصوصــاً األحــزاب 
ــات مرتابطــة: عــدم التكافــؤ  ــة تحدي السياســية. وتظهــر ثالث
ــرص يف  ــؤ الف ــوض تكاف ــا يق ــل بم ــىل التموي ــول ع يف الحص
ــا  ــرياً م ــذي كث ــيايس ال ــل الس ــيايس، والتموي ــس الس التناف
ــال  ــات، وامل ــىل السياس ــة ع ــاد والهيمن ــاة للفس ــكل قن يش
ــة(  ــور )ومروعي ــة الجمه ــىل ثق ــر ع ــذي يؤث ــيايس ال الس

ــيني. ــيايس والسياس ــل الس العم

تقويض تكافؤ الفرص

ــاعد  ــية، إذ تس ــاركة السياس ــني املش ــىل تمك ــوال ع ــل األم تعم
ــم  ــكار وتنظي ــر األف ــني ون ــول إىل الناخب ــحني يف الوص املرش
املؤيديــن. ولهــذا أهميتــه لــدى األحــزاب الجديــدة عــىل وجــه 
ــب.  ــاغيل املناص ــد ش ــني ض ــك املتنافس ــوص، أو ألولئ الخص
ومــع ذلــك قــد تعــوق األمــوال العمــل إذ تحــول دون املشــاركة 
العادلــة ملحــدودي التمويــل. وعندمــا تكــون تكاليــف املنافســة 
ــة  ــوال املطلوب ــة لألم ــبل املتاح ــإن الس ــة، ف ــية مرتفع السياس
ــىل  ــة. وع ــارك يف املنافس ــتطيع أن يش ــن يس ــدة م ــدد بش تح
ــحي  ــي ملرش ــاق الوطن ــط اإلنف ــغ متوس ــال، بل ــبيل املث س
الربملــان يف انتخابــات الهنــد عــام 2014 مــا يزيــد عــن نصيــب 
الفــرد مــن الناتــج املحــيل اإلجمــايل بـــ 50 ضعفــاً. ويشــكل 
ــات  ــات األقلي ــباب وجماع ــاء والش ــدة للنس ــكلة معق ــك مش ذل
الذيــن غالبــاً مــا ينتمــون إىل شــبكات أقــل لجمــع املــال. وقــد 
أثبتــت دراســات مــن كولومبيــا وكينيــا وتونــس صحــة ذلــك 
االتجــاه: فعندمــا كان املرشــحون يمولــون حمالتهــم بأنفســهم 

كان وصــول النســاء إىل شــبكات التمويــل أقــل، وتلقــني دعمــا 
ــل  ــة أق ــوالً اقتصادي ــن أص ــن وامتلك ــن أحزابه ــل م ــاً أق مالي

ــالت. ــتثمارها يف إدارة الحم الس

وتســتطيع الجهــات الفاعلــة غــري املروعــة أن تشــرتي 
ــوبية  ــة املحس ــىل أنظم ــاظ ع ــال للحف ــتخدم امل ــوات وتس األص
واملحابــاة أيضــاً )بريســكو وغــوف 2016أ: 42؛ البنــك الــدويل 
2017: 78(. وتعمــل أنظمــة املحســوبية عــىل مكافــأة املؤيديــن 
بوظائــف أو منافــع حكوميــة بســبب ارتباطاتهــم أو صالتهــم، 
ــجع  ــاة، يش ــة املحاب ــم. ويف أنظم ــن مؤهالته ــر ع ــض النظ بغ
الناخبــون عــىل اســتبدال دعمهــم الســيايس بخدمــات )فالغويرا 
وجونــز وأوهمــان 2014(. ويــؤدي ذلــك إىل تقويــض الخدمــة 
ــة  ــؤويل الحكوم ــل مس ــدارة، وتجع ــىل الج ــة ع ــة القائم املدني
رهينــة ملصالــح تلــك الشــبكات. وبذلــك، فــإن األمــوال تلغــي 
قــدرة األغلبيــة عــرب منــح فــرص أكــرب لجهــات فاعلــة قليلــة 

جيــدة التمويــل.

تناقــش الديمقراطيــات املتينــة والهشــة إن كان عليهــا تنظيــم 
األمــوال يف العمــل الســيايس، وكيــف. وتحتــج بعــض البلــدان يف 
تربيرهــا للحــد مــن اللوائــح التنظيميــة بأنهــا تقــوض الحقوق 
األساســية كحريــة التعبــري وحــق املشــاركة السياســية. وهــذه 
ــة  ــح التنظيمي ــف اللوائ ــة إىل تخفي ــي يف النهاي ــة تف املنهجي
ــراف  ــو أط ــل 2014(. وتدع ــيايس )وي ــل الس ــأن التموي بش
أخــرى إىل زيــادة اللوائــح وقيــود التمويــل، مثــل وضــع ســقف 
لإنفــاق الحزبــي الســيايس، وتنفيــذ تدابــري الشــفافية، وتوفــري 

التمويــل العــام للمرشــحني واألحــزاب.

الف�صل 5. 
املال والنفوذ والف�صاد والهيمنة: هل ميكن �صون الدميقراطية؟
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أفريقيا آسيا واملحيط الهادئأوروبا

الرشق األوسط وإيران أمريكا الالتينية والكاريبيأمريكا الشمالية

ــل الســيايس  ــة شــيوعاً يف التموي ــح التنظيمي ــر اللوائ ومــن أكث
ــس  ــان إس وفيني ــس وف ــي )نوري ــل الحكوم ــم التموي تقدي
ــارشاً إىل  ــالً مب ــداً تموي ــة يف 120 بل ــدم الدول 2015(؛ إذ تق
ــة أو عــىل  األحــزاب السياســية إمــا إلقامــة الحمــالت االنتخابي
ــدان منظمــة  أســاس منتظــم )ســكاننغ 2017(. ويف جميــع بل
ــى  ــويرا، تتلق ــتثناء س ــة باس ــادي والتنمي ــاون االقتص التع
األحــزاب السياســية تمويــالً حكوميــاً مبــارشاً )منظمــة 
ــا  ــك، كم ــاك كذل ــة 2016(. وهن ــادي والتنمي ــاون االقتص التع
يف أملانيــا، منظومــات تقــدم أمــوال الدولــة فيهــا بمــا يتناســب 
ــة  ــرية خاص ــات صغ ــذاب تربع ــىل اجت ــزاب ع ــدرة األح ــع ق م

)كاســاس-زامورا وزوفاتــو 2016: 32-31(.

يمكــن للتمويــل العام أن يســاعد يف تكافــؤ الفرص يف املنافســة، 
بتقليــل االعتمــاد عــىل التمويــل الخــاص مثــالً وإتاحــة 
ــوارد  ــص م ــن أن تخص ــة. ويمك ــزاب املعارض ــوال لألح األم
الدولــة لتعزيــز تــوازن أكــرب بالنــوع االجتماعــي يف املشــاركة 
ــا  ــاً م ــك، غالب ــع ذل ــباب. وم ــة الش ــم تعبئ ــية أو لدع السياس
تمنــح األمــوال عــىل أســاس النتائــج االنتخابيــة الســابقة التــي 
تحابــي األحــزاب العريقــة مقابــل املســتجدة أو الصغــرية. فــإذا 
وجــد يف األحــزاب هــدر ألمــوال دافعــي الرضائــب، فقــد يفقــد 
الجمهــور مزيــداً مــن ثقتــه فيهــا. وإذا منحــت أمــوال عامــة، 
وكانــت األمــوال الخاصــة غــري محــدودة، فقــد يرتفــع إجمــايل 
ــىل  ــم ع ــاء بنفوذه ــون األثري ــظ املانح ــق، ويحتف ــغ املنف املبل
السياســيني )كاســال بريتــوا وآخــرون 2014: 355-375(. وال 
ــه  ــل العامــة أن تكــون مرتفعــة بمــا في ــد ملســتويات التموي ب
ــوازن  ــق ت ــك يجــب تحقي ــح ذات جــدوى. ولذل ــة لتصب الكفاي
بــني التمويــل العــام والخــاص يف الجهــود املبذولــة للحــد مــن 
ــس  ــيايس )مجل ــل الس ــوال يف العم ــىل األم ــية ع ــار العكس اآلث

ــا 2001(. أوروب

ــأن  ــات بش ــن التوقع ــد م ــم الح ــن امله ــك، م ــىل ذل ــالوة ع ع
ــكل  ــك يش ــع أن ذل ــه. فم ــام تحقيق ــل الع ــن للتموي ــا يمك م
طريقــة مهمــة لتشــجيع املشــاركة السياســية للنســاء والفئــات 
املهمشــة إال أن أثــره قــد يكــون محــدوداً عــىل مجمــل جهــود 

ــح الفســاد. كب

الفساد والهيمنة عىل السياسة

ــة يف  ــوارد املالي ــلطة وامل ــتغالل الس ــتى الس ــرق ش ــاك ط هن
ــة  ــات املتين ــىل الديمقراطي ــر ع ــا يؤث ــيايس، مم ــل الس العم
ــىل  ــة ع ــاد والهيمن ــتيغليتز 2013(. فالفس ــاً )س ــة مع والهش
ــاً  ــة وفق ــدد السياس ــا تتح ــائدة عندم ــر س ــلطة مخاط الس

ــن 2003(. ــة )واري ــس العام ــة ولي ــح الخاص للمصال

ــل  ــة أداء أفض ــر ديمقراطي ــات األكث ــر الحكوم ــاً، تظه وعموم
ــد  ــده ق ــات وح ــرح االنتخاب ــني أن ط ــاد. ويف ح ــم الفس يف لج
ــنت  ــا تحس ــى م ــع مت ــاد يرتاج ــإن الفس ــاد، ف ــذي الفس يغ
ــع  ــرى يف املجتم ــط أخ ــت ضواب ــات وتأصل ــة االنتخاب نوعي
ــة  ــات، والرقاب ــن الجمعي ــري وتكوي ــة التعب ــة، كحري والدول

ــربغ  ــتاين وهومل ــرون 2017؛ روثش ــان وآخ ــة )مكم القضائي
ــة  ــة التمثيلي ــني الحكوم ــة ب ــدو أن العالق 2014؛ ص 33(. ويب
وغيــاب الفســاد تؤكــد هــذا االرتبــاط اإليجابــي )انظــر الشــكل 

.)1-5

يمكــن للتربعــات الكبــرية أن تســاهم يف الهيمنــة عــىل السياســة 
العامــة. فقــد يلجــأ السياســيون األقــل ثــراء إىل طلــب التمويــل 
ــة  ــري مروع ــات غ ــن جه ــة، وم ــة خارجي ــات مانح ــن جه م
ــكو  ــة )بريس ــة املنظم ــبكات الجريم ــا ش ــا فيه ــاً، بم أحيان
وبريدومــو وأوريبــه بــريرش 2014؛ بريســكو وغــوف 2016ب(. 
وقــد تجعلهــم هــذه الجهــات رهينــة ملصالــح املانحــني 
وأجنداتهــم. فمــن غــري املرجــح أن يحظــى الســيايس بفرصــة 
ــذا  ــذي ه ــاً. ويغ ــالً إضافي ــد تموي ــم يج ــوي إذا ل ــح ق كمرش
ــت ألن  ــد ضعف ــة ق ــأن الديمقراطي ــاً ب ــاً عام ــاف حس االنكش
األفــراد ذوي الدخــل املرتفــع قــادرون عــىل فــرض نفــوذ أكــرب 
ــات  ــالل التربع ــن خ ــات م ــيني والسياس ــار السياس ــىل اختي ع
ــة  ــق الدول ــاف بتحقي ــة املط ــرض يف نهاي ــا ي ــط، مم والضغ
الكفــؤة ومحاســبة األغلبيــة )ريتانــو وهنــرت 2016(. وتفــي 
الهيمنــة عــىل السياســة كذلــك إىل العنــف حيــث يســعى مــن 
ــىل  ــط ع ــا بالضغ ــاظ به ــلطة إىل االحتف ــد الس ــون مقالي يتول

ــريرش 2016(. ــه ب ــو وأوريب ــوة )بريدوم ــم بق خصومه

الشكل 1-5
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مالحظــة: يظهــر هــذا الشــكل العالقــة بــني الحكومــة التمثيليــة وغيــاب الفســاد. وضــع مقيــاس مــن صفــر إىل 1 
لــكل مــن ســمة الحكومــة التمثيليــة والســمة الفرعيــة لغيــاب الفســاد؛ تشــري النتائــج األعــىل إىل مســتوى مرتفــع مــن 
الحكومــة التمثيليــة ومســتوى مرتفــع مــن غيــاب الفســاد، عــىل التــوايل. نتائــج معامــل ارتبــاط بريســون: العــدد )ن( 

= 153، النســبة )ر( = 0.671، حيــث القيمــة االحتماليــة )p-value( تكــون < 0.005. 
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ــة  ــة الدولي ــالت املرصفي ــة املعام ــة حرك ــرت العومل ــد ي لق
ــري  ــىل تأث ــوش ع ــا ش ــة، مم ــركات الدولي ــل ال ــدت عم ووط
هيــاكل ومصالــح املِلكيــة عــىل العمــل الســيايس عــىل األصعــدة 
ــة  ــركات التابع ــذر ال ــا تتج ــاً م ــة. وغالب ــة واملحلي الوطني
للــركات املتعــددة الجنســيات يف املجتمعــات املحليــة، موفــرة 
ــة  ــج اجتماعي ــرح برام ــاالت، تط ــض الح ــف، ويف بع الوظائ
ــدة  ــبكة معق ــك ش ــن ذل ــج ع ــة. وينت ــة طويل ــرتات زمني لف
مــن العالقــات واملصالــح، ويطمــس الخطــوط بــني الســيطرة 

ــة. ــة والوطني األجنبي

يشــكل تقييــد أو حظــر التربعــات األجنبيــة لألحزاب السياســية 
ــح  ــح نفــوذ املصال ــة مألوفــة يف كب واملرشــحني لوائــح تنظيمي
األجنبيــة يف السياســة؛ وغالبــاً مــا تلجــأ البلــدان إىل مثــل تلــك 
ــة  ــر 63.3 باملئ ــالً، تحظ ــيادتها. وفع ــة س ــراءات لحماي اإلج
مــن البلــدان تربعــات الجهــات األجنبيــة لألحــزاب السياســية، 
وتمنــع 48.9 باملئــة مــن البلــدان التربعــات األجنبية للمرشــحني 

)ســكاننغ 2017(.

ــد التربعــات شــائع يف لوائــح التمويــل  ومــع أن حظــر أو تقيي
الســيايس، هنــاك خطــط كثــرية لاللتفــاف عــىل هــذه القيــود 
)منظمــة التعــاون االقتصــادي والتنميــة 2016(. وقــد أظهــرت 
ــال، أن األمــوال مــن مجموعــة  ‘وثائــق بنمــا’، عــىل ســبيل املث
عريضــة مــن املصــادر تؤثــر عــىل العمــل الســيايس يف أنحــاء   

كثــرية مــن العالــم )الغارديــان 2016(.

ويظهــر ترابــط التربعــات السياســية والفســاد والهيمنــة 
عــىل الســلطة عــىل نحــو خــاص يف الصناعــات االســتخراجية 
ــات(،  ــتغالل الغاب ــاز واس ــط والغ ــتخراج النف ــاً اس )وخصوص
ويف األنشــطة الحكوميــة كاملشــرتيات العامــة وتقديــم الخدمــات 
ــة  ــادي والتنمي ــاون االقتص ــة التع ــم( )منظم ــاه والتعلي )كاملي
ــايل  ــيل اإلجم ــا املح ــد ناتجه ــي يعتم ــدان الت ــا البل 2016(. أم
عــىل ريــع املــوارد الطبيعيــة، فتســجل مســتويات مرتفعــة مــن 
الفســاد )املؤسســة الدوليــة للديمقراطية واالنتخابــات 2017ب؛ 
البنــك الــدويل 2016(. فكثــرياً مــا تضغــط الــركات متعــددة 
ــة  ــة باملــوارد الطبيعي ــدان الغني الجنســيات عــىل ســلطات البل
لتبنــي أنظمــة متســاهلة بخصــوص الصناعــات االســتخراجية 

ــكيز 2012(. ــور وفيالس )م

ــف  ــماً يف كش ــتقصائيون دوراً حاس ــون االس ــب الصحفي ويلع
ــة  ــاد والهيمن ــم الفس ــم يف لج ــل مه ــو عام ــح، وه الفضائ
ــة  ــة العاملي ــؤرشات الحال ــات م ــاً لبيان ــة. ووفق ــىل السياس ع
ــة، فــإن الوضــع العاملــي لحريــة التعبــري ونزاهــة  للديمقراطي
اإلعــالم يبعــث عــىل القلــق. وعــىل الرغــم مــن تحقيــق مكاســب 
ــف  ــني منتص ــالم ب ــة اإلع ــد نزاه ــىل صعي ــم ع ــول العال ح
ــد  ــن، فق ــرن العري ــعينيات الق ــف تس ــبعينيات ومنتص س
انحــر هــذا التوجــه حتــى عــام 2012. ومنــذ ذلــك الحــني زاد 
الوضــع ســوءاً، وخصوصــاً يف مجــال حريــة التعبــري يف أوروبــا 

ــمالية. ــكا الش ــران وأمري ــط وإي ــرق األوس وال

انعدام الثقة بالعمل السيايس والسياسيني

يؤثــر الفســاد والهيمنــة عــىل السياســة عمومــاً عــىل مســتوى 
ــاركة  ــىل املش ــلباً ع ــر س ــذا يؤث ــيني، وه ــاس بالسياس ــة الن ثق

السياســية عمومــاً )أرخيــده أولســون 2014(. وتشــري بيانــات 
ــة  ــة الدولي ــة يف املؤسس ــة للديمقراطي ــة العاملي ــؤرشات الحال م
للديمقراطيــة واالنتخابــات إىل ارتبــاط هذيــن العنرصيــن عــىل 
ــة  ــي، وبدرج ــة والكاريب ــكا الالتيني ــوص يف أمري ــه الخص وج
أقــل يف أفريقيــا. ويظهــر هــذا التوجــه أيضــاً يف أوروبــا، وإنمــا 
ــن  ــة م ــتويات منخفض ــهد مس ــي تش ــدان الت ــاً يف البل غالب
الفســاد. أمــا يف آســيا واملحيــط الهــادئ، فــال يبــدو أن فقــدان 

الثقــة بالسياســيني ســببه تصــورات عــن الفســاد.

ــباب  ــة الش ــني فئ ــيني ب ــاد بالسياس ــة ح ــدان ثق ــر فق يظه
خصوصــا. ففــي نحــو 60 باملئــة مــن البلــدان التــي شــملتها 
ــة  ــباب ثق ــدى الش ــرتة 2010-2014، أب ــتطالعات يف الف االس
ــناً  ــرب س ــخاص األك ــة األش ــن ثق ــية م ــزاب السياس ــل باألح أق
)منظمــة التعــاون االقتصــادي والتنميــة 2015ب(. وتعــد 
ــوص،  ــه الخص ــىل وج ــة ع ــارة بالديمقراطي ــاعر ض ــذه املش ه
ــك  ــاه تل ــد تج ــة األم ــة طويل ــف اجتماعي ــكل مواق ــا تش ألنه

ــات. املؤسس

قصور األطر القانونية الضيقة للتمويل السيايس

ــد  ــيايس إىل الح ــل الس ــم التموي ــرية تنظ ــح كث ــعى لوائ تس
ــي  ــل الحكوم ــد التموي ــة. ويع ــىل السياس ــال ع ــري امل ــن تأث م
مــن الوســائل األكثــر شــيوعاً، ويهــدف يف كثــري مــن األحــوال 
ــوال  ــة األم ــاص، وإتاح ــل الخ ــىل التموي ــاد ع ــل االعتم إىل تقلي
ألحــزاب املعارضــة، وتعزيــز تــوازن أكــرب للنــوع االجتماعــي يف 
املشــاركة السياســية، أو دعــم تعبئــة الشــباب. كمــا أن تقييــد 
ــائع  ــحني ش ــية واملرش ــزاب السياس ــات لألح ــر التربع أو حظ

ــة. ــات األجنبي ــد التربع ــيما تقيي ــاً، والس أيض

ــح  ــن لوائ ــا م ــود وغريه ــك القي ــه أن لتل ــف ل ــا يؤس ومم
ــا  ــرياً م ــة. فكث ــف متأصل ــن ضع ــيايس مواط ــل الس التموي
ــل الســيايس قــد تمــارس  ــأن لوائــح التموي تســود توقعــات ب
ــة  ــح الفســاد والهيمن ــر وضوحــاً عــىل كب ــعاً وأكث ــرياً واس تأث
عــىل السياســة. أمــا التدابــري األخــرى كالكشــف عــن تربعــات 
ــراً  ــت أث ــد حقق ــي فق ــل الحكوم ــة والتموي ــالت االنتخابي الحم

ــاد. ــد الفس ــىل تقيي ــب ع ــاً فحس ــاً ثانوي إيجابي

والكثــري مــن لوائــح تنظيــم التمويــل الســيايس تحــوي ثغرات. 
ــف  ــات الكش ــة بيان ــع وكاالت الرقاب ــاالت، تجم ــض الح يف بع
عــن األصــول مــن مســؤويل الســلطة التنفيذيــة، ولكنهــا تخفق 
يف مراقبتهــا أو مراجعــة دقتهــا بعــد ذلــك. ويف حــاالت أخــرى، 
ــالت  ــرتة الحم ــىل ف ــر ع ــع التقاري ــات وض ــرص متطلب تقت
االنتخابيــة، وتســتثني األمــوال التــي أنفقــت قبــل ذلــك الوقــت. 
وتتمثــل مشــكلة أخــرى يف أن لوائــح التمويــل الســيايس غالبــاً 
مــا تركــز عــىل العمــل الســيايس عــىل املســتوى الوطنــي، مــع 
ــن  ــرية، يمك ــاالت كث ــاً. ويف ح ــع محلي ــاد يق ــم الفس أن معظ
ــن  ــا، م ــات وتقييده ــر التربع ــح، كحظ ــىل اللوائ ــاف ع االلتف
ــا  ــروض، أو بتحويله ــة أو ق ــوم عضوي ــا كرس ــالل تمويهه خ
ــن  ــدة ع ــات املتح ــري يف الوالي ــا يج ــة، كم ــراف ثالث ــرب أط ع

طريــق لجــان العمــل الســيايس.
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امل�ؤ�س�سة الدولية للدميقراطية واالنتخابات

األحزاب السياسية واملرشحونالجهات الرقابية املانحون

املال السيايس: أنظمة عمادها النزاهة

املوظفون العامون

آليات تعيني موظفي
الخدمة املدنية

تعارض املصالح ولوائح
التجريد من األهلية

أدوات محاربة الرشاوى

لوائح التمويل السيايس أدوات الشفافية أنظمة مكافحة غسل األموال

آليات اسرتداد األصول

سياسات املسؤولية االجتماعية
للرشكات

لوائح تنظيم جماعات الضغط

سيادة القانون والوصول
إىل العدالة

املجتمع املدني ووسائل اإلعالم
وآليات اإلبالغ عن املخالفات

أنظمة الرصد والرقابة االنتخابية

لوائح الديمقراطية الحزبية الداخلية
واملساءلة املالية

الحوارات بني األحزاب واتفاقيات
مدونة السلوك

عمليات املشرتيات العامة

لوائح الحصانة والتعويض

أنظمة اإلفصاح عن األصول

ــل الســيايس مــن مواطــن ضعــف  ــح التموي ــي لوائ وقــد تعان
ــة املحاســبة التــي تتخذهــا. وتعــد العقوبــات  تبعــاً لنــوع آلي
ــا  ــية؛ بينم ــة السياس ــات الفاعل ــبة الجه ــية ملحاس األداة الرئيس
ــم. وتشــكل  ــات التعل ــأة أو بآلي ــري باملكاف ال يوجــد اهتمــام كب
ــجن  ــكات والس ــادرة املمتل ــوال ومص ــز األم ــات وحج الغرام
ــل  ــات األق ــمل العقوب ــا تش ــيوعاً، فيم ــر ش ــات األكث العقوب
ــزب  ــجيل الح ــاف تس ــام وإيق ــل الع ــدان التموي ــيوعاً فق ش
ــتقبل.  ــة يف املس ــاركة االنتخابي ــىل املش ــوداً ع ــيايس وقي الس
وتوجــه معظــم العقوبــات نحــو األفــراد، وتلقــي بقليــل مــن 
مســؤولية تطبيقهــا عــىل األحــزاب، وتبــدو الغرامــات منخفضة 

ــاد. ــن الفس ــب م ــة باملكاس مقارن

معالجة شاملة هدفها اإلنصاف وعمادها النزاهة

ال يمكــن للوائــح التمويــل الســيايس وحدهــا أن تحــد مــن نفوذ 
ــي  ــب أن تغط ــية. ويج ــلطة السياس ــة يف الس ــح الخاص املصال
ــاً  ــية، وخصوص ــدورة السياس ــل ال ــادة مجم ــود املعت الجه
ــيايس.  ــس الس ــة يف التناف ــا النزاه ــات عماده ــالل آلي ــن خ م
وتشــمل هــذه اآلليــات أدوات مبتكــرة ملكافحــة الفســاد 
وتشــجيع الشــفافية وحمايــة الرقابــة عــىل الدولــة والسياســة 
وتعزيزهــا. وال بــد لهــا أن تركــز عــىل املجــاالت األكثــر عرضــة 
للفســاد كتضــارب املصالــح وأنشــطة حشــد التأييــد والقواعــد 
ــة  ــة الربملاني ــري الحصان ــة ومعاي ــة الرضيبي ــة والري املرصفي

ــا  ــة. كم ــة الصحاف ــات وحري ــن املخالف ــني ع ــة املبلغ وحماي
يتعــني أن تنطــوي هــذه اآلليــات عــىل مجموعــة متنوعــة مــن 
الجهــات الفاعلــة كاملســؤولني العموميــني واألحــزاب السياســية 
واملرشــحني والجهــات الرقابيــة واملانحــني مــن القطــاع 

ــاص. الخ

وهنــاك أربعــة مجــاالت رئيســية للعمــل عــىل تقليــص الــدور 
الســلبي للمــال الســيايس كجــزء مــن املكافحــة العامــة للفســاد 
ــىل  ــة ع ــة قائم ــمل أنظم ــذه تش ــة. وه ــىل السياس ــة ع والهيمن
ــدان اعتمادهــا عــرب التريــع واللوائــح أو  النزاهــة يمكــن للبل

مدونــات الســلوك.

