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تقدمي

امل�ؤ�س�سة الدولية للدميقراطية واالنتخابات

تقديم
حــذرت تقاريــر إعالميــة واســتطالعات للــرأي العــام يف اآلونــة األخــرة مــن التهديــدات الجليــة املتناميــة التــي تواجههــا الديمقراطيــة.
وتوحــي هــذه التقاريــر واالســتطالعات بتشــاؤم ،أن الديمقراطيــة آخــذة يف الرتاجــع .ومــن املؤكــد أن هنــاك أســبابا ً تدعــو إىل القلــق .فعــى
جميــع البلــدان أن تواجــه التحديــات املعقــدة ،خــارج حدودهــا أو داخلهــا ،والتــي تتصــف بنطــاق عاملــي :مــن شــح الغــذاء إىل النــزاع،
ومــن التغــر املناخــي إىل اإلرهــاب والجريمــة املنظمــة ،ومــن النزعــة الشــعبوية إىل الفســاد.

ومــع ذلــك ،أرى أن هــذه النظــرة عامــة وغــر مكتملــة .فمن الســهل اليــوم ،مثــل كيفيــة منــح املهاجريــن فــرص املشــاركة السياســية يف
أن تتــوارى عــن أنظارنــا املكاســب طويلــة األمــد التــي حققهــا أوطانهــم األصليــة ويف ديارهــم الجديــدة .كمــا يتنــاول نفــوذ املــال
العالــم يف حفاظــه عــى الديمقراطيــة .وبوجــه عــام أصبحــت يف النظــام الســيايس بطريقــة غــر مالئمــة ،ومخاطــر ارتفــاع
املؤسســات العامــة اليــوم أكثــر تمثيــاً الحتياجــات وتطلعــات مســتويات عــدم املســاواة عــى الديمقراطيــات وأثرهــا املحتمــل عــى
النســاء والرجــال مــن جميــع األعمــار وأكثــر مســاءلة عنهــا .أجيــال املســتقبل ،واالســراتيجيات املطلوبــة لوضــع أو تعزيــز أدوات
وطــوال عقــود مضــت ،إتخــذت دول كثــرة الديمقراطيــة نهجــا ً سياســية شــاملة ملــا بعــد النزاعــات.
لهــا .ورغــم العقبــات وبعــض النكســات ،تمكــن معظمهــا مــن باإلضافــة إىل ذلــك ،تلقــي املؤسســة الدوليــة للديمقراطيــة
املحافظــة عــى ذلــك الوضــع .واليــوم باتــت االنتخابــات تجــري يف واالنتخابــات نظــرة متفحصــة قيمــة عــى الــدور الهــام الــذي
ً
عــدد أكــر مــن البلــدان قياسـا بــأي وقــت مــى .وتحــرم معظــم تلعبــه النســاء يف توطيــد عمــل املؤسســات السياســية ،وكيفيــة
الحكومــات التزاماتهــا الدوليــة يف دعــم الحقــوق األساســية بشــكل إرشاك فئــة الشــباب يف العمــل الســيايس ،وكيفيــة تغيــر االبتــكارات
حاســم .وبــات مزيــد مــن األفــراد قادريــن عــى اإلدالء بأصواتهــم املطروحــة يف التقنيــة واإلعــام ألســلوب العمــل الســيايس يف عاملنــا
بحريــة ،فيمــا أضحــى املجتمــع املدنــي وقادتــه قادريــن عــى حشــد اليــوم .ويحتــوي الكتــاب عــى تلخيــص ثــري باملمارســات الســليمة
اآلراء واملشــاركة يف حــوار مــع الزعمــاء السياســيني .وباملجمــل ،فقــد ودراســات لحــاالت مــن بلــدان العالــم ،ويصــب االهتمــام عــى
أحدثــت الديمقراطيــة تأثــر الدومينــو ،إذ نمــت وانتــرت يف ســائر العوامــل املحركــة السياســية املتغــرة لألنظمــة الديمقراطيــة التــي
أنحــاء األرض.
كانــت تعــرف تقليديــا ً بأنهــا ‘موطــدة’ أو ‘ناشــئة’.

ويتعــن عــى الحكومــات أن تســتفيد مــن هــذا األســاس القــوي ويلفــت الكتــاب االنتبــاه إىل القــوى اإليجابيــة والســلبية التــي تؤثــر
للحــد مــن خطــر االنتــكاس نحــو االســتبداد .وممــا يؤســف لــه عــى األنظمــة الديمقراطيــة ،ويطــرح مجموعــة مفيــدة مــن توصيات
عــدم احــرام النتائــج االنتخابيــة والتالعــب باملؤسســات والقواعــد السياســة العامــة وخياراتهــا .وبينمــا قــد يســتعيص وضــع حلــول
يف حــاالت كثــرة ،إلبقــاء الزعمــاء يف الســلطة ألجــل غــر مســمى .يســرة ،فــإن هــذه األفــكار تعيننــا جميع ـا ً نحــن املعنيــون ببنــاء
وتمنــع تلــك املمارســات املواطنــن مــن بلــوغ العنــارص األساســية مجتمعــات ديمقراطيــة يف تنشــيط عالقاتنــا مــع مواطنــي بالدنــا.
للحريــة واملســاواة التــي تنارصهــا الديمقراطيــة.
وباختصــار ،يف الوقــت الــذي يحظــى توحيــد القــوى لصــون
يطــرح املنشــور الجديــد للمؤسســة الدوليــة للديمقراطيــة الديمقراطيــة بأهميــة أكــر مــن أي وقــت مــى ،تمنحنــا املؤسســة
واالنتخابــات ،الحالــة العامليــة للديمقراطيــة ،تحلي ـاً عاملي ـا ً شــامالً الدوليــة للديمقراطيــة واالنتخابــات عنــارص أساســية للتحليــل
للتحديــات التــي تواجههــا الديمقراطيــة والخيــارات املتاحــة أمــام وتقــدم لنــا اقرتاحــات للتطبيــق .وهــذا مــا يجعــل الكتــاب يأتــي يف
السياســة العامــة يف تناولهــا .ويقــارن النــص بــن انتكاســات موعــد مناســب عــى نحــو اســتثنائي.
ديمقراطيــة حدثــت مؤخــرا ً واتجاهــات إيجابيــة طويلــة األمــد،
بمــا يعــرض منظــورا ً دقيق ـا ً قائم ـا ً عــى الوقائــع ويقــرح حلــوال ً
ميشيل باشيليه
ملســائل كثــرا ً مــا تخضــع لتســييس مبالــغ فيــه .ويناقــش الكتــاب
رئيسة شييل
مشــاكل معقــدة حرجــة وحساســة سياســيا ً يواجههــا العالــم
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شكر وتقدير
نتوجــه بالشــكر إىل كل مــن شــارك يف إنتــاج هــذا اإلصــدار األول مــن الحالــة العامليــة للديمقراطيــة .وقــد اســتفاد هــذا املنشــور مــن
مســاهمات عــدد كبــر مــن األفــراد يف املؤسســة الدوليــة للديمقراطيــة واالنتخابــات ،ومــن مســاهمات أعضــاء يف املؤسســات الرشيكــة
للمؤسســة الدوليــة للديمقراطيــة واالنتخابــات.

موظفــو املؤسســة الدوليــة للديمقراطيــة واالنتخابات
فريق هذا املنشور
لينــا أنتــارا ،آرمنــد بيــكاج ،يل بينيــت ،ديانــا بولوغوفــا ،ناتــايل (ستوكهولم)

إيبيــد ،روزينــا إســماعيل-كالرك ،ميليــدا خيمينيــز ،رومبــدزاي
كانداواســفيكا-نهوندو ،بريختــي كيمــب ،ناعومــي مالكــي،
جوزيــف نونــان ،فكتوريــا بريوتتــي ،هيلينــا شــفريتهايم ،أدينــا
ترانــك ،كاتالينــا أوريبــه بــررش ،صموئيــل ويليامــز.

مساهمات كتابية

إليزابيــث آدو-لوســون ،آنا-كاريــن أوهلــن ،ســياد عليخوجتــش،
تينــا آنتــاي ،آدم بويــز ،الكســاندر ديــرون ،نونــو دوراو ،إيلــن
فالغويــرا ،ماريــا يف رندبــرغ ،كارولــن فوكــس ،كاريــن غارديــس،
نــاردا هانســن ،آلبينــا هــرودس ،روزينــا إســماعيل-كالرك ،صموئيل
جونــز ،لومومبــا جومــا ،فرانــك كايتــاري ،إيــف ليتــرم ،كيبويتــي
ماتشــانغانا ،نعومــي مالكــي ،بيــورن ماغنوســون ،تومــاس ماكــن،
فرانــك مكلوغلــن ،يونــاس ميكلســن ،بــوال مينــا ،جديــون نهونــدو،
بريجيــت أوســوليفان ،لينيــا بالــم ،ثيومــي ســيناراثنا ،آنيكا ســيلفا-
لينــدر ،وليــم خوســتيدت ،آلكســندرا والــر ،نيــكالوس ياناكاكيــس.

زيــد العــي ،لينــا أنتــارا ،آرمنــد بيــكاج ،ســوميت بيســاريا ،هيلينــا
بيوريمالــم ،ناتــايل إيبيــد ،ألربتــو فرنانديــز ،ميليــدا خيمينيــز،
رومبــدزاي كانداواســفيكا-نهوندو ،غــاري كالوكا ،بريختــي كيمــب،
كاري ماننــغ ،بــاول مكدونــاه ،كاتالينــا بريدومــو ،ســاره بوليــك،
فكتوريــا بريوتتــي ،ألينــا روشــا مينــوكال ،تيموثــي سيســك ،ســيما موظفــو املؤسســة الدوليــة للديمقراطيــة واالنتخابات
شــاه ،ســفيند-إيريك ســكاننغ ،أدينــا ترانــك ،كاتالينــا أوريبــه (الربامــج اإلقليميــة ومكاتــب االرتباط)
زيــد العــي ،آدهــي آمــان ،آنــدرو بــراديل ،أليســر كالرك ،مــاري
بــررش ،خورخــي فاياداريــس ،ســام فــان ديــر ســتاك.
دوســيه ،صوفيــا فرنانديــز ،شــانا كايــر ،نانــا كاالنــدادزي ،كــران
األبحاث
ليرتيــج ،غــرام ماتنغــا ،نيكــوالس ماتاتــو ،مــارك مكدويــل ،شــري
فليتــر كوكــس ،جوزيــف نونــان ،إيزابيــل روبــرث ،هيلينــا مايرهوفــر ،بــريس مدينــا ،ماريلــن نيفــن ،جــورج أوكونغــو،
أديبايــو أولوكــويش ،نايــا غريــس بريتــو ،لينــا ريكيــا تامانــغ،
شــفريتهايم ،صموئيــل ويليامــز.
آنامــاري ســالونني ،بابلــو شــاتز ،بيــار تيلــو ،ماســيمو توماســويل،
مساهمات خلفية البحث ودراسات الحاالت
ســام فــان ديــر ســتاك ،دانييــل زوفاتــو ،كيمانــا زولويتا-فولــر.
لينــا أنتــارا ،آرمنــد بيــكاج ،آنــدرو بــراديل ،فليتــر كوكــس ،ناتــايل

إيبيــد ،روز إيليــس فيــي ،ميليــدا خيمينيــز ،نانــا كاالنــدادزي ،وحــدة االتصــاالت وإدارة املعرفــة يف املؤسســة الدوليــة
رومبــدزاي كانداواســفيكا-نهوندو ،غــاري كالوكا ،غــرام ماتنغــا ،ليا للديمقراطيــة واالنتخابات
ماثيــوز ،بــريس مدينــا ،جويــف نونــان ،فكتوريــا بريوتتــي ،إيزابيــل راؤول كوردنيللــو ،ليســا هاغمــان ،فريــدرك الرشــون ،تومــاس
روبــرث ،هيلينــا شــفريتهايم ،ســيما شــاه ،شــري مايرهوفــر ،لينــا ســراغ نيلســون ،أوليفيــا نورديــل ،دايفيــد براتــر ،لــن ســيموندز،
ريكيــا تامانــغ ،تيموثــي سيســك ،ســفيند-إيريك ســكاننغ ،مارتــن تحســن زيونــة.
تانــاكا ،أدينــا ترانــك ،كلوديــو توفيــس ،صموئيــل وليامــز ،خورخي
فاياداريــس ،ســام فــان ديــر ســتاك.
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�شكر وتقدير

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
يف معهــد كيلــوغ للدراســات الدوليــة يف جامعــة نوتــردام ،وباحــث
مشــارك رئيــس يف مــروع أنــواع الديمقراطيــة
كارل-هنريــك كنوتســن ،أســتاذ يف قســم العلــوم السياســية يف جامعة
أوســلو ،باحــث مشــارك رئيــس يف مــروع أنــواع الديمقراطية
ســتافان لندبــرغ ،أســتاذ يف قســم العلــوم السياســية يف جامعــة
غوتنــرغ ،مديــر معهــد أنــواع الديمقراطيــة

امل�ؤ�س�سة الدولية للدميقراطية واالنتخابات

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 عــى جائــزة جــو
يس باكســر لعــام  2011مــن املؤسســة الدوليــة للنظــم االنتخابيــة
بيبــا نوريــس ،محــارضة كــريس ماكغوايــر يف السياســة املقارنــة يف
كليــة كينيــدي للدراســات الحكوميــة ،جامعــة هارفــارد ،والحائــزة
عــى الزمالــة األســرالية وأســتاذة الدراســات الحكوميــة والعالقــات
الدوليــة يف جامعــة ســيدني ،ومديــرة مــروع النزاهــة االنتخابيــة

جــراردو مونــك ،أســتاذ يف كليــة العالقــات الدوليــة يف جامعــة الخرباء املراجعون الخارجيون
كاليفورنيــا الجنوبيــة

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

رايينــر باوبــوك ،ماركــوس برانــد ،يوريــس غروموفــس ،أندريــاس
هريبلنغــر ،باربــارا جــوان ستونســريت ،دانــا النــداو ،تــود الندمــان،
ســارة ليســر ،ســوليداد لوايــزا توفــار ،أوغســتني ماغولونــدو،
ســينثيا مكلينتــوك ،ماغنــوس أوهمــان ،ســاكونتاال كاديرغامــار
راجاســنغهام ،شــريل ســوندرز ،كريســتوف ســبيكباكر ،شــهاب
الديــن يعقــوب قريــي ،ريتشــارد يونغــز ،روفــن زيغلــر.
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املقدمة

احلـالة العــاملية للدميقراطية 2017

ا�ستك�شاف �صمود الدميقراطية

املقدمة
تتفحــص النظــرة العامــة هــذه يف الحالــة العامليــة للديمقراطيــة والتحديــات التــي يفرضهــا املشــهد الســيايس الراهــن عــى األنظمــة
الديمقراطيــة .وهــي نســخة موجــزة مــن تقريــر الحالــة العامليــة للديمقراطيــة  :2017استكشــاف صمــود الديمقراطيــة (املؤسســة الدوليــة
للديمقراطيــة واالنتخابــات2017 ،أ) ،الــذي يستكشــف التحديــات الرئيســة الحاليــة املاثلــة أمــام الديمقراطيــة والظــروف املواتيــة لقدرتهــا
عــى الصمــود.

تكــون بعيــدة املنــال ،عوض ـا ً عــن الحقــوق األساســية .والحــركات
الشــعبوية حــركات معقــدة ،وقــد تــرك مضامــن إيجابيــة عــى
الديمقراطيــة مــن خــال التعبــر عــن أصــوات املظلومــن لــدى
النخــب واملؤسســة الحاكمــة ،غــر أنهــا تنطــوي عــى جانــب مظلــم
إذا مــا اســتوىل الشــعبويون عــى الحكومــات ونفــذوا سياســات
اجتماعيــة غــر ناجحــة.

تواجــه األنظمــة الديمقراطيــة تحديــات عامليــة مركبــة ،يفرضهــا
املشــهد الســيايس املعــارص الــذي ترســمه العوملــة وتحــوالت القــوة
الجيوسياســية واألدوار والهيــاكل املتغــرة للمؤسســات فــوق الوطنية
وتطــور تقنيــات االتصــاالت الحديثــة .وتؤثــر ظواهــر عابــرة للحدود
الوطنيــة كالهجــرة وتغــر املنــاخ عــى القــوى املحركــة للنــزاع
والتنميــة واملواطنــة وســيادة الدولــة .أمــا أوجــه عــدم املســاواة
اآلخــذة يف التزايــد ،ومــا تجــره مــن اســتقطاب وإقصــاء اجتماعــي ،لقــد ســاد إفــراض عــى مــدى عقــود بــأن الديمقراطيــة تســتمر
فتــؤدي إىل تشــويه التمثيــل والصــوت الســيايس ،وتقليــص الوســط يف معظــم الحــاالت إذا كانــت ‘موطــدة’ (ألكســاندر  .)2002غــر
املعتــدل الحيــوي مــن الناخبــن.
أن التقــدم نحــو الديمقراطيــة خــال مرحلــة انتقاليــة ال يكــون
تواجــه الديمقراطيــة تحديــات داخليــة متزايــدة ،كالزعمــاء خطيــا ً أو حتميــا ً (كاروذرز  .)2002ويمكــن للبلــدان التــي ينظــر
السياســيني غــر الراغبــن يف احــرام نتائــج االنتخابــات أو إليهــا عــادة عــى أنهــا ذات ديمقراطيــات موطــدة أن تمــر بتــآكل أو
تســليم الســلطة ســلميا ً مثــاً .وقــد يفــي هــذا إىل ارتــداد عــن إنتــكاس ديمقراطــي (لوســت وفالدنــر .)2015
الديمقراطيــة .أمــا عــزوف الناخبــن وانعــدام الثقــة باملؤسســات تواجــه الديمقراطيــة تحديــات يف أوروبــا الغربيــة .فاالســتقطاب
ً
السياســية التقليديــة ،وخصوص ـا األحــزاب السياســية والسياســيني ،يقــوض التالحــم االجتماعــي الــازم للممارســة الديمقراطيــة
فقــد دفــع املواطنــن إىل التمــاس طــرق بديلــة للحــوار واملشــاركة الســليمة (غريــم  .)2016وإىل ذلــك ،فقــد أدى تصويــت ‘بريكــزت’
السياســية ،تدعمهــا تقنيــات حديثــة .ويقــوض املــال الســيايس ( )Brexitيف حزيران/يونيــو  2016عــى خــروج اململكــة املتحــدة
الضخــم وقدرتــه عــى االســتيالء عــى الدولــة وتســهيل الفســاد ،مــن االتحــاد األوروبــي اىل إثــارة مخــاوف بشــأن قــدرة أغلبيــة
نزاهــة األنظمــة السياســية .فالبلــدان التــي تمــر بمرحلــة إنتقــال ضعيفــة عــى إتخــاذ قــرارات تؤثــر تأثــرا ً عميقــا ً عــى حيــاة
ديمقراطــي أو املتأثــرة بالنزاعــات ،تواجــه صعوبــات أكــر يف بنــاء جميــع املواطنــن.
مجتمعــات ديمقراطيــة مســتقرة.
ويف إنعــكاس للمخــاوف العامليــة بشــأن القيــود عــى املجتمــع املدني،
لقــد ســاهمت هــذه العوامــل املحركــة يف ظهــور وجهة نظــر واجهت شــهدت بلــدان يف أوروبــا الوســطى والرشقيــة مثــل أذربيجــان
انتقــادات واســعة ،تــرى أن الديمقراطيــة يف تراجــع .ومــا زالــت وجمهوريــة التشــيك وهنغاريــا وبولنــدا وروســيا وســلوفاكيا
األحــداث الجاريــة يف العالــم تختــر فكــرة قــدرة الديمقراطيــة عــى تراجع ـا ً يف دور املجتمــع املدنــي وحريــة اإلعــام واملعارضــة .وقــد
الصمــود وتجعــل األنظمــة الديمقراطيــة تبــدو هشــة ومهــددة .بيــد انتخبــت كل مــن هنغاريــا وبولنــدا حكومــات أيديولوجيــة متشــددة،
أن قيــم الديمقراطيــة الســائدة يف صفــوف املواطنــن واملؤسســات ممــا أثــار املخــاوف بشــأن توطيــد الديمقراطيــة (روفنــي .)2014
عــى الصعيديــن الوطنــي والــدويل ،مــا زالــت تعــر عــن نفســها ويف كانــون الثاني/ينايــر  ،2017نــزل املتظاهــرون يف رومانيــا إىل
وتحظــى بالحمايــة .ففــي عــام  ،2017شــهدت كل مــن الربازيــل الشــوارع تعبــرا ً عــن غضبهــم مــن مرســوم حكومــي يضعــف
وجمهوريــة كوريــا ورومانيــا وجنــوب أفريقيــا والواليــات املتحــدة قوانــن مســاءلة املســؤولني الحكوميــن (ليمــان وجيليــت .)2017
وفنزويــا مظاهــرات حاشــدة ضــد الفســاد .وخــرج املواطنــون إىل
تشــهد أفريقيــا تطــورا ً رسيعــا ً يف عمليــة التحــول الديمقراطــي.
الشــوارع يف بلــدان كثــرة للمطالبــة باســتعادة الديمقراطيــة.
ومــن املرجــح أن تســتبدل القــارة قريبـا ً جيــل الزعمــاء الــذي اقــرن
وتمثــل الشــعبوية تحديـا ً شــائعا ً آخــر؛ وهــي مطالبــات مــن نخــب باالســتقالل .ففــي أنغــوال وجنــوب أفريقيــا وزمبابــوي ،ســتوضع
سياســية غوغائيــة ،تزعــم أنهــا تمثــل ‘الشــعب’ تدافــع عــن وجهات قــوة الديمقراطيــة متعــددة األحــزاب يف األنظمــة الحاكمــة ألول مــرة
نظــر غــر ليرباليــة وتطــرح رؤى رومانســية للمجتمــع غالبــا ً مــا منــذ االســتقالل عــى املحــك ،فقــد اندلعــت يف عامــي  2016و2017
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أزمــات يف جمهوريــة الكونغــو الديمقراطيــة والغابــون وزمبابــوي
بســبب تالعــب الســلطة التنفيذيــة لالحتفــاظ بالســلطة بعــد نهايــة
املــدة الدســتورية .وغالب ـا ً مــا يــؤدي تحكــم الرؤســاء بالســلطة إىل
نشــوب احتجاجــات عنيفــة ودورات مــن القمــع ،مثلمــا جــرى يف
بورونــدي ،حيــث كادت مطالبــة الرئيــس بيــر نكورونزيــزا العنيــدة
بـــ ‘فــرة رئاســية ثالثــة’ أن تحدث ‘دولــة فاشــلة’ يف البــاد (الفريق
الــدويل املعنــي باألزمــات .)2016
تتمتــع بعــض بلــدان آســيا واملحيــط الهــادي مثــل الصــن وفيتنــام
بازدهــار اقتصــادي متواصــل يف ظــل نظــام حكــم الحــزب الواحــد.
ويف عــام  ،2016انتقلــت الســلطة يف فيتنــام إىل قيــادة جديــدة
انتخبهــا مندوبــو الحــزب الشــيوعي الحاكــم .أمــا الفلبــن ،التــي
انتقلــت إىل الديمقراطيــة يف أعقــاب ثــورة ‘قــوة الشــعب’ يف الفــرة
 ،1986-1983فقــد شــهدت الحقــوق والحريــات فيهــا تراجعــا ً
تحــت مــررات الحــرب الشــعبوية عــى املخــدرات .وشــككت أحــزاب
املعارضــة يف أفغانســتان وبنغالديــش وكمبوديــا وماليزيــا واملالديــف
وباكســتان وتايلنــد يف صحــة العمليــات االنتخابيــة وقاطعتهــا
أو رفضــت القبــول بالنتائــج .ويشــر هــذا النمــط إىل ضعــف
الديمقراطيــة يف املنطقــة (برنامــج األمــم املتحــدة اإلنمائــي  -إدارة
األمــم املتحــدة للشــؤون السياســية .)2015
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الثقافيــة؛ والديمقراطيــة وبنــاء الســام يف تحــوالت مــا بعــد النــزاع.
واســتنادا ً إىل مــؤرشات الحالــة العامليــة للديمقراطيــة ،املوضوعــة
حديثـاً ،يعــرض املنشــور الكامــل تقييمــات عامليــة وإقليميــة لحالــة
الديمقراطيــة مــن عــام  ،1975عنــد بدايــة املوجــة الثالثــة مــن
التحــول الديمقراطــي ،إىل عــام  .2015وتســتكمل بتحليــل نوعــي
للتحديــات املاثلــة أمــام الديمقراطيــة حتــى عــام  .2017وتبــدأ
مجموعــات بيانــات مــؤرشات الحالــة العامليــة للديمقراطيــة يف عــام
 1975لضمــان مســتوى مرتفــع مــن املوثوقيــة وجــودة مصــادر
البيانــات الثانويــة (املؤسســة الدوليــة للديمقراطيــة واالنتخابــات
2017ب).
ويبــذل الكتــاب مــا يف وســعه لــردم الهــوة بــن البحــث األكاديمــي
وتطويــر السياســات العامــة ومبــادرات املســاعدة املتعلقــة
بالديمقراطيــة ،ويهــدف بالدرجــة األوىل إىل إرشــاد صناع السياســات
والقــرار ومؤسســات املجتمــع املدنــي ونشــطاء الديمقراطيــة
والجهــات الفاعلــة يف السياســة العامــة واملؤسســات البحثيــة
والجهــات الداعمــة للديمقراطيــة وممارســيها .ويســعى إىل طــرح
خيــارات وتوصيــات بشــأن السياســة العامــة أمــام املؤسســات
السياســية األساســية والجهــات الفاعلــة ،بحيــث تصبــح قابلــة
للتطبيــق يف مســاعيها نحــو دعــم الديمقراطيــة وتقدمهــا .ويوجــد
مخطــط تفصيــي بالتوزيــع الجغــرايف للمناطــق والبلــدان الخــاص
باملؤسســة الدوليــة للديمقراطيــة واالنتخابــات يف ورقــة املعلومــات
األساســية ‘تعريفــات جغرافيــة للمناطــق واملنظمــات الدوليــة يف
الحالــة العامليــة للديمقراطيــة’ (املؤسســة الدوليــة للديمقراطيــة
واالنتخابــات 2017ج).
ً
هــل شــهدت الحالــة العامليــة للديمقراطيــة تراجع ـا طــوال األعــوام
العــرة املاضيــة؟ مــا هــي االتجاهــات العامليــة الرئيســية ملختلــف
الجوانــب الديمقراطيــة منــذ بــدء املوجــة الثالثــة مــن التحــول
الديمقراطــي؟ مــا الــذي يتعــن عــى الديمقراطيــات فعلــه ملنــع
االنحســار الديمقراطــي؟ كيــف يمكــن مجابهــة التحديــات املاثلــة
أمــام الديمقراطيــة إليجــاد ظــروف مواتيــة لديمقراطيــات قــادرة
عــى الصمــود؟

ويف أمريــكا الالتينيــة والكاريبــي ،توحــي األنمــاط الســائدة أن
الديمقراطيــة تــكاد تكــون العــرف الســائد يف املنطقــة التــي تشــهد
أعمــق تعزيــز ديمقراطــي لهــا حتــى اآلن ،حيــث شــهدت توســعا ً يف
حقــوق الهويــة الجنســية وحقــوق الشــعوب األصليــة .ومــع ذلــك ،ال
تــزال الديمقراطيــة تعانــي مــن تفــي الفســاد واســتمرار التفــاوت
االقتصــادي يف الربازيــل وبــرو وفنزويــا .وقــد مــرت الســلفادور
وغواتيمــاال وهنــدوراس واملكســيك وفنزويــا بأحــداث عنــف مســلح
نابعــة مــن الجريمــة املنظمــة ومــن أشــكال أخــرى مــن انعــدام
األمــن اإلنســاني ،كالعنــف القائــم عــى النــوع االجتماعــي ،وهــو مــا
يقيــد الديمقراطيــة (ســانتاماريا  .)2014ويف مثــل هــذه البيئات غري
اآلمنــة ،اســتهدفت املنظمــات اإلجراميــة والشــبكات غــر املرشوعــة
املجتمــع املدنــي واإلعــام املســتقل واملدعــن العامــن والقضــاة
ومســؤويل الحكومــات املحليــة.
تعريــف الديمقراطيــة وفقــا ً للمؤسســة الدوليــة
يستكشــف اإلصــدار األول مــن الحالــة العامليــة للديمقراطيــة للديمقراطيــة واالنتخابــات
التحديــات الراهنــة الرئيســية التــي تواجههــا الديمقراطيــة
املؤسســة الدوليــة للديمقراطيــة واالنتخابــات منظمــة حكوميــة دولية
والظــروف التــي تعينهــا عــى الصمــود .ويعــرف الصمــود بأنــه
تدعــم الديمقراطيــة املســتدامة حــول العالــم ،وتعـ ّرف الديمقراطية
قــدرة األنظمــة االجتماعيــة عــى التكيــف مــع التحديــات واألزمــات
بأنهــا ‘الرقابــة الشــعبية عــى صنــاع القــرار والتكافــؤ الســيايس
املعقــدة التــي تشــكل ضغطــا ً وإجهــادا ً قــد يدفــع نحــو فشــل
شــامل ،والنجــاة منهــا وابتــكار حلــول لهــا والتعــايف بعدهــا .بــن مــن يمارســون تلــك الرقابــة’ .وعــى وجــه الخصــوص ،تســعى
ويــدرس هــذا اإلصــدار أيضــا ً أثــر االنحســار الديمقراطــي عــى املثــل الديمقراطيــة إىل ‘ضمــان املســاواة والحريــات األساســية؛
نوعيــة الديمقراطيــة إىل جانــب تحديــات رئيســية مثــل :الطبيعــة وتمكــن الشــعب؛ وحــل الخالفــات بالحــوار الســلمي؛ واحــرام
املتغــرة لألحــزاب السياســية والتمثيــل الســيايس؛ واملــال والنفــوذ االختــاف؛ وتحقيــق التجديــد الســيايس واالجتماعــي دون نــزاع’
والفســاد والهيمنــة عــى الدولــة؛ وعــدم املســاواة واإلقصــاء (الندمــان  .)17 :2008وبالتــايل ،فمفهــوم الديمقراطيــة أوســع مــن
االجتماعــي؛ والهجــرة واالســتقطاب االجتماعــي واملواطنــة والتعددية مجــرد انتخابــات حــرة .وهــو مفهــوم متعــدد األبعــاد ،ينطــوي عــى
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الحقــوق املدنيــة والسياســية والحقــوق االجتماعيــة واالقتصاديــة
والحكــم الديمقراطــي وســيادة القانــون.
ويتداخــل فهــم الديمقراطيــة وفقـا ً للمؤسســة الدوليــة للديمقراطيــة
واالنتخابــات مــع مالمــح مــن الفكــر الديمقراطــي ،كالديمقراطيــة
االنتخابيــة والديمقراطيــة الليرباليــة والديمقراطيــة االجتماعيــة
والديمقراطيــة التشــاركية .ويعكــس مفهومهــا للديمقراطيــة قيمــة
جوهريــة تكفلهــا املــادة  21مــن اإلعــان العاملــي لحقــوق اإلنســان،
التــي تنــص عــى أن ‘إرادة الشــعب’ هــي منــاط ســلطة الحكــم
والرشعيــة للــدول ذات الســيادة .وتدمــج رغبــة مشــركة وعامــة يف
تحقيــق الســام واألمــن والعدالــة .وتعكــس الديمقراطيــة القواعــد
األخالقيــة األصيلــة املتعلقــة باملســاواة بــن البــر وكرامــة األفــراد،
وهــي بالتــايل غــر قابلــة لالنفصــال عــن حقــوق اإلنســان.
تتوافــق املبــادئ الديمقراطيــة للرقابــة الشــعبية والتكافــؤ الســيايس
مــع املؤسســات السياســية املختلفــة يف صــورة نظــم انتخابيــة
(نســبية  -أغلبيــة) ،وأنظمــة حكوميــة (رئاســية  -برملانيــة) ،وبنيــة
الدولــة (اتحاديــة  -وحدويــة) عــى املســتويات الوطنيــة واملحليــة
وفــوق الوطنيــة .وبالتــايل فــإن هــذه املبــادئ منفتحــة عــى
تنفيــذ املعايــر العامليــة للحكــم الديمقراطــي بحســب الظــروف.
x

وباختصــار ،يمكــن تنظيــم النظــام الديمقراطــي بطــرق متنوعــة،
وتســتطيع البلــدان بنــاء ديمقراطيتهــا بطــرق مختلفــة ،وبذلــك
تســتويف تلــك املبــادئ بدرجــات متفاوتــة .ويقــاس الفهــم العريــض
للديمقراطيــة وفقــا ً للمؤسســة الدوليــة للديمقراطيــة واالنتخابــات
بواســطة املــؤرشات الجديــدة للحالــة العامليــة للديمقراطيــة (املربــع
 )1-1اســتنادا ً إىل أبعــاد أو ‘ســمات’ خمــس للديمقراطيــة :الحكومــة
التمثيليــة ،الحقــوق األساســية ،مراقبــة عمــل الحكومــة ،اإلدارة
النزيهــة والعمــل التشــاركي (انظــر الشــكل .)1-1
1 .1تغطــي الحكومــة التمثيليــة مــدى حريــة وعدالــة الحصــول
عــى الســلطة السياســية عــن طريــق انتخابــات تنافســية
شــاملة ومنتظمــة .ولهــذا البعــد املتصــل بمفهــوم الديمقراطية
االنتخابيــة ،أربعــة أبعــاد فرعيــة :االنتخابــات النظيفــة وحــق
االقــراع العــام واألحــزاب السياســية الحــرة والحكومــة
املنتخبــة.
2 .2تعكــس الحقــوق األساســية درجــة احــرام الحريــات املدنيــة،
وحصــول النــاس عــى مــوارد أساســية تمكنهــم مــن املشــاركة
الفاعلــة يف العمليــة السياســية .ولهــذا البعــد ،الــذي يتداخــل
إىل حــد بعيــد مــع العهــود الدوليــة لحقــوق اإلنســان ،أبعــاد

امل�ؤ�س�سة الدولية للدميقراطية واالنتخابات

املقدمة

فرعيــة ثالثــة .يتصــل بعــدان منهــا بمفهــوم الديمقراطيــة
الليرباليــة (الوصــول اىل العدالــة والحريــات املدنيــة) ويتصــل
الثالــث بمفهــوم الديمقراطيــة االجتماعيــة (الحقــوق
االجتماعيــة واملســاواة).
3 .3يقيــس بعــد مراقبــة عمــل الحكومــة الرقابــة الفعالــة عــى
الســلطة التنفيذيــة .ولــه ثالثــة أبعــاد فرعيــة تتصــل بمفهــوم
الديمقراطيــة الليرباليــة :اســتقالل القضــاء والربملــان الفعــال
ونزاهــة اإلعــام.

املربع :1-1

4 .4تتعلــق اإلدارة النزيهــة بمــدى عدالــة وإمكانيــة توقــع تنفيــذ
القــرارات السياســية ،وتعكــس بالتــايل جوانــب أساســية
لســيادة القانــون .ويتصــل هــذا البعــد بمفهــوم الديمقراطيــة
الليرباليــة ،التــي تنــص عــى أن ممارســة الســلطة يجــب أن
تكــون ملتزمــة بالقانــون وقابلــة للتنبــؤ بهــا .وهنــاك بعــدان
فرعيــان لهــذا البعــد :غيــاب الفســاد ،والتطبيــق الواضــح.
5 .5يتعلــق العمــل التشــاركي بمــدى إتاحــة أدوات املشــاركة
السياســية ودرجــة اســتخدام املواطنــن لهــا .ويتصــل بمفهــوم
الديمقراطيــة التشــاركية ولــه أربعــة أبعــاد فرعيــة :مشــاركة
املجتمــع املدنــي واملشــاركة االنتخابيــة والديمقراطيــة املبــارشة
واالنتخابــات املحليــة.

مؤرشات الحـالة العامليـة للديمقـراطية لدى املؤسسة الدولية للديمقراطية واالنتخابات
تقيــس املــؤرشات الجديــدة لــدى املؤسســة الدوليــة للديمقراطيــة
واالنتخابــات عــن الحالــة العامليــة للديمقراطيــة جوانــب مختلفــة
للديمقراطيــة بــن عامــي  1975و 2015يف  155بلــدا ً حــول العالم.
التعريــف :تعــرف الديمقراطيــة بأنهــا الرقابــة الشــعبية عــى
صناعــة القــرار العــام وعــى صنــاع القــرار ،والتكافــؤ الســيايس
بــن املواطنــن يف ممارســة تلــك الرقابــة.
ســمات الديمقراطيــة :تقيــس املــؤرشات خمــس ســمات رئيســية
للديمقراطيــة ،تحتــوي عــى  16ســمة فرعيــة .وتتفــرع إىل خمــس
خصائــص وفقــا ً للتقاليــد املختلفــة للفكــر الديمقراطــي التــي
ترتبــط بمفاهيــم الديمقراطيــة االنتخابيــة والديمقراطيــة الليرباليــة
والديمقراطيــة االجتماعيــة والديمقراطيــة التشــاركية:
السمة  :1الحكومة التمثيلية
الســمات الفرعيــة :االنتخابــات النظيفــة ،حــق االقــراع العــام،
األحــزاب السياســية الحــرة ،الحكومــة املنتخبــة
السمة  :2الحقوق األساسية
الســمات الفرعيــة :الوصــول إىل العدالــة ،الحريــات املدنيــة ،الحقوق
االجتماعية ،املســاواة

املصــادر :تســتند البيانــات إىل مجموعــة مــن املــوارد ،كالدراســات
االســتقصائية للخــراء والرتميــز القائــم عــى املعايــر للفــرق
البحثيــة واملحللــن وبيانــات الرصــد واملقاييــس املركبــة مــن أكثــر
مــن  100مــؤرش.
وحــدات املالحظــة :تشــمل مجموعــة بيانــات الحالــة العامليــة
للديمقراطيــة بيانــات مصنفــة حســب البلــد والســنة يف  155بلــدا ً
ال يقــل عــدد ســكان أي منهــا عــن مليــون نســمة .ويف حســاب
املعــدالت اإلقليميــة والعامليــة ،لــم يتــم قيــاس النتائــج بحســب
عــدد الســكان.
املوازيــن :تــراوح جميــع املــؤرشات بــن الرقــم صفــر (أدنــى
إنجــاز ديمقراطــي) والرقــم ( 1أعــى إنجــاز ديمقراطــي)؛ ويشــر
الرقــم صفــر عموم ـا ً إىل أســوأ أداء يف كامــل عينــة البلد-الســنوات
(يغطيهــا مــؤرش معــن) ،بينمــا يشــر الرقــم  1إىل أفضــل أداء يف
عينــة البلد-الســنة.
تجميــع البيانــات :يعتمــد وضــع املــؤرشات بصــورة رئيســة
عــى نمذجــة نظريــة اختبــار العنــارص ()item response theory
وتحليــل عوامــل بيشــان ( .)Baysianويف حــاالت قليلــة ،يحســب
التجميــع بأخــذ املعــدل أو بحاصــل رضب مــؤرشات مختلفــة.