ــال  ــات امل ــات لسياســات مواجهــة تحدي ــارات وتوصي خي
ــيايس الس

جميع الجهات الفاعلة

اعتمــاد أنظمــة تحــث عــىل النزاهــة يف العمــل الســيايس 	 
وصنــع السياســات وتوفــري الدولــة للخدمــات، بالتنســيق 
العامــة  واملؤسســات  التريعيــة  املؤسســات  بــني 
والخاصــة ملكافحــة الفســاد، وتشــجيع التثقيــف املدنــي 
ــم  ــة ودع ــيايس، وحماي ــل الس ــة العم ــة بنزاه والتوعي
الرقابــة عــىل الدولــة والعمليــة السياســية، ومنــع 

ــة. ــة العام ــىل السياس ــة ع الهيمن
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محاربــة اآلليــات الدوليــة التي تســهل الفســاد الســيايس 	 
ــل  ــة إىل العم ــري مروع ــوال غ ــي ألم ــق الخارج والتدف

الســيايس وضمنــه.

ــح 	  ــذ لوائ ــتقلة لتنفي ــة مس ــات رقاب ــم آلي ــجيع ودع تش
مكافحــة الفســاد والتمويــل الســيايس، مثــل حــق 

ــات. ــىل املعلوم ــالع ع االط

تمكــني وكاالت الرقابــة مــن ممارســة دورها باســتقاللية، 	 
باســتخدام مــوارد مالئمــة ووســائل قانونيــة وصالحيات 
ــن  ــني ع ــة املبلغ ــري حماي ــود تداب ــان وج ــط، وضم ضب

املخالفــات.

ــال 	  ــط واتص ــرق رب ــدة وط ــات جدي ــاف تقني استكش
ملراقبــة شــفافية السياســيني وجهــات األعمــال الفاعلــة، 
كمنصــات حشــد مــوارد الجمهــور التــي تيــر تربعــات 
األفــراد وأدوات التواصــل االجتماعــي يف إعــداد التقاريــر 

واإلرشاف.

الحكومات

تنفيــذ سياســات ومعايــري تكشــف غســل األمــوال 	 
ــية  ــخصيات سياس ــط بش ــاً املرتب ــه، وخصوص وتمنع

ــول. ــادرة األص ــارزة، ومص ب

تمكــني الجهــات الرقابيــة، املســؤولة عــن مراقبــة 	 
ــزع  ــزة ن ــح وأجه ــارب املصال ــة وتض ــدات العام التعه
ــل  ــاد والتموي ــة الفس ــة ملكافح ــري العام ــة واملعاي األهلي
الســيايس، مــن التعــاون وتبــادل املعلومــات مــع 

ــلطات. ــن الس ــا م ــة وغريه ــات املالي املؤسس

تعديــل التريــع ملنــع الهيمنــة عــىل السياســة والفســاد 	 
وتفــادي األنظمــة الخاصــة واالســتثناءات مــن القاعــدة.

ــة 	  ــادية ووقائي ــات إرش ــآت وآلي ــات ومكاف ــي عقوب تبن
ــة. ــبة الحزبي ــز املحاس لتعزي

تعزيــز وتشــجيع اللوائــح التي تهــدف إىل تحقيــق تكافؤ 	 
الفــرص بــني الرجــال والنســاء كربــط األحــكام املتعلقــة 
بالتمويــل العــام واملزايــا املاليــة األخــرى باملســاواة بــني 

املرشــحني مــن الجنســني.

ــم يف 	  ــجيعهم وحمايته ــني وتش ــل الصحفي ــري عم تيس
ــاد.  ــم للفس محاربته

األحزاب السياسية

ــة 	  ــرض رقاب ــىل ف ــجع ع ــلوكية تش ــات س ــاد مدون اعتم
ــىل  ــز ع ــزاب، وترك ــيل األح ــىل ممث ــل ع ــبة أفض ومحاس
اتخاذهــم للقــرارات وعــىل إجــراءات الديمقراطيــة 

ــة. ــة الداخلي الحزبي

ــة 	  ــات ملكافح ــلوكية آلي ــات الس ــمل املدون ــب أن تش يج
ــيل  ــل ممث ــن قب ــول م ــن األص ــالن ع ــاد كاإلع الفس

ــح. ــارب املصال ــري تض ــن معاي ــزاب وع األح

تنفيــذ آليــات شــفافية تتجــاوز متطلبــات قانــون 	 
ــة  ــات املالي ــر البيان ــالل ن ــن خ ــيايس م ــل الس التموي
ــة،  ــزاب علني ــيل األح ــول ممث ــل أص ــة، وجع التفصيلي
ــات  ــع مجموع ــل م ــبة تتفاع ــطة محاس ــذ أنش وتنفي

ــي. ــع املدن ــات املجتم ــني ومؤسس الناخب

املجتمع املدني ووسائل اإلعالم

رصــد الــدور الســلبي لألمــوال يف العمــل الســيايس مــن 	 
خــالل التصــدي لكافــة الطــرق املمكنــة لتمويــه األموال، 
ــني  ــة وتعي ــدات الحكومي ــد التعاق ــىل رص ــز ع والرتكي
ــتقاللية  ــح واس ــارب املصال ــني وتض ــؤولني العام املس
ــوع  ــاواة يف الن ــدم املس ــه ع ــة وأوج ــات الرقابي الجه

ــيايس. ــل الس ــىل التموي ــول ع ــدى الحص ــي ل االجتماع

ــة 	  ــقة ملكافح ــاملة ومنس ــات ش ــع منهجي ــة بوض املطالب
الفســاد والهيمنــة عــىل الدولــة تعــزز النزاهــة يف العمــل 
ــة  ــات اإلعالمي ــاب املؤسس ــىل أصح ــني ع ــيايس. يتع الس
والجمعيــات املهنيــة واالتحــادات النقابيــة الضغــط 
ــق املعايــري  عــىل الحكومــات والربملانــات العتمــاد وتطبي
الدوليــة واإلقليميــة بشــأن الحــق يف االطــالع عــىل 
املعلومــات، وحريــة التعبــري وتكويــن اآلراء، التزامــاً 
بخطــة التنميــة املســتدامة لعــام 2030، الســيما الهــدف 
ــاد  ــن الفس ــد م ــة بالح ــاً خاص ــمل أهداف ــذي يش 16 ال

ــات. ــىل املعلوم ــور ع ــالع الجمه ــان اط وضم

ــع 	  ــىل املواضي ــرى ع ــالم أخ ــائل إع ــع وس ــل م العم
الحساســة، وتبــادل املعلومــات ونــر القصــص يف وقــت 
ــن  ــدد أي م ــذي يته ــر ال ــل الخط ــزع فتي ــن، ون متزام
الصحفيــني األفــراد مــع تمكــني املراســلني مــن تغطيــة 
ــدم إىل  ــوات أن تق ــذه القن ــىل ه ــرة. وع ــع الخط املواضي
ــاً  ــاً أمني ــا تدريب ــتقلني معه ــني املس ــا واملتعامل موظفيه
ــاز  ــد إنج ــتجد بع ــا يس ــاً بم ــم علم ــاً وأن تحيطه وقائي

ــام. امله

املنظمات اإلقليمية

دراســة اعتمــاد أنظمــة ملراجعــة األقــران تشــمل رصــد 	 
لوائــح التمويــل الســيايس وتنفيذهــا.

الــدول 	  كمجموعــة  الســليمة  باملمارســات  االقتــداء 
املناهضــة للفســاد ســعياً لتحســني العمليــات التنظيميــة، 

ــة. ــح املوضوع ــذ اللوائ ــىل تنفي ــث ع ــة والح والتوعي
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ــداً.  ــرياً ج ــروة كب ــز الث ــح ترك ــبق، أصب ــا س ــم مم ــىل الرغ ع
ــا  ــة الدني ــق الريح ــم تحق ــي 1988 و2008، ل ــني عام فب
ــة أي تقــدم عــىل  مــن توزيــع الدخــل العاملــي البالغــة 5 باملئ
ــا البالغــة 5 باملئــة )ويف  اإلطــالق، بينمــا أبلــت الريحــة العلي
الحقيقــة أعــىل 1 باملئــة( بــالًء مدهشــاً )بــاز آراوكــو وآخــرون 
ــراء  ــخاص الفق ــن األش ــة م ــوب متنامي ــاك جي 2014(. وهن
ــفام 2017؛  ــتمرة )أوكس ــة مس ــني’ بصف ــني، ‘املرتوك واملهمش
ــم  ــايض عنه ــم أو التغ ــرى إقصاؤه ــدة 2015( ج ــم املتح األم
ــد،  ــني والهن ــل الص ــدان مث ــى يف بل ــتمر، حت ــدم املس يف التق
ــد  ــادي. وق ــو االقتص ــن النم ــة م ــرتات ثابت ــا بف ــني تمتعت اللت
ــار  ــه آث ــل تحــدي القــرن؛ ول ــد عــدم املســاواة يمث ــات تزاي ب
عميقــة عــىل صحــة الديمقراطيــات وصمودهــا. فعــدم املســاواة 
واإلقصــاء يقوضــان بشــدة فــرص مشــاركة الشــباب اقتصادياً 
ــة  ــني( املواطن ــى تأم ــة )أو حت ــياً، وممارس ــاً وسياس واجتماعي
ــراك  ــن الح ــدة م ــاواة بش ــدم املس ــد ع ــا تح ــة. كم الكامل
االجتماعــي، وهــو إمكانيــة أن يتمكــن الشــباب بمــرور الوقــت 
مــن االنتقــال إىل وضــع اقتصــادي أفضــل. ويمكــن أن تــدوم 

ــال. ــرب األجي ــذه ع ــان ه ــه الحرم أوج

تعريف عدم املساواة

إن عــدم املســاواة ظاهــرة فرديــة وجماعيــة يف  آن واحــد: فهــي 
موجــودة بــني األفــراد واألرس، وكذلــك بــني الفئــات االجتماعيــة. 
ــية  ــي سياس ــا ه ــا مثلم ــة بطبيعته ــي اقتصادي ــايل، ه وبالت
ــة  ــوة املحرك ــالل الق ــن خ ــكل م ــة، وتتش ــة وثقافي واجتماعي
ــع  ــول توزي ــع ح ــة واملجتم ــني الدول ــازع ب ــل والتن للتفاع
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جــرى، منــذ عــام 1990، انتشــال 1.1 مليــار نســمة تقريبــاً مــن الفقــر املدقــع )البنــك الــدويل 2016(. وعامليــاً، قطعــت أشــواط 
كبــرية يف مجــاالت تشــمل وفيــات األمهــات أثنــاء الــوالدة، والوفيــات مــن األمــراض القابلــة للشــفاء كشــلل األطفــال واملالريــا، 
وبقــاء األطفــال عــىل قيــد الحيــاة، وااللتحــاق باملــدارس االبتدائيــة )غيتــس وغيتــس 2016(. ويعكــس املكــون الفرعــي للرعايــة 
االجتماعيــة األساســية تقدمــاً مشــابهاً يف مــؤرشات الحالــة العامليــة للديمقراطيــة للمؤسســة الدوليــة للديمقراطيــة واالنتخابــات 
)الــذي يأخــذ يف الحســبان معــدل وفيــات الرضــع، متوســط العمــر املتوقــع، التغذيــة بالكيلــو مــن الســعرات الحراريــة، معــدل 
اإلملــام بالقــراءة والكتابــة، معــدل ســنوات الدراســة، إىل جانــب تقييمــات الخــرباء لجــودة الخدمــات املتاحــة مــن التعليم األســايس 
والرعايــة الصحيــة(. وكمــا يبــني الشــكل 6-1، تحققــت زيــادة ثابتــة يف الرعايــة االجتماعيــة األساســية يف جميــع مناطــق العالــم 

منــذ عــام 1975.

الفصل 6. ردم الهوة:
هل تستطيع الديمقراطية مكافحة

عدم املساواة؟

ــاء  ــاواة واإلقص ــدم املس ــاط ع ــذر أنم ــوارد. وتتج ــلطة وامل الس
االجتماعــي يف الرتتيبــات التــي تقــوم عليهــا املؤسســات 
و‘قواعــد اللعبــة’ التــي تعــزز نظامــاً اجتماعيــاً وسياســياً مــا.

الشكل 1-6:

الرعاية األساسية: اتجاهات إقليمية، 2015-1975

مالحظــة: يظهــر هــذا الشــكل تطــور نتائــج الســمات الفرعيــة لخدمــات الرعايــة االجتماعيــة األساســية )املحــور- 
ص( يف مختلــف مناطــق العالــم بمــرور الزمــن )املحــور- س(. وتــرتاوح النتائــج يف املحــور ص بــني )صفــر( و)1(؛ 

والقيمــة األعــىل تعنــي مســتوى أعــىل مــن خدمــات الرعايــة االجتماعيــة األساســية.

املصدر: مؤرشات الحالة العاملية للديمقراطية 2017 )مؤرش الرعاية االجتماعية األساسية(.
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ا�صتك�صاف �صمود الدميقراطية
احلـالة العــاملية للدميقراطية 2017

ــة فهــي محــل  ــة بــني عــدم املســاواة والديمقراطي ــا العالق أم
ــدم  ــري إىل ع ــة تش ــات املتاح ــواردة يف األدبي ــة ال ــدل. فاألدل ج
ــة:  ــري األنظم ــىل تغي ــاواة ع ــدم املس ــح لع ــري واض ــود تأث وج
ــي  ــول إىل ديمقراط ــكك ويتح ــن يتف ــتبدادي ل ــام االس فالنظ
ــام  ــار نظ ــن ينه ــك ل ــا. وكذل ــاواة وحده ــدم املس ــة ع نتيج
ديمقراطــي ذو معــدل مرتفــع مــن عــدم املســاواة بســبب ذلــك 
)كنوتســن 2015(. ومــع ذلــك، يؤثــر توزيــع الثــروة والســلطة 
ــم  ــة الحك ــىل نوعي ــرياً ع ــرياً كب ــكان تأث ــني الس ــازات ب واالمتي
الديمقراطــي ويقــوض صالبــة الديمقراطيــة وصمودهــا )هــول 

.)2009

ــة  ــعيها ملعالج ــة يف س ــات واضح ــات تحدي ــه الديمقراطي تواج
ــدول  ــاك عوامــل متنوعــة أتاحــت ل عــدم املســاواة. ولكــن هن
ــار  ــة يف إط ــذه الجبه ــىل ه ــدم ع ــض التق ــراز بع ــة إح مختلف
ديمقراطــي. وهــذه تشــمل سياســات ســليمة ومبتكــرة تتصدى 
ــة  ــدرة الدول ــب ق ــاواة، إىل جان ــدم املس ــة لع ــة املتداخل للطبيع
ــة،  ــية الفعال ــزاب السياس ــب واألح ــزام النخ ــة، والت املطلوب
وتحالفــات اإلصــالح، والتعبئــة واألفــكار مــن القاعــدة، وتأطــري 
الــرؤى واملصائــر الوطنيــة املشــرتكة. وتكتــي كيفيــة تفاعــل 
هــذه العوامــل مــع الدوافــع والقــوى املحركــة الدوليــة أهميــة 

كبــرية أيضــاً.

عدم املساواة والرعاية االجتماعية وتقديم الخدمات

ــية  ــا الرئيس ــوض بوظائفه ــىل النه ــات ع ــدرة الحكوم إن ق
ــود  ــة يف صم ــغ األهمي ــر بال ــية أم ــات األساس ــري الخدم وتوف
ــاء  ــة بن ــة الديمقراطي ــة. فاملواطنــني يقيمــون نوعي الديمقراطي
عــىل قــدرة الدولــة عــىل تقديــم الســلع العامــة ورعايــة التنمية 
ــة  ــاه النظيف ــمل املي ــي تش ــات، الت ــا الخدم ــار. أم واالزده
ــبكات  ــم وش ــة والتعلي ــة الصحي ــي والرعاي ــرصف الصح وال
الرعايــة االجتماعيــة واســتحداث الوظائــف واألمــن والوصــول 
ــة  ــة، فتشــكل روابــط واضحــة وملموســة بــني الدول إىل العدال
ــىل  ــات ع ــك الخدم ــم تل ــل يف تقدي ــل الفش ــكان. ويعم والس
ــم  ــد للحك ــك التأيي ــة وكذل ــات الدول ــة مؤسس ــض رشعي تقوي

ــي. الديمقراط

ــده،  ــذي تول ــاد ال ــدد األبع ــاء متع ــاواة واإلقص ــدم املس إن ع
يحــرف الرعايــة االجتماعيــة إىل أولئــك الذيــن يســتفيدون مــن 
ــني  ــة ب ــة هائل ــوارق اجتماعي ــق ف ــة. ويخل ــات املقدم الخدم
ــىل  ــديد ع ــا )الش ــن تقاربه ــم م ــىل الرغ ــات، ع ــف الفئ مختل
ــوض  ــا يق ــرتكة، مم ــة املش ــاحات الجغرافي ــب( يف املس األغل
آفــاق التفاعــل املوضوعــي والتجــارب املشــرتكة. وينتــج 
ــة ال  ــة االجتماعي ــع والعدال ــرة للتوزي ــة مبعث ــك أنظم ــن ذل ع
ــا  ــديد ثمنه ــتطيع تس ــن يس ــدة إال مل ــات الجي ــدم الخدم تق
ــب  ــار النخ ــا تخت ــاً م ــرون 2014(. وغالب ــو وآخ ــاز آراوك )ب
ــها  ــي مدارس ــي تبن ــة: فه ــات العام ــن الخدم ــتغناء ع االس
ــة  ــكنية محاط ــاء س ــش يف أحي ــة، وتعي ــفياتها الخاص ومستش
ــا  ــاً م ــني، فغالب ــراء واملهمش ــا الفق ــوار )كارل 2000(. أم بأس
يفتقــرون إىل الخدمــات األساســية والحمايــة والعدالــة. وتظــل 
قــدرة األنظمــة الديمقراطيــة عــىل تقديــم أداء جيــد، اقتصاديــاً 

ــا. ــل أحواله ــجمة يف أفض ــري منس ــدرة غ ــاً، ق واجتماعي

عدم املساواة والتالحم االجتماعي

عــىل الرغــم مــن أن عمليــات االنتقــال إىل الديمقراطيــة جــرت 
ــة  ــتويات التنمي ــن مس ــر ع ــض النظ ــة بغ ــاع متنوع يف أوض
ــتوى  ــود مس ــول وج ــام ح ــق متن ــاك تواف ــة، هن االقتصادي
ــة  ــوب لضمــان اســتدامة الديمقراطي معــني مــن الرخــاء املطل
وصمودهــا )كاروذرز 2002؛ هــول 2009؛ كارل 2000؛ روشــا 
مينــوكال 2012(. ومــع ذلــك، فقــد ال يكــون مســتوى الرخــاء 
ــني  ــاء ب ــروة والرخ ــم الث ــة تقاس ــل طريق ــة، ب ــو املعضل ه
ــة  ــروف املواتي ــري الظ ــىل توف ــر ع ــر أكث ــي تؤث ــكان، الت الس

ــة. ــود الديمقراطي لصم

ــص  ــي ويقل ــتقطاب االجتماع ــذي االس ــاواة يغ ــدم املس فع
الوســط املعتــدل الحيــوي للمجتمعــات. كمــا يحــرف الصــوت 
الســيايس والتمثيــل الســيايس نحــو أصحــاب املــوارد والســلطة. 
ــب  ــه النخ ــع في ــع تتمت ــة وض ــد وإدام ــك إىل تولي ــؤدي ذل وي
بنفــوذ واســع عــىل السياســات وعمليــات صنــع القــرار، التــي 
تحــدد بدورهــا آفــاق البــالد يف التنميــة ومــدى تقدميــة وعدالــة 
سياســاتها، بمــا فيهــا املجــاالت الحيويــة ألداء الدولــة وتقديــم 
ــة. وعــىل املــدى الطويــل، قــد ينجــم عــن  خدماتهــا االجتماعي
عــدم املســاواة اختــالالت يف الصــوت والتمثيــل والفــرص 
ــح مــن الســكان  ــث تحــرم رشائ والوصــول إىل الخدمــات بحي

ــا(. ــة )وتأييده ــة بالديمقراطي ــوض الثق وتق

ــل  ــود، وتعم ــىل الصم ــرب ع ــدرة أك ــات بق ــع الديمقراطي تتمت
ــادئ  ــة ومب ــأوارص الثق ــا ب ــط مواطنوه ــني يرتب ــل ح أفض
ــدويل  ــك ال ــة )البن ــع الدول ــم وم ــا بينه ــل فيم ــة باملث املعامل
ــددة  ــط متع ــك الرواب ــل تل ــون مث ــي أن تك 2011(. وينبغ
ــة ومتقاطعــة، وال تقــوم عــىل هويــات ضيقــة تربــط  ومتداخل
ــة أو  ــة أو العائل ــد كالقراب ــي واح ــل رئي ــاً لعام ــاس تبع الن
ــك  ــة ذل ــح صح ــني 2001(. وتتض ــة )فارش ــة أو الطبق الديان
بوجــه خــاص عندمــا تتصــدع العالقــات بــني املواطنــني بفعــل 

ــف. ــال العن ــات وأعم النزاع

عدم املساواة والصوت السيايس والتمثيل

ــذرة  ــاواة متج ــدم مس ــف بع ــي تتص ــات، الت ــول املجتمع تتح
ــة  ــد صعوب ــا يزي ــتقطبة، مم ــة ومس ــة، إىل متصدع ومتداخل
ــادة  ــة وإع ــات االجتماعي ــول السياس ــيايس ح ــق الس التواف
التوزيــع وضمــان االحتــكام للعدالــة. ويف بلــدان متنوعــة مثــل 
ــدة،  ــات املتح ــا والوالي ــوب أفريقي ــني وجن ــا والفلب كولومبي
ســمحت أوجــه عــدم املســاواة والتفــاوت يف الوصــول والفــرص 
ــبي  ــري تناس ــوذ غ ــرض نف ــن ف ــب م ــني النخ ــلطة بتمك والس
عــىل الحكومــة. ومــن خــالل الهيمنــة عــىل السياســات 
ــق،  ــع للتدقي ــري الخاض ــيايس غ ــال الس ــخ امل ــاد وض والفس
تمكــن بعــض األثريــاء يف هــذه البلــدان مــن توظيــف مواردهــم 
لتطويــع القوانــني لصالحهــم وإضعــاف دور املحاكــم وانتهــاك 
الحقــوق ورشاء مواقــف السياســيني واألحــزاب السياســية 
ــتخفاف  ــا واالس ــيطرة عليه ــالم أو الس ــائل اإلع ــب وس وترهي
ــك  ــوض ذل ــان 2016(. ويق ــود )ليفن-فالدم ــاتري والعق بالدس
أيضــاً مصالــح البــالد )وقدرتهــا عــىل توفــري( خدمــات جيــدة 
يف قطاعــات التعليــم والصحــة واألمــن وغريهــا مــن الخدمــات 

ــية. األساس
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امل�ؤ�س�سة الدولية للدميقراطية واالنتخابات

ــل  ــم بفع ــذي تفاق ــاواة، ال ــدم املس ــق ع ــاهم تعمي ــد س وق
ــة يف  ــة املالي ــن األزم ــت ع ــي نجم ــة الت ــة والخلخل الصدم
عامــي 2007 و2008، يف خيبــة أمــل واســعة االنتشــار تجــاه 
عمــل األنظمــة السياســية يف ديمقراطيــات أكثــر عراقــة. وكمــا 
أظهــرت حــركات عــىل امتــداد الطيــف الســيايس، مــن حــزب 
الشــاي يف الواليــات املتحــدة وحــركات ‘احتلــوا’ التــي ظهــرت 
يف بلــدان مختلفــة والحــركات الشــعبوية املناهضــة لألوروبيــني 
يف اململكــة املتحــدة وفرنســا وهولنــدا، هنــاك عــدم رضــا عميــق 
ــوف  ــن تخ ــاعر ع ــذه املش ــق ه ــل. وتنبث ــة التمثي ــن نوعي ع
ــية  ــة السياس ــاوية وأن املؤسس ــت متس ــوات ليس ــن أن األص م
ــعب  ــا بالش ــدت صلته ــب فق ــيطرة نخ ــم س ــة تدي واالقتصادي

ــل 2016(. ــمان 2016؛ كاري )غريش

عدم املساواة ورشعية املؤسسات السياسية

ــرية  ــاً كب ــاواة ضغوط ــدم املس ــتوى ع ــاع مس ــرض ارتف يف
عــىل الحكــم يف النظــام الديمقراطــي بســبب تقويــض رشعيــة 
مؤسســات الدولــة )ســتيوارت 2010(. وتتهــدد هــذه الرعيــة 
إذا كانــت سياســات الدولــة متحيــزة وإقصائيــة. ويقــع ذلــك 
ــان  ــوق اإلنس ــاة حق ــة يف مراع ــلطات الدول ــرّص س ــا تق عندم
وحمايتهــا وتطبيقهــا، أو يف التمســك بســيادة القانــون بإنصاف 
عــىل الجميــع، أو عندمــا تقــى رشائــح كبــرية مــن الســكان 

ــع القــرار. وبــدوره، يحــرم االفتقــار  عــن الســلطة وعــن صن
إىل الرعيــة املؤسســات مــن ‘منظومــة املناعــة’ الالزمــة إلثبــات 
ــات  ــات والنزاع ــه التحدي ــت ويف توجي ــرور الوق ــا بم صموده

ــويل 2011(. ــك ال توجيهــا ســلمياً )البن

ــل  ــاواة يقل ــدم املس ــتوى ع ــاع مس ــوث أن ارتف ــر البح وتظه
عــىل الــدوام مــن تأييــد املواطنــني للديمقراطيــة عمومــاً )بــريغ 
وآخــرون 2014؛ كريكهــاوس وآخــرون 2014(. وعــىل الرغــم 
ــال  ــاً يف مج ــوظ، وخصوص ــي امللح ــدم الديمقراط ــن التق م
ــاط  ــن اإلحب ــس م ــاواة ح ــدم املس ــن ع ــد ع ــات، يتول االنتخاب
ــه  ــة تحقيق ــتطيع الديمقراطي ــا تس ــاه م ــي تج ــام الجماع الع
وتجــاه مــا يمكــن إنجــازه مــن خــالل املؤسســات واإلجــراءات 
السياســية الرســمية. فالشــباب حــول العالــم يشــعرون بخيبــة 
أمــل مــن نمــط العمــل الســيايس الســائد وبغبــن يف السياســة 
ــة  ــل األلفي ــح أن جي ــدة 2016أ(. واألرج ــم املتح ــة )األم العام
أقــل اهتمامــاً مــن الفئــات األكــرب ســناً بالسياســات االنتخابيــة 

ــة. ــات الوطني ــت يف االنتخاب والتصوي

ــني.  ــري مبال ــباب غ ــرضورة أن الش ــي بال ــك ال يعن ــن ذل ولك
فاالحتجاجــات واملظاهــرات أصبحــت متنفســاً مهمــاً يف التعبــري 
ــة  ــباب يف طليع ــة الش ــت فئ ــيايس. وكان ــف الس ــن املوق ع
كثــري مــن الحــركات السياســية الناشــئة، التــي انصــب 

كيف يقوض تزايد عدم املساواة الديمقراطية

كيف؟

يقوض رفاه املهمشني

يزيد قوة األثرياء وأصحاب
االمتيازات

ما هي التبعات؟

إقصاء فئات من املجتمع عن
العمليات السياسية

يخلق تحيزاً يف التعليم والصحة
وغريها من الخدمات

يفاقم عدم الثقة

يولد شعوراً بالعزلة

يهدد رشعية الحكومة

يمكن أن يزيد االستقطاب
واالستياء

يمكن أن يقود إىل الشعبوية

يمكن أن يزيد التطرف العنيف

يمكن أن يسبب النزاعات والحروب
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احلـالة العــاملية للدميقراطية 2017

اهتمــام عــدد كبــري منهــا عــىل عــدم املســاواة. فمــن حــركات 
 )Indignados( ’ــاخطني ــة ‘الس ــوا’ )Occupy( إىل حرك ‘احتل
 Yo Soy#( ’132ــم ـ ــارص رق ــا املن ــة ‘أن ــبانيا إىل حرك يف إس
132( يف املكســيك، أطلــق الشــباب انتقــادات مدويــة للمؤسســة 

ــفام 2016(. ــية )أوكس السياس

ــدان  ــى يف البل ــراء، حت ــاع الفق ــن أوض ــدم تحس ــع ع ويدف
التــي شــهدت نمــواً اقتصاديــاً، إىل بــروز أو عــودة الشــعبوية 
والقوميــة والخطــاب املناهــض للمهاجريــن يف كثــري مــن 
الديمقراطيــات القائمــة والناشــئة )كالفلبــني وتركيــا وفرنســا 
ــر  ــوايل( )بالتن ــىل الت ــدة، ع ــات املتح ــدة والوالي ــة املتح واململك
2012؛ كاريــل 2016(. وبينمــا تســهم عوامــل كثــرية يف 
صعــود الشــعبوية، بمــا فيهــا رهــاب األجانــب، و‘الخــوف مــن 
االختــالف والتغــري االجتماعــي’ )بوشــان 2017(، يبقــى ثمــة 
ــات  ــد الطبق ــىل صعي ــيايس ع ــل الس ــني العم ــم ب ــل مه تداخ

ــدو. ــا يب ــىل م ــة ع والهوي

عدم املساواة والعنف والنزاع املسلح

يشــكل عــدم املســاواة دافعــاً رئيســياً لالســتقطاب االجتماعــي 
ــذرة  ــاذج املتج ــي والنم ــاء االجتماع ــلح. فاإلقص ــزاع املس والن
ــة  ــة واالجتماعي ــية واالقتصادي ــاواة السياس ــدم املس ــن ع م
التــي تغذيــه، عوامــل حاســمة ترتبــط بالعنــف )إدارة التنميــة 
يتزعــزع  أن  الدوليــة 2005؛ ســتيوارت 2010(. ويرجــح 
ــون  ــف، وأن يك ــاالت عن ــدالع ح ــع ان ــيايس م ــتقرار الس االس
القضــاء عليهــا أكثــر صعوبــة يف املجتمعــات التــي دفــع فيهــا 
النمــو االقتصــادي والسياســات االجتماعيــة إىل الحــد مــن الفقر 
ــة  ــة املوضوعي ــخصية واإلقليمي ــوارق الش ــدي للف دون التص
ــدم  ــاع ع ــدد اتس ــدويل 2016(. ويه ــك ال ــورة )البن أو املتص
املســاواة االســتقرار االجتماعــي يف البلــدان الناميــة، التي تتســم 
غالبــاً بالرتبــح مــن جهــات فاعلــة محليــة ودوليــة كالــركات 
ــي 2013(. ــدة اإلنمائ ــم املتح ــج األم ــربى، )برنام ــة الك العاملي

ويمكــن لعــدم املســاواة أن يولــد العنــف والنــزاع ألنــه 
يؤجــج االســتياء، ويفاقــم األســباب ‘العميقــة’ األخــرى 
للــرصاع، ويقــوض القــدرات الجامعــة االجتماعيــة والسياســية 
واالقتصاديــة الالزمــة ملنــع تصاعــد النــزاع )العنيــف(. وتكــون 
الحــال عــىل هــذا النحــو خصوصــاً إذا اســتند عــدم املســاواة 

ــة. ــة أو الجماع ــىل الهوي ع

وتتصــف التســويات السياســية القائمــة عــىل مــروع شــامل 
ــاوز  ــىل تج ــادر ع ــل’ ق ــع متخي ــىل ‘مجتم ــة، أو ع ــاء األم لبن
ــاً، باســتقرار وصمــود أكــرب بمــرور  ــق تعريف ــات األضي الهوي

ــون 1983(. ــت )آندرس الوق

الديمقراطية وعدم املساواة: عالقة غري تلقائية

هــل يمكــن للديمقراطيــة أن تحــد مــن عــدم املســاواة؟ يوصف 
الرتابــط اإليجابــي بــني الثــروة والديمقراطيــة واملســاواة بأنــه 
ــة  ــوم االجتماعي ــة يف العل ــة وديموم ــات متان ــد العالق ــد أش أح

ــان 2009(.  ــارد وكاوفم ــون 2011؛ هاغ ــيموغلو وروبنس )آتش
ــم  ــة بحك ــة والثري ــات العريق ــاز الديمقراطي ــب أن تمت والغال

ــون 2011(. ــيموغلو وروبنس ــل )آتش أفض

وهنــاك أســباب مقنعــة تفــرتض بــأن الديمقراطيــة، بطبيعتها، 
ــة  ــراد للديمقراطي ــة ي ــي النهاي ــاواة. فف ــدم املس ــن ع ــد م تح
ــعبية  ــلطة ش ــح س ــىل من ــادراً ع ــياً ق ــاً سياس ــون نظام أن تك
تســتند إىل التكافــؤ الســيايس يف اتخــاذ القــرار. وتميــل أغلبيــة 
الناخبــني عمومــاً إىل تأييــد إعــادة توزيــع الثــروات مــن األغنياء، 
ألن األغنيــاء يشــكلون أقليــة عــىل األرجــح. ومــن حيــث املبــدأ، 
تشــكل ســمة إعــادة التوزيــع يف النظــام الديمقراطــي الخطــر 
الرئيــي عــىل النخــب. أمــا يف الواقــع، فاملســألة أكثــر تعقيــداً 
بكثــري: فالتكافــؤ الســيايس الرســمي أمــام القانــون ال يفــي 
ــة ال  ــرى، والديمقراطي ــع أخ ــؤ يف مواض ــه إىل التكاف ــد ذات بح

تحــد مــن عــدم املســاواة بصــورة تلقائيــة.

ويف ظــل النظــام الديمقراطــي، يتعــني عــىل الســلطات العامــة 
العمــل مــع مجموعــة أوســع مــن الجهــات الفاعلــة عنــد اتخــاذ 
ــدويل 2008(.  ــك ال ــا )البن ــا وتنفيذه ــة م ــأن سياس ــرار بش ق
ــاء عــىل أدائهــا  ــة بن ــة الدول ــم رشعي ــون لتقيي ويتجــه املواطن
ــات  ــات والتوقع ــة الحاج ــىل تلبي ــات ع ــدرة الحكوم ــىل ق وع
الديمقراطيــة  واإلجــراءات  الحقــوق  عــىل  ال  األساســية، 
ــار  ــن اآلث ــش 2013(. وم ــو وويل ــانغ وتش ــات )تش كاالنتخاب
ــا، أن  ــد تســاوي العوامــل األخــرى جميعه ــة، عن بالغــة األهمي
تأســيس مؤسســات ديمقراطيــة تمثيليــة وتشــاركية لــن ينتــج 
تأييــداً شــعبياً لنظــام ســيايس مــا بصــورة تلقائيــة، وخصوصاً 

ــة. ــات املتوقع ــلع والخدم ــر الس ــم يوف ــباب، مال ــني الش ب

ومثلمــا يبــني مصــري كثــري مــن الديمقراطيــات التــي نشــأت 
منــذ ثمانينيــات القــرن العريــن، ظلــت املؤسســات الرســمية 
ــاً وغــري  ــاء عموم ــل والدمــج جوف الخاصــة باملشــاركة والتمثي
ــة، بينمــا أخفقــت أنظمــة كثــرية أو أحجمــت عــن تلبيــة  فاعل
االحتياجــات والتوقعــات الهامــة لســكانها. وبمعنــى آخــر، لــم 
تصبــح األنظمــة السياســية أكثــر شــموالً، ال عــىل صعيــد مــا 
يتجــاوز أشــكال العمــل الروتينيــة وال مــن حيــث محصالتهــا 

ــوكال 2015أ(. ــا مين )روش

ــادة  ــىل إع ــة ع ــات القائم ــات والسياس ــات اإلصالح تحدي
ــع التوزي

إن صنــع السياســات بطبيعتــه مســألة فنيــة وسياســية 
ــع  ــيايس وتوزي ــرتك الس ــوج املع ــق ول ــل عوائ ــاً. وتعم أيض
الســلطات بــني الجهــات الفاعلــة، بمــا فيهــا صنــاع السياســات 
والبريوقراطيــني وجماعــات املجتمــع املدنــي والقطــاع الخــاص 
ــاركة يف  ــه املش ــن يمكن ــد م ــىل تحدي ــراد، ع ــون األف واملواطن
امليــدان الســيايس ومــن هــم أصحــاب الكلمــة املســموعة. ومــن 
التحديــات الرئيســية التــي تواجــه جميــع البلــدان، بمــا فيهــا 
ــة تســخري العمــل الجماعــي  ــة، هــو كيفي ــدان الديمقراطي البل
ــات املجتمــع األوســع،  ــك بــني النخــب وفئ بــني النخــب، وكذل

ــاملة. ــة الش ــز التنمي لتعزي
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امل�ؤ�س�سة الدولية للدميقراطية واالنتخابات

ــؤ  ــزز التكاف ــي تع ــات، الت ــارصو اإلصالح ــه من ــك يواج ولذل
عمومــاً والتنميــة الشــاملة، مهمــة شــاقة: لكــي تصــاغ 
السياســات وتنفــذ، يتعــني عــىل اإلصالحيــني التحكــم بجميــع 
مؤسســات صنــع القــرار والجهــات الفاعلــة ذات الصلــة التــي 
لديهــا القــدرة عــىل حرف هــذه املســاعي عــن مســارها. ويتعني 
عــىل مــن يعارضــون إجــراء إصالحــات تقــوم عــىل مزيــد مــن 
إعــادة التوزيــع أن يكســبوا التأييــد مــن عــدد محــدود فحســب 
ــد  ــري )وايالن ــة التغي ــة إلعاق ــات الفاعل ــات والجه ــن املؤسس م

ــر 2011(. 1996؛ كيف

ــاواة  ــدم املس ــري: فع ــي خط ــٍد ديمقراط ــك إىل تح ــري ذل ويش
يقــوض اســتدامة الديمقراطيــة وصمودهــا. ومــع ذلــك، 
ــرت  ــد ج ــاً؛ فق ــاواة تلقائي ــدم املس ــل ع ــة ال تقل فالديمقراطي
ــاواة  ــدم املس ــن ع ــد م ــاً للح ــاوالت تاريخي ــح املح ــض أنج بع
)كاإلصــالح الزراعــي مثــالً( يف إطــار غــري ديمقراطــي )بالتنــر 
ــدان  ــت مجموعــة متنوعــة مــن البل ــك، تمكن 2012(. ومــع ذل
ــص  ــة وتقلي ــن التنمي ــموالً م ــر ش ــكال أكث ــج ألش ــن الرتوي م
ــة  ــذ طبيع ــد تتخ ــي. وق ــار ديمقراط ــاواة يف إط ــدم املس ع
التغــري ووتريتــه منهجــاً أكثــر تدرجــاً وتكــراراً وتراكمــاً. وقــد 
ــت  ــمية يف الوق ــة الرس ــات الديمقراطي ــر واملؤسس ــل األط تعم
املناســب عــىل إتاحــة مداخــل مهمــة للدفــع نحــو إصالحــات 
أوســع مــن شــأنها تعزيــز جــودة الديمقراطيــة واملســاعدة يف 
تحولهــا إىل ديمقراطيــة أكثــر صمــوداً بمــرور الوقــت )شــتوكه 

وتورنكويســت 2013(.

لقــد شــكلت صناعــة السياســات الســليمة جانبــاً مهمــاً أيضــاً 
مــن مكافحــة الفقــر وعــدم املســاواة. فقد ســاعدت السياســات 
ــىل  ــة ع ــة واملهمش ــات الضعيف ــم بالفئ ــي تهت ــادرات الت واملب
ــز  ــي ترك ــاً الت ــاواة، وخصوص ــدم املس ــه ع ــض أوج تخفي
عــىل األوجــه املتقاطعــة لعــدم املســاواة بمــرور الوقــت )بــاز 
ــتجدة رضورة  ــوث مس ــد بح ــرون 2014(. وتج ــو وآخ آراوك
ــش  ــع إىل التهمي ــي تدف ــة الت ــة امللموس ــروف العملي إدراج الظ
يف أهــداف برامــج الحمايــة االجتماعيــة وتصميمهــا وتنفيذهــا، 
ــرى  ــات األخ ــة والقطاع ــة االجتماعي ــني الحماي ــالت ب وأن الص
ــي  ــج، الت ــن للربام ــال، يمك ــبيل املث ــىل س ــة. وع ــة األهمي بالغ
تتخــذ منهجــاً متكامــالً يف التصــدي ألوجــه الضعــف االجتماعي 
ــن  ــة بحقوقه ــالل التوعي ــن خ ــاء م ــد النس ــادي عن واالقتص
والتحويــالت النقديــة، أن تســاند التمكــني االقتصــادي للمــرأة، 
ــتيوارت  ــة )س ــة التمييزي ــري االجتماعي ــك املعاي ــدء بتفكي والب
ــات  ــدان سياس ــض البل ــذت بع ــد نف ــرون 2016(. وق وآخ
ــاواة  ــدم املس ــه ع ــدارك أوج ــمة لت ــة حاس ــري إجرائي وتداب
ــات  ــاء والفئ ــة للنس ــد املخصص ــص املقاع ــة، كحص املتقاطع

ــرى. ــة األخ املهمش

ــا  ــح له ــي تبي ــة الت ــدرة والرعي ــة والق ــا الوالي ــة لديه فالدول
ــياً  ــا دوراً رئيس ــا يمنحه ــوارد، مم ــروة وامل ــع الث ــادة توزي إع
ــش  ــا )لفتويت ــاملة وتأمينه ــة الش ــالت التنمي ــز محص يف تعزي
2008؛ تورنكويســت وهاريــس 2016(. وتمثــل قــدرة الدولــة، 
ــن  ــة م ــة املصان ــادرة والنزيه ــا اإلدارة الق ــرف بأنه ــي تع الت
ــخصية  ــة أو ش ــب خاص ــق مكاس ــة تحقي ــا بغي ــة عليه الهيمن

أو محســوبية، عنــرصاً أساســياً يف الصمــود الديمقراطــي. ومــع 
ــات  ــاط سياس ــتفادة يف أوس ــدروس املس ــم ال ــن أه ــك، م ذل
التنميــة طــوال العقديــن املاضيــني أن العمــل الســيايس يف ميدان 
ــكيل  ــايس يف تش ــا، أس ــد ذاته ــات يف ح ــات، ال السياس السياس
طــرق تنفيذهــا وفعاليتهــا، ويف تحديــد السياســات املجديــة يف 
املقــام األول )بــوث 2012؛ بوتزيــل ودي جــون 2012؛ ليفــاي 
2014؛ هيكــي وســني وبوكينيا 2014؛ روشــا مينــوكال 2017؛ 
ــة  ــدان النامي ــن البل ــرياً م ــدويل 2017(. ورغــم أن كث ــك ال البن
ــة الشــاملة وقلصــت عــدم  التــي شــجعت بنجــاح عــىل التنمي
املســاواة، كانــت تحكمهــا أنظمــة اســتبدادية، إال أن بوتســوانا 
والربازيــل وغانــا والهنــد وجنــوب أفريقيــا تشــكل أمثلــة أكثــر 
تعقيــداً عــىل حــاالت مــن الشــد والجــذب للتقــدم والنكســات 

ــة وعــدم املســاواة. ــد الديمقراطي عــىل صعي

لقــد برهنــت نخــب الدولــة واملجتمــع، امللتزمــة بمكافحــة عــدم 
ــوارد  ــاس وامل ــة الن ــم وتعبئ ــا يف تنظي ــىل فعاليته ــاواة، ع املس
ســعياً لتحقيــق غايــات أو أهــداف محــددة، ويف الجهــود 
اإلجماليــة للتشــجيع عــىل التغيــري التدريجــي. كمــا أن التعبئــة 
ــة  ــدة إىل القم ــن القاع ــة م ــوط املفروض ــة والضغ االجتماعي
تســاعد عــىل تحقيــق تحــوالت جوهريــة نحــو مشــاركة أوســع 

ــرتك. ــاء مش ورخ

ــم  ــل والتنظي ــة يف العم ــية أدوات فعال ــزاب السياس ــد األح وتع
الجماعيــني، ألنهــا نقــاط وصــل مهمــة بــني الدولــة واملجتمــع. 
ــويات  ــع التس ــي يف دف ــدور رئي ــاً ب ــت أيض ــد اضطلع وق
ــة العتمــاد  السياســية، فضــالً عــن صياغــة الحوافــز الحكومي
سياســات حكوميــة أكثــر شــموالً )بوتزيــل ودي جــون 2012(.

ــدويل رضوري  ــيل وال ــتويني املح ــىل املس ــات ع ــاء التحالف إن بن
ــل  ــي، ب ــت دوره اإليجاب ــة. ويثب ــات املطلوب ــل اإلصالح لتفعي
الحاســم، حيــث يرتقــي إىل عمليــة مســاومة عــىل القضايــا التي 
تحظــى باهتمــام عــام واســع، وحيــث تتــاح فــرص ملشــاركة 
مجموعــة واســعة مــن األطــراف املعنيــة يف الدولــة وخارجهــا 
عــىل مســتويات مختلفــة، محليــة ووطنيــة وإقليميــة وعامليــة.