السمة  :3مراقبة عمل الحكومة
الســمات الفرعيــة :الربملــان الفعــال ،اســتقاللية القضــاء ،نزاهــة
اإلعــام

توجــد تفاصيــل أخــرى حــول مجموعــة بيانــات الحالــة العامليــة
للديمقراطيــة واملــؤرشات املرتبطــة بهــا يف ســكاننغ ،إس-إي،

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

واالنتخابــات.<http://www.idea.int/gsod> ،)2017 ،

منهجيــة مــؤرشات الحالــة العامليــة للديمقراطيــة :إطــار لتصــور
املفهــوم وقياســه (ســتوكهولم :املؤسســة الدوليــة للديمقراطيــة

السمة  :5العمل التشاركي
الســمات الفرعيــة :مشــاركة املجتمــع املدنــي ،املشــاركة االنتخابيــة،
الديمقراطيــة املبــارشة ،االنتخابــات املحليــة
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الف�صل 1

احلالة العاملية للدميقراطية بني عامي  1975و2015

احلـالة العــاملية للدميقراطية 2017

ا�ستك�شاف �صمود الدميقراطية

الفصل  .1الحالة العاملية للديمقراطية
بني عامي  1975و2015
مــا هــي الحالــة العامليــة للديمقراطيــة؟ يذهــب بعــض املراقبــن (مثــل ليفتســكي وواي 2015؛ لوهرمــان وآخــرون 2017؛
مولــر وســكاننغ 2013ب) إىل أن عقــودا ً عــدة شــهدت تحســنا ً ملحوظـا ً يف حالــة الديمقراطيــة منــذ منتصــف ســبعينيات القــرن
العرشيــن ،وتبعهــا تباطــؤ أو توقــف يف التقــدم الديمقراطــي .ولكــن آخريــن (دايمونــد  2016مث ـاً) يزعمــون حــدوث تراجــع
كبــر يف الديمقراطيــة يف العالــم ألكثــر مــن عقــد ،ويــرون عالمــات واضحــة عــى موجــة عكســية يف التحــول الديمقراطــي .وكثــرا ً
مــا تســتند التصــورات الســلبية عــن حالــة الديمقراطيــة إىل روايــات غــر متزنــة مــع تركيــز متحيــز عــى أمثلــة ســلبية حديثــة،
أو تعتمــد عــى مجموعــات بيانــات تفتقــر إىل الشــفافية وضعــت باســتخدام إجــراءات مشــكوك بهــا علمي ـا ً (كوبيــدج وآخــرون
 .)2011وعــاوة عــى ذلــك ،ورغــم أن مثــل هــذه املخــاوف بشــأن وجــود تراجــع ديمقراطــي عــام قــد أصبحــت أكثــر تواتــرا ً
وبــروزا ً يف الســنوات األخــرة ،إال أنهــا ليســت جديــدة (انظــر مــركل .)2010

ويظهــر ‘الفحــص الصحــي’ للديمقراطيــة الــذي أجرتــه
املؤسســة الدوليــة للديمقراطيــة واالنتخابــات ،اســتنادا ً إىل تحليل
اتجاهــات عامليــة وإقليميــة بــن عامــي  1975و 2015املســتمد
مــن مــؤرشات الحالــة العامليــة للديمقراطيــة ،أن الديمقراطيــة
تواجــه تحديــات كثــرة ،وأن صمودهــا ليــس محســوماً .وثمــة
متســع كبــر إلجــراء تحســينات يف جميــع أبعــاد الديمقراطيــة
تقريبــاً .ومــع ذلــك ،فالوضــع أفضــل ممــا تصــوره آراء
متشــائمة عــى نحــو متزايــد تتعلــق بانتشــار الديمقراطيــة
املعــارصة وصمودهــا .وتشــر االتجاهــات منــذ عــام 1975
إىل تحســن معظــم جوانــب الديمقراطيــة ،وقــدرة معظــم
الديمقراطيــات عــى الصمــود بمــرور الزمــن .وعــاوة عــى ذلك،
فاالنكفــاءات الديمقراطيــة الراهنــة هــي قصــرة األجــل عمومـاً،
ويتبعهــا تعـ ٍ
ـاف متــى مــا تعاونــت القــوى الداخليــة الصديقــة
للديمقراطيــة وقاومــت الزعمــاء ذوي النزعــات االســتبدادية.
وباتبــاع فهــم ضيــق (انتخابــي حرصيـاً) وواضــح للديمقراطية
(أي تصنيــف البلــدان يف فئتــن فقــط :ديمقراطيــة أو غــر
ديمقراطيــة) ،نجــد أن عــدد ونســبة البلــدان التــي تعــد
ديمقراطيــات انتخابيــة قــد نمــا خــال الفــرة بــن عامــي
 1975و .2016ففــي عــام  ،1975كانــت االنتخابــات التنافســية
قــد أســفرت عــن ســلطة حكوميــة يف  46بلــدا ً فقــط ( 30باملئة)،
بينمــا ارتفــع هــذا العــدد إىل  132بلــدا ً ( 68باملئــة) بحلــول عام
.2016
ال يــزال ثلــث البلــدان يخضــع لحكــم اســتبدادي ،ومنهــا قــوى
إقليميــة كــرى ذات أعــداد ســكان كبــرة كالصــن ومــر
وروســيا واململكــة العربيــة الســعودية .وعــاوة عــى ذلــك،


فقــد حــدث  24ارتــدادا ً ديمقراطيــا ً منــذ عــام  ،2005بينهــا
مــايل والنيجــر وتايلنــد .ويشــر ذلــك بقــوة إىل أن بعــض
الديمقراطيــات الجديــدة ليســت قــادرة عــى الصمــود .ولكــن
أغلبيــة الديمقراطيــات االنتخابيــة التــي تأسســت بعــد عــام
 1975ال تــزال قائمــة ،ولــم تشــهد أي ديمقراطيــات انتخابيــة
قديمــة العهــد أي ارتــدادات تقريبــاً.
ويف حــن أصبحــت أنظمــة بعــض البلــدان أنظمــة ديمقراطيــة
انتخابيــة للمــرة األوىل ،فقــد جرت معظــم التحــوالت الديمقراطية
األخــرة يف بلــدان خاضــت تجربــة ســابقة يف الديمقراطيــة.
واســتنادا ً إىل هــذه التطــورات مــن املهــم أن نضــع يف االعتبــار
أن التحــول الديمقراطــي كان دائم ـا ً ينطــوي عــى مزيــج مــن
املكاســب والخســائر (مولــر وســكاننغ  :2013الفصــل .)5
يســتند الشــكل  1-1إىل مــؤرش االنتخابــات التنافســية املح ـدّث
مــن فهــرس الديمقراطيــة االنتخابيــة .ويعتــر هــذا املــؤرش
محاولــة لتطبيــق تعريــف شــومبيرت الشــهري للديمقراطيــة
بأنهــا ‘تدبــر مؤســي للتوصــل إىل قــرارات سياســية يكتســب
فيهــا األفــراد ســلطة اتخــاذ القــرار بواســطة كفــاح تنافــي
لنيــل أصــوات الشــعب’ ( .)269 :1974ويرصــد املقيــاس إن
كان النظــام االنتخابــي عــى مســاره الصحيــح (بحيــث تجــري
االنتخابــات بانتظــام دون انقطــاع ،بفعــل انقــاب مثـاً) وهــل
االنتخابــات متعــددة األحــزاب حــرة بمــا يكفــي للســماح بفــوز
املعارضــة بســلطة الحكومــة ،وفقـا ً ملــا تقــرره مصــادر خاصــة
بالقطــر املعنــي كالتقاريــر والدراســات االنتخابيــة التــي يجريها
خــراء مــن تلــك االقطــار معــرف بكفاءتهــم.
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عدد ونسبة الديمقراطيات االنتخابية يف العالم ونسبة سكان العالم الذين يعيشون يف ديمقراطيات انتخابية2016 - 1975 ،
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نسبة الديمقراطيات االنتخابية

نسبة سكان العالم الذين يعيشون يف ديمقراطيات انتخابية

مالحظــة :يظهــر الشــكل عــدد ونســبة البلــدان التــي تعتــر ديمقراطيــات انتخابيــة بــن عامــي  1975و .2016وتتأثــر هــذه النســبة بحقيقــة نشــوء مزيــد مــن البلــدان املســتقلة يف تلــك الفــرة .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 ،)2015( 12/48 ،ص .1525-1491

إن إلقــاء نظــرة فاحصــة عــى الســنوات العــر املاضيــة الحكومة التمثيلية

ال يظهــر مــا يؤيــد كثــرا ً وجــود تراجــع عاملــي كبــر يف
الديمقراطيــة اســتنادا ً إىل الفهــم الضيــق لهــذا النظــام مــن
الحكــم .وعــى العكــس ،فقــد ارتفــع عــدد الديمقراطيــات
االنتخابيــة .والســؤال املطــروح هــو هــل يظــل هــذا صحيح ـا ً
مــن منظــور واســع ومتواصــل للحالــة العامليــة للديمقراطيــة.
عنــد اســتخدام التعريــف الشــامل للديمقراطيــة وفقــا ً
للمؤسســة الدوليــة للديمقراطيــة واالنتخابــات تظهــر بيانــات
مــؤرشات الحالــة العامليــة للديمقراطيــة إحــراز تقــدم كبــر يف
أربعــة مــن األبعــاد الخمســة (الحكومــة التمثيليــة والحقــوق
األساســية ومراقبــة عمــل الحكومــة والعمــل التشــاركي) بــن
عامــي  1975و ،2015بينمــا لــم يطــرأ عــى املســتوى العاملــي
لــإدارة النزيهــة خــال تلــك الفــرة ســوى تغيــرات طفيفــة.

نصــادف اتجاهــات إيجابيــة يف جميــع األبعــاد الفرعيــة
للحكومــة التمثيليــة (االنتخابــات النظيفــة وحــق االقــراع
العــام واألحــزاب السياســية الحــرة والحكومــة املنتخبــة) ويف
جميــع املناطــق .ومنــذ عــام  ،1975أصبحــت االنتخابــات
أكثــر شــيوعا ً ونظافــة أيضـا ً (أي بتزويــر وتالعــب ومخالفــات
انتخابيــة أقــل) ،وباتــت األحــزاب السياســية تواجــه حواجــز
أقــل يف تنظيــم االنتخابــات واملشــاركة فيهــا ،عــى الرغــم مــن
وجــود تفــاوت حــاد بــن منطقــة وأخــرى .وبصــورة عامــة،
تحظــى مناطــق أمريــكا الشــمالية وأوروبــا وأمريــكا الالتينيــة
والكاريبــي بحكومــات أكثــر تمثيــاً مــن بلــدان أفريقيــا
وآســيا واملحيــط الهــادئ والــرق األوســط وإيــران .ويف كثــر
مــن البلــدان ،يتميــز الحكــم الســيايس بمؤسســات ديمقراطيــة
رســمية تعانــي مــن أوجــه قصــور كبــرة يف ممارســاتها
الديمقراطيــة .ومــا زال بوســع بلــدان كثــرة تحســن نوعيــة
االنتخابــات ومعاملــة أحــزاب املعارضــة.
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ا�ستك�شاف �صمود الدميقراطية

وتســتويف بلــدان أوروبــا وأمريــكا الشــمالية وأمريــكا الالتينيــة التحســن التدريجــي ،ثــم اســتقرار نســبي بعــد عــام .2005
والكاريبــي عموم ـاً ،معايــر الحكومــة التمثيليــة بدرجــة أعــى ومــع ذلــك ،ال بــد أن صنــاع السياســات عــى درايــة بانحــدار
مــن بلــدان الــرق األوســط وإيــران وأفريقيــا وآســيا واملحيــط الحريــات املدنيــة عامليــا ً بــن عامــي  2010و.2015
ً
الهــادئ .ويف حــن أن عــددا ال بــأس بــه مــن بلــدان الــرق وبمــرور الوقــت ،أظهــرت أمريــكا الشــمالية وأوروبــا أداء
األوســط عبــارة عــن ملكيــات ال تجــرى فيهــا انتخابــات أفضــل عمومــا ً مــن أفريقيــا وأمريــكا الالتينيــة والكاريبــي،
متعــددة األحــزاب ،هنــاك بلــدان كثــرة ذات أنظمــة هجينــة بينمــا أحــرزت منطقــة الــرق األوســط وإيــران مكاســب
يف أفريقيــا وآســيا واملحيــط الهــادئ .وتســتويف هــذه األنظمــة قليلــة يف هــذا البعــد .ولكــن معظــم املناطــق تميــزت باتجاهات
املعايــر الرســمية للحكومــة التمثيليــة عــى هيئــة انتخابــات إيجابيــة منــذ عــام  ،1975مــع ظهــور التغــر اإليجابــي األكــر
متعــددة األحــزاب ،وإنمــا يف ظــل مشــاكل كبــرة يف النزاهــة يف أمريــكا الالتينيــة والكاريبــي .فقــد أدى النمــو االقتصــادي
االنتخابيــة وظــروف عمــل وســائل اإلعــام وأحــزاب املعارضــة وسياســات إعــادة التوزيــع يف بلــدان عــدة يف أمريــكا الالتينيــة
أو الرقابــة عــى عمــل الحكومــة (انظــر تشــيزمان 2015؛ والكاريبــي إىل أثــر إيجابــي عــى اســتيفاء الحقــوق االجتماعيــة
نوريــس  2015مثــاً).
واملســاواة (أوســويك وتســونتا  .)2014كمــا أدى انتهــاء
تواجــه بعــض بلــدان أمريــكا الالتينيــة والكاريبــي مثــل الحــروب األهليــة يف أمريــكا الوســطى (الســلفادور وغواتيمــاال
فنزويــا مشــاكل مشــابهة .ومــع ذلــك ،شــهدت هــذه املنطقــة ونيكاراغــوا) ومنطقــة األنديــز (كولومبيــا وبــرو) إىل أثــر
أكــر تغيــر إيجابــي منــذ عــام  .1975فقــد بــات االقــراع إيجابــي أيض ـا ً عــى الوصــول إىل العدالــة والحريــات املدنيــة.
العــام العــرف الرســمي يف جميــع بلدانهــا ،وتجــري جميعهــا ولســوء الحــظ ،تتكــرر يف هــذه املنطقــة أنــواع أخــرى مــن
تقريبـا ً انتخابــات متعــددة األحــزاب ،مــع بقــاء كوبا االســتثناء أحــداث العنــف املتصلــة بتهريــب املخــدرات وجرائــم املــدن
الوحيــد الدائــم .أمــا ســوء املمارســات االنتخابيــة فقــد شــهد (األمــم املتحــدة .)2014
ً
انخفاضــا ،وازدادت حريــات األحــزاب السياســية .ولكــن شــهدت بلــدان عديــدة تراجعــا ً كبــرا ً يف بعــد الحقــوق
التحســينات توقفــت يف منتصــف تســعينيات القــرن العرشيــن ،األساســية منــذ عــام  ،2005ومنهــا بورونــدي وموريتانيــا
وهنــاك تفــاوت ملحــوظ بــن املتوســط اإلقليمــي والبلــدان وتايلنــد وتركيــا وأوكرانيــا واليمــن .ومــرت هــذه البلــدان
األفضــل أدا ًء يف املنطقــة ،مثــل شــييل وأوروغــواي.
برصاعــات سياســية عنيفــة بشــكل محــاوالت انقالبيــة واعتــداء
تشــمل البلــدان التــي حــدث فيهــا أكــر تراجــع يف الحكومــة عــى أعضــاء املعارضــة وحــروب أهليــة .وتعــد ليبيــا وميانمــار
التمثيليــة منــذ عــام  2005كالً مــن بنغالديــش وبورونــدي ونيبــال ورسي النــكا وتونــس مــن بــن الحــاالت التــي حققــت
وســوريا وتايلنــد وتركيــا .أمــا أنغــوال وجمهوريــة الكونغــو مكاســب رئيســية .وعــى الرغــم مــن أن ســقوط نظــام معمــر
الديمقراطيــة وغينيــا وهايتــي وقريغيزســتان وميانمــار ونيبــال القــذايف يف عــام  2010أفــى إىل تحســن الحريــات املدنيــة،
ونيجرييــا والســودان وتونــس ،فقــد شــهدت أكــر قــدر مــن غــر أن الحــرب األهليــة الدائــرة حالي ـا ً يف ليبيــا تدفــع البــاد
التحســينات .ومــع ذلــك ،ال تقــرب أي مــن الحــاالت ذات يف االتجــاه املعاكــس (هيومــن رايتــس ووتــش  .)2017وبــات
التحســينات الكبــرة منــذ عــام  2005مــن مســتوى الحــاالت أكثــر شــيوعا ً أن تســتخدم الحكومــات أســاليب قمعيــة أكثــر
األفضــل أداء ،مثــل فرنســا وأوروغــواي .وقــد عرفــت ميانمــار انتقائيــة واســتهدافا ً وأقــل عنفــا ً وشــموال ً (بريميــو 2016؛
مؤخــرا ً تحــررا ً كبــرا ً وانفتاح ـا ً ديمقراطي ـا ً ملحوظ ـاً ،إال أنّهــا شــيدلر  .)2013ويشــمل ذلــك الترشيــع الــذي يقــدم عــى
ال تــزال تواجــه مشــاكل يف تســجيل الناخبــن ويف أحــداث أنــه مــروع وغــر مــؤذ ويصــب يف الصالــح العــام ،ولكنــه
العنــف .ويف أنغــوال ،التــي تتصــف االنتخابــات فيهــا بجــودة يســتخدم إلســكات األصــوات االنتقاديــة تدريجي ـاً ،ولتقويــض
أقــل ،ينبغــي تأويــل التحســينات يف ســياق انــدالع الحــرب املعارضــة مثلمــا حــدث يف روســيا وتركيــا وفيتنــام عــى
األهليــة عــام  1992واالنتخابــات التــي تأجلــت حتــى عــام ســبيل املثــال (تريســمان  .)2017وتمــارس انتهــاكات جســيمة
.2008
لجميــع الحقــوق الديمقراطيــة تقريبـا ً يف بعــض البلــدان مثــل
كوبــا وجمهوريــة كوريــا الشــعبية الديمقراطيــة وإريرتيــا
الحقوق األساسية
واململكــة العربيــة الســعودية والســودان وتركمانســتان.
شــهد جانــب الحقــوق األساســية تقدمــا ً عامليــا ً منــذ عــام
 1975يف جميــع أبعــاده الفرعيــة :الوصــول إىل العدالــة يف أنحــاء أخــرى مــن العالــم ،تنجــم املشــاكل املرتبطــة بحقوق
والحريــات املدنيــة والحقــوق االجتماعيــة واملســاواة (الشــكل اإلنســان عــن عــدم املســاواة االجتماعيــة وشــح املــوارد .ويف
 .)2-1وتتخــذ تطــورات الحقــوق االجتماعيــة واملســاواة كثــر مــن البلــدان الناميــة ،تفتقــر أعــداد كبــرة مــن الســكان
اتجاهــا ً خطيــا ً إيجابيــاً ،بينمــا انتقــل اتجــاه الوصــول إىل إىل خدمــات التعليــم األســايس والرعايــة الصحيــة والضمــان
العدالــة وتحقيــق الحريــات املدنيــة مــن تحســن تدريجــي االجتماعــي .ويمكــن ربــط أشــكال مختلفــة مــن التمييــز
إىل تقــدم حــاد حــوايل عــام  ،1990وإىل فــرة أخــرى مــن والفــوارق يف توزيــع املــوارد االقتصاديــة وغريهــا مــن املــوارد
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الشكل ٢-1
الوصول إىل العدالة والحريات املدنية والحقوق االجتماعية :اتجاهات عاملية2015-1975 ،
الحقوق االجتماعية واملساواة
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مالحظة :تحدد النطاقات املظللة حول الخطوط حدود الثقة بالتقديرات وتبلغ  68باملئة.
املصدر :مؤرشات الحالة العاملية للديمقراطية لعام ( 2017مؤرش الوصول إىل العدالة ومؤرش الحريات املدنية ومؤرش الحقوق االجتماعية واملساواة).

بـــ ‘املواطنــة منخفضــة الكثافــة’ (حيــث تعجــز الدولــة عــن مراقبة عمل الحكومة
تطبيــق قوانينهــا وسياســاتها عىل جماعــات اجتماعيــة مختارة،
تتميــز تبعــا ً للهويــة أو الطبقــة أو النــوع االجتماعــي).

ومنــذ عــام  ،1975ارتفعــت املســاواة يف النــوع االجتماعــي
يف جميــع املناطــق ،إنمــا برسعــات متفاوتــة وانطالقــا ً مــن
مســتويات مختلفــة .وقــد شــهدت أمريــكا الشــمالية وأوروبــا
اتجاهــات إيجابيــة ،رغــم وجــود عقبــات مــا زالــت تعــرض
ســبيل املســاواة يف النــوع االجتماعــي ،وخصوصــا ً عــى
صعيــد املســاواة يف األجــور والتمثيــل يف املناصــب القياديــة يف
القطاعــن الخــاص والعــام .وتشــر مــؤرشات الحالــة العامليــة
للديمقراطيــة إىل أن الفجــوة يف درجــة املســاواة بالنــوع
االجتماعــي أكثــر اتســاعا ً يف منطقــة الــرق األوســط وإيــران،
بينمــا توجــد فجــوات ومتســع لتحســينها يف املنطقتــن
األخريــن :أفريقيــا ،وآســيا واملحيــط الهــادئ.
ويرصــد مــؤرشان مــن املــؤرشات املســتخدمة يف إنشــاء مــؤرش
الحالــة العامليــة للديمقراطيــة الخــاص باملســاواة بالنــوع
االجتماعــي ،التمثيــل النســائي يف الربملانــات ويف مجالــس
الــوزراء ،عــى التــوايل .وقــد ارتفــــع متوســــط التمثيــل
النســـائي العاملــي يف الربملانات من  7باملئـــة تقريبـا ً يف 1975
إىل  15باملئــة يف  ،2015بينمــا ارتفعــت حصــة النســاء يف
مجالــس الــوزراء مــن  5باملئــة يف أواخــر ثمانينيــات القــرن
العرشيــن إىل  14باملئــة يف  .2015وبالتــايل ،تحقــق تقــدم
نســبي ،ولكــن النســاء مــا زلــن بعيــدات عــن التمتــع بالتمثيــل
املتســاوي يف الربملانــات ومجالــس الــوزراء باملعنــى املطلــق.

أظهــر البعــد املعنــي بمراقبــة عمــل الحكومــة (رصــد الربملانات
الفعالــة واســتقالل القضــاء ونزاهــة اإلعــام) تحســنا ً كبــرا ً
منــذ عــام  .1975ولكــن التقــدم توقــف عــى مــا يبــدو ،إذ
ســجلت معظــم البلــدان يف هــذا املــؤرش مســتويات متشــابهة
يف عامــي  2005و .2015وتظهــر اختالفــات ملحوظــة يف مــدى
ممارســة تلــك املراقبــة يف مناطــق مختلفــة ،وتتبــع إىل حــد
كبــر أنماط ـا ً شــبيهة بأنمــاط الحكومــة التمثيليــة.
أمــا املحــاوالت املاكــرة لتقويــض الديمقراطيــة ،بتقييــد
ســلطات واســتقاللية املحاكــم واإلعــام والربملــان،
فهــي واســعة االنتشــار يف جميــع املناطــق .وكثــرا ً
مــا يجــري التــذرع بالكفــاءة واملصلحــة الوطنيــة إىل
جانــب التهديــدات املتصــورة لزيــادة صالحيــات الســلطة
التنفيذيــة عــى حســاب الصالحيــات الربملانيــة .ومــن
أكثــر الوســائل املســتخدمة يف تركيــز الســلطة وإســكات
األصــوات االنتقاديــة :إســاءة اســتخدام قوانــن التشــهري
والرضائــب ،وفــرض قيــود صارمــة عــى إتاحــة الوثائــق
اإلداريــة والسياســية للجمهــور ،والتعيينــات غــر
الحياديــة للقضــاة وأعضــاء مجالــس اإلعــام واملوظفــن
العموميــن (هــوك وغنزبــرغ 2017؛ أوتــاواي .)2003
يف أفريقيــا ،شــهدت نزاهــة وســائل اإلعــام أكــر تغــر
إيجابــي ،تالهــا مــؤرش برملانــات أكثــر فعاليــة .أمــا
مســتوى اســتقالل القضــاء ،فتشــر البيانــات إىل تغــر
طفيــف عــى هــذا الصعيــد .ومــع أن الربملانــات ووســائل
اإلعــام عــى وجــه الخصــوص ،تراقــب حاليــا ً عمــل
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الحكومــات اإلفريقيــة أكثــر مــن املــايض ،فــإن األداء هــذا البعــد ،ومنهــا هنغاريــا ومدغشــقر وموريتانيــا وســوريا
الوســطي يف هــذه الســمات منخفــض نســبيا ً قياســا ً وتركيــا وفنزويــا .وكثــرا ً مــا تتأثــر الحــاالت الســلبية بالنــزاع
بالديمقراطيــات األكثــر رســوخا ً يف كنــدا والدنمــارك العنيــف أو املحــاوالت الحكوميــة لفــرض ســلطة مركزيــة
واململكــة املتحــدة.
بطريقــة غــر ديمقراطيــة.

ولتوضيــح االختالفــات اإلقليميــة ،فــإن مراقبــة عمــل الحكومــة العمل التشاركي

يف الســويد أشــد منهــا يف روســيا ،ويف كوســتاريكا منهــا يف
فنزويــا ،ويف غانــا منهــا يف إثيوبيــا ،ويف اليابــان منهــا يف
الصــن .وقــد شــهدت كل مــن بورونــدي واإلكــوادور ومقدونيــا
ونيكاراغــوا وتايلنــد وتركيــا تراجعـا ً كبــرا ً يف هــذا البعــد منــذ
عــام  ،2005بينمــا أحــرزت كل مــن قريغيزســتان وليبيــا
وميانمــار ونيبــال وتوغــو وتونــس تقدمــاً.

اإلدارة النزيهة

أحــرزت فــرص العمــل التشــاركي (وتحقيقــه) تقدمـا ً بصــورة
عامــة ،كمــا يظهــر يف األبعــاد الفرعيــة األربعــة ملشــاركة
املواطــن .ويعكــس االرتفــاع العاملــي يف قــدرة األطــراف الفاعلــة
يف املجتمــع املدنــي عــى املشــاركة حقيقــة رفــع القيــود عــى
حقــوق املجتمــع املدنــي يف التنظيــم .وتحظــى الجماعــات
املســتقلة حالي ـا ً بظــروف عمــل أفضــل عموم ـا ً مــن الســابق،
رغــم أن بعــض البلــدان مــا زالــت تفــرض قيــودا ً (أو تزيدهــا)
عــى مؤسســات املجتمــع املدنــي .ويعــود االرتفــاع العاملــي
يف املشــاركة االنتخابيــة يف االنتخابــات الوطنيــة إىل اســتبدال
النظــم غــر االنتخابيــة بنظــم انتخابيــة بصــورة رئيســية .ويف
الوقــت ذاتــه ،شــهدت بلــدان عــدة ذات تقاليــد أقــدم عهــدا ً يف
االنتخابــات التنافســية والعاديــة تراجعــا ً يف معــدالت اإلقبــال
عــى االقــراع .كمــا ظهــر تحســن طفيــف يف توفــر آليــات
الديمقراطيــة املبــارشة واســتخدامها .غــر أن تلــك اآلليــات
غــر منفــذة بالكامــل يف أي منطقــة مــن املناطــق .وارتفعــت
فــرص املشــاركة يف انتخابــات محليــة حــرة وعادلــة ارتفاع ـا ً
كبــراً ،رغــم تفــاوت املســتويات بــن منطقــة وأخــرى.

يظهــر املتوســط العاملــي لبعــد اإلدارة النزيهــة (الــذي يغطــي
غيــاب الفســاد والتطبيــق الواضــح للقوانــن) عــدم وجــود
تغيــرات كبــرة بــن عامــي  1975و .2015وبمعنــى آخــر،
مــا زال الفســاد والتطبيــق الواضــح للقوانــن يمثــان مشــكلة
كبــرة اليــوم مثلمــا كانــت عليــه الحــال يف عــام  .1975ويشــر
ذلــك إىل أن تغيــر ســبل الوصــول إىل الســلطة السياســية
واحــرام مختلــف أنــواع الحريــات رســميا ً بحســب تصميــم
النظــام الدســتوري ،أســهل ،عــى املــدى القصــر عــى األقــل،
مــن تنفيــذ ســيادة القانــون يف اإلدارة العامــة (انظــر ماتــزوكا
2010؛ مولــر وســكاننغ  .)2013وقــد يفــر ذلــك إىل حــد
مــا عــدم الرضــا امللحــوظ تجــاه الديمقراطيــة يف كثــر مــن يف األنظمــة االســتبدادية ذات الســلطة املركزيــة غــر املنتخبــة أو
الديمقراطيــات االنتخابيــة الناشــئة بعــد عــام .1975
ذات الحــزب الواحــد ،يواجــه املواطنــون عموم ـا ً عوائــق أكثــر
ً
ومنــذ عــام  ،1975شــهدت منطقــة أمريــكا الالتينيــة ويحظــون بفــرص أقــل للمشــاركة قياس ـا باألنظمــة متعــددة
والكاريبــي وحدهــا تحســنا ً كبــرا ً يف اإلدارة النزيهــة حتــى األحــزاب واألكثــر انفتاحــا ً التــي أصبحــت املعيــار الســائد
تســعينيات القــرن العرشيــن ،مــع ابتعــاد البلــدان عــن يف معظــم أنحــاء العالــم .ولكــن بعــض البلــدان ،كالجزائــر
األنظمــة االســتبدادية .كمــا شــهدت أوروبــا تراجعــا ً بعــد وأذربيجــان وبنغالديــش ومــر وهنغاريــا وكازاخســتان
انهيــار األنظمــة الشــيوعية .ويرتبــط ذلــك بوجــود املحســوبية وروســيا وتركيــا ،شــهدت ‘انكماش ـا ً يف حيــز املجتمــع املدنــي’
وزيــادة الفســاد خــال عمليــات االنتقــال مــن االقتصــادات طــوال األعــوام الـــعرشة املاضيــة (التحالــف العاملــي مــن أجــل
املوجهــة إىل اقتصــاد الســوق (هوملــز  .)2006وقــد أظهــرت مشــاركة املواطنــن .)2016
دراســات (مثــل هوملــرغ وروثشــتاين ونصرييتــويس  )2009أن تظهــر اتجاهــات مشــاركة املجتمــع املدني منــذ عــام  1975أن
هنــاك اختالف ـا ً عاملي ـا ً ملحوظ ـا ً يف نزاهــة اإلدارات العامــة ،وأن جميــع املناطــق قــد شــهدت تحســينات متواليــة :أوال ً أمريــكا
املؤسســات غــر الفعالــة والفاســدة مــا زالــت قائمــة.
الالتينيــة والكاريبــي ،ثــم آســيا واملحيــط الهــادئ ،فأوروبــا
وحققــت كوت دوفــوار والغابــون وغينيــا والتفيا وقريغيزســتان وأفريقيــا بعــد انتهــاء الحــرب البــاردة .وبينمــا تواصــل
ونيجرييــا ورسي النــكا وتونــس تقدمــا ً كبــرا ً يف مكافحــة املشــاركة التقليديــة واملؤسســية للمجتمــع املدنــي لعــب دور
الفســاد وضمــان تطبيــق للقانــون أكثــر شــفافية ووضوحــا ً حاســم ،يســتخدم املواطنــون يف العالــم كذلــك أشــكاال ً أخــرى
منــذ عــام  .2005ويف غينيــا ،بذلــت إدارة كونــدي (منــذ عــام مــن العمــل التشــاركي ،تســتند يف الغالــب بشــكل فضفــاض
 2010حتــى الوقــت الحــارض) محــاوالت جــادة ملكافحــة إىل شــبكات غــر رســمية وحــركات مقاومــة مدنيــة ،وتيرسهــا
عقــود مــن ســوء اإلدارة .وتســتفيد التفيــا مــن اإلصالحــات وســائل التواصــل االجتماعــي الحديثــة (شــركي .)2011
األخــرة يف مكافحــة الفســاد (منظمــة التعــاون االقتصــادي ومنــذ عــام  ،2005ارتفعــت مشــاركة املجتمــع املدنــي
والتنميــة 2015أ) .وعانــت بلــدان عــدة مــن تراجــع كبــر يف ارتفاعــا ً كبــرا ً يف دول عــدة يف أفريقيــا ومنطقــة آســيا
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واملحيــط الهــادئ ،بينهــا ســاحل العــاج وليبرييــا وميانمــار يف مســتويات املشــاركة االنتخابيــة ،يف حــن حافظــت عــى
ونيبــال وتونــس .ولكنهــا شــهدت تراجع ـا ً يف بعــض البلــدان مســتواها املرتفــع يف البلــدان االســكندنافية.
مثــل ألبانيــا وأذربيجــان ورصبيــا وتركيــا وتايلنــد.
أمــا االتجــاه الســلبي األكثــر وضوحــاً ،فقــد تمثــل يف
ومنــذ عــام  ،1975اتخــذ اإلقبــال عــى االقــراع يف االنتخابــات االنخفــاض الكبــر نســبيا ً يف اإلقبــال عــى االقــراع منــذ عــام
الوطنيــة أنماطـا ً متشــابهة يف أفريقيــا وآســيا واملحيــط الهــادئ  2005يف بلــدان مثــل بنغالديــش وقــرص واليونــان وغينيــا
وأمريــكا الالتينيــة والكاريبــي .وتعــود زيــادة املشــاركة يف والواليــات املتحــدة .بيــد أن هــذا الرتاجــع يعوضــه تحســن
األغلــب إىل إحــال نظــم انتخابيــة محــل نظــم غــر انتخابيــة .يف أماكــن أخــرى .وغالبــا ً مــا يرتبــط هــذا التحســن بطــرح
وبمــا أن النظــم االنتخابيــة ليســت جميعهــا ديمقراطيــات االنتخابــات للمــرة األوىل أو بإعــادة طرحهــا ،كمــا حــدث يف
انتخابيــة ،فــإن التغــرات يف اإلقبــال عــى االقــراع ال تشــر
أنغــوال وميانمــار ونيبــال.
بالــرورة إىل تقــدم أو تقهقــر .ففــي أوروبــا ،شــهدت معدالت
اإلقبــال عــى االقــراع يف االنتخابــات الوطنيــة تراجعــاً .وقــد ومنــذ عــام  ،1975ارتفعــت إتاحــة (واســتخدام) اآلليــات
دفعــت باالتجــاه التنــازيل إىل حــد مــا ديمقراطيــات راســخة ،الديمقراطيــة املبــارشة كاالســتفتاءات العامــة واالســتفتاءات
بمــا يف ذلــك فرنســا وســويرسا واململكــة املتحــدة ،إذ انخفضــت الشــعبية ارتفاعــا ً طفيفــا ً يف كل املناطــق .لكنهــا بــدأت مــن
املشــاركة االنتخابيــة يف االنتخابــات الوطنيــة طــوال العقــود مســتويات متدنيــة جــداً ،ومــا زالــت ال تشــكل ســمة بــارزة
األربعــة األخــرة .وشــهدت املوجــة الثالثــة مــن الديمقراطيــات للديمقراطيــة يف أيــة منطقــة .وتمثــل آســيا املتوســط اإلقليمــي
االنتخابيــة يف رشق وســط أوروبــا تراجعــات أكثــر رسعــة األدنــى وأوروبــا املتوســط اإلقليمــي األعــى (انظــر آلتمــان
الشكل ٣-1
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مالحظة :تحدد النطاقات املظللة حول الخطوط حدود الثقة بالتقديرات التي تبلغ  68باملئة.
املصدر :مؤرشات الحالة العاملية للديمقراطية ( 2017مؤرش الحكومة التمثيلية ومؤرش الحقوق األساسية ومؤرش مراقبة عمل الحكومة ومؤرش اإلدارة النزيهة).
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احلـالة العــاملية للدميقراطية 2017

ا�ستك�شاف �صمود الدميقراطية

 .)2016وتشــكل بعــض البلــدان اســتثناءً ،إذ توفــر ليتوانيــا أكثــر مــن الخســائر عــى املســتوى القطــري يف بعــض جوانــب
ونيوزيلنــدا ورومانيــا وســلوفينيا وســويرسا وأوروغــواي الديمقراطيــة .ويف جوانــب أخــرى ،وازنــت حــاالت التحســن إىل
وفنزويــا مثــل تلــك اآلليــات بدرجــة كبــرة مقارنــة بغريهــا درجــة كبــرة األمثلــة التــي شــهدت تراجعــاً.
وتســتخدمها كثــرا ً نســبياً.
ارتفعــت فرصــة مشــاركة املوطنــن يف انتخابــات حــرة وعادلــة
ارتفاعــا ً كبــرا ً يف أوروبــا ويف أمريــكا الالتينيــة والكاريبــي.
أمــا التقــدم يف آســيا واملحيــط الهــادئ ،فقــد كان أبطــأ وأقــل
أهميــة ،وكذلــك يف أفريقيــا والــرق األوســط وإيــران .ومــع
ذلــك ،هنــاك اســتثناءات ال تجــري فيهــا االنتخابــات املحليــة أو
تكــون أقــل حريــة ونزاهــة مــن االنتخابــات الوطنيــة إىل حــد
كبــر ،كمــا يف األرجنتــن والربازيــل والهنــد واملكســيك وجنــوب
أفريقيــا (انظــر مثـاً بهرينــد ووايتهــد  .)2016ومــن أســباب
ذلــك التحديــات الجغرافيــة أمــام تنظيــم االنتخابــات املحليــة،
والتنــوع العرقــي للســكان ،والتفاوتــات يف الحكــم الذاتــي دون
املركــزي يف الــدول االتحاديــة.
لقــد أحــرزت معظــم جوانــب الديمقراطيــة تقدمــا ً طــوال
العقــود األربعــة املاضيــة ،وأضحــت الديمقراطيــة اليــوم يف
حــال صحيــة أفضــل ممــا يعتقــد كثــرون .وتظهــر االتجاهات
اإليجابيــة لألبعــاد العريضــة للديمقراطيــة ،وفقــا ً للمؤسســة
الدوليــة للديمقراطيــة واالنتخابــات ،يف جميــع مناطــق العالــم
الرئيســية ،واتســمت الديمقراطيــة طــوال األعــوام العــرة
املاضيــة بقــدرة كبــرة عــى الصمــود .وتحققــت مكاســب



تتحــدى هــذه النتائــج وجهــة النظــر املتشــائمة التــي تــرى أن
الديمقراطيــة هشــة للغايــة وآخــذة يف الرتاجــع عموم ـاً .ولكــن
التقــدم باملجمــل تباطــأ يف كثــر مــن جوانــب الديمقراطيــة
منــذ منتصــف تســعينيات القــرن العرشيــن .ويوحــي ذلــك
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 اتجاهـاً :وهــو اســتمرارية الديمقراطيــة عنــد أعــى
مســتوياتها يف تاريــخ العالــم .ومــع أخــذ التحديــات الراهنــة
بعــن االعتبــار ،فــإن هــذه االســتمرارية تشــر إىل غلبــة
الديمقراطيــة يف أبســط أوجــه تنافســها مــع الدكتاتوريــة .مــع
ذلــك ،وكمــا تشــر التحديــات الراهنــة أمــام الديمقراطيــة ،ال
ينبغــي اعتبــار نظــام الحكــم هــذا أمــرا ً مســلما ً بــه .وعــى
املواطنــن العاديــن ومؤسســات املجتمــع املدنــي والنخــب
السياســية مواصلــة العمــل يف الدعــوة للديمقراطيــة والــذود
عنهــا والنهــوض بهــا.
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امل�ؤ�س�سة الدولية للدميقراطية واالنتخابات

الفصل  .2صمود الديمقراطية
يف عالم متغري
تتصــف الديمقراطيــة ،فضـاً عــن قيمتهــا املتأصلــة ،بمنفعتهــا الجوهريــة الدائمــة يف تحقيــق التنميــة والســام (ســن 1999أ،
1999ب) .فهــي تنــص عــى التكافــؤ بــن أصــوات املواطنــن ،وتعــزز بالتــايل التعبــر عــن املصالــح واألفضليــات ،والتدفــق
الحــر للمعلومــات ،وهمــا عنــران رئيســيان يف التنميــة .ويضمــن الشــمول اســتدامة العقــد االجتماعــي يف البلــدان؛ فاملشــاركة
يف الحكــم تســاندها معنويـا ً حمايــة الحقــوق األساســية .وقــد ارتقــت ممارســة السياســات العامــة يف املنظمــات الدوليــة ،فباتــت
تــدرك رضورة الســعي إىل تحقيــق مجموعــة مــن األهــداف مع ـا ً بصــورة متزامنــة ،كالتنميــة والنمــو ومنــع النزاعــات وتوســيع
املشــاركة والنزاهــة والتكافــؤ واالســتدامة .فالحكــم الديمقراطــي يوفــر اإلطــار املعيــاري الــذي يجــري مــن خاللــه ‘صياغــة
وتنفيــذ’ سياســات تتنــاول تلــك املســائل (آرش وآخــرون .)80 :2016