لــم تحــظ أهميــة األفــكار املعنيــة بتشــكيل مســارات التنميــة 
أو حتــى فعاليتهــا، باهتمــام كاف نســبياً يف أوســاط املســاعدة 
ــك،  ــة )هدســون ولفتويتــش 2014(. ومــع ذل ــة الدولي اإلنمائي
ــيايس،  ــل الس ــية للعم ــات األساس ــد املكون ــي أح ــكار ه فاألف
ــالت  ــلوك واملحص ــري والس ــكيل التفك ــا يف تش ــا أهميته وله
ــذي  ــاواة ال ــدم املس ــدار ع ــاء، وبمق ــج واإلقص ــة بالدم املتعلق
ينبغــي التغــايض عنــه. وتؤثــر األفــكار واملعايــري أيضــاً عــىل 
طبيعــة التفاعــالت ونوعيتهــا بــني النخــب املختلفــة وأتباعهــا، 
ــون  ــع )هدس ــة واملجتم ــة يف الدول ــات مختلف ــني مجموع وب
ولفتويتــش 2014(. وإىل جانــب إســهامها يف تشــكيل املفاهيــم 
املتعلقــة برعيــة الدولــة، تلعــب األفــكار دوراً مركزيــاً أيضــاً 
يف املناقشــات حــول األطــراف التــي ينبغــي إرشاكهــا يف 

ــة. ــة واألم ــاء الدول ــات بن ــن( عملي ــا ع )وإقصاؤه

ــن  ــوح م ــاً بوض ــي مدفوع ــول املؤس ــون التح ــني يك ويف ح
ــب  ــد تلع ــاً. فق ــا أيض ــة أهميته ــل الدولي ــل، فللعوام الداخ
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ــة  ــة أدواراً مهم ــة والعاملي ــة اإلقليمي ــوى املحرك ــع والق الدواف
اإلصــالح  عمليــات  تشــكيل(  يف  املســاعدة  )أو  إرشــاد  يف 
ــات  ــة للجه ــوى املحرك ــز والق ــىل الحواف ــري ع ــيل والتأث الداخ
ــة الحكــم  ــة ونوعي ــة لدعــم صمــود الديمقراطي ــة املحلي الفاعل
الديمقراطــي )وعــدم املســاواة مكــون مهــم يف هــذه العمليــة(. 
ــدان،  ــرة للبل ــبكات العاب ــتغلت الش ــال، اس ــبيل املث ــىل س وع
ــفافية  ــرأة والش ــني امل ــان وتمك ــوق اإلنس ــروج لحق ــي ت الت
واملحاســبة، العمــل الجماعــي عــىل املســتويني الــدويل والعاملــي، 
ــك  ــة )كي ــات املحلي ــيايس والنقاش ــل الس ــىل العم ــر ع ــا أث مم
ــرى  ــة أخ ــم عاملي ــبكات حك ــا كان لش ــيكينك 1999(. كم وس
ــىل  ــم ع ــة والتعلي ــال الصح ــل يف مج ــدان، تعم ــرة للبل وعاب
ــز  ــد حواف ــات وتولي ــع التوقع ــة يف وض ــم، أهمي ــتوى العال مس
ــدان  ــاً يف البل ــات، وخصوص ــري الخدم ــات لتوف ــر للحكوم أكث
ــة  ــات املانح ــاعي الجه ــات. وكان ملس ــىل املعون ــدة ع املعتم
الدوليــة الســتخدام الديمقراطيــة أو الحوافــز والــروط املتصلة 
بالتنميــة للحــث عــىل توجيــه اهتمــام أكــرب بمحصــالت التعليــم 
والصحــة يف البلــدان الريكــة، تأثــري أيضــاً، مــع أن مثــل هــذه 
املنهجيــات ليســت ناجحــة عــىل الــدوام. وبالتــايل فــإن الســؤال 
ــوى  ــىل الق ــة ع ــات املانح ــر الجه ــل تؤث ــس ه ــروح لي املط
ــف ينبغــي  ــا كي ــة، وإنم املحركــة للســلطة والسياســة الداخلي
ــليم  ــم س ــىل تقيي ــاء ع ــاريعها بن ــاركتها ومش ــم مش تصمي
ــات  ــالت وعملي ــن معض ــاريع م ــذه املش ــه ه ــوي علي ــا تنط مل

ــواس 2017(. ــددة )يانغ ــة متع مفاضل

خيارات وتوصيات لسياسات معالجة عدم املساواة

جميع الجهات الفاعلة

االســتفادة مــن املنــاخ الســيايس القائــم يف وضــع 	 
أولويــات العمــل الجماعــي وتســخريه يف مواجهــة عــدم 

ــاواة. املس

بنــاء فهــم معمــق للظــرف الســيايس والقــوى املحركــة 	 
ــرض  ــاواة، بغ ــدم املس ــا ع ــأ فيه ــي تنش ــلطة الت للس

ــياً. ــة سياس ــليمة ومجدي ــات س ــد سياس تحدي

ــر املعرفــة وتبادلهــا بمــا 	  االســتثمار يف البحــوث لتطوي
يحقــق فهمــاً أفضــل ملــا يصلــح ومــا ال يصلــح، ولتتبــع 
ــع  ــاليب جم ــني أس ــطة تحس ــل بواس ــدم الحاص التق

ــا. ــات ورصده البيان

صناع السياسات الوطنيون واملحليون

يف 	  واالقتصاديــة  االجتماعيــة  السياســات  اســتخدام 
ــة  ــح أوجــه عــدم املســاواة املتقاطعــة االجتماعي تصحي
عــدم  مــن  والتخفيــف  واالقتصاديــة،  والسياســية 
ــمل  ــي. وتش ــاء االجتماع ــة واإلقص ــاواة االقتصادي املس
هــذه اإلجــراءات السياســة الرضيبيــة والتعليــم والصحة 
ــروض  ــة والق ــة املروط ــالت النقدي ــة والتحوي والبطال
ــه  ــن توجي ــد م ــي. وال ب ــل التصحيح ــرية والعم الصغ
االهتمــام نحــو الشــباب لكــر الحلقــات املفرغــة لعــدم 

ــال. ــني األجي ــاواة ب املس

والسياســية 	  الفنيــة،  للقيــود  والتصــدي  تحديــد 
ــات  ــال للسياس ــق الفع ــد التطبي ــي تقيّ ــاً، الت خصوص
ــمية  ــات الرس ــني واملؤسس ــالح القوان ــق إص ــن طري ع
األخــرى الالزمــة ملعالجــة عــدم املســاواة، والســعي إىل 
ــم  ــات وقي ــلوكيات وممارس ــز وس ــىل حواف ــري ع التأث
األطــراف الفاعلــة الرئيســية واملعنيــة. وتوجيــه اهتمــام 
ــري  ــمية وغ ــر الرس ــل الدوائ ــة تفاع ــو كيفي ــاص نح خ
الرســمية، وهــل تكمــل بعضهــا بعضــاً أم تتجــاذب يف 

ــة. ــات مختلف اتجاه

ــادرة 	  ــع وق ــادة التوزي ــة بإع ــات معني ــخري تحالف تس
عــىل االســتفادة مــن الضغوطــات املحليــة والدوليــة، يف 

ــة. ــة ذات أولوي ــاواة كسياس ــدم املس ــة ع معالج

ــري 	  ــب غ ــة والعواق ــة املحتمل ــار الجانبي ــاه إىل اآلث االنتب
املقصــودة يف السياســات االجتماعيــة املــراد منهــا 
ــني  ــوازن ب ــاد ت ــاواة وإيج ــدم املس ــالح أرضار ع إص

ــة. ــداف املتزاحم األه

املجتمع الدويل

الرتكيــز عــىل عــدم املســاواة كظاهــرة متداخلــة 	 
ــن  ــاً ع ــا عوض ــد منه ــة للح ــع أولوي ــات، ووض القطاع
الرتكيــز فقــط عــىل الحــد مــن الفقــر وزيــادة 

الدخــل.

املنهجيــات 	  وتعديــل  الســيايس  الســياق  مراعــاة 
ــا  ــاً مل ــاواة وفق ــدم املس ــه ع ــة أوج ــالت ملعالج والتدخ
تفرضــه ظــروف الواقــع. وتكويــن فهــم أوضــح 
حــول كيفيــة تأثــري التدخــالت عــىل مجــال مــا )دعــم 
ــر  ــال آخ ــالت يف مج ــىل التدخ ــالً( ع ــة مث الديمقراطي
ــن  ــه م ــوي علي ــا تنط ــالً(، وإدراك م ــة مث ــاء الدول )بن
ــك  ــب ذل ــالت. ويتطل ــة ومعض ــر ومفاضل ــه توت أوج
التفكــري والعمــل يف مجموعــة مــن القضايــا، مــن تقديــم 
الخدمــات ومشــاركة املواطنــني وإصالحــات الحكــم، إىل 
ــتى،  ــرق ش ــج، بط ــز الدم ــة وتعزي ــة االقتصادي التنمي
ــىل  ــل ع ــليمة’ ب ــة الس ــىل ‘املمارس ــز ع ــدم الرتكي وع

ــب’. ــة األنس ‘املمارس

ــني 	  ــط ب ــكار الرواب ــيط وابت ــادة تنش ــىل إع ــز ع الرتكي
الــدول واملجتمعــات بمــا يجــدد مفعــول الديمقراطيــات 

ــا. وصموده

ــي 	  ــرب الرضيب ــة الته ــدويل ملكافح ــاون ال ــم التع دع
ــر  ــب التقاري ــالل طل ــن خ ــوال م ــروب رؤوس األم وه
مــن كل بلــد عــىل حــدة، والحــث عــىل الشــفافية وتبادل 
املعلومــات وفــرض رضائــب موحــدة عــىل رؤوس 

ــوال. األم
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ــن  ــبوقة م ــري مس ــداد غ ــورية بأع ــة الس ــت األزم ــد دفع وق
ــاد  ــا واالتح ــان واألردن وتركي ــل لبن ــدان مث ــن إىل بل املهاجري
األوروبــي، ممــا أثــار ســجاالت إقليميــة وعامليــة بشــأن تقاســم 
عــادل للعــبء، وكيــف يمكــن للبلــدان أن تعالــج تزايــد تدفــق 
ــوانا  ــل بوتس ــرى، مث ــدان أخ ــت بل ــا كان ــن. ولطامل املهاجري
ــاً مضيفــة  ــا، بلدان ــا وجنــوب أفريقي ــا وناميبي ــا وكيني وإثيوبي
ــن  ــن م ــني الفاري ــب الالجئ ــني إىل جان ــن االقتصادي للمهاجري

ــا.  ــات يف أفريقي ــروب والنزاع الح

ــن  ــد ع ــا يزي ــرون م ــكل املهاج ــام 2015، ش ــر ع ويف أواخ
3 باملئــة مــن ســكان العالــم. وخــالل األعــوام الـــ 45 املاضيــة، 
ــم  ــارج بلدانه ــون خ ــن يعيش ــخاص الذي ــدد األش ــع ع ارتف
األصليــة بمقــدار ثالثــة أضعــاف تقريبــاً، مــن 76 مليــون إىل 
244 مليــون نســمة )املنظمــة الدوليــة للهجــرة 2015أ(. ومــع 
ذلــك، يجــب املالحظــة أن نســبة املهاجريــن إىل ســكان العالــم 
ظلــت ثابتــة تقريبــاً منــذ عــام 1990، رغــم االرتفــاع الكبــري يف 

ــدة 2016ب(.  ــم املتح ــن )األم ــة للمهاجري ــداد املطلق األع

ــن  ــة م ــاء 48 باملئ ــكلت النس ــام 2015، ش ــن ع ــاراً م واعتب
املتحــدة  )األمــم  املهاجريــن  للســكان  العاملــي  املجمــوع 
2016ب(. وتواجــه املهاجــرات اإلنــاث تحديــات مختلفــة عــن 
ــن  ــددة م ــكاالً متع ــن أش ــث تواجهه ــال. حي ــن الرج املهاجري
التمييــز )عــىل أســاس النــوع االجتماعــي والعــرق والجنســية 
ــرات.  ــن كمهاج ــة إىل صفته ــرى( إضاف ــل أخ ــة وعوام والطبق
وهــذا مــا يقــوض إىل حــد كبــري حقوقهــن اإلنســانية ومقدرتهن 
ــة  ــة واالقتصادي ــاة االجتماعي ــة يف الحي ــاركة بفعالي ــىل املش ع

ــف. ــد املضي ــية يف البل والسياس

ــاً  ــدان موضوع ــرة للبل ــا العاب ــبب طبيعته ــرة بس ــد الهج وتع
السياســات يف  للجــدل يخلــق معضــالت لصنــاع  مثــرياً 
ــد،  ــدان املقص ــن بل ــري م ــي كث ــة. فف ــات الديمقراطي املؤسس

ــري  ــرة إىل التأث ــاه الهج ــة تج ــف العام ــاوف واملواق ــؤدي املخ ت
بصــورة كبــرية عــىل سياســات الحكومــة واألجنــدات الحزبيــة 
ــلبية  ــل الس ــن ردود الفع ــرب ع ــة. ويع ــالت االنتخابي والحم
للســكان األصليــني تجــاه الهجــرة الوافــدة مــن خــالل 
ــكيل  ــة إىل تش ــن، باإلضاف ــة للمهاجري ــات املناهض االحتجاج
ــة.  ــات تقييدي ــاد سياس ــة واعتم ــاص األهلي ــات القص جماع
أمــا املخاطــر التــي تتهــدد الســري الســلس ألعمــال املؤسســات 
ــيايس  ــتقطاب الس ــن االس ــأ م ــا، فتنش ــة وعملياته الديمقراطي
واالجتماعــي والتحــول األمنــي واإلقصــاء والتهميــش أو التمييــز 
ــر  ــا تؤث ــة. كم ــح األم ــق ملصطل ــف الضي ــن التعري ــج ع النات
ــوات  ــلك األص ــىل مس ــرة ع ــار الهج ــة ألخب ــة اإلعالمي التغطي
الناخبــة وطنيــاً ومحليــاً. وقــد أحيــت املخــاوف مــن الهجــرة 
ــدور  ــا ت ــاً م ــا. فغالب ــة وزعماءه ــعبوية اليميني ــزاب الش األح
ــغل  ــول ش ــدة ح ــرة الواف ــاه الهج ــة تج ــاوف االقتصادي املخ
ــة.  ــات عام ــم إعان ــحيحة أو طلبه ــف الش ــن للوظائ املهاجري
أمــا صعــود التنظيمــات اإلرهابيــة التــي تزعــم أنهــا مدفوعــة 
باملعتقــدات اإلســالمية، فقــد ســاهمت يف تفــي كراهية اإلســالم 
يف بلــدان كثــرية، إذ غالبــاً مــا يصبــح املهاجــرون والالجئــون، 
ــش  ــم كب ــهالً لجعله ــاً س ــم، هدف ــلمون منه ــاً املس وخصوص

ــداء. ف

تؤثــر الهجــرة أيضــاً عــىل املؤسســات والعمليــات الديمقراطيــة 
يف بلــدان املهاجريــن األصليــة، إذ يســعى املواطنــون يف الخــارج 
إىل التأثــري عــىل السياســة يف الوطــن األم. ويتحــول املهاجــرون 
بصــورة متزايــدة إىل نشــطاء سياســيني قادريــن عــىل التأثــري 
عــىل نوعيــة الديمقراطيــة يف كال البلديــن، املقصد واألصــيل. وقد 
أرهــق االرتفــاع الحــاد يف تدفــق املهاجريــن قــدرات املؤسســات 
الديمقراطيــة عــىل دمجهــم بطريقــة فعالــة يف املجتمــع، وســلط 
الضــوء عــىل رضورة النظــر يف مقــدرة الحكومات عــىل تمكينهم 
مــن املشــاركة السياســية وتشــجيعهم عليهــا. فالهجــرة تؤثــر 

ــة. ففــي  ــاء الحمــالت االنتخابي ــم، وخصوصــاً أثن ــاً يف النقــاش حــول العال ــرياً مــا يشــغل موضــوع الهجــرة موقعــاً مركزي كث
بعــض البلــدان تقطــع املنابــر الحزبيــة بصــورة متزايــدة وعــوداً بطــرد املهاجريــن أو بتقييــد دخولهــم. ويف بلــدان أخــرى، أســفر 
إخفــاق الحكومــة يف معالجــة املخــاوف بشــأن الهجــرة عــن أحــداث عنــف مرتبطــة برهــاب األجانــب واالضطــراب املدنــي. بيــد أن 

كثــرياً مــن البلــدان تقــر بالفوائــد االقتصاديــة للهجــرة والحاجــة املتزايــدة إىل مهاجريــن مهــرة ملســاندة اقتصاداتهــا.

الفصل 7. الهجرة واالستقطاب 
االجتماعي واملواطنة والتعددية

الثقافية
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عــىل قــدرة الحكومــة عــىل توفــري الخدمــات العامــة، وهــو مــا 
يفــرض تحديــات أمــام املحاســبة الديمقراطيــة، ويكشــف عــن 
الحاجــة إىل منظومــة حكــم مشــرتكة محليــة ووطنيــة وعامليــة.

يعــد الدمــج، وهــو مــدى قــدرة املجتمعــات عــىل إرشاك 
ــري  ــة تأث ــم كيفي ــياً يف تقيي ــالً أساس ــياً، عام ــن سياس الوافدي
الهجــرة عــىل الديمقراطيــات، والظــروف التــي يمكــن لألنظمــة 
ــك التحديــات بأســلوب  ــة أن تســتجيب فيهــا إىل تل الديمقراطي

ــود. ــىل الصم ــادر ع ق

املهاجرون والدرب نحو املواطنة

تعــد املواطنــة حافــزاً مهمــاً يف تحقيــق الشــمول ، ألنهــا تزيــل 
الحواجــز التــي تعــرتض ســبيل مشــاركة املهاجريــن يف الحيــاة 
ــة  ــية الكامل ــة والسياس ــوق املدني ــم الحق ــية. وتمنحه السياس
ــاء  ــهم باالنتم ــد إحساس ــا يزي ــز، بم ــن التميي ــم م وتحميه

ــاركة. ــم يف املش ورغبته

ــد  ــوالدة( أو عن ــد ال ــاً عن ــاً )وأساس ــة تلقائي ــب املواطن وتكتس
ــاب  ــه اكتس ــا بأن ــرف هن ــس فيع ــا التجني ــب. أم ــم طل تقدي
ــري  ــة غ ــة بطريق ــق املواطن ــر ح ــد آخ ــود يف بل ــرد املول الف
تلقائيــة، إذ يتطلــب مــن املهاجــر أن يتقــدم بطلــب، ومــن البلد 
ــادي  ــاون االقتص ــة التع ــية )منظم ــه الجنس ــف أن يمنح املضي

ــة 2011(. والتنمي

ــني دول  ــرياً ب ــاً كب ــة اختالف ــاب املواطن ــد اكتس ــف قواع تختل
ــح  ــم رشوط من ــة يف تنظي ــة كامل ــد صالحي ــكل بل ــم؛ فل العال
ــري  ــة معاي ــد املواطن ــم قواع ــة. وتنظ ــق املواطن ــن ح الوافدي
األهليــة كــروط اإلقامــة وهــل تكتســب املواطنــة عنــد الــوالدة 
 )ius sanqunis( ’ــدم ــة ال ــن أو ‘صل ــل األبوي ــىل أص ــاًء ع بن
ــك  ــرأس )ius soli(. وتنظــم كذل ــد مســقط ال ــاء عــىل بل أو بن
ــارات  ــة واختب ــاءة اللغوي ــمل الكف ــة، وتش ــح املواطن رشوط من
ــات الســجل  ــوع االجتماعــي ومتطلب ــة أو الشــمول والن املواطن
االقتصــادي والجنائــي والتكاليــف، إىل جانــب التعهــدات 
القانونيــة واجتهــاد ســلطات اتخــاذ القــرار. وأخــرياً فــإن هــذه 

ــية. ــازدواج الجنس ــماح ب ــألة الس ــم مس ــد تنظ القواع

ــق  ــي تطب ــدان الت ــني يف البل ــرون إىل مواطن ــول املهاج ويتح
ــن  ــرب م ــب أك ــاركة بنس ــمح باملش ــة تس ــات مواطن سياس
البلــدان التــي تفــرض سياســات مقيــدة. ففــي أســرتاليا وكنــدا 
ونيوزيلنــدا والواليــات املتحــدة، وهــي جميعهــا بلــدان تتصــف 
بمعــدالت تجنيــس مرتفعــة، يحصــل املهاجــرون عــىل تصاريح 
اإلقامــة عنــد الدخــول، ويشــجعون عــىل التجنــس عنــد انتهــاء 
ــيايس  ــج الس ــذا النه ــث ه ــة. ويح ــتيطان املبدئي ــرتة االس ف
ــني  ــة ‘مواطن ــهم بصف ــن أنفس ــف ع ــىل التعري ــن ع املهاجري
مســتقبليني’ منــذ البدايــة، باملقارنــة بنهــج ســيايس )أوروبــي( 
يشــدد عــىل ‘إثبــات االندمــاج’ كــرط مســبق للنظــر يف منــح 
ــرون  ــد املهاج ــح أن يعم ــس. واألرج ــن أوراق التجني املهاجري
مــن البلــدان الناميــة إىل التجنــس، وهــم أكثــر تأثــراً بسياســات 
الهجــرة املقيــدة. وعــىل نحــو مماثــل، يُرجــح أن تتجــه النســاء 

ــم عــال نحــو التجنــس. ــون عــىل تعلي واملهاجــرون الحاصل

يشــكل التجنيــس أداة اندمــاج )سياســية( نافعــة للمهاجريــن. 
والرتويــج لسياســات تجنيس شــاملة تســمح بازدواج الجنســية 
هــو أحــد املنهجيــات املتبعــة لتشــجيع املهاجرين عىل املشــاركة 
يف الحيــاة السياســية عــىل قــدم املســاواة مــع الســكان األصليني 
ــات  ــع اتجاه ــا تتب ــادة م ــاء. وع ــهم باالنتم ــادة إحساس وزي
التجنيــس تدفقــات الهجــرة مــع تأخــر زمنــي، ممــا يعنــي أن 
ــة، إذا مــا  البلــدان يجــب أن تركــز عــىل املقيمــني لفــرتة طويل

رغبــت يف تشــجيع التجنيــس.