تتيــح الديمقراطيــة الظــروف املواتيــة إلدارة النزاعــات غــر وكمــا ورد أعــاه ،تعــرف قابليــة الصمــود بأنهــا قــدرة النظــام
العنيفــة التــي يمكــن لهــا أن تصلــح بــن االنقســامات االجتماعــي عــى التكيــف مــع التحديــات واألزمــات املعقــدة
والخالفــات داخــل املجتمــع وأن تشــكل أســاس الســام والنجــاة منهــا والتعــايف بعدهــا .فالنظــم االجتماعيــة القــادرة
املســتدام .وقــد تكــون الحكومــات االســتبدادية ‘قابلــة للصمود’ عــى الصمــود تمتــاز باملرونــة (قــادرة عــى امتصــاص
وتضمــن فــرات طويلــة مــن االســتقرار ،وإنمــا عــى حســاب اإلجهــاد أو الضغــط) ،والقــدرة عــى التغلــب عــى التحديــات أو
حقــوق اإلنســان .وقــد ذهــب الباحثــون لســنوات طــوال إىل أن األزمــات (قــادرة عــى التغــر اســتجابة لحالــة تشــكل ضغطـا ً
الديمقراطيــة تســهم عمومـا ً يف تحقيــق الســام الــدويل ،وتــرى عــى النظــام) واالبتــكار (قــادرة عــى التغــر بطريقــة تواجــه
‘نظريــة الســام الديمقراطــي’ أن األنظمــة الديمقراطيــة نــادرا ً التحــدي أو األزمــة بكفــاءة أو فعاليــة).
ً
مــا تخــوض حرب ـا ،إن حــدث هــذا ،مــع أنظمــة ديمقراطيــة ما الذي يجعل الديمقراطية صامدة؟
أخــرى ،ويمكنهــا أن تتيــح تحقيــق ‘ســام ديمقراطــي’ داخيل:
األنظمــة الديمقراطيــة أقــل عرضــة للحــرب األهليــة (غليدتــش املواطنون الصامدون :مجابهة مشاكل التمثيل وأخطاره
ترتــدي مشــاركة املواطنــن ووجــود مجتمــع مدنــي قــوي
وهيغــر 1997؛ روســيت وأونيــل .)2001
أهميــة حاســمة يف قــدرة الديمقراطيــة عــى الصمــود .ففــي
يســتند الهــدف  16مــن أهــداف التنميــة املســتدامة التــي
أماكــن كثــرة‘ ،تحمــي’ املمانعــة املدنيــة الشــعبية ،بالعمــل مع
وضعتهــا األمــم املتحــدة إىل فرضيــة ‘للحكــم أهميــة’ :إذ ينــص
املجتمــع املدنــي واإلعــام ،الديمقراطيــة مــن خــال التحــري
أن املجتمعــات املســاملة والشــاملة للجميــع تكــون أساســية يف
وشــفافية املعلومــات واملنــارصة (فوكــس وهالــوران .)2016
تحقيــق جميــع أهــداف التنميــة املســتدامة األخــرى .ويعكــس
فحيثمــا يكــون املواطنــون واملجتمــع املدنــي نشــطاء وقادريــن
تشــجيع الهــدف  16مــن أهــداف التنميــة املســتدامة عــى
عــى التنظيــم وجــر االنقســامات الكــرى داخــل املجتمــع،
‘مجتمعــات ســلمية وشــاملة’ و ‘مؤسســات فعالــة وخاضعــة
بمــا فيهــا االنقســامات الدينيــة أو العرقيــة ،تقــل أرجحيــة
للمســاءلة وشــاملة للجميــع’ فهمـا ً مقبــوال ً عــى نحــو مشــرك
انــدالع عنــف اجتماعــي مدمــر .فوجــود مجتمــع مدنــي متــن
يجــد أن محصــات الديمقراطيــة والســام والتنميــة متداخلــة
يســاعد عــى خلــق ثقــة كامنــة وتالحــم اجتماعــي ،ويرعــى
بطبيعتهــا ،وأن «الهشاشــة» يف املجتمعــات تنبثــق مــن غيــاب
بــدوره التنافــس والخــاف بمــا يســمح ببقــاء الديمقراطيــة
الحكــم الشــامل’ .وتعتــر الديمقراطيــة وســيلة مؤسســية
قويــة تحــت الضغوطــات (تشــيما وبوبوفســكي .)2010
باقيــة لحــل النزاعــات االجتماعيــة ومنعهــا ،ويســهم الحكــم
الديمقراطيــة بالتــايل يف تحقيــق الســام ،ممــا يســهل عمليــات إذا التــزم املواطنــون بالديمقراطيــة التزامــا ً وثيقــاً ،فإنهــا
ســتبقى مثـاً أعــى دائمـا ً وأساســيا ً (نوريــس  .)2011ويبــدأ
التنميــة (بــراون .)2003
تحســن قــدرة الديمقراطيــة عــى الصمــود ببنــاء أو اســتعادة
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مخطط ‘الديمقراطية تحت الضغط :استجابات صامدة’
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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 املواطنــن يف حشــد اآلراء واالحتجاج
والتجمــع وتكويــن الجمعيــات والتدويــن واملقاومــة ،بمــا يف
ذلــك حمايتهــا بواســطة الســلطات القضائيــة املكلفــة بــأن
تضمــن ،عــن طريــق املمارســة العمليــة ،صيانــة الحقــوق
التــي تنــص عليهــا الدســاتري واملواثيــق والبيانــات العامــة.
فالحقــوق تكتســب متــى مــا اســتطاع املواطنــون املطالبــة بهــا
وحمايتهــا :فعليهــم أن يعرفــوا حقوقهــم أوال ً قبــل أن يترصفــوا
بموجبهــا .وال بــد مــن صيانــة حريــة التعبــر وحريــة التجمــع
والقــدرة عــى التنظيــم ســلمياً .ويجــب أن يخضــع ســعي
الدولــة يف تقييــد الحقــوق أو منــع ممارســة حريــة تكويــن
الجمعيــات إىل رقابــة املجتمــع املدنــي وشــجبه عــى املســتوى
الــدويل.
ويبقــى تجديــد حالــة املجتمــع املدنــي عام ـاً مهم ـا ً للصمــود
الديمقراطــي عىل املــدى الطويــل .فمنــع االنحســار الديمقراطي
يتطلــب مجتمعــا ً مدنيــا ً قابــاً للصمــود ومؤسســات فاعلــة
قــادرة عــى اتخــاذ القــرار ،وأحيانــا ً االستبســال مــن أجلــه.
وتتطلــب الديمقراطيــة القــادرة عــى الصمــود التــزام املواطنني


بتحقيــق تــوازن املؤسســات القويــة ظاهري ـاً .كمــا أن صــون
الديمقراطيــة يتطلــب تنشــيط مشــاركة املجتمــع املدنــي،
بحيــث يتمكــن املواطنــون الذيــن ينشــطون مقابــل القــوى
النافــذة مــن ضمــان الرقابــة الشــعبية عــى الحكــم.
تشــكل حمايــة حقــوق األقليــات ورفــع مكانــة الفئات املهمشــة
جوانــب أساســية يف نجــاح الديمقراطيــة عــى املــدى الطويــل.
وتخضــع حمايــة حقــوق األقليــات إىل املعايــر والصكــوك
العامليــة لحقــوق اإلنســان األساســية .وعــى ســبيل املثــال،
وضعــت منظمــة العمــل الدوليــة معايــر وأسس ـا ً للممارســات
الســليمة املتعلقــة باملــوارد وبحقــوق الســكان األصليــن،
وتســتحق التأكيــد عليهــا مجــدداً .ففــي خضــم الخطــاب
الحــاد ذي النزعــة القوميــة املتزايــدة ،ثمــة حاجــة ماســة إىل
وضــع آليــات لرصــد حقــوق األقليــات وحمايتهــا.
املؤسسات الصامدة

إن التحــول إىل نظــام املؤسســات وشــيوع ضوابــط وتوازنــات
رقابيــة متعــددة يقلــل مــن احتمــال هيمنــة أي فــرع مــن
فــروع الحكــم أو جهــة فاعلــة عــى الديمقراطيــة هيمنــة كاملة.
وتســتطيع املؤسســات ذاتيــة الحكــم القــادرة واملســتقلة،
كالربملانــات والســلطات القضائيــة واملدعــن العامــن ،اللجــوء
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إىل الضوابــط والتوازنــات الرقابيــة ملنــع مثــل تلــك الهيمنــة،
والتحــري عــن النخــب السياســية الفاســدة ‘التــي تفتــش عــن
الريــع’ وغالبــا ً مــا تعمــل مــع مؤسســات غــر أخالقيــة أو
نخــب اقتصاديــة ،ومقاضاتهــا ومعاقبتهــا.
وتشــكل ســيادة القانــون وإمكانيــة اللجــوء إىل القضــاء
والنظــام القضائــي القــوي واملســتقل والقــادر والكفــؤ عنــارص
شــديدة األهميــة يف تحقيــق ديمقراطيــة صامــدة .وهنــاك عامل
مهــم يتمثــل يف الرقابــة الديمقراطيــة عــى القــوات املســلحة
والقطاعــات األمنيــة ،وإضفــاء الطابــع املهنــي عليهــا ،ووضعها
تحــت الرقابــة املدنيــة للســلطات املنتخبــة ديمقراطي ـاً.
ويمكــن للعمليــات االنتخابيــة أن تســاعد يف تكييــف
الديمقراطيــة وتعزيزهــا بمــرور الوقــت .فلجهــات إدارة
االنتخابــات املهنيــة وذاتيــة الحكــم واملســتقلة أهميــة حاســمة،
إذ ينطــوي تفويضهــا عــى حمايــة مصداقيــة اإلجــراءات
املتبعــة يف العمليــة الديمقراطيــة.
تتصــدى الديمقراطيــات القــادرة عــى الصمــود ألوجــه عــدم
املســاواة االقتصاديــة واالجتماعيــة التــي تدفــع إىل الشــعور
باإلحبــاط وتتســبب بأحــداث عنــف وتجييــش للمشــاعر
العرقيــة .وللحــد مــن عــدم املســاواة ،البــد مــن توجيــه اهتمــام
متجــدد لتوفــر الخدمــات املحليــة الرضوريــة كامليــاه النظيفــة
والــرف الصحــي والرعايــة الصحيــة والتعليــم وإتاحــة
اللجــوء إىل القضــاء .والبــد مــن حوافــز انتخابيــة وسياســية
واضحــة ،وزيــادة قــدرات إدارات الحكــم املحليــة عــى تقديــم
هــذه الخدمــات األساســية للحــد مــن املخاطــر البنيويــة
املتصلــة بعــدم املســاواة التــي تهــدد الديمقراطيــة.
وتتطلــب مكافحــة توظيــف النفــوذ املــايل يف العمــل الســيايس
وضــع منهجيــات شــاملة تراعــي النزاهــة وتعمــل عــى تحويــل
ثقافــة العمــل الســيايس مــن اإلثــراء الشــخيص والتفتيــش عــن
الريــع إىل الخدمــة العامــة وبنــاء الثقــة .وال بــد مــن شــبكات
ومنهجيــات شــاملة لتحقيــق التحــوالت الثقافيــة وتوطيــد
اســتقاللية الضوابــط واملوازيــن املؤسســية .وعــى مثــل هــذه
املنهجيــات والشــبكات أن تعمــل عــى الصعيديــن املحــي
والعاملــي لفهــم عمــل الشــبكات غــر املرشوعــة وتبــادل
املعلومــات عنهــا وكشــفها ومواجهتهــا مــن خــال تبــادل
املعلومــات اإلقليمــي واالرتبــاط الوثيــق بــن الجهــات الفاعلة يف
الدولــة واملؤسســات املجتمعيــة ،ومــن خــال تقييمــات قائمــة
عــى الســوق للظــروف املحليــة التــي تســتغلها لشــبكات غــر
مرشوعــة الخــراق الحكومــة.
تصميم الصمود

يذهــب الباحثــون يف شــؤون املؤسســات إىل إمكانيــة تصميــم
مجموعــة مــن القواعــد ،أو املؤسســات ،لهندســة نتائــج
معينــة منشــودة يف األنظمــة الديمقراطيــة ،كالشــمول أو
التمثيــل الحقيقــي أو املحاســبة .وتفــرض منهجيــة ‘الهندســة
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الدســتورية’ أن بعــض االعتبــارات كتصميــم النظــام
الرئــايس وتصميــم النظــام االنتخابــي أو تعيــن الحــدود
الداخليــة والحكــم الالمركــزي (كمــا يف األنظمــة االتحاديــة)
توطــد محصــات معينــة منشــودة يف األنظمــة الديمقراطيــة
(كاالســتقرار أو الشــمول أو السياســة العرقيــة).
ولعــل التطبيــق األوســع لوجهــة النظــر هــذه موجــود يف
أدبيــات تصميــم النظــام االنتخابــي ،التــي تتطلــب انتقــاء
النظــام االنتخابــي لبلــد مــا ،بنــا ًء عــى تقييــم دقيــق يف
ضــوء الظــروف ألهــداف كاملحاســبة والشــمول واملســاواة يف
النــوع االجتماعــي (نوريــس  .)2004ويــدور جــدل واســع يف
األدبيــات العلميــة بشــأن أنــواع املؤسســات التــي تفــي إىل
ديمقراطيــات صامــدة.
يشــكل التعزيــز املتواصــل لنزاهــة االنتخابــات واألمــن
املتصــل باالنتخابــات أهميــة بالغــة .وال بــد مــن بــذل جهــود
أكــر لتحســن جميــع جوانــب الــدورة االنتخابيــة بصــورة
أكــر ،بــدءا ً بضمــان وجــود إطــار قانونــي واضــح وعــادل
وصــوال ً إىل توفــر األمــن يف مراكــز االقــراع وحمايــة أمــن
تقنيــات االنتخابــات وأنظمــة اتصاالتهــا .كمــا أن الدعــم
املتجــدد للتعليــم والتدريــب وتنميــة القــدرات يف هيئــات إدارة
االنتخابــات واملجتمــع املدنــي أمــر مطلــوب لبنــاء القــدرات
الوطنيــة واملحليــة لضمــان نزاهــة االنتخابــات .وتعــد هــذه
الجهــود جــزءا ً مــن خطــة العمــل العامليــة التــي تركــز عــى
الصمــود يف إرســاء الديمقراطيــة.
لقــد اســتخدمت عمليــات صياغــة الدســاتري إلعــادة النظــر يف
القواعــد األساســية للديمقراطيــة وبنــاء مؤسســات أكثر شــموال ً
وقــدرة عــى الصمــود .وينطــوي تصميــم املؤسســات يف هــذه
الظــروف عــى اتخــاذ قــرارات بشــأن أهــم الهيــاكل األساســية
يف النظــام الســيايس ،عــى نحــو يضمــن الشــمول والتناســب
وتأثــر األقليــات والفئــات املهمشــة عــى العمــل الســيايس.
إن بنــاء القــدرة عــى الصمــود يف بلــدان متعــددة الثقافــات،
ســواء للمهاجريــن أو عــر االنقســامات العرقيــة أو غريهــا
مــن االنقســامات القائمــة عــى الهويــة ،يتطلــب التفكــر بمــا
هــو أبعــد مــن املؤسســات الديمقراطيــة التقليديــة وعمليــات
التكيــف واإلصــاح (وولــف .)2011
البــد النفتــاح األنظمــة السياســية واملؤسســات عــى هــذه
املجتمعــات وســماعها مــن إيجــاد ســبل جديــدة ومبتكــرة
لطــرح األصــوات والتمثيــل واملشــاركة .وتعــد منهجيــات
العمــل مــع املهاجريــن وجماعــات األقليــات ومجتمعاتهــم
املحليــة وثيقــة الصلــة أيض ـا ً يف التصــدي لإلقصــاء والتمييــز
والتهميــش يف مجتمعــات ‘مــا بعــد العوملــة’.
وهنــاك حاجــة ماســة ملنهجيــات مبتكــرة إلرشاك مجتمعــات
غــر املواطنــن (كاملهاجريــن) .ويجــب أن توضع برامــج إرشاك
اجتماعــي ملنــع إقصــاء وتطــرف مجموعــات غــر املواطنــن
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واألقليــات .ويمكــن تــدارك هــذه اإلجــراءات بواســطة حقــوق
تصويــت محــدودة أو محليــة وحــوار منظــم عــى مســتوى
املجتمــع املحــي ملنــح املجتمعــات املهمشــة صوتــا ً وتمثيــاً.
فــاإلرشاك االجتماعــي الفعــال للمهاجريــن يقتــي تأمــن
أمنهــم االقتصــادي وضمــان كرامتهــم وقيمتهــم وحقوقهــم يف
بلدهــم املضيــف.

الديمقراطيــة (كــن وهايســوم  .)2016وتنحــو املنظمــات
اإلقليميــة ودون اإلقليميــة يف أفريقيــا ،مث ـاً ،بصــورة متزايــدة
إىل العمــل املشــرك مــع وســطاء انتخابيــن محليــن يف املجتمع
املدنــي للرتويــج للمعايــر دون اإلقليميــة والقاريــة التــي تــرى
أن االنتخابــات التعدديــة يجــب أن تحــل محــل االســتيالء غــر
الدســتوري عــى الســلطة (شــيل وغرينــج .)2017

دعم الصمود :استجابات إقليمية ودولية

شــكل تعهــد ســانتياغو لعــام  1991الصــادر عــن منظمــة
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  .)130 :2005ويعــد امليثــاق الديمقراطــي للبلدان
األمريكيــة الصــادر عــن منظمــة الــدول األمريكيــة عــام ،2001
عالمــة بــارزة يف صــون الديمقراطيــة مــن خــال مثــل تلــك
االســتجابات اإلقليميــة التلقائيــة ظاهريــاً؛ إذ يحــدد الحــاالت
التــي تســتوجب تدخــل منظمــة الــدول األمريكيــة لحمايــة
الديمقراطيــة يف املنطقــة.

يقتــي الحفــاظ عــى قــدرة الديمقراطيــة عــى الصمــود أن
تعالــج الجهــات الفاعلــة الدوليــة والوطنيــة فــورا ً أيــة عوامــل
تهــدد الديمقراطيــة .كمــا يجــب عــى الجهــات الخارجيــة
الســاعية إىل تقديــم املســاعدة يف صــون الديمقراطيــة داخليـا ً أن
تحمــل رؤيــة طويلــة املــدى :فــإذا كانــت قــدرة الديمقراطيــة
عــى الصمــود ســمة داخليــة (أو محليــة) أساســاً ،فــا بــد
أن تتطــور عضويــا ً مــن الداخــل ،وغالبــا ً بمســاندة مــن
منظمــات إقليميــة .وعــى املــدى القريــب ،يقتــي صــون
قــدرة الديمقراطيــة عــى الصمــود وجــود إجــراءات تســمح
بتكييــف املمارســات الديمقراطيــة مــع الواقــع االجتماعــي
رسيــع التغــر.
لقــد لعبــت املنظمــات اإلقليميــة ودون اإلقليميــة أدوارا ً متنوعــة
للمســاعدة يف صــون الديمقراطيــة وحمايتهــا .وتعــد املشــاركة
يف مثــل هــذه املنظمــات واملبــادرات وســائل مهمــة يف غــرس
املعايــر الديمقراطيــة داخــل البلــدان ويف ســائر املنظمــات
اإلقليميــة (كيمــب وآخــرون .)2013
تأتــي ردود األفعــال اإلقليميــة ‘التلقائيــة’ املتناميــة عــى
التغيــرات الحكوميــة غــر الدســتورية يف طليعــة املمارســات
الراميــة إىل صــون الديمقراطيــة ،كمــا شــوهد يف تعامــل
املجموعــة االقتصاديــة لــدول غــرب أفريقيــا مــع أزمــة غامبيــا
يف عــام  .2017وتشــكل الوســاطة االنتخابيــة كذلــك مجــاال ً
مهمـا ً يف إجمــايل املشــاركة الدوليــة (وغالبـا ً اإلقليميــة) لصــون



وقــد أثبتــت املنظمــات اإلقليميــة قيمتهــا عــى وجــه الخصوص
يف صــون الديمقراطيــة إبــان األزمــات .ولذلــك ،يجــب توســيع
قدراتهــا عــى املراقبــة والرصــد ومنحهــا طابع ـا ً مهني ـا ً أكــر.
وباإلضافــة إىل ذلــك ،ال بــد لهــا مــن مواصلــة مشــاركتها يف
العمليــات االنتخابيــة بصــورة واســعة للمســاعدة يف منــع
النزاعــات التــي تنشــأ عــن االنتخابــات مــن التصعيــد لتصبــح
أزمــات مدمــرة.

امل�ؤ�س�سة الدولية للدميقراطية واالنتخابات
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الفصل  .3التهديدات الداخلية:
قدرة الديمقراطية عىل الصمود يف
مواجهة االنتكاس
يســعى الزعمــاء املســتبدون والطغــاة املنتخبــون بصــورة متزايــدة إىل اســتغالل القانــون عوضـا ً عــن خرقــه أو تجاهلــه لزيــادة
ســلطتهم ضمــن حــدود الدســتور (برزيفورســكي  .)2014وبينمــا يعمــد صنــاع االنقالبــات التقليديــون إىل اإلطاحــة بالحكومات،
يســعى ‘املرتــدون’ املعــارصون إىل وهــن النظــام الديمقراطــي بالتالعــب بــه عوضـا ً عــن إبطالــه (بريميــو  .)2016وعــى ســبيل
املثــال ،كثــرا ً مــا يبطــل الرجعيــون حــدود الواليــة التنفيذيــة أو يمددونهــا ،أو يســعون إىل تغيــر القواعــد االنتخابيــة مــن طــرف
واحــد لصالحهــم بإعــادة تشــكيل القيــود االنتخابيــة أو بزيــادة صالحياتهــم يف النقــض (بوملــر  ،)2015أو بتغيــر النظــام
االنتخابــي لصنــع أغلبيــات قويــة مصطنعــة .ومــن العواقــب الشــائعة لالنتــكاس الديمقراطــي توســيع صالحيــات املراســيم
التنفيذيــة وخفــض الرقابــة الترشيعيــة وتقليــص اســتقالل القضــاء واإلعــام واســتغالل حالــة الطــوارئ يف البــاد وســن
ترشيعــات تقيــد الحقــوق املكفولــة دســتوريا ً للحــد مــن املعارضــة السياســية واالختــاف يف الــرأي.

وتزخــر الفــرة  2017-2016باألمثلــة عــى الرتاجــع
الديمقراطــي .ففــي فنزويــا ،أعــادت الحكومــة كتابة الدســتور
عــى نحــو يمنــح الرئيــس ســلطات واســعة ويقــوض عمــل
املؤسســات الرقابيــة؛ ويف تركيــا ،زج بــاآلالف مــن األكاديميــن
والصحفيــن وأعضــاء املعارضــة يف الســجن؛ أمــا يف هنغاريــا،
فقــد أجــرت وســائل اإلعــام الناقــدة للحكومــة عــى اإلغــاق.
ويبــدو أن عــدد حــاالت الرتاجــع الديمقراطــي يف صعــود
(بريميــو  ،)8 :2016حتــى يف بلــدان وصفــت بأنهــا تجــارب
ناجحــة للتحــول الديمقراطــي كبولنــدا وماليزيــا .ويف أنظمــة
ديمقراطيــة عريقــة كالواليــات املتحــدة ،ثمــة بــوادر مقلقــة
بمــا تشــكله رئاســة ترامــب مــن تحــد للنظــام الدســتوري
والديمقراطــي.
لكــي يتســنى للديمقراطيــة مقاومــة الرتاجــع ،ال بــد للضوابــط
واملوازيــن يف النظــام الســيايس أن تكــون قــادرة عــى مواجهــة
التالعــب بالقوانــن واملؤسســات القائمــة أو إبطالهــا أو
إضعافهــا .ويقتــي ذلــك أن يتحــى املواطنــون بالقــدرة
عــى التكيــف والتعامــل مــع ســيناريوهات التغيــر الســيايس،
وكذلــك أن تظهــر الســلطات القضائيــة والترشيعيــة ووســائل
اإلعــام واألحــزاب السياســية معارضتهــا .وتفــرض القواعــد
الدســتورية قيــودا ً عــى مــن هــم يف الســلطة؛ ويفــرض وجــود
تلــك القيــود أن القــادة التنفيذيــون قــد يســعون إىل انتــزاع

الســلطة العامــة لتحقيــق مكاســب شــخصية أو حزبيــة .أمــا
القواعــد االنتخابيــة ،التــي تشــكل مجموعــة فرعية مــن القواعد
الدســتورية ،فتتيــح لألفــراد والجماعــات ســبل التنافــس عــى
الســلطة عــر التأييــد الشــعبي .ويصبــح النظــام الديمقراطــي
قــادرا ً عــى التعــايف متــى مــا تمكــن مــن مقاومــة تلــك
االختــاالت.

اآلثار املرتتبة عىل نوعية الديمقراطية

يف تحليلهــا للرتاجــع الديمقراطــي املعــارص ،تــدرس املؤسســة
الدوليــة للديمقراطيــة واالنتخابــات آثــاره عــى رشعيــة
الديمقراطيــة كنظــام ســيايس ،وســبب تهديــده للقيــم
الديمقراطيــة وحقــوق اإلنســان وســيادة القانــون ،عوضــا ً
عــن النظــر يف مســبباته أو دوافعــه (لوســت وفالدنــر .)2015
ويســتكمل هــذا التحليــل تقييــم الحالــة العامليــة للديمقراطيــة
منــذ عــام  1975برتكيــزه عــى عــدد مختــار مــن حــاالت
الرتاجــع عــن الديمقراطيــة حتــى عــام .2016
بنــا ًء عــى بيانــات مــؤرشات الحالــة العامليــة للديمقراطيــة لدى
املؤسســة الدوليــة للديمقراطيــة واالنتخابــات ،وعــى مجموعــة
مؤلفــة مــن  15بلــداً ،عملــت املؤسســة عــى استكشــاف مــدى
تأثــر حــاالت الرتاجــع عــن الديمقراطيــة عــى أبعــاد أخــرى
يف النظــام الديمقراطــي لبلــد مــا .وقــد أجــري التحليــل
اســتنادا ً إىل ســمات مــؤرشات الحالــة العامليــة للديمقراطيــة،
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ما هي آثار الرتاجع الديمقراطي؟

اﻃﻴﺔ
ﻳﻤﻘﺮ

اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻌﺎم
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اﻟﺪ

اﻤﻟﺸﺎرﻛﺔ ﰲ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت
ﻟﻢ ﺗﺘﺄﺛﺮ

اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ اﻤﻟﺒﺎﴍة
ﻟﻢ ﺗﺘﺄﺛﺮ

اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻤﻟﺤﻠﻴﺔ

ا

ﻟ
ﺪﻳﻤﻘ
ﺮ
ا
ﻃ
ﻴ

ﺔ
ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺗﻤﺜﻴﻠﻴﺔ

اﻟﻌﻤﻞ
اﻟﺘﺸﺎرﻛﻲ

إﻧﺨﻔﺎض

إدارة ﻧﺰﻳﻬﺔ
إﻧﺨﻔﺎض

ﻟﻢ ﺗﺘﺄﺛﺮ

ﻣﺸﺎرﻛﺔ اﻤﻟﺠﺘﻤﻊ اﻤﻟﺪﻧﻲ

ﻟﻢ ﺗﺘﺄﺛﺮ

اﻟﺤﻘﻮق اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻤﻟﺴﺎواة
إﻧﺨﻔﺎض

اﻟﺤﻘﻮق اﻻﺳﺎﺳﻴﺔ
ﻣﺮاﻗﺒﺔ ﻋﻤﻞ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ

إﻧﺨﻔﺎض

إﻧﺨﻔﺎض

وهــي الحكومــة التمثيليــة والحقــوق األساســية ومراقبــة عمــل
الحكومــة واإلدارة النزيهــة والعمــل التشــاركي.
واختــرت العينــة مــن بلــدان كانــت بياناتهــا متاحــة ،بهــدف
الحفــاظ عــى تــوازن إقليمــي مــع األخــذ بعــن االعتبــار
الحــاالت التــي أجــرى فيهــا الزعمــاء تعديــات عــى حــدود
الواليــة لتمديــد تفويضهــم وفقــا ً لتعريــف غينســبورغ
وميلتــون وإلكنــز ( ،)1869 :2011أو ألن البلــد املعنــي قــد
تأثــر بالرتاجــع الديمقراطــي عــى نحــو أعــم ،وفق ـا ً لتعريــف
بريميــو ( .)19-5 :2016ويعــرض الجــدول  1-3القائمــة
الكاملــة لعينــة البلــدان التــي شــهدت تراجع ـاً .ورغــم وجــود
اختالفــات بــن هــذه البلــدان وحــاالت الرتاجــع ،فالعينــة قابلــة
للمقارنــة ألن التحليــل ال يصــب اهتمامــه عــى البلــد أو حالــة
الرتاجــع بحــد ذاتهــا ،بــل عــى التغــر الــذي حــدث ألســباب
تتعلــق بنوعيــة الديمقراطيــة وأبعادهــا الفرعيــة ،وكذلــك
التصــورات عــن الديمقراطيــة.
يقــارن التحليــل عينــة البلــدان بمجموعــة بلــدان مراقبــة
(ذات تنميــة برشيــة مشــابهة وروابــط تاريخيــة) لــم تحــدث
فيهــا حــاالت تراجــع ديمقراطــي ،مــع أن بعضهــا شــهد
نكســات ديمقراطيــة يف تلــك الفــرات (انظــر الجــدول .)2-3
وتوافــق نقطــة البدايــة لتحليــل البيانــات الســنوات التــي


توفــرت بياناتهــا يف مصــادر االســتبيان .وقــد اســتخدمت
الســنوات نفســها يف تحليــل بيانــات مــؤرشات الحالــة العامليــة
للديمقراطيــة واســتبيانات التصــورات لضمــان التجانــس
بينهــا.
يــدل التحليــل عــى أن األبعــاد األربعــة للديمقراطيــة (الحكومــة
التمثيليــة ،والحقــوق األساســية ،ومراقبــة عمــل الحكومــة،
واإلدارة النزيهــة) شــهدت كمعــدل ،ركــودا ً أو انحســارا ً نســبيا ً
يف أعقــاب حــاالت الرتاجــع الديمقراطــي.
ويف املقابــل ،لــم تتعرض ســمة العمــل التشــاركي ،التي قيســت
مــن خــال الســمات الفرعيــة وهــي مشــاركة املجتمــع املدنــي
واإلقبــال عــى االقــراع والديمقراطيــة املبــارشة واالنتخابــات
املحليــة ،لتغــر نســبي كبــر بعــد الرتاجــع الديمقراطــي.
ويشــر ذلــك إىل أن كثــرا ً مــن جوانــب الديمقراطيــة تتدهــور
أثنــاء الرتاجــع الديمقراطــي وبعــده ،ولكــن هــذا ال يجعــل
الســكان يرتاجعــون حتــى يف مواجهــة محــاوالت إســكات
املجتمــع املدنــي (هيومــن رايتــس ووتــش  .)2017كمــا يتضح
أن الديمقراطيــات القــادرة عــى الصمــود تتمكــن مــن مقاومــة
االنتكاســات التــي تغذيهــا حــاالت الرتاجــع الديمقراطــي بمــا
يتصــل بكبــح الفســاد ،إذ يبــدو أن الرتاجــع ،يف املعــدل ،لــم
يخلــف تأثــرا ً كبــرا ً عــى مســتويات الفســاد.
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الجدول 1-3
بلدان وأحداث مختارة لتحليل البيانات

نوع الرتاجع الديمقراطي

فرتة التحليل
(مؤرشات الحالة العاملية
للديمقراطية)

فرتة التحليل
(استبيانات
التصورات)

األرجنتني (أمريكا الالتينية والكاريبي) 1995

الرئيس كارلوس منعم
تجاوز املدة الرئاسية  -تعديل

2015-1995-1975

2016-1996

الربازيل (أمريكا الالتينية والكاريبي) 1998

الرئيس فريناندو هنريك كاردوسو
تجاوز املدة الرئاسية

2015–1998–1975

2015–2000

كولومبيا (أمريكا الالتينية والكاريبي) 2006

الرئيس آلفارو أوريبي فيليز
تجاوز املدة الرئاسية

2015–2006–1975

2015–2007

اإلكوادور (أمريكا الالتينية والكاريبي) 2007

انتخاب الرئيس رافائيل كورييا
وتعديالت دستورية

2015–2007–1975

2015–2008

ليسوتو (أفريقيا)

1994

انقالب

2015–1994–1975

2014–1999

مدغشقر (أفريقيا)

2009

انقالب

2015–2009–1975

2015–2013

ناميبيا (أفريقيا)

2000

الرئيس صمويل نوجوما
تجاوز املدة الرئاسية

2015–2000–1995

2014–2002

النيجر (أفريقيا)

2009

الرئيس مامادو تانجا
تجاوز املدة الرئاسية -
انقالب /حالة طوارئ

2015–2009–1975

2015–2013

باكستان (آسيا واملحيط الهادئ)

1999

انقالب

2015–1999–1975

2012–2001

بريو (أمريكا الالتينية والكاريبي)

1995

الرئيس آلبريتو فوجيموري
تجاوز املدة الرئاسية

2015–1995–1975

2015–1995

تايلند (آسيا واملحيط الهادئ)

2007

انقالب

2015–2007–1975

2013–2007

روسيا (أوروبا)

2012

الرئيس فالديمري بوتني
إعادة تويل املنصب

2015–2012–1991

2011–2006

تركيا (أوروبا)

2002

انتخاب الرئيس رجب طيب أردوغان

2015–2002–1975

2011–2007

أوكرانيا (أوروبا)

2010

2015–2010–1991

2011–2006

2015–2004–1975

2015–2005

البلد (املنطقة)

سنة الرتاجع
الديمقراطي

فنزويال (أمريكا الالتينية والكاريبي) 2004

الرئيس فيكتور يانوكوفيتش يتوىل
مهام منصبه
الرئيس هوغو شافيز
تجاوز املدة الرئاسية  -استبدال

مالحظــات :إن ســنة البدايــة لفــرة 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.
املصادرBermeo, 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 Law :
]حول الرتاجع الديمقراطي] و [حول التهرب من حدود الوالية التنفيذية[ Review, 52 (2011), pp. 1807–69, <https://ssrn.com/abstract=1683594>.
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ومــن النتائــج الثانويــة املثــرة للقلــق للرتاجــع الديمقراطــي
اآلثــار املدمــرة التــي يخلفهــا عــى املعيشــة اليوميــة للنــاس
والتصــورات األمنيــة .وتوضــح البيانــات املدروســة العالقــات
بــن الرتاجــع الديمقراطــي وتدهــور النظــام العــام (ويعــرف
بأنــه مزيــج مــن نــزاع داخــي وأحــداث كبــرة مــن العنــف
الســيايس) .وعموم ـاً ،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 عــى الحريــة.
باإلضافــة إىل ذلــك ،قــد توجــد عالقــة بــن الرتاجــع الديمقراطي
والتنميــة .فبيانــات مــؤرش الحالــة العامليــة للديمقراطيــة تشــر
إىل أن حــاالت الرتاجــع أدت إىل إحبــاط أداء البلــدان يف الحقــوق
االجتماعيــة واملســاواة (وهــي مســتوى تحقــق الرفــاه األســايس
واملســاواة االجتماعيــة والتكافــؤ الســيايس) بمقــدار النصــف
كمعــدل ،مقارنــة بالوضــع قبــل الرتاجــع.

هــل يرتبــط الرتاجــع الديمقراطــي بانحســار التأييــد الشــعبي
للديمقراطيــة؟ هــل يشــر الرتاجــع املعــارص يف عــدد الزعمــاء
املنتخبــن ديمقراطيـا ً إىل قبــول شــعبي بالحكــم املطلــق الناعم،
أي ،هــل ينتخــب املواطنــون الذيــن قلصــوا دعمهــم للقيــم
الديمقراطيــة أشــخاصا ً رجعيــن مــن حيــث الديمقراطيــة؟
ولهــذا الســؤال أهميتــه ،نظــرا ً ألهميــة املواقــف الفرديــة
أيضـاً .ففــي حــن أن العوامــل املتصلــة بالنخبــة وباملؤسســات
قــد تنهــض باالســتقرار الديمقراطــي أو تقــي مــن تراجعــه،
يلعــب املواطنــون دورا ً رئيســياً .فالوقــود الــذي يشــعل العمــل
الجماعــي واملؤســي ضــد تجــاوزات الدولــة ،وهــي الرتاجــع
عــن الديمقراطيــة يف هــذه الحالــة ،يبــدأ مــن املواطنــن.
وتشــر بيانــات مــؤرشات الحالــة العامليــة للديمقراطيــة لــدى
املؤسســة الدوليــة للديمقراطيــة واالنتخابــات إىل تحســن
تصــورات النــاس اإليجابيــة تجــاه الديمقراطيــة بصفتهــا
نظامـا ً للحكــم (بأكثــر مــن  8باملئــة كمعــدل) يف البلــدان التــي
شــهدت تراجعـا ً ديمقراطيـاً ،يف حــن حــدث تراجــع يف معــدل
دعــم الديمقراطيــة يف مجموعــة بلــدان املقارنــة.

الجدول 2-3
بلدان املقارنة
فرتة التحليل

البلد (املنطقة)

فرتة التحليل

(مؤرشات الحالة العاملية للديمقراطية)

(استبيانات التصورات)

بوتسوانا (أفريقيا)

2015–1999

2014–1999

شييل (أمريكا الالتينية والكاريبي)

2015–1995

2015–1995

كوستاريكا (أمريكا الالتينية والكاريبي)

2015–1995

2015–1996

غانا (أفريقيا)

2015–1999

2014–1999

الهند (آسيا واملحيط الهادئ)

2015–1995

2012–1995

رومانيا (أوروبا)

2015–1991

2012–1995

جنوب أفريقيا (أفريقيا)

2015–1999

2014–1999

جمهورية كوريا (آسيا واملحيط الهادئ)

2015–1995

2010–1996

سلوفينيا (أوروبا)

2015–1991

2011–1995

أوروغواي (أمريكا الالتينية والكاريبي)

2015–1995

2015–1995

مالحظــات :بالنســبة لفــرة التحليــل ملــؤرشات الحالــة العامليــة للديمقراطيــة ،أعطيــت ســنة البدايــة نفســها لجميــع البلــدان ضمــن كل منطقــة .وتغطــي هــذه الفــرات كذلــك املــدة كلهــا يف بلــدان العينــة لــكل منطقــة بــدءا ً بحالــة الرتاجــع
األوىل .وبالنســبة لفــرة 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؟’
املصادر:



World Values Survey, ‘Wave 6: 2010-2014’, <http://www.worldvaluessurvey.org/WVSOnline.jsp>; Afrobarometer 2016; Latinobarometer 2016.
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الشكل 1-3

يبــدو أن الرتاجــع الديمقراطــي يجعــل املواطنــن يدركــون أن
الديمقراطيــة هــي نظــام حكــم أفضــل مــن غــره؛ ويف األماكــن
التــي شــهدت معانــاة أقــل يجدهــا النــاس أمــرا ً مســلما بــه.
ويف حــن ال يتســع نطــاق هــذا االســتبيان لتفســرات ســببية،
فــإن النتيجــة الحاســمة بالنســبة لجهــات دعــم الديمقراطيــة
هــي أن الرتاجــع الديمقراطــي ،يف جميــع الحــاالت تقريبــاً،
ال يشــر إىل انحســار يف التأييــد الشــعبي للديمقراطيــة ،بــل
العكــس هــو الصحيــح.

مقاومة الرتاجع الديمقراطي

التغريات يف تصورات الناس اإليجابية تجاه الديمقراطية
10.0%
8.4%
8.0%

6.0%

4.0%

اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻤﻟﺌﻮﻳﺔ ﻟﻠﺘﻐﺮﻴ

لعبــت املحاكــم دورا ً حاســما ً يف الحــد مــن محــاوالت الســلطات
التنفيذيــة توســيع صالحياتهــا عــر التالعــب بالدســتور .وعــى
2.0%
ســبيل املثــال ،مــع أن أنصــار الرئيــس الكولومبــي آلفــارو
أوريبــي نجحــوا يف تغيــر الدســتور يف عــام  2005ليســمح لــه
0.0%
بالرتشــح لواليــة ثانيــة عــى التــوايل ،فــإن املحكمــة الدســتورية
أوقفــت مســعاه لتغيــر الدســتور مجــددا ً يف عــام  2010مــن
-2.0%
أجــل الرتشــح لواليــة ثالثــة.
-2.5%
تســتطيع الربملانــات أيض ـا ً أن الحــد مــن محــاوالت التوســيع
-4.0%
املفــرط للصالحيــات التنفيذيــة (فيــش  .)2006ففــي عــام
ﻋﺎﻤﻟﻴﺎ ً
 ،2001ســحب مــروع قانــون يف زامبيــا لتمديــد فــرة الواليــة
نظــرا ً الحتمــاالت رفضــه يف الربملــان .وقــد حــدث األمــر نفســه
ﺑﻠﺪان اﻟﻌﻴﻨﺔ
ﺑﻠﺪان اﻤﻟﻘﺎرﻧﺔ
يف مــاوي يف عــام  ،2002حــن أخفــق مــروع قانــون يف
الحصــول عــى تأييــد كاف مــن الربملــان؛ وكان قــد جــرى أمــر
مماثــل يف نيجرييــا عــام ( 2006زامفــر .)5 :2016
مالحظــة :يجمــع هــذا القيــاس النتائــج مــن اســتبيانات املصــدر عــن ســؤاليها ‘هــل الديمقراطيــة هــي نظــام
الحكــم الــذي تفضلــه؟’ و ‘هــل تــرى أن إقامــة نظــام ســيايس ديمقراطــي أمــر جيــد؟’ ومــع أن هــذه القياســات
وتعــد وســائل اإلعــام عامــاً محفــزا ً هامــا ً أيضــا ً يف الحــد
تحمــل بعــض التحيــزات املتأصلــة والقيــود (انظــر شــفريتهايم  ،)2017فقــد تــم التخفيــف منهــا ليــس عــن طريــق
مــن الرتاجــع الديمقراطــي أو التصــدي لــه .ففــي بــرو
املقارنــة بنتائــج معينــة يف البلــدان املختــارة وإنمــا بدراســة التغــر يف هــذه التصــورات يف كل بلــد قبــل حــاالت
الرتاجــع وبعدهــا مقابــل التغــر يف مجموعــة بلــدان املقارنــة .ويعــرض الجــدوالن  1-3و 2-3بيانــات تفصيليــة
إبــان عهــد الرئيــس آلبريتــو فوجيمــوري ،أدى تــداول مقطــع
ملجموعــة بلــدان العينــة ومجموعــة بلــدان املقارنــة ،إىل جانــب ســنة البدايــة يف التحليــل لــكل منهمــا .ويف الشــكل
 ،1-3يشــر الرشيــط األزرق إىل نســبة التغــر يف بلــدان العينــة قبــل األحــداث ،فيمــا يشــر الرشيــط االحمــر إىل
فيديــو ملستشــاره وهــو يرشــو أحــد نــواب الربملــان إىل ســقوط
نســبة التغــر املئويــة يف بلــدان املقارنــة بعــد األحــداث .ويعــرض الجانــب الســفيل مــن املقيــاس النســب الســالبة
(الرتاجــع) ،والجانــب العلــوي النســب املوجبــة (املكاســب) .ويشــر ارتفــاع الرشيطــن إىل نســب التغــر بــن ســنوات
الرئيــس .ويف اليــوم الــذي بــث فيــه الرشيــط ،دعــا الرئيــس
األحــداث وعــام .2015
إىل انتخابــات ،وأعلــن أنــه لــن يرتشــح مجــددا ً (ال ريبوبليــكا
املصادر :املسح العاملي للقيم 2016؛ أفروباروميرت 2016؛ التينوباروميرت .2016
 .)2016وعــى نحــو مماثــل ،تتميــز وســائل التواصــل
االجتماعــي بالقــدرة عــى تمكــن الناشــطني واملحتجــن مــن
اإلعــراب عــن اســتيائهم مــن املشــهد الديمقراطــي املتــآكل ومنظمــة الــدول األمريكيــة ،إىل جانــب املنظمــات دون اإلقليميــة
كاملجموعــة االقتصاديــة لــدول غــرب أفريقيــا ،آليــات لفــرض
بصــورة متزايــدة.
يعتــر املرتــدون املعــارصون عــن الديمقراطيــة ،قياســا ً عقوبــات عــى الــدول األعضــاء النتهاكهــا القيــم املشــركة التــي
بأســافهم ،أقــل ميـاً إللغــاء األحــزاب السياســية ،ممــا يــرك تعــزز الديمقراطيــة الدســتورية وســيادة القانــون ،التــي قــد
مجــاال ً لالعــراض عــى األفــكار ومقاومــة تضخيــم الســلطة تصطــدم بهــا أعمــال الرتاجــع الديمقراطــي املعــارص .وبهــذه
التنفيذيــة .ويحظــى املواطنــون بفرصــة أفضــل لتعبئــة الطريقــة تحظــى قــدرة الديمقراطيــة عــى الصمود باملســاندة،
املمانعــة الشــعبية حيــث يتــاح للنخــب للتنافــس فيمــا بينهــا ليــس لكــون الصمــود ميــزة متأصلــة يف الحكــم الديمقراطــي،
بــل ألنــه قيمــة عامليــة مشــركة مهمــة.
(براونــي .)2007
لقــد ســعت املنظمــات اإلقليميــة إىل الــذود عــن الديمقراطيــة.
وهيــأ بعضهــا أدوات كانــت مصممــة أساســا ً للتعامــل مــع
االنقالبــات التقليديــة ملواجهــة التهديــدات التــي تواجههــا
الديمقراطيــة الدســتورية مــن داخلهــا (تشــودري وبيســاريا
 .)2014ويضــع االتحــاد األوروبــي واالتحــاد األفريقــي
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الف�صل 3