املهاجرون وحقوق التصويت

ــة:  ــة واإلقام ــىل رشوط املواطن ــات ع ــة تحدي ــت العومل فرض
ــرة.  ــبب الهج ــم بس ــن حقوقه ــردون م ــد يج ــني ق فاملواطن
وتســمح مجتمعــات مضيفــة كثــرية يف اآلونــة األخــرية للوافديــن 
باملشــاركة يف االنتخابــات بدرجــات متفاوتــة. ويف األعــوام الـ 50 
ــداً مناظــرات برملانيــة حــول  املاضيــة، عقــد أكثــر مــن 50 بل
ــن  ــة م ــرتة معين ــد ف ــن بع ــت للمهاجري ــق التصوي ــح ح من
ــا  ــداً قوانينه ــن 30 بل ــر م ــت أكث ــالد. وأصلح ــم يف الب إقامته
ــة ودســاتريها لتمكــني املقيمــني غــري املواطنــني مــن  االنتخابي
ــت  ــوق تصوي ــد حق ــا توج ــدروزا 2015(. كم ــت )بي التصوي
لغــري املواطنــني أو تمنحهــا الدســاتري مــن دون تطبيــق 
أو تنفيــذ يف 64 بلــداً ديمقراطيــاً )بليــه وآخــرون 2001؛ 
إيرنســت 2004(. وتتميــز بلــدان الشــمال األوروبــي وإيرلنــدا 
ــر حقــوق التصويــت شــموالً عــىل املســتوى  ــح أكث ــا تمن بأنه
املحــيل يف أوروبــا. أمــا خــارج أوروبــا فتمنــح نيوزيلنــدا أكثــر 
حقــوق التصويــت الشــاملة ديمقراطيــاً عــىل املســتوى املحــيل 

ــرون 2015(. ــتون وآخ )هدلس

ــرية  ــألة مث ــن مس ــت للمهاجري ــق التصوي ــح ح ــد من ويع
ــواء  ــة. وس ــا املواطن ــن مزاي ــاً م ــرب تقليدي ــه يعت ــدل ألن للج
ــة  ــوق املدني ــة الحق ــا مجموع ــرف بأنه ــة تع ــت املواطن كان
واالجتماعيــة والسياســية أو صفــة العضويــة الكاملــة يف نظــام 
ســيايس، هنــاك اتجــاه يف عــدد متزايــد مــن البلــدان إىل ربــط 
حقــوق املهاجريــن يف التصويــت عــىل املســتوى املحــيل بحالــة 
ــىل  ــت ع ــوق التصوي ــون حق ــا يمنح ــادراً م ــا ن ــة، بينم اإلقام
املســتوى الوطنــي قبــل التجنيــس )باوبــوك 2005(. ويف بعض 
ــط التحــول  ــي، ارتب ــة والكاريب ــكا الالتيني ــل أمري املناطــق مث
ــع  ــني، م ــري املواطن ــت لغ ــوق التصوي ــح حق ــي بمن الديمقراط
أنــه يظــل مســألة حساســة سياســياً. ويف ميانمــار، كان لــدى 
ــات  ــو البطاق ــا، ‘حامل ــلمي الروهينغ ــني، كمس ــري املواطن غ
البيضــاء’ الحــق يف التصويــت حتــى تريــن الثانــي/ نوفمــرب 
2015 حــني ســحب ذلــك الحــق منهــم، وهــو مــا منعهــم مــن 
املشــاركة يف أول انتخابــات ديمقراطيــة يف البــالد. ويف اليابــان، 
ــة،  ــتفتاءات املحلي ــض االس ــاركة يف بع ــب باملش ــمح لألجان يس
ــتون  ــيل )هدلس ــت املح ــق التصوي ــون ح ــم ال يمنح ــري أنه غ

ــرون 2015(. وآخ

تؤثــر النظــم االنتخابيــة والظــرف الســيايس واالجتماعــي عــىل 
ــي  ــات الت ــموالً. فالسياس ــر ش ــت أكث ــوق تصوي ــق حق تطبي
ــىل  ــرص ع ــى إذا اقت ــت، حت ــام يف التصوي ــق الع ــح الح تمن
املســتوى املحــيل، تعطــي املقيمــني مــن غــري املواطنــني فرصــة 
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االندمــاج يف العمــل الســيايس بنــاًء عــىل التكافــؤ مــع منحهــم 
ــاء. ــد باالنتم ــار حــس جدي أيضــاً فرصــة اختب

املهاجــرون وتأثــري إقبــال الناخبــني عــىل التصويــت - هــل 
هــي رغبــة يف املشــاركة السياســية؟

إن إقبــال الناخبــني عــىل التصويــت مــؤرش عــىل مــدى 
املشــاركة املدنيــة. ويحــدد بالتــايل، إن كان تصويــت املواطنــني 
مــن أصــول مهاجــرة عنــرصاً مهمــاً يف اســرتاتيجيات الحكومــة 
ــن  ــن املهاجري ــكان، م ــع الس ــل م ــية للعم ــزاب السياس واألح
ــوق  ــىل حق ــني ع ــن الحاصل ــد أن املهاجري ــالد. بي ــل الب وأه
ــات  ــرت دراس ــد أظه ــرضورة، وق ــون بال ــت ال يصوت التصوي
حديثــة أن إقبالهــم عــىل االنتخابــات الوطنيــة أقــل عمومــاً مــن 
ــات  ــى يف االنتخاب ــل حت ــة. ب ــات املحلي ــىل االنتخاب ــم ع إقباله
ــني.  ــال املواطن ــبة إقب ــن نس ــم ع ــبة إقباله ــل نس ــة، تق املحلي
ــت 2016(.  ــالفيلد وفاس ــريد وس ــتثناًء )ب ــدا اس ــكل كن وتش
ويصــح قــول كهــذا بغــض النظــر عمــا إذا كانــت البــالد ترك 
ــة، أو  ــاً للمواطن ــاً مفتوح ــع نظام ــياً، أو تض ــن سياس املهاجري
تســمح للمهاجريــن بالتصويــت يف االنتخابــات املحليــة. فهنــاك 
ــال املهاجريــن عــىل االقــرتاع،  عوامــل مختلفــة تؤثــر عــىل إقب
وتشــمل التنشــئة االجتماعيــة السياســية للمهاجريــن، وحالتهــم 
ــية  ــاركة السياس ــم يف املش ــة، ورغبته ــة واالجتماعي االقتصادي
ــد لألحــزاب السياســية  ــايل ال ب ــة. وبالت ــم املضيف يف مجتمعاته
ــب  ــكوك الناخ ــدي لش ــن التص ــة م ــرتاتيجيات الحكوم واس

ــالد. ــل الب ــن أه ــراً أم م ــواء كان مهاج ــام س الع

الدمج السيايس للمهاجرين

ــىل  ــا ع ــد م ــيايس لبل ــي والس ــام التريع ــاح النظ ــد انفت يع
الدمــج الســيايس للمهاجريــن رشطــاً مســبقاً أساســياً الندمــاج 
ــية  ــاة السياس ــاركة يف الحي ــىل املش ــم ع ــن وقدرته املهاجري
ــة  ــة العاملي ــؤرشات الحال ــتناداً إىل م ــة. واس ــم املضيف لبلدانه
للديمقراطيــة وبيانــات مــؤرش سياســة إرشاك املهاجريــن، 
فــإن األنظمــة السياســية املنفتحــة أو التــي تــرك املهاجريــن 
تحقــق نتائــج كبــرية يف جــودة الديمقراطيــة )املؤسســة الدولية 
للديمقراطيــة واالنتخابــات 2017ب؛ هدلســتون وآخــرون 
ــن  ــرك املهاجري ــدان ت ــذه البل ــك أن ه ــي ذل 2015(. ويعن
سياســياً وتتيــح التجنيــس أيضــاً، وتحقــق نتائــج مرتفعــة يف 

ــا. ــمات ديمقراطيته ــن س ــية م ــمات أساس س

ــة  ــة العاملي ــؤرشات الحال ــة م ــك نتيج ــىل ذل ــة ع ــن األمثل وم
ــي تقيــس مــدى  ــة، الت ــة حــول الحكومــة التمثيلي للديمقراطي
ــزاب  ــع وأح ــرتاع جام ــق اق ــة وح ــات نظيف ــود انتخاب وج
ــد مــا قياســاً بمــؤرش  ــة يف بل سياســية حــرة وحكومــة منتخب
سياســة إرشاك املهاجريــن ومــؤرشات الحــق يف الحصــول عــىل 
ــن  ــا م ــد م ــرة يف بل ــات الهج ــس سياس ــي تقي ــية )الت الجنس
ــات  ــية، والهيئ ــات السياس ــة، والحري ــوق االنتخابي ــث الحق حي
االستشــارية وسياســات التنفيــذ، إىل جانــب معايــري التجنيــس 
ــة  ــة املواطن ــن وضعي ــة وأم ــىل املواطن ــول ع ورشوط الحص
وقبــول ازدواج الجنســية(. ويضــم ذلــك جميــع الــدول األعضاء 
ــلندا  ــدا وأيس ــرتاليا وكن ــب أس ــي، إىل جان ــاد األوروب يف االتح
واليابــان ونيوزيلنــدا والنرويــج وجمهوريــة كوريــا وســويرا 

ــات املتحــدة بحســب 167 مــؤرشاً بــني عامــي  ــا والوالي وتركي
و2014.  2004

يف أوروبــا، تــدل النتائــج املرتفعــة يف مــؤرشات الحالــة العامليــة 
ــؤرشات  ــن وم ــة إرشاك املهاجري ــؤرش سياس ــة وم للديمقراطي
ــدان  ــات البل ــية، أن سياس ــىل الجنس ــول ع ــق يف الحص الح
ــج والســويد تركــز  ــدا والنروي ــل فنلن ــن مث ــة باملهاجري املرحب
ــة متســاوية مــع  عــىل ضمــان حصولهــم عــىل حقــوق قانوني
املواطنــني وعــىل مســتوى مرتفــع مــن سياســات دعــم االندماج. 
ــج املنخفضــة يف مــؤرش سياســة إرشاك  ــإن النتائ ــل، ف وباملقاب
ــن والحــق يف اكتســاب الجنســية والنتائــج املتوســطة  املهاجري
ــدة  ــدان املقي ــة يف البل ــة للديمقراطي ــة العاملي ــؤرشات الحال مل
للهجــرة مثــل بلغاريــا وتشــيكيا وهنغاريــا وبولنــدا ورومانيــا، 
ــية إلرشاك  ــاً أساس ــط فرص ــح فق ــدان تمن ــك البل ــي أن تل تعن
املهاجريــن، مــع مشــاركة سياســية محــدودة ومســارات 

ــرون 2015(. ــتون وآخ ــة )هدلس ــل املواطن ــة لني صعب

ويف حــني تحقــق كنــدا وإســبانيا وســويرا والواليــات املتحــدة 
نتائــج مرتفعــة يف جــودة الديمقراطيــة ضمــن مــؤرشات الحالة 
ــطة يف  ــج متوس ــق نتائ ــا تحق ــة، فإنه ــة للديمقراطي العاملي
مــؤرشات سياســة إرشاك املهاجريــن والحــق يف الحصــول عــىل 
الجنســية، بمــا يعكــس سياســاتها املقيــدة لحقــوق املهاجريــن 
ــدا(  ــة كن ــارية )يف حال ــات االستش ــاب الهيئ ــت وغي يف التصوي
وصعوبــة نيــل املواطنــة )يف حالــة الواليــات املتحــدة(. وتحقــق 
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الشكل 1-7:

 املشاركة السياسية والحصول عىل الجنسية يف 

حكومة تمثيلية، 2014

مالحظــة: يظهــر هــذا الرســم البيانــي نتائــج البلــدان عنــد مقارنــة ســمة الحكومــة التمثيليــة يف مــؤرشات الحالــة 
العامليــة للديمقراطيــة )املحــور- ص( بمعــدالت مــؤرش سياســة إرشاك املهاجريــن ومــؤرشات الحــق يف الحصــول عــىل 
ــن وذا  ــواء للمهاجري ــر احت ــن كان أكث ــىل كال املحوري ــىل ع ــة أع ــد نتيج ــق البل ــا حق ــور- س(. وكلم ــية )املح الجنس
حكومــة تمثيليــة أفضــل. معامــل ارتبــاط بريســون: العــدد )ن( = 35، النســبة )ر( = 0.567، حيــث القيمــة االحتماليــة 

ــون < 0.005. )p-value( تك

ــرون 2015  ــتون وآخ ــة(؛ هدلس ــة التمثيلي ــؤرش الحكوم ــة 2017 )م ــة للديمقراطي ــة العاملي ــؤرشات الحال ــدر: م املص
ــية(. ــىل الجنس ــول ع ــق يف الحص ــؤرشات الح ــن وم ــة إرشاك املهاجري ــؤرش سياس )م
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ــؤرشات  ــة يف م ــج مرتفع ــان نتائ ــل الياب ــرى مث ــدان أخ بل
الحالــة العامليــة للديمقراطيــة الخاصــة بجــودة الديمقراطيــة، 
ولكــن نتائجهــا منخفضــة يف مــؤرش سياســة إرشاك املهاجريــن 
ومــؤرشات الحــق يف اكتســاب الجنســية، ممــا يعكس سياســات 
اليابــان املتشــددة تجــاه منــح املهاجريــن الحــق يف التصويــت 
واملشــاركة السياســية. وعــىل الرغــم مــن اإلصالحــات األخرية يف 
سياســات الالجئــني واللجــوء الســيايس، حققــت تركيــا نتيجــة 
ــة  ــة للديمقراطي ــة العاملي ــؤرشات الحال ــن م ــة يف كل م متدني
الديمقراطيــة ومــؤرشات سياســة إرشاك  ومــؤرش نوعيــة 
املهاجريــن والحــق يف اكتســاب الجنســية، بمــا يعكــس إطــاراً 
قانونيــاً غــري داعــم لدمــج املهاجريــن ومشــاركتهم السياســية 
إىل جانــب صعوبــة نيــل املواطنــة أو حتــى اإلقامــة الرعيــة. 
ــد  ــن تفي ــيايس للمهاجري ــج الس ــات الدم ــإن سياس ــايل ف وبالت
ــي  ــروف الت ــاد الظ ــاعد يف إيج ــة وتس ــات الديمقراطي املجتمع

ــدة. ــات جي ــمح بديمقراطي تس

تمثيــل املهاجريــن يف مؤسســات سياســية رئيســية 
استشــارية وهيئــات 

تواجــه األحــزاب السياســية والربملانــات، فضــالً عــن املجالــس 
املحليــة، صعوبــات يف دمــج مصالــح فئــات الســكان املتنوعــة 
ــي  ــزاب ه ــث أن األح ــرة. وحي ــريات الهج ــراً لتأث ــراد نظ باط
ــع القــرار الســيايس،  ــات صن ــاس يف عملي ــة للن الجهــات املمثل
عليهــا أن تناضــل لتعكــس مصالــح جميــع املواطنــني )كيمــب 

ــرون 2013(. وآخ

ــل  ــتوى تمثي ــن مس ــات ع ــص البيان ــن نق ــم م ــىل الرغ وع
األحــزاب السياســية للفئــات الســكانية املتنوعــة، إال أن جماعــات 
األقليــة غالبــاً مــا تحظــى بتمثيــل ضعيــف )بلويمــراد 2013(. 
ويظــل تمثيــل املهاجريــن ضعيفــاً عــىل املســتوى املحــيل، رغــم 
وجــود عــدد أكــرب مــن أعضــاء املجالــس مــن أصــول مهاجــرة 
ــح  ــزاب ترش ــا أن األح ــدن، كم ــات ويف امل ــتوى البلدي ــىل مس ع
ــات  ــات يف االنتخاب ــحي األقلي ــن مرش ــه م ــأس ب ــدداً ال ب ع

ــة. املحلي

ــا  ــي يواجهه ــات الت ــيل الصعوب ــز التمثي ــاف إىل العج ويض
املهاجريــن يف االنضمــام إىل األحــزاب السياســية. وقــد طبقــت 
ــات،  ــل األقلي ــادة تمثي ــة لزي ــرتاتيجيات مختلف ــزاب اس األح
وتشــمل تعزيــز وجودهــا ضمــن التجمعــات العرقيــة املحليــة، 
وتنفيــذ حوافــز تشــجع ممثــيل األقليــات العرقيــة عــىل 
ــحي  ــة ملرش ــداف عددي ــاد أه ــات، واعتم ــح يف االنتخاب الرتش
ــة  ــات. وقــد وضعــت األحــزاب السياســية يف حــاالت قليل األقلي
ــرى إىل  ــزاب أخ ــدت أح ــة. وعم ــة عرقي ــم انتخابي ــداً قوائ ج
اســتخدام أهــداف وشــبكات أقليــة وحصــص داخــل األحــزاب 
ــرية  ــية كث ــزاب سياس ــاك أح ــات. وهن ــل األقلي ــادة تمثي لزي
ــة،  ــا الحزبي ــب يف هياكله ــغل مناص ــن بش ــمح للمهاجري تس
بمــا فيهــا قوائــم املرشــحني )هتــون 2004(، ووضعــت أحــزاب 
أخــرى حوافــز ملشــاركة املهاجريــن سياســياً معهــا مــن خــالل 
املنتديــات أو الحمــالت الخاصــة. ويعــد كثــري مــن هــذه الهياكل 
ــة  ــالت الفردي ــىل التفاع ــد ع ــف ويعتم ــمي وضعي ــري رس غ
ــزاب  ــن لألح ــاالً، يمك ــية. وإجم ــاكل املؤسس ــن الهي ــاً ع عوض

ــن  ــاس م ــذاب الن ــة يف اجت ــر فاعلي ــون أكث ــية أن تك السياس
ــرون 2014(. ــه وآخ ــرة )دانك ــول مهاج أص

تؤثــر النظــم االنتخابيــة وأجنــدة األحــزاب واآلراء بشــأن 
ــيايس،  ــف الس ــا يف الطي ــن موقعه ــر ع ــض النظ ــرة، بغ الهج
عــىل مســتوى تمثيــل املهاجريــن يف هياكل األحــزاب السياســية، 
ــىل  ــم ع ــات، وحصوله ــحهم يف االنتخاب ــة ترش ــىل إمكاني وع
ــحي  ــة مرش ــم يف الئح ــراً ملوقعه ــوز نظ ــة يف الف ــة واقعي فرص
ــزب إىل  ــه الح ــذي يقدم ــم ال ــتوى الدع ــر مس ــزب. ويؤث الح
املهاجريــن عــىل مســتوى تمثيلهــم. وبالتــايل تســتطيع األحــزاب 
ــن أن  ــة للمهاجري ــات مراعي ــع سياس ــي تض ــية الت السياس
ــا  ــة وقوانينه ــا االنتخابي ــحيها وبرامجه ــم مرش ــل قوائ تجع
ــن  ــىل إرشاك املهاجري ــل ع ــموالً، وأن تعم ــر ش ــة أكث الحزبي

ــة. ــا التمثيلي ــد قاعدته ــرض توطي بغ

يجــوز للبلــدان أن تــرك املهاجريــن يف عمليــات صنــع 
ــن  ــم تك ــى إذا ل ــارية، حت ــات استش ــالل هيئ ــن خ ــرار م الق
تمنحهــم حقــوق التصويــت أو تيــر مشــاركتهم يف األحــزاب 
ــادرات  ــز مب ــد مــن تعزي ــك، ال ب السياســية. وباإلضافــة إىل ذل
ــز  ــي ترك ــة الت ــات املحلي ــادرات املجتمع ــي ومب ــع املدن املجتم
ــهم  ــم. ويس ــة اندماجه ــهيل عملي ــن، لتس ــىل إرشاك املهاجري ع
ــن  ــيما املهاجري ــة، والس ــات املضيف ــن واملجتمع إرشاك املهاجري
األقــل مهــارة وتعليمــاً، عــىل نحــو بنــاء يف تخطيــط السياســات 
ــق  ــن طري ــك ع ــني، وذل ــا يف إرشاك املواطن ــة وتنفيذه الحكومي
ــبيل  ــىل س ــاركية ع ــات تش ــع سياس ــوار ووض ــات الح منص
ــي  ــم االجتماع ــاء التالح ــة يف بن ــذه املنهجي ــاعد ه ــال. وتس املث
ــح  ــث تمن ــة، حي ــات املضيف ــن واملجتمع ــني املهاجري ــة ب والثق
ــر  ــات نظ ــة وجه ــدرك كل فئ ــي ت ــل ك ــزاً للتفاع ــني حي الفئت

ــرى. ــة األخ ــاوف الفئ ومخ

تحدي األحزاب املناهضة للمهاجرين

أحيــت املخــاوف تجــاه املهاجريــن األحــزاب الشــعبوية اليمينية 
وزعماءهــا يف بلــدان مثــل أملانيــا والدنمــارك والنمســا وفنلنــدا 
ــات  ــرتاليا والوالي ــك يف أس ــويد، وكذل ــدا والس ــا وهولن وفرنس
املتحــدة. وتســتغل أحــزاب كثــرية يف مجمــل الطيــف الســيايس 
وســائل اإلعــالم بصــورة متزايــدة لنقــل أخبــار النخــب 
السياســية املنعزلــة عــن الشــعب، ونــر عقليــة ‘نحــن مقابــل 
هــم’ التــي تقــوم عــىل الهويــات املركزيــة العنرصيــة وكراهيــة 
ــية  ــزاب الرئيس ــدي األح ــا تب ــن 2016(. كم ــب )غريف األجان
تســاهالً متزايــداً تجــاه خطــاب األحــزاب املناهضــة للمهاجرين 
يف الحمــالت االنتخابيــة، ممــا يؤجــج املواقــف العامــة املناهضــة 

ــر عــىل برامــج األحــزاب السياســية. للمهاجريــن ويؤث

ــي  ــني حــول الهجــرة وســلوكهم االنتخاب وتتحــدى آراء املواطن
ــاد  ــة كاالتح ــاريع الديمقراطي ــة للمش ــم الجوهري ــج القي النات
ــروج  ــىل خ ــزت’ ع ــتفتاء ‘بريك ــر يف اس ــا ظه ــي، مثلم األوروب
اململكــة املتحــدة مــن االتحــاد األوروبــي، الــذي تأثــر بمســألة 
الهجــرة يف إطــار حريــة التنقــل ضمــن بلــدان االتحــاد 

ــي. األوروب
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تؤثــر الهجــرة، التــي تغذيهــا العوملــة، عــىل الديمقراطيــة مــن 
خــالل زيــادة الدعــم الشــعبي لألحــزاب الشــعبوية )وخصوصاً 
ــن. ويبقــى  ــا املناهضــة للمهاجري ــي( وأجنداته ــاح اليمين الجن
الســبب يف صعــود األحــزاب الشــعبوية، ســواء كان عدد الســكان 
األجانــب يف بلــد مــا أو حجم تدفــق املهاجريــن ورسعته، مســألة 
ــور  ــت الجمه ــىل تصوي ــة ع ــة إيجابي ــاك أمثل ــة. فهن جدلي
لصالــح األحــزاب السياســية املراعيــة للمهاجريــن أو زعمائهــا 
ــا  ــة، ومنه ــاملة والعادل ــرة الش ــات الهج ــن لسياس املنارصي

انتخــاب صــادق خــان عمــدة ملدينــة لنــدن يف عــام 2016.

ــاوف  ــام 2010 أن مخ ــت يف ع ــة أجري ــة أوروبي ــرى دراس وت
الجمهــور مــن مســألة الهجــرة هــو أحــد أســباب انعــدام ثقــة 
املواطنــني باملؤسســات السياســية والسياســيني، وليســت فقــط 
ــاؤمية  ــة التش ــرف أو النزع ــي املتط ــاب اليمين ــة الخط نتيج
أو بســبب ارتفــاع مســتويات الهجــرة )مكالريــن 2010(. 
وتحديــداً، إذا كانــت تصــورات املواطنــني آلثــار الهجــرة الوافدة 
ســلبية فســتضعف ثقتهــم بالنظــام الســيايس. أما مــن يحملون 
ــم  ــت ثقته ــن، فكان ــاه املهاجري ــلبية تج ــل س ــورات أق تص
بنظامهــم الســيايس وسياســييهم أعــىل من ثقــة املتخوفــني جداً 
مــن مســألة الهجــرة. وتوجــد هــذه العالقــة بــني القلــق مــن 
مســألة الهجــرة وانعــدام الثقــة السياســية بغــض النظــر عــن 
وجــود أحــزاب يمينيــة. ويمكــن لــردم الهــوة بــني املواطنــني 
ــم،  ــة بينه ــادة الثق ــات، وزي ــية والحكوم ــات السياس واملؤسس
أن يســاعد املواقــف الشــعبية تجــاه الهجــرة عــىل إنتــاج حكــم 

ــن 2010(. ــل )مكالري أفض

ــة،  ــات الحكومي ــىل السياس ــرة ع ــية املؤث ــات الرئيس ــن التبع م
ــات  ــع سياس ــىل وض ــة ع ــدرات الدول ــاة ق ــة إىل مراع باإلضاف
للهجــرة، رضورة أن تعمــل البلــدان، التــي لديها معــدالت هجرة 
ــدد  ــات تع ــن أو سياس ــة للمهاجري ــات مالئم ــة وسياس مرتفع
ثقــايف، عــىل الحــد مــن ردود األفعــال املحتملــة مــن املواطنــني 
الذيــن يحملــون تصــورات ســلبية تجــاه املهاجريــن. ويــري 
ــي  ــة والكاريب ــكا الالتيني ــا وأمري ــىل أوروب ــك ع ــر كذل األم
والواليــات املتحــدة، التــي شــهدت صعــوداً لألحــزاب الشــعبوية 
وزعمائهــا نتيجــة الســتياء الناخبــني، وغالبــاً مــا ارتبــط ذلــك 
ــات  ــذه التوجه ــدو أن ه ــن. ويب ــة للمهاجري ــاعر مناهض بمش
تؤيدهــا تفســريات ظهــرت مؤخــراً تجــد أن بــروز الشــعبويني 
ــال  ــى إىل ردود أفع ــة أف ــات الغربي ــتبداديني يف املجتمع االس
ثقافيــة شــديدة ضــد التغــري االجتماعــي طويــل املــدى والقيــم 

ــس 2016(. ــة )نوري الليربالي

ــف  ــة - كي ــززة للديمقراطي ــل مع ــم عوام ــرون بصفته املهاج
ــرة؟ ــن الهج ــتفيد م ــات أن تس ــن للديمقراطي يمك

يمكــن لبلــدان املهاجريــن األصليــة أن تحقــق مكاســب 
ــة  ــرون بمثاب ــون املهاج ــد يك ــرة: فق ــن الهج ــة م ديمقراطي
ــري  ــر املعاي ــىل ن ــادرة ع ــة ق ــززة للديمقراطي ــل مع عوام
الديمقراطيــة. ومجتمعــات الشــتات قــادرة عــىل نقــل املعلومات 
واألفــكار املبتكــرة، والقــدرات الفكريــة، ومهــارات التكنولوجيــا 
الحديثــة، وممارســات األعمــال والتجــارة، والعــادات السياســية 
ــدون  ــب العائ ــد يطال ــايل، ق ــاتها. وبالت ــة وممارس الديمقراطي

منهــم بمحاســبة الحكومــات، وهــذا يعــزز املشــاركة االنتخابية 
والسياســية ويشــجع عــىل تشــكيل أحــزاب سياســية جديــدة.