ا�ستك�شاف �صمود الدميقراطية

التهديدات الداخلية :قدرة الدميقراطية على ال�صمود يف مواجهة االنتكا�س

توصيات ملواجهة الرتاجع ومقاومته
جهات دعم الديمقراطية

•تجنــب الخلــط بــن الرتاجــع الديمقراطــي واالنخفــاض يف
تأييــد الديمقراطيــة ،والحفــاظ عــى دعــم املجتمــع الــدويل
للبلــدان املهــددة بخطــر الرتاجــع الديمقراطــي أو التــي
بــدأ فيهــا.
•التطلــع إىل مــا بعــد التحــوالت الديمقراطيــة والرتكيــز
عــى توطيــد الديمقراطيــة ،وكذلــك عــى قصــص النجــاح
الديمقراطــي عــن طريــق الوقايــة واالســتدامة واملنهجيــات
طويلــة األمــد.

األحزاب السياسية املعارضة ومؤسسات
املجتمع املدني

•التنظيــم والتعبئــة الرسيعــة عنــد ظهــور بــوادر تقليــص
الحيــز املدنــي.

•إيجــاد طــرق توعيــة تــرح للجمهــور التغــرات الفنيــة
يف عمــل نظــام الحكــم .واالنتبــاه بشــكل خــاص إىل آليــات
التعيــن يف املحاكــم والتغــرات الطارئــة عــى الترشيــع
االنتخابــي.
•الحفــاظ عــى التنظيــم والســعي إىل التحــاور مــع
العنــارص املعتدلــة يف الســلطة الحاكمــة يف فــرة الرتاجــع
الديمقراطــي.



صناع السياسات

•صــون أوجــه الحمايــة الدســتورية لألقليــات السياســية
واملعارضــة ،إىل جانــب اآلليــات األكثــر تقليديــة يف الفصــل
بــن فــروع الحكــم ومؤسســات املحاســبة املســتقلة.
•االســتثمار يف بنــاء هيئــة مهنيــة ومســتقلة لــإدارة
االنتخابيــة تتحــى بالكفــاءة وتكــون لهــا والية قويــة إلدارة
انتخابــات تمتــاز بالشــفافية وتكتســب ثقــة الشــعب.

املنظمات اإلقليمية

•االســتفادة مــن النظــم القائمــة للعقوبــات يف وضــع
أنظمــة رصــد رســمية مصاحبــة لهــا عــى صعيــد النقــل
غــر الدســتوري للســلطة ،عــن طريــق الرصــد املنتظــم
للحكــم الدســتوري وعمليــات نقــل الســلطة وزيــادة
تبــادل املعلومــات.
•االستثمار يف الرصد املنتظم للحكم الدستوري.
•رعايــة الحــوار بــن املناطــق يف الــدول األعضــاء حــول
املمارســات الســليمة يف صــون الديمقراطيــة الدســتورية.

الف�صل 4

الطبيعة املتغرية للأحزاب ال�سيا�سية والتمثيل ال�سيا�سي

امل�ؤ�س�سة الدولية للدميقراطية واالنتخابات

الفصل  .4الطبيعة املتغرية
لألحزاب السياسية والتمثيل
السيايس
يــرزح التمثيــل الســيايس التقليــدي تحــت ضغــط متزايــد؛ ففــي ســائر القــارات يــويل النــاس ثقــة قليلــة باألحــزاب السياســية.
وقــد شــهدت الواليــات املتحــدة وبلــدان أوروبيــة كثــرة انتخابــات واســتفتاءات عــادت بنتائــج غــر متوقعــة تمخضــت عــن زلزال
ســيايس بــن النخــب التقليديــة .ويف حــن ال تــزال األحــزاب السياســية تشــكل الوســط املركــزي للتمثيــل الديمقراطــي ،ال بــد
لألحــزاب السياســية القديمــة والجديــدة مــن تعديــل طريقــة عملهــا لتتمكــن مــن اســتعادة ثقــة ناخبيهــا.

يمكــن لألحــزاب السياســية واألجهــزة الحزبيــة أن تظــل هيئــات فــوق وطنيــة قــرارات الحكومــات الوطنيــة مثــل
مواكبــة للتغــرات بتكييــف وابتــداع دورهــا ووظيفتهــا يف اليونــان عنــد االختــاف .وقــد اتخــذ التكنوقــراط وموظفــو
املجتمــع .وتحقــق األحــزاب القــادرة عــى الصمــود توازنــا ً الخدمــة املدنيــة كثــرا ً مــن هــذه القــرارات .فبمنــح مســؤولني
حــذرا ً بمنــح املواطنــن دورا ً مركزيــا ً يف عملياتهــا الداخليــة غــر منتخبــن بعــض الصالحيــات ،انتقلــت سياســة اتخــاذ
وجعلهــم الهــدف يف إجــراءات سياســاتها .وتتعامــل األحــزاب القــرار بشــأن املســائل املاليــة إىل خــارج متنــاول املحاســبة
القــادرة عــى الصمــود مــع األزمــات املعقــدة والتحديــات التــي الديمقراطيــة الوطنيــة .ونتيجــة لذلــك ،يتهــم السياســيني
تواجــه السياســات باتخــاذ رؤى سياســية مرتابطة ،يتــوىل نقلها حــول العالــم بأنهــم ‘بعيــدون عــن ضبــط السياســات’
قــادة حاســمون واســراتيجيون يمكــن انتخابهــم .وتســاعد (ليتــرم وفــان ديــر ســتاك  )2016لعــدم قدرتهــم عــى التأثري
األحــزاب السياســية عــى زيــادة ثقــة الجمهــور يف املؤسســات يف السياســات بقــدر مــا يرغــب فيــه ناخبوهــم ،ولعــدم قدرتهم
الديمقراطيــة باتخاذهــا إجــراءات شــاملة ،وتجديــد قيادتهــا عــى تلبيــة مطالــب الناخبــن خــارج نطــاق نفوذهــم.
(وخصوص ـا ً باختيــار النســاء والشــباب) وتطبيــق منهجيــات
جديــدة يف إرشاك املواطنــن.
تحدي بناء الثقة والشمول
يتوقــع املواطنــون أن تبــذل حكوماتهــم جهــودا ً أكــر لتحقيــق
تحدي النتائج :األزمات ومراقبة السياسات
نتائــج أفضــل ،ويضعــون مــع ذلك ثقــة أقــل يف قــدرة ممثليهم
منــذ ظهــور األزمــة املاليــة العامليــة يف عامــي  ،2008-2007عــى معالجــة املســائل امللحــة القائمــة .وقــد أتاحــت الوســائل
جاهــدت كل مــن املوجــة الثالثــة والديمقراطيــات الراســخة التقنيــة املتقدمــة للجمهــور قــدرا ً أكــر مــن املعلومــات ملراقبــة
لتوفــر حلــول وسياســات واضحــة لتقليــص مشــاكل كثــرة أقــوال السياســيني وأفعالهــم بمــا جعلهــم عرضــة أكثــر
دوليــة يف طبيعتهــا ولكنهــا تتحــدى الوضــع الراهــن .ومثلمــا لفضائــح الفســاد ،وأتــاح تعزيــز النزاهــة والشــفافية .ويتفاقــم
أســهمت األزمــات املاليــة يف أمريــكا الالتينيــة والكاريبــي انعــدام ثقــة املواطنــن باألحــزاب مــع إقصاء النســاء والشــباب
وآســيا واملحيــط الهــادئ يف تنشــيط العمــل الســيايس واألنظمــة عــن مواقــع اتخــاذ القــرار والتسلســل الهرمــي الحزبــي.
الحزبيــة يف تســعينيات القــرن العرشيــن ،تعمــل األزمــة املاليــة
حاليــا ً عــى فــرض ضغــط مشــابه عــى األحــزاب األوروبيــة
حتــى تتكيــف مــع األزمــة وتتغــر .ويف حــن أدى ارتفــاع انحسار الثقة باألحزاب
الديــون يف أوروبــا إىل زيــادة الضغــط عــى اقتصــادات منطقــة تشــر مجموعــة واســعة مــن املقاييــس االجتماعيــة يف العالــم
اليــورو ،اضطــرت الحكومــات ملعالجــة ارتفــاع تدفــق الالجئني إىل أن األحــزاب السياســية تحظــى بأدنــى مســتوى مــن
واملهاجريــن ،وكذلــك التهديــدات األمنيــة .وظهــر توافــق دويل يف الثقــة بــن مؤسســات املجتمــع .ويبــن الشــكل  1-4أن
اآلراء حــول طريقــة مواجهــة األزمــة املاليــة العامليــة ،وأبطلــت مســتوى الثقــة باألحــزاب السياســية يف جميــع املناطــق حتــى
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الشكل 1-4
نســبة املواطنــن الذيــن يولــون األحــزاب السياســية ثقــة
‘كبــرة للغايــة’ أو ‘قــدرا ً ال بــأس بــه’ قياس ـا ً باملؤسســات
األخــرى
60%
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2010-2014

أوروﺑﺎ
أﻣﺮﻳﻜﺎ اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ

2005-2009

1999-2004

آﺳﻴﺎ واﻤﻟﺤﻴﻂ اﻟﻬﺎدئ
اﻟﴩق اﻷوﺳﻂ وإﻳﺮان

1994-1998

أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ
أﻣﺮﻳﻜﺎ اﻟﻼﺗﻴﻨﻴﺔ واﻟﻜﺎرﻳﺒﻲ

مالحظــة :تعتمــد جميــع األرقــام التــي تظهــر املعــدالت اإلقليميــة لبيانــات املســح العاملــي للقيــم عــى كل بلــدان
العينــة التــي تمثــل موجــة معينــة .وبالتــايل ،تســتند الفــرة  1998-1994إىل نتائــج  52بلــداً ،والفــرة 2004-1999
إىل  37بلــداً ،والفــرة  2009-2005إىل  57بلــداً ،والفــرة  2014-2010إىل  58بلــداً.
املصدر :موجات املسح العاملي للقيم  ،6-1للفرتة .2014-1994

عــام  2014عــى األقــل ،باســتثناء منطقــة آســيا واملحيــط
الهــادئ ومنطقــة أوروبــا ،قــد شــهد ركــودا ً أو انحســارا ً منــذ
عــام  .1994ومــع أن املســتوى األســايس للثقــة باألحــزاب
السياســية يف منطقــة آســيا واملحيــط الهــادئ يســجل معــدال ً
أعــى مــن املناطــق األخــرى ،فقــد كانــت الثقــة باألحــزاب
هنــاك أدنــى منهــا قياســا ً بمؤسســات أخــرى .ويبــدو أن
اســتبيانات أحــدث أجرتهــا مؤسســة ‘التينوباروميــر’ تؤكــد
مســتوى الثقــة املتدنــي قديــم العهــد يف أمريــكا الالتينيــة ،إذ
أعلــن  20باملئــة يف عــام  1995و 16باملئــة يف  2016أن ثقتهــم
باألحــزاب السياســية مرتفعــة أو أنهــم يولونهــا بعــض الثقــة
(التينوباروميــرو .)2016
تتــآكل الثقــة باألحــزاب مــع ظهــور الخطــاب املعــادي
للمؤسســة ،حينمــا يكــون هنــاك دليــل عــى الفســاد ،وإخفــاق
يف تقديــم الخدمــات ،أو انعــدام احتــواء مطالــب املواطنــن أو
معالجتهــا .ويعكــس مســتوى الثقــة كذلــك طريقــة التفكــر
الناقــدة األكثــر تطــورا ً عنــد املواطنــن ،وتمثــل بذلــك حافــزا ً
إيجابيــا ً لإلصــاح.

يفقــد السياســيون ثقــة املواطنــن حــن يقطعــون وعــودا ً
كبــرة يف حمالتهــم أو يدلــون بترصيحــات ‘خاليــة مــن
الحقائــق’ تحيكهــا وســائل اإلعــام املنحــازة يف املناظــرات
العامــة االســتقطابية .وقــد وقــع ذلــك يف أمريــكا الالتينيــة
والكاريبــي يف ثمانينيــات وتســعينيات القــرن العرشيــن والعقــد
األول مــن القــرن الحــادي والعرشيــن ،ويف اســتفتاء ‘بريكــزت’
يف عــام  2016يف اململكــة املتحــدة ،ويف الحمــات االنتخابيــة
الرئاســية يف الواليــات املتحــدة عــام  .2016وقــد جــرى
التشــكيك بصحــة الفرضيــة الديمقراطيــة التــي تقــول بقــدرة
املواطنــن عــى اتخــاذ خيــارات مســتنرية يف عــر ‘سياســات
تجــاوز الحقائــق’ (دايفيــز 2016؛ هوكستشــايلد وإينشــتاين
2015؛ االيكونومســت  .)2016ويمكــن ربــط انحســار الثقــة
بالفســاد أيضــاً.
تهميش النساء والشباب
تقــوم الديمقراطيــة الســليمة القــادرة عــى الصمــود عــى
شــمول الجميــع ،وتتمتــع فيهــا األحزاب السياســية واملؤسســات
التمثيليــة بموقــع رئيــي لحمايــة هــذا الشــمول .بيــد أن
األحــزاب تواجــه صعوبــة يف تطبيقــه ،الســيما يف ظــل اإلقصــاء
الواســع للنســاء والشــباب عــن املؤسســات التمثيليــة .ومــع
أن التمثيــل النســائي قــد ارتفــع بمــا يزيــد عــن الضعــف يف
املجالــس الترشيعيــة يف األعــوام الـــ  22املاضيــة ،مــن  11باملئة
عــام  1995إىل  22باملئــة عــام  ،2015وإىل  23.4باملئــة عــام
( 2017االتحــاد الربملانــي الــدويل  2015و ،)2017إال أن التقدم
بهــذه الوتــرة يســتلزم  40عامـا ً أخــرى حتــى تتســاوى أعــداد
النســاء والرجــال يف املجالــس الترشيعيــة.
أمــا األجيــال الشــابة ،فهــي ناقصــة التمثيــل يف العضويــة
الحزبيــة والقيــادة والهيئــات الترشيعيــة .وتهميشــهم يف العمــل
الســيايس الحزبــي التقليــدي (وتقليــل الثقــة بهــم) يبعــث عــى
القلــق بوجــه خــاص ،ألن نجــاح أو فشــل النمــاذج التمثيليــة
املســتقبلية مرهــون بهــم .وشــهدت العضويــة الحزبيــة
ارتفاع ـا ً متواضع ـاً ،ولكنــه مهــم يف أملانيــا وهولنــدا واململكــة
املتحــدة يف  ،2017-2016وخصوصــا ً بــن الشــباب .ويظهــر
مســح أجــراه االتحــاد الربملانــي الــدويل يف  2015-2014عــى
 126برملان ـا ً مســتويات غــر مفاجئــة مــن التمثيــل الشــبابي
يف املجالــس الترشيعيــة :فســن األهليــة القانونيــة يف  65باملئــة
مــن املجالــس الترشيعيــة أعــى مــن الســن األدنــى للتصويــت
(االتحــاد الربملانــي الــدويل  .)2016وهنــاك مجلــس واحــد
تقريبــا ً بــن كل ثالثــة مجالــس أحاديــة أو مجالــس نــواب
و 80باملئــة مــن مجالــس الشــيوخ ال تضــم أعضــاء دون ســن
 30عامــاً.
التحدي املاثل يف األحزاب الجديدة والشعبوية
عندمــا تعتــر األحــزاب ضعيفــة القــدرة عــى مراقبــة
السياســات وتفتقــر إىل الثقــة ،وتخفــق النظــم الحزبيــة يف
تمثيــل مختلــف فئــات املجتمــع تمثي ـاً مالئم ـاً ،فــإن التأييــد
االنتخابــي ســيميل نحــو أحــزاب جديــدة وزعمــاء جــدد .وقــد
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شــهدت ديمقراطيــات املوجــة الثالثــة والعريقــة ظهــور مــن
يتحــدى املؤسســة الحزبيــة إنتخابي ـا ً يف ســائر أنحــاء أفريقيــا
وأمريــكا الالتينيــة والكاريبــي وأمريــكا الشــمالية ورشق
وجنــوب رشق آســيا عــى حــد ســواء .وغالبـا ً مــا نجــح هــؤالء
يف التعبــر عــن املظالــم االقتصاديــة أو االجتماعيــة أو الثقافيــة
الواقعيــة أو املدركــة.
ليســت الشــعبوية حالــة جديــدة وال تقتــر عــى األنظمــة
الديمقراطيــة .ففــي أمريــكا الجنوبيــة ،اســتخدم الرئيــس
إيفــو مورالــس ،إىل جانــب الرؤســاء الســابقني هوغــو تشــافيز
وآلبريتــو فوجيمــوري والرئيســن كريشــنر ،تكتيكات شــعبوية؛
بينمــا يف الفلبــن ،كســب الرئيــس رودريغــو دوتريتــي التأييــد
يف االنتخابــات الرئيســية عــام  2016بإلقــاء اللــوم عــن حــال
البــاد عــى قيــادة األحــزاب السياســية الرئيســية .وشــكلت
عنــارص الشــعبوية أيضــا ً جــزءا ً ال يتجــزأ مــن العمــل
الســيايس يف أفريقيــا ،عــى الرغــم مــن تغريهــا يف الشــكل
والرتكيــب عــى الــدوام .وكانــت بلــدان القــارة بمعظمهــا قــد
اعتمــدت ،يف تســعينيات القــرن العرشيــن ،تعدديــة سياســية
تميــزت بظهــور التعبئــة الشــعبوية مــن قبــل الجهــات
الفاعلــة السياســية الســاعية إىل تأمــن موقــع لهــا يف وجــه
منافســن أشــد رســوخاً .وقــد ترافقــت تعبئــة الهويــات
العرقيــة اإلقليميــة والدينيــة مــع طــرح مواقــف شــعبوية يف
العمــل الســيايس بشــأن قضايــا كإعــادة التوزيــع والحقــوق
االجتماعيــة االقتصاديــة والعدالــة .واتســمت التغــرات يف
أوروبــا الغربيــة والواليــات املتحــدة بثــاث مزايــا‘ :مناهضــة
املؤسســة’ ،و‘االســتبدادية’ ،و‘النزعــة الوطنيــة’ (إنغلهــارت
ونوريــس .)5 :2016
لقــد شــهدت أوروبــا صعــودا ً يف الحــركات واألحــزاب
الشــعبوية منــذ ســبعينيات القــرن العرشيــن .وحقــق بعضهــا
نمــوا ً رسيعــاً ،كالجبهــة الوطنيــة يف فرنســا ،وتحالــف
اليســار الراديــكايل ‘ســريزا’ (Synaspismós Rizospastikís
 )Aristerás, Syrizaيف اليونــان .وارتفعــت حصــة الجبهــة
الوطنيــة مــن األصــوات مــن  10.4باملئــة عــام  2007إىل 21.3
باملئــة يف الجولــة األوىل مــن االنتخابــات الرئاســية الفرنســية
عــام ( 2017وزارة الداخليــة غــر مــؤرخ) .وعــى نحــو مماثل،
ارتفعــت حصــة حــزب ســريزا مــن  4.6باملئــة يف االنتخابــات
الربملانيــة لعــام  2009إىل  16.8باملئــة يف عــام  ،2012و35.6
باملئــة عــام ( 2015وزارة الداخليــة اليونانيــة  .)2015وبحلــول
عــام  ،2016دخلــت األحــزاب الشــعبوية بتحالفــات يف  11بلــدا ً
أوروبيــا ً (إنغلهــارت ونوريــس  .)2016وأظهــرت عــى نحــو
أهــم أن إعــادة تشــكيل العمــل الســيايس لــم يتطلــب الفــوز
بمقاعــد برملانيــة.
يف أمريــكا الالتينيــة والكاريبــي ،صعــدت موجــة مــن األحــزاب
الجديــدة والقــادة الجــدد منــذ أوائــل تســعينيات القــرن
العرشيــن اســتجابة لإلحبــاط الشــعبي مــن الفســاد وســوء
إدارة االقتصــاد واألزمــات االقتصاديــة التــي تلتهــا ،ممــا زاد
مــن حــدة الفقــر وعــدم املســاواة يف توزيــع الثــروة يف بلدانهــا.
وواجهــت الحكومــات يف تعاملهــا مــع تلــك األزمــات صعوبــة