ويمكــن لبلــدان املهاجريــن األصليــة أن تســتفيد فائــدة 
ــن، وخصوصــاً مــن أجــربوا  جمــة مــن إعــادة دمــج املهاجري
ــزاع.  ــد الن ــودة بع ــىل الع ــادرون ع ــم ق ــروج ولكنه ــىل الخ ع
ــا  ــم فيه ــاء وجوده ــة أثن ــات املضيف ــم املجتمع ــإذا منحته ف
الفرصــة، فقــد يتمكنــوا مــن شــحذ مهاراتهــم وتنميــة ثروتهــم 
ــن  ــون م ــا يتمكن ــم. وربم ــية وقدراته ــم السياس واهتماماته
ــية  ــربات سياس ــاب خ ــة واكتس ــات البلدي ــح يف االنتخاب الرتش
مهمــة بحيــث يمكنهــم تطبيقهــا يف بلدانهــم األصليــة. وربمــا 
يشــكل املهاجــرون يف الشــتات جمعيــات أهليــة أو حتــى 
جماعــات سياســية تحضــرياً لطــرح )أو إعــادة طــرح( 
ــال  ــة يف االنتق ــم األصلي ــدأت مواطنه ــال ب ــة يف ح الديمقراطي
ــدور  ــاالت ب ــض الح ــون يف بع ــع املغرتب ــي. ويضطل الديمقراط
ــة،  ــم األصلي ــيايس يف أوطانه ــع الس ــة بالوض ــايس يف التوعي أس
ــاداة  ــدويل للمن ــع ال ــة واملجتم ــات األجنبي ــة الحكوم ويف تعبئ
ــو 2012(. ــا 2009؛ إغريت ــة )كوينوف ــات ديمقراطي بإصالح

املواطنة واملهاجرون

ــري  ــاً لكث ــاراً مهم ــة اعتب ــة األصلي ــاظ باملواطن ــكل االحتف يش
ــم  ــية يف بلدانه ــىل الجنس ــون ع ــا يحصل ــن عندم ــن املهاجري م
ــدان كثــرية تقبــل بــازدواج الجنســية،  املســتضيفة. وهنــاك بل
ــف  ــد األم يخل ــية البل ــن جنس ــيل ع ــاً إذا كان التخ وخصوص
عواقــب ســلبية عــىل املهاجريــن املغرتبــني ممــن أقامــوا روابــط 
ــة  ــادي والتنمي ــاون االقتص ــة التع ــة )منظم ــم األصلي يف بلدانه
2011(. ويســهل ازدواج الجنســية مشــاركة املغرتبــني يف الحياة 
ــه  ــايل )وبإمكان ــهم بالت ــة، ويس ــم األصلي ــية يف بلدانه السياس

ــدان. ــك البل ــة يف تل ــودة الديمقراطي ــني ج ــري( يف تحس التأث

ويمكــن اكتســاب جنســيتني إمــا بالــوالدة أو بالتجنــس. 
ــزام  ــع االلت ــاً م ــط األول، وغالب ــاً بالنم ــدان عموم ــل البل وتقب
باختيــار أحــدى الجنســيتني عنــد بلــوغ ســن الرشــد، يف حــني 
ــادة  ــب ع ــاة يتطل ــاً يف الحي ــرى الحق ــية أخ ــاب جنس أن اكتس

ــاً. ــا تلقائي ــدان إحداهم ــيتني أو فق ــني الجنس ــار ب االختي

لقــد شــهدت مناطــق العالــم جميعهــا، منــذ عــام 1975، زيادة 
ــة أو  ــازدواج املواطن ــل ب ــي تقب ــا الت ــبة بلدانه ــرية يف نس كب
الجنســية. وبــات ذلــك هــو املعيــار حاليــاً )مركــز ماســرتخت 
للمواطنــة والهجــرة والتنميــة، قاعــدة بيانــات املواطنــة 
ــام  ــن ع ــاراً م ــني 2015(. واعتب ــة للمغرتب ــة العاملي املزدوج
ــدان  ــم بل ــة يف معظ ــة مقبول ــة املزدوج ــت املواطن 2015، بات
أمريــكا الالتينيــة والكاريبــي )91 باملئــة(، وأمريــكا الشــمالية 
)100 باملئــة(، وأوروبــا )76 باملئــة(، والــرق األوســط وإيــران 
ــة  ــى يف املنطق ــن حت ــة(، ولك ــا )63 باملئ ــة(، وأفريقي )90 باملئ
ــت  ــادئ، كان ــط اله ــيا واملحي ــي آس ــى، وه ــدل األدن ذات املع
أغلبيــة البلــدان )57 باملئــة( تقبلهــا. قــد يثــري قبــول املواطنــة 
ــاكل  ــىل مش ــوي ع ــدل، وينط ــا الج ــماح به ــة أو الس املزدوج
قانونيــة كالتجنيــد العســكري واملســاءلة الرضيبيــة التــي قــد 
تنشــأ عــن تعــارض األنظمــة اإلداريــة، وكذلــك عــىل جــداالت 
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ــددة  ــت متع ــوق تصوي ــح حق ــول من ــة ح ــية واجتماعي سياس
ــيل. ــف واألص ــن، املضي ــن يف كال البلدي للمهاجري

توسيع حقوق التصويت الخارجية للمهاجرين؟

ــز  ــت إىل تعزي ــق التصوي ــن ح ــح املهاجري ــؤدي من ــل ي ه
الديمقراطيــة يف بلدانهــم األصليــة؟ مثلمــا هــي الحــال 
ــني  ــن املغرتب ــماح للمهاجري ــإن الس ــرتاع، ف ــوق االق ــع حق م
بالتصويــت قــد يثــري الجــدل، ألنــه يســمح لهــم بالتأثــري عــىل 
العمليــة السياســية يف بلدانهــم األصليــة دون التأثــر بالــرضورة 
ــرا  ــة )لوبيز-غوي ــات الحكوم ــات أو بسياس ــج االنتخاب بنتائ
ــية  ــي الجنس ــماح ملزدوج ــض إىل أن الس ــب البع 2005(. ويذه
ــوت  ــخص ص ــكل ش ــدأ ‘ل ــوض مب ــن يق ــت يف بلدي بالتصوي
انتخابــي واحــد’. ويعتقــد آخــرون بــأن العوملــة قــد أفضــت إىل 
تداخــل يف الواليــات القضائيــة، وأن للناخبــني املغرتبــني نصيــب 
ــية  ــاركة السياس ــم يف املش ــر حقه ــم األم لتربي كاٍف يف بلدانه

)ســبريو 2006(.

ــر  ــت لتقدي ــق يف التصوي ــن الح ــح املهاجري ــرار من ــود ق يع
ــوق  ــظ حق ــدول بحف ــزم ال ــدويل ال يل ــون ال ــد. فالقان كل بل
التصويــت للمهاجريــن املغرتبــني. وهنــاك بلــدان كثــرية 
ــني،  ــري املقيم ــا غ ــمل مواطنيه ــت لتش ــوق التصوي ــع حق توس
ــام  ــزاً أم ــكل حاج ــد تش ــة ق ــة واإلداري ــود الفني ــع أن القي م
ــني يف 146  ــمح القوان ــارج. وتس ــت يف الخ ــراءات التصوي إج
بلــداً ديمقراطيــاً مــن بــني 206 بلــداً ملواطنيهــا غــري املقيمــني 
بالتصويــت مــن خــارج البــالد )املؤسســة الدوليــة للديمقراطية 
ــداً  ــاك 48 بل ــدان، هن ــذه البل ــن ه ــات 2015(. وم واالنتخاب
ــن  ــط م ــد فق ــوع واح ــت يف ن ــني بالتصوي ــمح للمغرتب تس
االنتخابــات، بينمــا تســمح معظــم البلــدان األخــرى بالتصويــت 
ــداً(  ــيوعا )يف 43 بل ــر ش ــة األكث ــر. واملمارس ــني أو أكث يف نوع
ــني أو  ــالد يف نوع ــارج الب ــن خ ــت م ــماح بالتصوي ــي الس ه
ــات  ــه يف االنتخاب ــمح ب ــي تس ــات؛ وه ــن االنتخاب ــر م أكث
للديمقراطيــة  الدوليــة  )املؤسســة  والتريعيــة  الرئاســية 
ــني  ــوا ب ــا كان ــادة م ــني، فع ــا الالجئ ــات 2015(. أم واالنتخاب
آخــر الفئــات املهمشــة التــي تمنــح الحــق يف االقــرتاع. فليســت 
ــوق  ــز الحق ــة بتعزي ــة معني ــة معياري ــات دولي ــاك ممارس هن
ــة يف تخصيــص  ــات إقليمي السياســية لالجئــني؛ إذ توجــد تباين

ــية. ــادات املؤسس ــات والقي ــوارد واملمارس امل

ــماح  ــني الس ــح ب ــط واض ــاك تراب ــس هن ــك، لي ــع ذل وم
ــة  ــية أو االقتصادي ــا السياس ــارج واملزاي ــن الخ ــت م بالتصوي
ــن  ــة م ــة الثالث ــعت املوج ــني وس ــدان. ويف ح ــة للبل االجتماعي
ــذ  ــاً من ــني عموم ــرتاع للمغرتب ــق االق ــي ح ــول الديمقراط التح
تســعينيات القــرن العريــن، إال أن األدلــة عــىل ذلــك مختلطــة. 
فقــد منحــت الديمقراطيــات الجديــدة يف أمريــكا الجنوبيــة حق 
االنتخــاب للمغرتبــني، بينمــا لــم تفعــل ذلــك البلــدان األفريقية، 
ــا  ــة. أم ــزاب املعارض ــدون أح ــوا يؤي ــني كان ــاً ألن املغرتب وغالب
ــمل  ــت، فتش ــوق التصوي ــني حق ــت املغرتب ــي منح ــدان الت البل
ديمقراطيــات راســخة إىل جانــب أخــرى ناشــئة أو مســتعادة، 
وحتــى بعــض البلــدان التــي ال يمكــن تصنيفهــا ضمــن البلدان 
ــا  ــيو 2007(. وأم ــس وغراتش ــارو ومورالي ــة )ناف الديمقراطي

آثــار حقــوق التصويــت عــىل األنظمــة الديمقراطيــة، فتتوقــف 
عــىل عوامــل كثــرية، كالظــروف االجتماعيــة والسياســية 
ــوق،  ــك الحق ــا تل ــن خالله ــذ م ــي تنف ــة الت ــم االنتخابي والنظ
ــة  ــبل املتاح ــني والس ــني املغرتب ــني ب ــبة املواطن ــب نس إىل جان

ــا. ــاركة ومعدالته للمش

إقبال املهاجرين عىل االقرتاع

ــري  ــم التأث ــت، يمكنه ــق التصوي ــن ح ــح املهاجري ــا يمن عندم
عــىل االنتخابــات التــي تتســم بمنافســة شــديدة. ففــي 
ســجل   ،2017 لعــام  الفرنســية  الرئاســية  االنتخابــات 
ــارج  ــني يف الخ ــيني املقيم ــني الفرنس ــن املواطن ــة م 2.6 باملئ
للتصويــت يف االنتخابــات. ويف الجولــة األوىل مــن االقــرتاع، فــاز 
ــا  ــوات، بينم ــن األص ــة م ــبة 24 باملئ ــرون بنس ــل ماك إيمانوي
ــوات.  ــن األص ــة م ــىل 21.3 باملئ ــان ع ــن لوب ــت ماري حصل
وفــاز ماكــرون بالجولــة األوىل مــن االنتخابــات بفــارق مليــون 
صــوت، بمــا يعطــي املواطنــني الفرنســيني يف الخــارج املؤهلــني 
للتصويــت، والبالــغ عددهــم 1.3 مليــون نســمة، القــدرة عــىل 

ــوي 2017(. ــات )ل ــة االنتخاب ــم نتيج حس

ــن  ــجيل املهاجري ــدالت تس ــون مع ــا تك ــادة م ــك، ع ــع ذل وم
يف االنتخابــات وإقبالهــم عليهــا، يف البلــدان التــي تســمح 
ــا  ــد، وتقــدم إيطالي ــا داخــل البل ــى منه ــت، أدن لهــم بالتصوي
والفلبــني والســنغال وإســبانيا والســويد أمثلــة عــىل ذلــك. أمــا 
ــذي  ــخاص ال ــداد األش ــع أع ــم تراج ــدان، ورغ ــض البل يف بع
يدلــون بأصواتهــم يف الخــارج، تظــل نســبة املهاجريــن الــذي 
ــني  ــال ب ــي اإلقب ــباب تدن ــاوت أس ــة. وتتف ــون مرتفع يصوت
الناخبــني خــارج البــالد، مثلمــا تتفــاوت بــني الناخبــني داخــل 
البــالد، غــري أن بعــض العوامــل ترتبــط بالتصويــت يف الخارج. 
كمــا أن تصويــت املهاجريــن مكلــف ماديــاً ويحــد مــن منافــع 
التصويــت، ويتأثــر اإلقبــال بمــدى ســهولة اإلجــراءات املتخــذة 

ــتيلكا 2017(. ــن )كوس ــرتاع املهاجري يف اق

ــن  ــادة م ــى ع ــن أدن ــت املهاجري ــدالت تصوي ــع أن مع وم
ــف،  ــاع التكالي ــل ارتف ــني يف الداخ ــت املواطن ــدالت تصوي مع
ــرتاع، ألن  ــىل االق ــم ع ــىل إقباله ــر ع ــتات يؤث ــم الش ــإن حج ف
الجاليــات الكبــرية يف املهجــر تحفــز األحــزاب السياســية عــىل 
تعبئــة املهاجريــن انتخابيــاً. ولذلــك، كلمــا زاد حجــم الجاليــات 
ــن  ــال املهاجري ــدل إقب ــح مع ــىل األرج ــع ع ــر، ارتف يف املهج
ــال  ــض إقب ــح أن ينخف ــه، يرج ــت ذات ــرتاع. ويف الوق ــىل االق ع
ــتيلكا 2017(.  ــة )كوس ــم األصلي ــايل يف بلدانه ــني اإلجم املقرتع
ــد  ولدعــم الديمقراطيــة يتعــني عــىل صنــاع السياســات يف البل
ــية  ــاركة السياس ــة املش ــار إمكاني ــوا يف االعتب ــيل أن يضع األص
ــة  ــات العام ــراً لالتجاه ــة نظ ــم األصلي ــن يف أوطانه للمهاجري

ــني. ــال املقرتع ــع إقب ــر تراج ــي تظه الت

ــات  ــني يف مؤسس ــن املغرتب ــيايس للمهاجري ــل الس التمثي
ــارية ــات استش ــية وهيئ ــية رئيس سياس

ــن  ــت املهاجري ــة( بتصوي ــدان )67 باملئ ــم البل ــمح معظ تس
وتيســريه يف االنتخابــات الوطنيــة مــن خــالل تعيــني أصــوات 
لدائــرة انتخابيــة تربــط املهاجــر بهــا أوارص مــا، كمحــل إقامــة 
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ســابق )نافــارو وموراليــس وغراتشــيو 2007(. ولــدى 13 بلداً 
مقاعــد محفوظــة أو ‘تمثيــل خــاص’ للمواطنــني غــري املقيمــني 
يف برملاناتهــا، وهــي: أنغــوال والجزائــر وكابــو فــريدي وكولومبيا 
وكرواتيــا واإلكــوادور وفرنســا وإيطاليــا وموزمبيــق ورومانيــا 
وتونــس وبنمــا والربتغــال. إال أن أنغــوال وبنمــا ال تنفــذان هــذا 
التريــع )ســندبريغ 2007؛ قاعــدة بيانــات املواطنــة يف مرصد 

االتحــاد األوروبــي للديمقراطيــة، غــري مــؤرخ(.

تشــري الدالئــل إىل أن الهجــرة إىل البلــدان التــي تحظــى 
ــد  ــاث تزي ــيايس لإن ــني الس ــن التمك ــة م ــتويات مرتفع بمس
حصــة النســاء يف الربملانــات يف بلدانهــم األصليــة )لوديجيانــي 
النســائية  املؤسســات  لعبــت  وقــد   .)2012 وســاملوني 
ــدرات  ــاء الق ــرياً يف بن ــر دوراً كب ــالد املهج ــطات يف ب والناش
ــاركتهن  ــادة مش ــاء لزي ــاً للنس ــيايس عموم ــني الس ويف التمك
ــارصة  ــود املن ــة جه ــمل األمثل ــد األم. وتش ــية يف البل السياس
الناجحــة لشــبكة تمكــني نســاء جنــوب الســودان التــي 
ــدة  ــات املتح ــن يف الوالي ــودانيات يقم ــرات س ــأتها مهاج أنش

ــوي. ــا غب ــا روبرت ــة ليم ــالم الليبريي ــطة الس وناش

ال تســمح بعــض البلــدان للمهاجريــن بالتصويــت يف االنتخابات 
ــرتاليا  ــتثناءات أس ــن االس ــة. وم ــس املحلي ــة أو املجال البلدي
والنمســا وكنــدا وقــربص وإيطاليــا ومالطــا واملكســيك 
ــة  ــت املحلي ــوق التصوي ــع أن حق ــواي، م ــدا وأوروغ ونيوزيلن
للمواطنــني غــري املقيمــني هــي مــن الحقــوق املرتبطــة بــروط 
ــت، أو  ــن للتصوي ــودة إىل الوط ــة، ورشوط الع ــة إضافي إقام
ــد  ــة يف مرص ــات املواطن ــدة بيان ــة )قاع ــة املدني ــة الخدم بحال

ــؤرخ(. ــري م ــة، غ ــي للديمقراطي ــاد األوروب االتح

ــاظ  ــة يف الحف ــن األصلي ــدان املهاجري ــن بل ــري م ــب كث ويرغ
عــىل روابــط مــع مواطنيهــا يف الخــارج، ألنهــم قــد يشــكلون 
مصــدراً قيمــاً للتحويــالت املاليــة أو للنفــوذ الســيايس يف البلــد 
املقصــد )إتزيغــزون 2000؛ باوبــوك 2003(. ويف الوقــت ذاتــه، 
يســعى كثــري مــن البلــدان املذكــورة إىل الحفــاظ عــىل بعــض 
الســلطة السياســية عــىل جالياتهــا يف بــالد املهجــر. فقــد أنشــأ 
15 بلــداً أفريقيــاً مؤسســات ووزارات مرتبطــة باملغرتبــني 
ــدا  ــا وروان ــايل ونيجريي ــا وم ــا وغان ــا إثيوبي ــر، بينه يف املهج

ــدا. ــا وأوغن ــنغال وتنزاني والس

ــح  ــا يف من ــب نظره ــة، إىل جان ــدان األصلي ــىل البل ــني ع يتع
املغرتبــني حقــوق التصويــت، أن تعمــل عــىل تمكــني املهاجريــن 
ــا أن  ــية. وعليه ــا السياس ــاركة يف حياته ــن املش ــن م العائدي
ــىل  ــجعهم ع ــرة لتش ــا الهج ــأن قضاي ــا بش ــري جالياته تستش
العمــل بمثابــة ســفراء نوايــا حســنة يف بلــدان املقصــد، 
واالســتثمار يف تنميــة بلدانهــم األصليــة، بمــا يســهم يف زيــادة 

ــايف. ــم الثق ــز التفاه ــي وتعزي ــم االجتماع التالح

آثار السياسات: منهجيات مواجهة تحديات الهجرة

هنالــك ردود أفعــال عامليــة متزايــدة تجــاه التعدديــة الثقافيــة 
ــرة  ــات الهج ــيايس وسياس ــاب الس ــام والخط ــرأي الع يف ال
والنظريــة السياســية. وقــد انتقلــت بلــدان كثــرية، كانت تشــدد 
ــرتاليا  ــل أس ــة، مث ــة الثقافي ــىل التعددي ــاتها ع ــرياً يف سياس كث

وهولنــدا والســويد، إىل مطالبــة املهاجريــن ببــذل مقــدار أكــرب 
مــن ‘التكيــف’ و‘تشــاطر القيــم’ و‘االندمــاج’، وغالبــاً بضغــط 

مــن أحــزاب أقــى اليمــني الشــعبوية الصاعــدة.

ال بــد للمؤسســات الديمقراطيــة مــن االســتفادة مــن املبــادرات 
املحليــة التــي نجحــت يف إرشاك املهاجريــن يف الحياة السياســية، 
ــة.  ــة والدولي ــم اإلقليمي ــر الحك ــدروس بأط ــك ال ــط تل ورب
وتشــكل بعــض املــدن يف أوروبــا )مثــل أثينــا وبرلــني وبلبــاو 
ودبلــن( ويف آســيا واملحيــط الهــادئ )مثــل فوزهــو يف الصــني 
وســنغافورة، وشــبكة مــن املــدن يف اليابــان( هيــاكل مؤسســية 
ــن  ــتفادة م ــىل االس ــل ع ــة تعم ــلطات الوطني ــن الس ــم م بدع
ــامل.  ــاون الش ــادة التع ــة وزي ــن املتنوع ــات املهاجري اهتمام
وتعمــل مــدن مثــل برلــني ودبلن وليــل عــىل إنشــاء رشاكات مع 
ــية  ــاركة السياس ــة واملش ــز املواطن ــن لتعزي ــات املهاجري جمعي
ــة )أي  ــاركي للموازن ــط التش ــتخدم التخطي ــن. ويس للمهاجري
أن أفــراد املجتمــع يقــررون مبــارشة كيفيــة إنفــاق جــزء مــن 
املوازنــة العامــة( يف تمويــل سياســات الدمــج البلديــة يف أكثــر 
مــن 1,700 حكومــة محليــة يف أكثــر مــن 40 بلــداً، وخصوصــاً 
ــات  ــى املوازن ــث تبق ــض، حي ــل املنخف ــدان ذات الدخ يف البل
البلديــة ضئيلــة عــىل الرغــم مــن الالمركزيــة )املنظمــة الدوليــة 

ــرة 2015ب(. للهج

ــون  ــع مك ــات’ م ــددة الثقاف ــة متع ــة تفاعلي ــاع ‘سياس إن اتب
أهــيل، يســمح للنــاس بااللتقــاء والتفاعــل يف مســاحات 
ــدارس  ــية وامل ــزاب السياس ــل واألح ــن العم ــرتكة، كأماك مش
ــاعد يف  ــام، يس ــل الع ــة النق ــكنية وأنظم ــاء الس ــق األحي ومراف
ــات  ــوع الهوي ــرتام تن ــع اح ــة م ــة جماعي ــة وطني ــق هوي خل
ــهيل إرشاك  ــادة تس ــري ع ــة، يج ــتثناء املواطن ــة. وباس الفئوي
ــىل  ــول ع ــة والحص ــم اللغ ــث تعل ــن حي ــاً، م ــن محلي املهاجري
التعليــم والتوعيــة املدنيــة والخدمــات الصحيــة والتعــرف عــىل 

ــة. ــالمة العام ــراءات الس إج

وعمومــاً، يجــب عــىل املؤسســات الديمقراطيــة أن تتبنــى 
ــرار  ــاذ الق ــن اتخ ــن م ــني املهاجري ــدف إىل تمك ــات ته سياس
ــن  ــاً ع ــة، عوض ــاة العام ــاركتهم يف الحي ــة مش ــأن كيفي بش
النمــاذج القائمــة عــىل ‘املواطنــة بصفتهــا مجــرد جنســية’ أو 
عــىل ‘الحــق يف االقــرتاع بغــري جنســية’. ولتوطيــد الديمقراطية، 
ال بــد لصنــاع السياســات مــن اعتبــار منــح حقــوق التصويــت، 
ــة.  ــو املواطن ــبيالً نح ــيل، س ــتوى املح ــىل املس ــاً ع وخصوص
ــن  ــر م ــراد أكث ــار األف ــرتام اختي ــز اح ــك إىل تعزي ــؤدي ذل وي
منهجيــة يف صنــع السياســات تركــز عــىل املجموعــات أو األمــم 

ــة. العرقي

ــي  ــات الت ــه التحدي ــة أن تواج ــات الديمقراطي ــىل املؤسس ع
تفرضهــا الهجــرة عــىل الديمقراطيــة بسياســات ال تعتمــد فقط 
عــىل الهيــاكل السياســية الرســمية التقليديــة ومفهــوم الدولــة 
ــايس يف  ــدأ األس ــون املب ــب أن يك ــع يج ــمول الجمي ــة. فش األم
ــىل  ــي ع ــام الديمقراط ــدرة النظ ــة ق ــرة لتنمي ــات الهج سياس
الصمــود مــن خــالل اإلصغــاء إىل مختلــف األصــوات وتســخري 

ــري. ســبل شــتى للتعامــل مــع الســخط والحاجــة إىل التغي
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ا�صتك�صاف �صمود الدميقراطية
احلـالة العــاملية للدميقراطية 2017

تحديــات  ملواجهــة  السياســات  وتوصيــات  خيــارات 
الهجــرة

الحكومات الوطنية واملحلية

االســتثمار يف جمــع البيانــات واألبحــاث حــول االرتبــاط 	 
ــات  ــمل تدفق ــا يش ــة، بم ــرة والديمقراطي ــني الهج ب
ــة  ــار اإليجابي ــم باآلث ــي تتحك ــل الت ــرة والعوام الهج

ــدة. ــادة الفائ ــدف زي ــرة، به ــلبية للهج والس

ــورات 	  ــري تص ــا تغي ــور اهتمامه ــات مح ــم سياس تصمي
ــية. ــاءلة السياس ــجيع املس ــرة وتش ــن الهج ــور ع الجمه

مراعــاة ظــروف كل بلــد، وتيســري تجنيــس املهاجريــن، 	 
مــع النظــر يف منــح حقــوق التصويــت املحليــة بوصفهــا 
ــهولة  ــة بس ــىل املواطن ــول ع ــج والحص ــبل الدم ــد س أح

أكــرب.

دمــج 	  عمليــة  يف  الفاعلــة  املدنيــة  الجهــات  إرشاك 
ــك  ــيل، وذل ــي واملح ــتويني الوطن ــىل املس ــن ع املهاجري
بتوظيــف خرباتهــا ومهاراتهــا يف زيــادة املشــاركة 
السياســية للمهاجريــن وتشــجيع التفاهــم الثقــايف، 

املحليــة. املجتمعــات  يف  وخصوصــاً 

ــت، 	  ــق التصوي ــن ح ــح املهاجري ــة من ــر يف إمكاني النظ
ــة  ــم األصلي ــية يف بلدانه ــاركتهم السياس ــهيل مش وتس
ــي  ــع املدن ــة للمجتم ــادرات الناجح ــن املب ــتفادة م باالس
للجاليــات، وضمــان حصــول الناخبــني مــن املهاجريــن 
عــىل املعلومــات وتســهيل تســجيلهم، وإرشاكهــم يف 
ــالف  ــادي الخ ــتضيفة لتف ــدان املس ــع البل ــوار م الح

ــيايس. الس

ــية 	  ــاركة السياس ــن املش ــن م ــن العائدي ــني املهاجري تمك
والحــوار والتشــاور بشــأن قضايــا الهجــرة مــع 
ــل  ــىل العم ــجيعهم ع ــرتاب. وتش ــالد االغ ــات يف ب الجالي
ــدان املقصــد، وعــىل  ــا حســنة يف بل ــة ســفراء نواي بمثاب

ــة. ــم األصلي ــة بلدانه ــتثمار يف تنمي االس

األحزاب السياسية

املشــاركة يف حــوار ديمقراطــي عــن الهجــرة يســتند إىل 	 
الحقائــق لتعزيــز التســامح تجــاه املهاجريــن ومكافحــة 
املعتقــدات واملعــارف والســلوكيات العامــة غــري الدقيقــة 

الســائدة حــول الهجــرة.

ال بــد أن تكــون األنظمــة األساســية لألحــزاب السياســية 	 
ــاملة وأن  ــحيها ش ــم مرش ــة وقوائ ــا االنتخابي وبرامجه
ــا  ــة، بم ــم التمثيلي ــد قاعدته ــن لتوطي ــرك املهاجري ت
ــا  ــن هياكله ــة لهــم ضم ــروف متكافئ ــاد ظ ــمل إيج يش

ــة. الداخلي

وضــع منظــور طويــل األمــد عنــد تحديــد اســرتاتيجيات 	 
الحــزب لتوطيــد مصداقيتــه بــني الناخبــني.

أنظمة الحكم العاملية واإلقليمية

ــة 	  ــة واملحلي ــة والوطني ــات اإلقليمي ــىل املنظم ــب ع يج
ومؤسســات املجتمــع املدنــي أن تتعــاون لتحقيــق 
ــتدامة  ــة املس ــة التنمي ــؤرشات خط ــداف وم ــات وأه غاي
لعــام 2030، وخصوصــاً الهــدف 16، ‘تشــجيع وجــود 
املجتمعــات الســلمية الشــاملة للجميــع تحقيقــا للتنميــة 

ــتدامة’. املس

التعــاون يف املنظمــات اإلقليميــة والدوليــة لتحديــد 	 
حمايــة  مســؤوليات  بإنصــاف  تــوزع  سياســات 
ــدويل  ــون ال ــك بالقان ــني، والتمس ــن والالجئ املهاجري
املهاجريــن   حــول  العاملــي  كاالتفــاق  الصلــة  ذي 

والالجئــني.

ــاورات 	  ــالل مش ــن خ ــة م ــرة الدولي ــم الهج ــز حك تعزي
إقليميــة أوســع والتعــاون يف مســائل سياســية أساســية 
كالصــالت بــني الهجــرة والديمقراطيــة والتنميــة واألمــن 

وحقــوق اإلنســان والتجــارة.

ــة 	  ــع املتبادل ــني املناف ــاون لتحص ــات التع ــيع آلي توس
للمهاجريــن لتحســني الفهــم الثقــايف وتشــجيع التســامح 
واالندمــاج، وتيســري املشــاركة السياســية للمهاجريــن يف 

ــد. ــيل واملقص ــن، األص كال البلدي

ــأن 	  ــة بش ــة واإلقليمي ــاور الدولي ــات التش ــد لعملي ال ب
الهجــرة أن تعزيــز إرشاك املهاجريــن يف املجتمــع املدنــي، 
ــج  ــجيع دم ــن، لتش ــات املهاجري ــاً يف جمعي وخصوص
املهاجريــن ومشــاركتهم عوضــاً عــن التحكــم بهــم. وال 
بــد لهــذه العمليــات أيضــاً أن تــرك الجهــاز األكاديمــي 

ــاص. ــاع الخ ــات والقط واملؤسس
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امل�ؤ�س�سة الدولية للدميقراطية واالنتخابات

ــدة  ــة الجدي ــة الدول ــية لتنمي ــب السياس ــة إدارة النخ إن طريق
ــات  ــم املؤسس ــاركة يف تصمي ــمول واملش ــادئ الش وإدراج مب
ــية  ــل رئيس ــف، عوام ــزاع عني ــب ن ــدة عق ــية الجدي السياس
فاصلــة تحــدد مــدى انتقــال الدولــة نحــو ديمقراطيــة قابلــة 
للصمــود. ويعــزز الدمــج النشــط واملوجــه اســتقرار وصمــود 
املؤسســات الديمقراطيــة الجديــدة مــن خــالل إعطــاء األولويــة 
ــح صــوت  ــني، ومن ــب السياســية واملواطن ــني النخ للتواصــل ب

ــع. ــاً يف املجتم ــات تهميش ــر الفئ ألكث

تشــكل آليــات الدمــج النشــطة واملوجهــة يف صياغــة الدســتور، 
ــة،  ــم االنتخابي ــم النظ ــية وتصمي ــوية السياس ــك يف التس وكذل
ــن  ــدد م ــدة، وتح ــة الجدي ــد الدول ــع قواع ــاس يف وض األس
يمكنهــم املشــاركة يف الدولــة، وتصمــم مفاتيــح تلــك املشــاركة. 
وتشــكل معــاً بعــض العنــارص األساســية يف تحقيــق الصمــود 
ــاملة أن  ــتور الش ــاء الدس ــات بن ــن عملي ــي. وتضم الديمقراط
تتمتــع التســوية الدســتورية بالرعيــة مــن الشــعب والنخبــة، 
وأن تعــزز التفاعــل بــني النخــب والدوائــر االنتخابيــة. ويســاعد 
ــف  ــادة تعري ــري وإع ــادة التفك ــابقني بإع ــوار الس ــماح للث الس
أنفســهم كسياســيني يف توســيع قاعــدة التأييــد الشــعبي 
ــي  ــاملة، الت ــة الش ــم االنتخابي ــدم النظ ــة. وتق ــة الدول لرعي
تشــجع النخــب عــىل الســعي إىل الحصــول عــىل الدعــم 
ــق  ــاء التواف ــز لبن ــة’، حواف ــا ‘اآلمن ــارج مناطقه ــي خ االنتخاب
ــز يحصــل عــىل كل يشء’.  عوضــاً عــن العمــل بأســلوب ‘الفائ
ــن  ــرب م ــدد أك ــح لع ــي تتي ــة، الت ــم االنتخابي ــا أن النظ كم
املمثلــني املنتخبــني الوصــول إىل أرفــع مســتويات ســلطة اتخــاذ 
ــرب  ــي تعت ــم الت ــن النظ ــر م ــود أكث ــي إىل الصم ــرار، تف الق

الشــمول مجــرد تمثيــل عــددي بســيط أو أكثــر قليــالً. وعــىل 
النظــم االنتخابيــة الشــاملة فعــالً أن تتيــح الوصــول إىل صنــع 
القــرار وأصحــاب الســلطة، وأن تكفــل نمــو أطــراف جديــدة 

ــة. ــة الديمقراطي ــة بالعملي ــة مهتم ومحلي

النشــط واملوجــه يفّعــل تعريــف األمــني  الشــمول  إن 
ــل  ــلوب تمثي ــدى وأس ــو ‘م ــه، وه ــدة ل ــم املتح ــام لألم الع
املعنيــة  واألطــراف  النــزاع  أطــراف  واحتياجــات  آراء 
األخــرى، وســماعها ودمجهــا يف عمليــة ســالم’ )األمــم 

املتحــدة 2012: 11(.

اتجاهات يف بناء السالم والتحول الديمقراطي

تعــد دراســة النمــوذج الســائد يف بنــاء الســالم خطــوة مهمــة 
ــة  ــه يف نظري ــمول وإدراج ــاة الش ــدى مراع ــم م ــة يف فه للغاي
بنــاء الســالم وتطبيقــه. لقــد شــهدت فــرتة مــا بعــد الحــرب 
البــاردة فيضــاً مــن بعثــات حفــظ الســالم التــي تولــت األمــم 
املتحــدة عــدداً كبــرياً منهــا. وبــني عامــي 1989 و1994، أجــاز 
مجلــس األمــن الــدويل 20 بعثــة حفــظ ســالم جديــدة، بينمــا 
ــن  ــم م ــالم يف العال ــظ الس ــوات حف ــراد ق ــدد أف ــع ع ارتف
11 ألــف فــرد إىل 75 ألــف فــرد )قــوات األمــم املتحــدة لحفــظ 
ــة  ــات مجموع ــك البعث ــق تل ــىل عات ــي ع ــالم 2016(. وألق الس
ــات  ــذ اتفاقي ــني تنفي ــت ب ــؤوليات تراوح ــن املس ــعة م واس
ســالم وإعــادة تنظيــم قــوات عســكرية وأمنيــة واإلرشاف عــىل 
انتخابــات. وال يمكــن لنمــوذج حفــظ الســالم لفــرتة مــا بعــد 
ــد  ــار واح ــرض إط ــو ف ــه نح ــل منفذي ــاردة، ومي ــرب الب الح

تواجــه البلــدان الخارجــة مــن نــزاع مســلح دربــاً طويلــة شــاقة، تتخللهــا عوائــق متعــددة، وفــرص كثــرية أيضــاً. وللخطــوات 
ــالم  ــني الس ــىل تأم ــدرة ع ــة والق ــتقرار الحكوم ــمل اس ــالد يش ــتقبل الب ــىل مس ــل ع ــري هائ ــارشة تأث ــزاع مب ــد الن ــذة بع املتخ
لبنــاء ديمقراطيــات مســتقرة. وتتخلــل الفــرتات االنتقاليــة بعــد النــزاع فــرص وتحديــات لبنــاء مؤسســات ديمقراطيــة قــادرة 
عــىل املســاعدة يف درء النزاعــات يف املســتقبل. فــإذا كانــت عمليــات االنتقــال جامعــة ومملوكــة وطنيــاً ومنفتحــة وديمقراطيــة، 
ســيتصف النظــام الديمقراطــي الناتــج بقدرتــه عــىل الصمــود. ومــن املهــم تغذيــة شــعور واســع بملكيــة القــرارات املتخــذة 
يف الفــرتات االنتقاليــة. فشــعور النــاس بــأن لهــم نصيــب يف اتخاذهــا، يزيــد أرجحيــة احرتامهــم للقواعــد، واســتمرار تفاعلهــم 

معهــا عــىل املــدى الطويــل.
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ا�صتك�صاف �صمود الدميقراطية
احلـالة العــاملية للدميقراطية 2017

بناء السالم الشامل

يناســب كل املقاســات )وخصوصــاً املقــاس الــذي يركــز عــىل 
ــروف  ــة الظ ــي إىل تهيئ ــة( أن يف ــة الوطني ــراف املعني األط

ــم. ــة لســالم دائ املواتي

يظهــر الشــكل 8-1 كيــف كان أداء البلــدان التــي تضــم بعثات 
ــر  ــهر أو أكث ــتة أش ــدة س ــرة مل ــية )املنت ــالم رئيس ــظ س حف
تضــم 500 جنــدي عــىل األقــل( بمــرور الوقــت فيمــا يتعلــق 
بالحكومــة التمثيليــة، واملســتخدم هنــا بمثابــة مــؤرش تقليــدي 
للديمقراطيــة. ونجــد النتائــج مختلطــة. فقــد شــهدت كمبوديــا 
وجمهوريــة أفريقيــا الوســطى وهايتــي وليبرييــا فــرتات 
ــت  ــا حافظ ــة، بينم ــات التمثيلي ــرية يف الحكوم ــار كب انحس
ــا  ــا وناميبي ــة ومقدوني ــور الرقي ــك وتيم ــنة والهرس البوس
ــد  وطاجيكســتان عــىل االســتقرار النســبي بمــرور الوقــت. بي
أن بلدانــاً أخــرى شــهدت فــرتات مــن النمــو الواضــح. ولكــن 
كرواتيــا وحدهــا حافظــت طــوال الوقــت عــىل مســار صاعــد يف 
الحكومــة التمثيليــة. وبــال شــك، أثــرت مجموعــة مــن العوامــل 
ــا  ــي اتخذته ــات الت ــىل االتجاه ــالم ع ــظ الس ــات حف ــري بعث غ

ــدان. ــك البل ــة يف تل ــات التمثيلي الحكوم

الشمول والدول القادرة عىل الصمود

لــدى مواجهــة التحديــات املصاحبــة إلعــادة بنــاء الــدول التــي 
ــاع السياســات مــن التفكــري يف  ــد لصن مزقتهــا النزاعــات، ال ب

ــاء الســالم بمــا  ــربايل الســائد لبن ــل النمــوذج اللي ــة تعدي كيفي
ــر مركزيــة. يجعــل الشــمول املوجــه والنشــط أولويــة أكث

ــية  ــوية السياس ــابقني يف التس ــوار الس ــت إرشاك الث ــد أثب لق
ــة بالغــة يف اســتمرار الســالم وقــدرة  ــة أهمي ــة االنتقالي للعملي
ــع اآلراء  ــواء. وتجم ــد س ــىل ح ــود ع ــىل الصم ــة ع الديمقراطي
ــم يف  ــة اإلدالء برأيه ــى فرص ــني القدام ــح املحارب ــىل أن من ع
مصريهــم الســيايس واالقتصــادي واالجتماعــي يقلــل احتمــاالت 
ــايل  ــمح بالت ــت 2010: 10(، ويس ــف )توف ــدالع العن ــودة ان ع
باســتقرار املؤسســات الديمقراطيــة واكتســابها ثقــة الجمهــور. 
ــى يف  ــني القدام ــمول املحارب ــل إىل أن ش ــض الدالئ ــري بع وتش
ــي  ــة أن تف ــد أرجحي ــدة يزي ــية الجدي ــات السياس املؤسس
الديمقراطيــة إىل إنشــاء مؤسســات ديمقراطيــة  العمليــة 
وتعزيزهــا )هــودي وهارتــزل 2003(. فقــد أثبــت إرشاك 
املحاربــني الســابقني مــن خــالل مشــاركة واســعة أو تفويضهم 
بمســؤوليات مشــرتكة فاعليتــه يف كولومبيــا والســلفادور 
وغواتيمــاال )انظــر املثــال يف ترافيــي وريفــريا 2016؛ هريبــرت 

.)2013

ومــن املهــم أيضــاً جــر االنقســامات األخــرى، وإرشاك 
املمثلــني القادريــن عــىل طــرح وجهــات نظــر الفئــات املحليــة 
ــة  ــي وكاف ــوع االجتماع ــة والن ــات االجتماعي ــات والطبق واألقلي
ــة 2015؛  ــالم الدولي ــات الس ــز عملي ــة )مرك ــات العمري الفئ
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البوسنة والهرسك بوروندي

كمبوديا جمهورية أفريقيا الوسطى كوت ديفوار كرواتيا

جمهورية الكونغو الديمقراطيةليبرييا هايتي كوسوفو

مقدونياناميبيا مايل موزمبيق

روانداتيمور الرشقية سرياليون طاجيكستان

أفغانستان أنغوال

ــن  ــس األم ــرار مجل ــد ق ــدداً يؤك ــدة 2015(. ومج ــم املتح األم
ــاء  ــه النس ــذي تلعب ــم ال ــدور امله ــىل ال ــم 1325 ع ــدويل رق ال
ــاءه  ــالم وبن ــات الس ــا، ويف مفاوض ــات وحله ــع النزاع يف من
وحفظــه واالســتجابة اإلنســانية، ويف إعــادة اإلعمــار مــا بعــد 
ــدة  ــدرات الفري ــوة والق ــن الق ــىل مواط ــد ع ــا يؤك ــزاع. كم الن
لــدى النســاء يف إحــداث التغيــري، ويشــدد عــىل أهمية املشــاركة 
ــىل  ــاظ ع ــاعي الحف ــع مس ــام يف جمي ــراط الت ــة واالنخ املتكافئ
ــدويل 2000(.  ــن ال ــس األم ــا )مجل ــالم وتعزيزهم ــن والس األم
والشــمول ليــس مجــرد إرشاك مجموعــات متنوعــة يف عمليــات 
صنــع القــرار. فهــو يســاعد أيضــاً يف الحــث عــىل اتســاع األفق 
يف املجتمــع وزيــادة التســامح االجتماعــي. والنظــم التشــاركية 
والتوافقيــة تشــجع عــىل االحــرتام املتبادل والتســامح، وتســاعد 
ــاغ وراب 2011: 210(. ــرت وفرايت ــداوالت )كريش ــري امل يف تيس

حدود الشمول 

نظــراً لتعــذر شــمول كافــة فئــات املجتمــع يف عمليــات صنــع 
ــة  ــات قائم ــىل تحالف ــدويل ع ــك ال ــدد البن ــد ش ــرار، فق الق

ــذه  ــىل ه ــي’. وع ــا يكف ــاملة بم ــي و‘ش ــرف العيان ــىل الظ ع
التحالفــات أن تمنــح األولويــة إىل الفئــات التــي تجلــب رشعيــة 
ــداث  ــط إلح ــل الضغ ــة، وتواص ــة وفني ــوارد مالي ــية وم سياس
ــال  ــال والعم ــال األعم ــل رج ــة، مث ــية عميق ــات مؤسس إصالح
والنســاء وعنــارص أخــرى مــن املجتمــع املدنــي )البنــك الــدويل 

.)124  :2011

ــالم  ــات الس ــن مفاوض ــات ع ــض الفئ ــاء بع ــن إقص ويمك
بطريقــة مروعــة إذا وجــد الســكان، عــىل ســبيل املثــال، أنهــا 
ضحــت بحقهــا يف املشــاركة بســبب مــا ارتكبتــه مــن انتهاكات 
يف املــايض. وقــد يــؤدي اتســاع الشــمول إىل تخفيــض الكفــاءة 
أيضــاً: فعندمــا يتــم إرشاك وزارات أو منظمــات كثــرية، 
ــك  ــاً )البن ــدو مكلف ــدم أو يغ ــرار والتق ــع الق ــيتباطأ صن س
الــدويل 2011: 124؛ مركــز عمليــات الســالم الدوليــة 2015(.

دساتري ما بعد النزاع - الشمول يف املمارسة

تقــع مســؤوليات جســام عــىل عاتــق دســاتري مــا بعــد النــزاع. 
فالدســاتري ال تــؤدي وظيفتهــا املعتــادة فحســب كإطــار عمــل 

الشكل 1-8:

مؤرشات الحالة العاملية للديمقراطية: تطور الحكومة التمثيلية يف 20 بلداً خارجاً من النزاع

مالحظــة: يظهــر املحــور ص النتيجــة التــي حققهــا الحكومــة التمثيليــة، ويظهــر املحــور س الســنوات قبــل بعثــة حفــظ الســالم الرئيســية وبعدهــا. ويشــري الخــط األحمــر املنقــوط إىل بدايــة عمليــات بعثــة حفــظ الســالم )الســنة صفرعــىل 
املحــور(. تــرتاوح النتائــج يف املحــور ص مــن صفــر إىل واحــد. تشــري النتائــج األعــىل إىل نتائــج أفضــل يف الحكومــة التمثيليــة.

املصدر: مؤرشات الحالة العاملية للديمقراطية 2017 )مؤرش الحكومة التمثيلية(.
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احلـالة العــاملية للدميقراطية 2017

للحكومــة، بــل تجســد كذلــك اتفــاق الســالم، بمــا فيــه تســوية 
ــي  ــم الذات ــا والحك ــة واأليديولوجي ــة بالهوي ــات املتصل الخالف
والحصــول عــىل الســلطة العامــة واملــوارد. ومــع وجود مشــاكل 
كثــرية عالقــة، تجــري عمليــات صياغــة الدســتور بعــد النــزاع 
يف ســاحات سياســية متنــازع عليهــا بشــدة حيــث تطالــب كل 
مجموعــة بمــا يخــدم مصالحهــا. وصياغــة الدســتور يف عمليــة 
ــع  ــل إىل وض ــبيل األفض ــي الس ــع ه ــمل الجمي ــاركية تش تش
دســتور قــادر عــىل الصمــود، مــن حيــث إطالــة أمــد التســوية 
ــل  ــورغ 2009( وتقلي ــت وغينزب ــز وبالون ــتورية )إلكن الدس

احتمــاالت تجــدد النــزاع )ويدنــر 2005( عــىل حــد ســواء.

تعريف ‘نحن الشعب’

وصــف تومــاس بــني الدســتور بأنــه ‘ليــس فعــل حكومــة، بــل 
فعــل شــعب يكــون حكومــة’ )بــني ]1791[ 1999(. غــري أن 
ــو  ــن ه ــا م ــد م ــرر أح ــى يق ــرر، حت ــن أن يق ــعب ال يمك الش
‘الشــعب’. )جنينغــز 1956(. ومــن جوانــب كثــرية، يعــد هــذا 
القــرار األكثــر أهميــة أيضــاً، ألنــه يؤثــر يف الناتــج املوضوعــي 
لعمليــة صياغــة الدســتور )وهــو النــص( إىل جانــب الرعيــة 
اإلجرائيــة للعمليــة، وبالتــايل إىل الحــس الواســع بملكيــة 

ــارت 2003(. ــج )ه ــتور النات الدس

ــاالت،  ــض الح ــون، يف بع ــني يمنح ــع املواطن ــني أن جمي ويف ح
ــإن  ــتفتاء، ف ــالل اس ــن خ ــتور م ــىل دس ــة ع ــة املصادق فرص
ــة الدســتور  ــة لصياغ ــوكل إىل هيئ ــة الدســتور ت ــة صياغ مهم
ــة  ــرارات املبدئي ــإن الق ــايل، ف ــية. وبالت ــة التأسيس كالجمعي
ــد ‘الشــعب’، واملشــمولني )واملســتبعدين(  املهمــة تشــمل تحدي

ــون. ــن يمثل ــملون وم ــف يش ــتور، وكي ــع الدس ــة وض يف هيئ

الشمول عرب التمثيل

يوفــر الشــمول عــرب التمثيــل فرصــاً للمشــاركة عىل مســتويني: 
)أ( شــمول أفقــي )موجــه( يســعى إىل منــح صــوت ألكــرب عــدد 
ــات  ــا فيهــا فئ ــة الرئيســية، بم ــات االجتماعي ممكــن مــن الفئ
هامشــية مثــرية للجــدل، )ب( شــمول عمــودي )فعــال( يهــدف 
ــي  ــب الت ــري النخ ــني غ ــن املواطن ــة م ــع رشيح إىل إرشاك أوس
ــن يف  ــع كال البعدي ــب وض ــات. ويج ــراء املفاوض ــريت إلج اخت
االعتبــار عنــد تصميــم عمليــات صنــع الدســتور بعــد النــزاع.

ولتلبيــة مطالــب املجتمعــات املحليــة، ال بــد أن يعتمــد الشــمول 
ــن  ــوم ‘نح ــىل مفه ــتور ع ــع الدس ــات صن ــه يف عملي املوج
ــو ضمــت  ــى ل الشــعوب’ املشــاركون كــركاء متســاوين، حت
ــض  ــت بع ــاوية، وكان ــري متس ــداداً غ ــة أع ــات املحلي املجتمع
ــة  ــتند رشعي ــب أن تس ــدل. ويج ــل ج ــة مح ــات املحلي الهوي
ــورات  ــس التص ــىل عك ــا ع ــتور إىل قدرته ــع الدس ــة وض هيئ
ــر  ــب األم ــد يتطل ــع؛ وق ــع األوس ــة للمجتم ــة الجماعي الذاتي
ــون  ــد تك ــات ق ــمول فئ ــان ش ــة لضم ــراءات خاص ــاذ إج اتخ

ــاء. ــك، كالنس ــري ذل ــل بغ ــة التمثي ناقص

ــية  ــة التأسيس ــل للجمعي ــم األمث ــض أن التصمي ــد البع ويعتق
ــعة  ــاركة واس ــة: مش ــاعة الرملي ــكل الس ــذ ش ــب أن يتخ يج

ــة،  ــات الجمعي ــاء انتخاب ــي أثن ــاش وطن ــرب نق ــتهله ع يف مس
ومشــاركة واســعة يف خاتمتــه تأخــذ شــكل اســتفتاء شــعبي. 
ــية  ــة التأسيس ــاً إىل الجمعي ــتند أساس ــل يس ــذا التحلي ــن ه لك
الدســتورية  الفرنســية لعــام 1789 والجمعيــة  الوطنيــة 
ــىل  ــق ع ــه ينطب ــح أن ــام 1787. صحي ــدة لع ــات املتح للوالي
ــري  ــة، إال أن املعاي ــتور الراهن ــع الدس ــات صن ــن عملي ــري م كث
املعــارصة للتمثيــل الديمقراطــي ومضامــني تحــوالت مــا بعــد 
النــزاع عــىل املجتمــع املنقســم تتطلــب منهجيــة أكثــر دقــة يف 
ــق  ــائدة لتحقي ــة الس ــد اآللي ــمول. وتع ــة والش ــم العملي تصمي
شــمول املشــاركة يف عمليــات وضــع الدســتور فعالــة مــن حيث 
ســعيها إىل مســاهمات منتظمــة ومتســقة مــن النــاس، وغالبــاً 
عــرب املشــاورات العامــة. ولكــن أطرافــاً كثــرية تشــكك يف قيمــة 
ــات  ــو أن املفاوض ــبب ه ــة. والس ــاركة العام ــك املش ــل تل مث
ــتور،  ــع الدس ــايس يف وض ــرص أس ــب عن ــني النخ ــة ب الري
ــاح والشــفافية.  ــد املبالغــة يف االنفت وقــد تتعــرض للخطــر عن
فاملشــاورات العامــة ســطحية غالبــاً يف أفضــل حاالتهــا وضــارة 
ــة  ــري واقعي ــات غ ــن تطلع ــفر ع ــا تس ــا ألنه ــوأ حاالته يف أس

ــص. ــور يف الن ــمول آراء الجمه ــة ش ــأن كيفي بش

وقــد أصبــح الشــمول بمــا يتخطــى االنتخابــات واالســتفتاءات 
ــؤال  ــد الس ــم يع ــه، ل ــاء علي ــار. وبن ــع االنتش ــاراً واس معي
ــوء إىل  ــة اللج ــو إمكاني ــتور ه ــي الدس ــام مصمم ــروح أم املط
ــا كوســيلة  ــان فعاليته ــة ضم ــل بكيفي استشــارة الجمهــور، ب
لتحقيــق توقعــات املواطنــني املتطــورة. إن إرشاك فئــات 
ــعاً  ــاً واس ــح طيف ــتور يمن ــة الدس ــة صياغ ــة يف عملي مختلف
مــن الجهــات الفاعلــة نصيبــاً يف التســوية الدســتورية الناجــزة، 
ممــا يجعــل مختلــف الفئــات أكثــر التزامــاً عــىل األرجــح بقيود 
النظــام الدســتوري الجديــد، وأشــد حرصــاً عــىل حمايتــه مــن 
االنتهــاكات املحتملــة. ويســاهم النظــام الدســتوري املســتقر يف 
الصمــود الديمقراطــي عــىل املــدى الطويــل مــن خــالل توجيــه 
ــا  ــراف، وبم ــع األط ــا جمي ــق عليه ــد تتف ــق قواع ــزاع وف الن
ــلطة  ــع الس ــة توزي ــتقبيل لكيفي ــوح املس ــني والوض ــر اليق يوف

ــة. ــزوات األغلبي ــد ن وتقيي

بناء السالم من خالل االنتخابات واألحزاب السياسية

ــرتات  ــاً يف الف ــابقاً دوراً مهم ــردة س ــات املتم ــب الجماع تلع
االنتقاليــة بعــد النــزاع، وتنطــوي قراراتهــا بشــأن مشــاركتها 
)وشــكل هــذه املشــاركة( يف العمــل الســيايس االنتخابــي عــىل 
ــدة  ــة الجدي ــن الدول ــود كل م ــىل صم ــدى ع ــدة امل ــار بعي آث
ــؤالء  ــكل ه ــرية، يش ــاالت كث ــي. ويف ح ــام الديمقراط والنظ
ــكان  ــات الس ــح فئ ــل مصال ــية تمث ــاً سياس ــردون أحزاب املتم
التــي كانــت متــرضرة فيمــا مــى. وتشــري األدلــة إىل أنــه مــع 
تســاوي الجميــع بمــن فيهــم متمــردو املــايض يف عمليــة بنــاء 
الســالم، تصبــح عــودة النــزاع أقــل احتمــاالً يف املديــني القصــري 
والطويــل )مارشــال وإيشــياما 2016: 1020؛ كــول 2012: 4(.

ــا  ــية يجعله ــزاب سياس ــن إىل أح ــات املتمردي ــول جماع إن تح
تواجــه تحديــات ومخاطــر كبــرية. فالتحــول الهــادف يتطلــب 
تغــرياً كبــرياً يف الســلوك واملواقــف، وهــو أمــر يســتغرق وقتــاً 
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امل�ؤ�س�سة الدولية للدميقراطية واالنتخابات

)دي زييــو 2007: 11-19؛ إيشــياما وباتــا 2011؛ ليونــز 
ــات أن  ــس يف االنتخاب ــن للتناف ــغ 1998(. ويمك 2005؛ مانن
يغــري أيضــاً تراتبيــة الحــزب الداخليــة والتنظيــم ويزعزعهــا. 
وال بــد مــن اإلشــارة إىل أن إرشاك متمرديــن ســابقني يف هيــاكل 
ــة.  ــة الديمقراطي الســلطة ينطــوي عــىل مخاطــر عــىل الرعي
ــذا  ــي ه ــد يوح ــزاع، ق ــب الن ــة لجوان ــوية النهائي ــل التس فقب
ــمل  ــا ستش ــقة بأنه ــات املنش ــد للجماع ــري قص ــن غ اإلرشاك ع
ــالح  ــل الس ــادت إىل حم ــا ع ــاف إذا م ــة املط ــاً يف نهاي أيض

ــدداً. مج

ــة  ــاء دول ــة يف بن ــة االنتقالي ــن يف العملي ــاعد إرشاك املتمردي يس
ــن  ــردون الذي ــدة. فاملتم ــرق ع ــود بط ــىل الصم ــدرة ع ــر ق أكث
ــل  ــاركة يف العم ــاً أن املش ــون غالب ــيني يدرك ــوا إىل سياس تحول
ــاحات  ــودة إىل س ــن الع ــدوى م ــر ج ــي أكث ــيايس االنتخاب الس
ــس  ــد يف مجال ــوزون بمقاع ــن يف ــيون الذي ــال. والسياس القت
ــم  ــب منتظ ــىل رات ــون ع ــة يحصل ــة أو محلي ــة أو بلدي تريعي
ــدم  ــن التق ــد م ــق مزي ــة لتحقي ــة محتمل ــة ومنص ووجاه
ــاركة  ــؤالء باملش ــدى ه ــام ل ــأ اهتم ــك، ينش ــيايس. ولذل الس
ــات  ــعى املؤسس ــة، وستس ــات الديمقراطي ــة يف العملي املتواصل
والسياســات الخاصــة بالشــمول املوجــه إىل مســاعدتهم يف إدراك 
منافــع النظــام الجديــد واإليمــان بهــا. وعــىل األمــد الطويــل، 
تســهم مشــاركة هــؤالء السياســيني الجــدد يف إنشــاء مؤسســات 

ــة(. ــوداً )ورشعي ــر صم أكث

املؤسسات االنتخابية

ــو  ــىل نح ــة ع ــديدة األهمي ــية ش ــات السياس ــدو املؤسس تغ
ــزاع )وولــف 2011ب: 1778(،  ــات مــا بعــد الن خــاص يف بيئ
ــة  ــل للدول ــكل املحتم ــابقون الش ــوم الس ــم الخص ــا يقي عندم
الجديــدة وصفتهــا، ويقــدرون أدوارهــم املحتملــة فيهــا، 
ويقــررون مــدى إيمانهــم بقــدرة قواعــد اللعبــة الجديــدة عــىل 
معالجــة تظلماتهــم. ولذلــك، مــن املهــم للغايــة اختيــار النظام 
االنتخابــي األنســب )سيســك ورينولــدز 1998(. واألنــواع 
ــل  ــة والتمثي ــة هــي: األغلبي ــة للنظــم االنتخابي الرئيســية الثالث
النســبي والتمثيــل املختلــط )رينولــدز وراييل وإيليــس 2005(.

اختيار النظام االنتخابي

يحظــى اختيــار النظــام االنتخابــي بأهميــة بالغــة ألنــه يؤثــر 
عــىل اســتقرار البــالد يف املــدى الطويــل، ويعــزز قدرتهــا عــىل 
مواجهــة الصدمــات واألزمــات بطريقتــني رئيســيتني. أوالً، تؤثر 
ــرتاتيجياتهم.  ــيني واس ــلوك السياس ــىل س ــة ع ــم االنتخابي النظ
ــدال،  ــئ االعت ــة تكاف ــم أغلبي ــال، نظ ــبيل املث ــىل س ــاك، ع فهن
ــي  ــم الت ــن النظ ــداً ع ــة ج ــج مختلف ــق نتائ ــا أن تحق ويمكنه
ــاً،  ــيل 2002: 156(. ثاني ــاً )راي ــر تطرف ــرباً آلراء أكث ــر من توف
النــزاع أو مفاقمتــه  يمكــن للنظــم االنتخابيــة تخفيــف 
)هورويتــز 1985؛ يينــوا 2004: 369(. ويذهــب مؤيــدو 
ــلطة  ــارك الس ــتند إىل تش ــم يس ــوذج حك ــو نم ــة، وه التوافقي
ــل  ــة، إىل أن التمثي ــة املختلف ــات االجتماعي ــب والفئ ــني النخ ب
ــة االنقســام  ــار األفضــل للمجتمعــات عميق النســبي هــو الخي

ــات،  ــل األقلي ــهل تمثي ــبية، ويس ــج تناس ــي نتائ ــه يعط ألن
ــات عــىل قــدم املســاواة )ليبهــارت  ــع الفئ ويتعامــل مــع جمي

.)100  :2004

النظم النسبية مقابل نظم األغلبية

ــات  ــاً للمجتمع ــاً ناجح ــبي عالج ــل النس ــم التمثي ــن نظ ال تؤم
ــامات  ــخ االنقس ــا تستنس ــدون أنه ــا يؤك ــمة. ومنتقدوه املنقس
ــرح  ــة. وال تط ــة الوطني ــلطة التريعي ــل الس ــة داخ املجتمعي
ــن  ــذاب مؤيدي ــية أو اجت ــا السياس ــيع منابره ــز لتوس حواف
ــاً مــا ينتــج عــن انتخاباتهــا ‘تحالفــات  غــري تقليديــني. وغالب
مصلحــة’ ال تقــوم عــىل أيديولوجيــا مشــرتكة أو أهــداف طويلــة 
األمــد )هوروفتــز 2012: 26(. ومــع أن نظــم األغلبيــة تفضــل 
ــاً، فــإن بعضهــا يقــدم أيضــاً حوافــز  ــة عددي ــات املهيمن الفئ
إلقنــاع املرشــحني بتعديــل سياســاتهم ومواقفهــم كــي يكســبوا 
التأييــد مــن خــارج قواعدهــم التقليديــة. وتعمــل بعــض نظــم 
ــر أن  ــح أكث ــيايس، ويرج ــدال الس ــز االعت ــىل تحفي ــة ع األغلبي
ــز 2012:  ــني )هوروفت ــني املنافس ــق يف اآلراء ب ــي إىل تواف تف

.)26

إن األدلــة عــىل قــدرة نظــم التمثيــل النســبي عــىل إيجــاد ســالم 
ــض  ــالم يف بع ــط بالس ــا ترتب ــط. فبينم ــا الخل ــم يعرتيه دائ
ــف  ــل بالعن ــا تتص ــاردز 2013: 80(، فإنه ــات )بوغ الدراس
الســيايس يف دراســات أخــرى )ســيلوي وتمبلمــان 2012: 
1558(. وقــد ظهــر أن تأثريهــا محــدود عــىل خفــض العنف يف 
أكثــر املجتمعــات تنوعــاً، وأنهــا تخفــض العنــف يف املجتمعــات 

ــان 2012: 1560(. ــيلوي وتمبلم ــة )س املتجانس

ولذلــك، ال تضمــن املقاعــد التريعيــة ســالماً دائمــاً أو 
ــة  ــات املجتمعي ــد. فالفئ ــد البعي ــىل األم ــاً ع ــوداً ديمقراطي صم
ــد  ــش( تري ــر التهمي ــه خط ــش )أو تواج ــعر بالتهمي ــي تش الت
ــع  ــات صن ــري والوصــول إىل عملي ــك القــدرة عــىل التأث أن تمتل
القــرار رفيعــة املســتوى، وخصوصــاً عــىل املســتوى التنفيــذي. 
ــس  ــد يف املجل ــة ملقاع ــغل املعارض ــع )أي ش ــمول الواس والش
التريعــي( هــو الوحيــد الــذي يســهم يف الصمــود عــىل املــدى 
ــون  ــد أن يك ــد، ال ب ــل األم ــري طوي ــداث تغي ــل. وإلح الطوي

ــر. ــاًء أكث ــمول بن الش

ولذلــك، فإن الشــمول املوجــه رضوري، كإرشاك الفئات املهمشــة 
يف مســتويات محــددة مــن الســلطة مثــالً. ومــن األمثلــة عــىل 
ــة تعديــالً طفيفــاً، التــي تيــر  ــل النســبي املعدل نظــم التمثي
الوصــول إىل الســلطة التنفيذيــة، جنــوب أفريقيــا، حيــث يحــق 
ــل  ــىل األق ــة ع ــبة 5 باملئ ــى بنس ــي تحظ ــزاب الت ــع األح لجمي
مــن املقاعــد التريعيــة أن تمثــل يف مجلــس الــوزراء؛ ولبنــان، 
الــذي يخصــص الرئاســة بصــورة دائمــة لفئــة واحــدة 

ــارت 2004: 99(. ــرى )ليبه ــة أخ ــوزراء لفئ ــة ال ورئاس

مــع تزايــد حركــة االنتقــال والهجــرة العامليــة، ترغــب 
ــات  ــات مجموع ــجيع هوي ــن تش ــيل ع ــات يف التخ الديمقراطي
ضيقــة تتعــارض مــع املجموعــات املحــددة بدقــة. وقــد تختــار 
ــة مؤسســات سياســية تكافــئ  ــاء ورعاي ــك بن عوضــاً عــن ذل
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ــوع  ــن التن ــتفادة م ــعى إىل االس ــة، وتس ــن ناحي ــق م التواف
مــن ناحيــة أخــرى. وال تلبــي نظــم التمثيــل النســبي يف هــذه 

ــتقبلية. ــات املس ــات الديمقراطي ــة احتياج الحال

ــدويل،  ــالم ال ــاء الس ــن بن ــنة م ــن 30 س ــد ع ــا يزي ــد م فبع
يــدرك الخــرباء اليــوم أن الخلــل األســايس يف النمــوذج الســائد 
ــع  ــمول. وم ــىل الش ــزه ع ــدم تركي ــن يف ع ــالم يكم ــاء الس لبن
ــايل أن  ــك، فــال بــد للشــمول مــن تجــاوز الحصــص؛ وبالت ذل
يكــون هادفــاً وموجهــاً. إن أحــكام تيســري الشــمول الحقيقــي 
تحقــق أكثــر مــن ضمــان التمثيــل العــددي؛ فهــي تمنــح حــق 
ــدة  ــراف جدي ــو أط ــى نم ــرار، وترع ــع الق ــول إىل صن الوص

ــة. ــة الديمقراطي ــة بالعملي ــة مهتم محلي

تحديــات  مواجهــة  لسياســات  وتوصيــات  خيــارات 
الســالم وبنــاء  الديمقراطيــة 

جميع مفاويض السالم/ املرحلة االنتقالية

ــمول ال 	  ــاً للش ــع نطاق ــف أوس ــتخدام تعري ــع واس وض
ــات. ــراد والجماع ــدد األف ــاة ع ــرد مراع ــىل مج ــرص ع يقت

الفعالــة واملوجهــة يف 	  الشــمول  إدراج اســرتاتيجيات 
تصميــم جميــع املؤسســات، بحيــث تكــون تلــك 
ــور،  ــع الجمه ــم م ــل منتظ ــاً لتواص ــم نتاج التصامي
ومنفتحــة عــىل الفئــات التــي تتحــدى املفاهيــم الســائدة 

للدولــة الديمقراطيــة.

ــة 	  ــراف املحلي ــداء باألط ــرة لالقت ــرق مبتك ــاد ط إيج
ــيل. ــتوى املح ــىل املس ــه ع ــا في ــة، بم املعني

إرشاك مؤسســات املجتمــع املدنــي املتخصصــة يف عمليات 	 
صنــع القــرار خــالل فــرتة التحــول الديمقراطي.

ــم  ــة لدع ــات الدولي ــات والجه ــن االنتخاب ــؤولة ع ــلطات املس الس
ــات االنتخاب

توفــري دعــم متواصــل لتنميــة األحــزاب السياســية التــي 	 
ــاعد  ــة تس ــة مختلف ــة حزبي ــات فرعي ــتهدف جماع تس
ــا.  ــي يف تمكينه ــيايس االنتخاب ــل الس ــاركة يف العم املش
ــس  ــزاب يف املجل ــيل األح ــات ممث ــذه الجماع ــمل ه وتش
واملناصــب  الــوزراء  الوطنــي ومجلــس  التريعــي 
ــزب  ــاء الح ــب، وزعم ــك املناص ــحني لتل ــة واملرش املحلي
اإلقليميــني مــن مناطــق يف البلــد قــد تختلــف مصالحهــا 

ــة. ــزب يف العاصم ــاء الح ــح زعم ــن مصال ع

ــم 	  ــزاب ألداء مهامه ــيل األح ــري ممث ــاعدة يف تحض املس
ــة  ــس التريعي ــيل املجال ــة عــرب العمــل مــع ممث بفعالي
لبنــاء صــالت أوثــق مــع دوائرهــم االنتخابيــة، وتوفــري 

ــا. ــات وإعداده ــة التريع ــىل دراس ــب ع التدري

ــدة يف 	  ــزاب الجدي ــاء األح ــمول زعم ــىل ش ــجيع ع التش
ــن  ــام م ــاً يف النظ ــم نصيب ــو يمنحه ــىل نح ــة ع الربمج
خــالل دعــوة األعضــاء يف الرتاتبيــة الحزبيــة للمشــاركة 
ــؤولني  ــني واملس ــم للمرع ــج الدع ــات وبرام يف التدريب
ــطتهم. ــاركة يف أنش ــفافية واملش ــان الش ــني، وضم املحلي

مصممو النظام االنتخابي

ــىل 	  ــلطة ع ــم الس ــات تقاس ــاوز ترتيب ــا يتج ــري بم التفك
املســتوى التنفيــذي، وذلــك بتصميــم ســبل جديــدة ملنــح 
ضمانــات أمنيــة موثوقــة وواســعة النطــاق ألحــزاب مــا 
بعــد التمــرد دون اســتبعاد أحــزاب املعارضــة املنافســة 

‘غــري املســلحة’.

ــمول 	  ــني الش ــوازن ب ــة ت ــم انتخابي ــىل نظ ــز ع الرتكي
وإتاحــة املشــاركة يف صنــع القــرار الحكومــي، وتســعى 
الشــعبي  التأييــد  بواســطة  الشــمول  تحقيــق  إىل 

العريــض.

ــع 	  ــض، وال تدف ــات النق ــمح بصالحي ــكام تس إدراج أح
ــة. ــد املعارض ــة إىل مقاع ــزاب معين بأح

الف�صل 8 
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الــذي ترســمه العوملــة وتحــوالت القــوة الجيوسياســية واألدوار والهيــاكل املتغرية للمؤسســات 
فــوق الوطنيــة وتطــور تقنيــات االتصــاالت الحديثــة. وتؤثــر ظواهــر عابــرة للحــدود الوطنية 
كالهجــرة وتغــري املنــاخ عــىل القــوى املحركــة للنــزاع، والتنميــة، واملواطنــة وســيادة الدولــة. 
أمــا أوجــه عــدم املســاواة اآلخــذة يف التزايــد، ومــا تجــره مــن اســتقطاب وإقصــاء اجتماعــي، 
فتــؤدي إىل تشــويه التمثيــل والصــوت الســيايس، وتقليــص الوســط املعتــدل الحيــوي مــن 

الناخبــني.

لقــد ســاهمت هــذه العوامــل املحركــة يف ظهــور وجهــة نظــر، واجهــت انتقــادات واســعة، 
ــرة  ــرب فك ــم تخت ــة يف العال ــداث الجاري ــت األح ــا زال ــع. وم ــة يف تراج ــرى أن الديمقراطي ت
قــدرة الديمقراطيــة عــىل الصمــود وتجعــل النظــم الديمقراطيــة تبــدو هشــة ومهــددة. بيــد 
أن قيــم الديمقراطيــة الســائدة يف صفــوف املواطنــني واملؤسســات عــىل الصعيديــن الوطنــي 

والــدويل مــا زالــت تعــرب عــن نفســها وتحظــى بالحمايــة.

تستكشــف هــذه النظــرة العامــة الحالــة العامليــة للديمقراطيــة 2017: إستكشــاف صمــود 
ــة  ــات الرئيســية الحالي ــات، التحدي ــة واالنتخاب ــة للديمقراطي ــة للمؤسســة الدولي الديمقراطي
املاثلــة أمــام الديمقراطيــة والظــروف املواتيــة لقدرتهــا عــىل الصمــود. واســتناداً إىل مــؤرشات 
ــة رئيســية أساســية إلرشــاد  ــاً، كقاعــدة أدل ــة املوضوعــة حديث ــة للديمقراطي ــة العاملي الحال
التدخــالت يف السياســة العامــة وتحديــد منهجيــات حــل املشــاكل، يعــرض املنشــور تقييمــات 
ــن  ــة م ــة الثالث ــة املوج ــد بداي ــام 1975، عن ــن ع ــة م ــة الديمقراطي ــة لحال ــة وإقليمي عاملي
ــة أمــام  ــات املاثل ــل نوعــي للتحدي التحــول الديمقراطــي، إىل عــام 2015، وتســتكمل بتحلي

الديمقراطيــة حتــى عــام 2017.

ــام  ــدة أم ــة معق ــات عاملي ــع تحدي ــارص يض ــيايس املع ــهد الس املش
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