احلـالة العــاملية للدميقراطية 2017

ا�ستك�شاف �صمود الدميقراطية

العمــل بحــس مــن املســؤولية وقابليــة االســتجابة ،ولكنهــا
غالب ـا ً مــا كانــت تعالــج مشــكلة واحــدة فقــط عــى حســاب
البقيــة (إمــا التقشــف الرصيــح أو اإلنفــاق الســخي) ،أو ال
تعالــج أي منهمــا .وقــد مهــد إخفاقهــا الطريــق أمــام صعــود
األحــزاب الجديــدة والزعمــاء الجــدد ممــا دفــع إىل انهيــار
النظــام الحزبــي يف بعــض البلــدان مثــل بوليفيــا واإلكــوادور
وبــرو وفنزويــا .وحفــزت إحباطــات مماثلــة عــى تجديــد
املشــهد الحزبــي الســيايس يف أنظمــة حزبيــة أكثــر اســتقرارا ً
كمــا حــدث يف كولومبيــا واملكســيك ،ويف شــييل مؤخــراً.
تشــكل الحــركات السياســية الخارجــة مــن فــورة احتجاجــات
املواطنــن مــع خطــاب مناهــض للمؤسســة ظاهــرة صاعــدة
أخــرى ،غالبـا ً مــا تحولــت طــوال األعــوام العــرة املاضيــة إىل
كيانــات سياســية عندمــا اقتضــت أهدافهــا السياســية التحكــم
بالســلطة الترشيعيــة.
ومــع أن بعــض هــذه التشــكيالت الحديثــة تعمــل إىل حــد
كبــر بأســلوب األحــزاب التقليديــة نفســه (وتواجــه التحديــات
نفســها) ،فإنهــا تبــدو أكثــر ابتــكاراً .فهــي تعمــل مث ـاً عــى
طمــس الفــروق بــن األعضــاء وغــر األعضــاء ،وتخفــف رشوط
العضويــة (املاليــة مثــا) .وتعتمــد هــذه الحــركات السياســية
الجديــدة (وكثــر منهــا يتحــاىش مصطلــح ‘حــزب’) عــى
اإلرشاك املبــارش للمواطنــن ،عــر وســائل التواصــل االجتماعــي
واألدوات الرقميــة األخــرى مثــاً ،أكثــر مــن اعتمادهــا عــى
إقامــة تجمعــات حزبيــة تقليديــة .وتتصــف بفعاليتهــا يف
حشــد املواطنــن وبمكافــأة أعضائهــا ممــن يظهــرون إدراكا ً
قويــا ً ملعنــى التمثيــل الســيايس (ســروكس .)2015
تحديات إرشاك املواطنني
يعكــس حجــم العضويــة الحزبيــة طريقــة تفاعــل املواطنــن
مــع العمــل الســيايس الحزبــي التقليــدي .وإجمــاالً ،انخفضــت
عضويــة األحــزاب انخفاض ـا ً ثابت ـا ً منــذ عــام  1994يف آســيا
واملحيــط الهــادئ ،وأوروبــا ،وأمريــكا الالتينيــة والكاريبــي،
ويف أفريقيــا منــذ عــام  .2005أمــا يف الــرق األوســط وإيــران،
وكذلــك يف أمريــكا الشــمالية ،فيبــدو أنهــا آخــذة يف الصعــود
(املســح العاملــي للقيــم ،املوجــات .)2014-1994 ،6-1
ومــع ذلــك لــم تفقــد جميــع األحــزاب أعضــاء ،بــل أفلــح
بعضهــا يف جــذب أعضــاء جــدد .فقــد ارتفعــت عضويــة الحزب
املحافــظ وحــزب العمــال وحــزب الديمقراطيــن األحــرار يف
اململكــة املتحــدة مــن  0.8باملئــة مــن جمهــور الناخبــن عــام
 2013إىل  1.6باملئــة عــام ( 2016كــن وأبوســتولوفا .)2017
وفتــح الحزبــان التقليديــان يف فرنســا إمكانيــة الرتشــيح لجميع
املنارصيــن ،بعــد أن كانــت لألعضــاء فقــط .وفتــح الحــزب
االشــراكي أوال ً انتخاباتــه الحزبيــة التمهيديــة أمــام غــر
األعضــاء عــام 2011؛ واتخــذ الحــزب الجمهــوري الفرنــي
تلــك الخطــوة خــال انتخاباتــه التمهيديــة عــام  .2016ولــدى
حــزب الرئيــس الفرنــي إيمانويــل ماكــرون ‘الجمهوريــة إىل
األمــام!’ موالــن عوض ـا ً عــن األعضــاء.
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تعمــل األحــزاب السياســية املجــدِّدة عــى تحديــث هياكلهــا
الداخليــة الثقافيــة وامليدانيــة لتواكــب االرتفــاع يف عجلــة
التفاعــات وصنــع القــرار يف الشــارع وعــى شــبكة اإلنرتنــت.
وتتيــح التقنيــات الرقميــة للمواطنــن 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
وقراراتهــم مكشــوفة أكثــر أمــام الجمهــور العــام ،ويمكــن
التأثــر عليهــم بصــورة مبــارشة أكثــر.
غــر أن التحــول الرقمــي يشــكل فرص ـا ً وتهديــدات ملشــاركة
املواطنــن وتمثيلهــم .فاملســتبعدين مــن التمثيــل التقليــدي
بســبب صغــر ســنهم أو إعاقتهــم أو جنســهم أو انتمائهــم إىل
أقليــة قــادرون عــى االســتفادة مــن هــذه الطــرق الجديــدة
يف املشــاركة املفيــدة وممارســة التأثــر مــن خــارج الهيــاكل
الحزبيــة التقليديــة .أمــا املواطنــن األقــل اتصــاال ً باإلمكانــات
الرقميــة ،ككبــار الســن والفقــراء أو األفــراد األقــل تعليمــاً،
فقــد يشــعرون باإلقصــاء (وضعــف التمثيــل) يف األحــزاب التــي
تشــارك بصــورة متزايــدة يف صنــع القــرار عــر التواصــل
اإللكرتونــي .وبســبب إمكانيــة التالعــب باملشــاركة عــر
اإلنرتنــت ،ال بــد لألحــزاب مــن تبنــي أشــكال أخالقيــة تضبــط
هــذه املشــاركة ،وتحافــظ عــى التواصــل خــارج اإلنرتنــت.
صنع القرار التداويل
بحســب بوابــة األحــزاب الرقميــة التابعــة للمؤسســة الدوليــة
للديمقراطيــة واالنتخابــات ،تعتمــد األحــزاب السياســية يف
الديمقراطيــات الراســخة والناشــئة تقنيــات جديــدة يف الوصول
إىل أعضائهــا وغــر أعضائهــا للمســاعدة يف تــويل املهــام
الحزبيــة التقليديــة كمهــام صياغــة السياســة والتصويــت
وجمــع التربعــات اإللكرتونيــة (املؤسســة الدوليــة للديمقراطيــة
واالنتخابــات ،غــر مــؤرخ) .وتســمح بعــض الربمجيــات
املخصصــة للتطبيقــات الديمقراطيــة ،مثــل ‘آغــورا فوتنــغ’
( )Agora Votingأو ‘ديموكــريس أو أس’ (،)DemocracyOS
لفئــات واســعة مــن املواطنــن بجدولــة مقرتحــات ومناقشــتها
والتصويــت عليهــا إلكرتونيــاً.
وهنــاك مــع ذلــك مخاطــر كبــرة ينطــوي عليهــا اســتخدام
األحــزاب السياســية لتكنولوجيــا االتصــاالت .ويف االنتخابــات
الرئاســية للواليــات املتحــدة عــام  2016والفرنســية عــام
 ،2017اخرتقــت حســابات الربيــد اإللكرتونــي لكبــار
السياســيني ورسب محتواهــا إىل اإلعــام .وبمــا أن األمــن
اإللكرتونــي لألحــزاب السياســية واملرشــحني غالبــا ً مــا يقــع
خــارج تفويــض الهيئــات االنتخابيــة ،تعــد هــذه العوامــل
الحلقــة األضعــف يف صــون االنتخابــات مــن االخــراق .ثاني ـاً،
تســتخدم وســائل التواصــل االجتماعــي واإلعالمــي بصــورة
متزايــدة يف التضليــل اإلعالمــي .ففــي عــام  ،2016تأثــرت
االنتخابــات الرئاســية يف الواليــات املتحــدة واســتفتاء ‘بريكــزت’
يف اململكــة املتحــدة بالتضليــل اإلعالمــي الناشــئ عــن األحــزاب
السياســية ومرشــحيها ،أو املدعــوم منهــا.
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وعــى األحــزاب السياســية اإلفــادة مــن التكنولوجيــا لتســهيل
وظيفتهــا القائمــة ،وليــس الســتبدال النقاشــات املوضوعيــة
والتفاعــل املبــارش .وعليهــا أن تبــدي اهتمامــا ً مماثــاً
بابتــكارات تحفــز إرشاك املواطنــن لتفــادي اتســاع الفجــوة
الرقميــة.
أدوات الديمقراطية املبارشة
يف اآلونــة األخــرة عمــد بعــض القــادة إىل إحالــة بعــض
القــرارات إىل املواطنــن .فقــد ُســجل ارتفــاع طفيــف يف
االســتخدام العاملــي ألدوات الديمقراطيــة املبــارشة منــذ عــام
( 1975مــؤرشات الحالــة العامليــة للديمقراطيــة :2017
 .)3-5وبــن عامــي  2015و 2017لجــأت دول متنوعــة،
مثــل كولومبيــا وكــوت دوفــوار وهنغاريــا وإيطاليــا وهولنــدا
والســودان وســويرسا واململكــة املتحــدة وطاجيكســتان وتركيــا
وفنزويــا وزامبيــا ،إىل طــرح بعــض قراراتهــا عــى االســتفتاء.
وكانــت أســئلة االســتفتاءات تتنــاول مجموعــة مــن القضايــا
كاإلصــاح املــايل واالســتقالل والعضويــة يف االتحــاد األوروبــي
(أو أحــد جوانــب الدمــج) ،والتجــارة الدوليــة والهجــرة
والرضائــب والحقــوق املدنيــة والسياســية ومعاهــدات الســام
واإلصــاح الســيايس واالنتخابــي.
قــد تــؤدي االســتفتاءات إىل خيبــة أمــل بــن املواطنــن.
فغالبــا ً مــا يــدرج كثــر مــن أدوات الديمقراطيــة املبــارشة
معــا ً تحــت املصطلــح العــام ‘اســتفتاء’ .أمــا مــن الناحيــة
العمليــة ،فليــس بعضهــا ســوى مبــادرات للمواطنــن،
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 عــى طريقــة تفســر السياســيني
لنتائــج االســتفتاء وااللتــزام بهــا .وتســتدعي الحاجــة العامــة
تعزيــز فهــم الجمهــور بالتفويــض الدقيــق لالســتفتاء لتفــادي
أي خيبــة أمــل يف نتائجــه .وهنــاك اســتفتاءات كثــرة تخــرج
كذلــك بنتائــج غــر مقصــودة .ففــي عــام  ،2016ربــط رئيســا
الــوزراء يف اململكــة املتحــدة وإيطاليــا مســتقبلهما الســيايس
مبــارشة باالســتفتاء حــول قضايــا أخــرى .وأخــراً ،يمكــن
للسياســيني املنتخبــن االســتفادة مــن االســتفتاءات اســراتيجيا ً
لتوســيع أجنداتهــم السياســية .وعــى ســبيل املثــال ،يمكــن
لألحــزاب طــرح اســتفتاءات اختياريــة الســتبعاد قضايــا مثــرة
للجــدل مــن الحملــة االنتخابيــة ،أو إلظهــار تأييــد شــعبي
ملوقــف حكومــي.
أي مســتقبل تحملــه االســتفتاءات يف الديمقراطيــات الراســخة؟
فكثــر مــن الحــركات السياســية الجديــدة ،بــل حتــى بعــض
األحــزاب القائمــة ،تجــري اآلن حمالت علنيــة لطرح اســتفتاءات
إلزاميــة يف محاولــة الســتعادة ثقــة املواطنــن .وتقــدم ســويرسا
نموذجــا ً مناســبا ً لكيفيــة مســاندة الديمقراطيــة التمثيليــة
واملبــارشة لبعضهمــا بعضــاً .وحتــى يتفــادى السياســيون
خيبــة أمــل املواطنــن مــن نتائــج االســتفتاء ،عليهــم أن
يكونــوا أكثــر وضوحــا ً بشــأن صالحيــات صنــع القــرار
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التــي تــؤول إىل املواطنــن مبــارشة ،وتلــك التــي تبقــى بيــد
السياســيني املنتخبــن .وعمليــاً ،عليهــم أن يتفــادوا التعامــل
مــع االســتفتاءات االستشــارية كمــا لــو أنهــا أمــر واقــع ملــزم،
أو تبنــي سياســة قائمــة عــى اســتفتاء حقــق إقبــاال ً دون
العتبــة رغبــة منهــم يف انتهــاز الفرصــة السياســية .وأخــراً ،ال
بــد أن يــدرك السياســيني أن التوظيــف التكتيكــي لالســتفتاءات
قــد ينــزع الرشعيــة عــن الديمقراطيــة التمثيليــة ،وقــد تحــف
بــه املخاطــر سياســياً.
إن ارتفــاع وتــرة االحتجاجــات يثــر االرتيــاب يف مســاءلة
املؤسســات التمثيليــة .فقــد تصــدرت احتجاجــات عــدة يف
الســنوات األخــرة عناويــن األخبــار العامليــة .وتشــر 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 املظــات
الصفــراء يف احتجاجــات هونــغ كونــغ عــام  ،2014والقبعــات
الورديــة يف املســرة النســائية يف واشــنطن عــام  .)2017وباتــت
االحتجاجــات تتخــذ شــكالً شــعبيا ً ومرشوعــا ً للتعبــر عــن
اآلراء السياســية بصــورة متزايــدة ،وخصوصــا ً مــع تطــور
الديمقراطيــات.
وبينمــا بلــغ عــدد االحتجاجــات الواســعة  59احتجاجــا ً يف
العالــم عــام  ،2006فقــد وقــع  112احتجاجــا ً يف النصــف
األول مــن عــام ( 2013أورتيــز وآخــرون  .)2013واندلعــت
حــركات احتجاجيــة كبــرة يف نحــو  56.4باملئــة مــن البلــدان
مــن عــام  2009إىل عــام ( 2014وحــدة االســتخبارات ملجلــة
إيكونوميســت  .)2015وســجل مــروع قاعــدة البيانــات
العامليــة لألحــداث واللغــة واالتجــاه العــام ارتفاعــا ً يف شــدة
االحتجاجــات بــن عامــي  2012و 2015إىل مســتويات شــبيهة
بمســتويات أواخــر ثمانينيــات القــرن العرشيــن (املنتــدى
االقتصــادي العاملــي  .)2016وبمقارنــة بيانــات مــؤرشات
الحالــة العامليــة للديمقراطيــة ببيانــات مشــاركة املواطنــن
يف تنظيــم العرائــض واملقاطعــات واملظاهــرات واإلرضابــات
وغريهــا مــن أشــكال االحتجــاج مــن موجــة 2014-2010
يف املســح العاملــي للقيــم ،يظهــر أن البلــدان التــي تحظــى
بمســتويات أعــى مــن الحقــوق االجتماعيــة واملســاواة لديهــا
أيضــا ً مواطنــة تحتــج بصــورة أكثــر نشــاطاً.
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ا�ستك�شاف �صمود الدميقراطية

متســقة أكثــر قــدرة عــى األرجــح عــى مواجهــة األزمــات
الحكوميــة املعقــدة .ويماثــل ذلــك يف األهميــة تبنــي األحــزاب
الناجحــة منصــات برمجيــة مميــزة وقدرتهــا عــى التواصــل
بمصداقيــة مــع الناخبــن مــن خــال زعمــاء حازمــن وحذقني
ويمكــن انتخابهــم .فالقــادة الناجحــن قــادرون عــى تفســر
املســائل والسياســات العويصــة للناخبــن وتحمــل مســؤولية
تنفيذهــا .ويمكنهــم أيضـا ً بنــاء تحالفــات عريضــة مــع فئــات
املجتمــع مــن خــال فهــم دوائرهــا االنتخابيــة وأجنداتهــا
والتعبــر عنهــا ،واجتــذاب أعضــاء ذوي عقليــات مشــابهة
بإضفــاء الطابــع الديمقراطــي عــى عمليــات الحــزب الداخليــة
يف اتخــاذ القــرار (فاياداريــس وســامبل وفــان ديــر ســتاك
.)2014
تزدهــر األحــزاب الشــعبوية يف ظــروف الفــراغ الســيايس عندما
تــرك لهــا األحــزاب التقليديــة مجــاال ً لطــرح روايــات أحاديــة
الجانــب (شــعبوية) .وبانخراطهــا مــع املواطنــن ،يمكــن
لألحــزاب التقليديــة أن تمــأ الفــراغ الســيايس وتطــرح بدائــل
مقنعــة .وهنــاك بعــض األحــزاب السياســية القائمة التــي تعتمد
صفــات وممارســات األحــزاب الشــعبوية الناجحــة املنافســة
لهــا .وتكــون األحــزاب التقليديــة أكثــر فعاليــة حــن تجمــع
بــن قدرتهــا عــى صياغــة السياســات العامــة وتوظيــف زعماء
سياســيني جــدد وقدرتهــا عــى تعبئــة املواطنــن وتوضيــح
مصالحهــم بمصطلحــات واضحــة وجريئــة .وللحفــاظ عــى
تأييــد املواطنــن لهــا عــى املــدى الطويــل ،ال بــد لألحــزاب أن
تــوازن أســاليبها التقليديــة بمنهجيــات مبتكــرة يف التفاعــل
مــع جيــل جديــد مــن املواطنــن النشــطاء وتمثيلهــم.

وتتمتــع األحــزاب السياســية بقــدرة أكــر عــى االحتفــاظ بثقــة
املواطنــن مــن خــال عرضهــا ألجنــدة نزاهتهــا الشــاملة.
فقــد أخفــق الرتكيــز عــى تمويــل األحــزاب السياســية وتمويــل
الحمــات وحــده يف حمايــة العمــل الســيايس مــن الفســاد
نظــرا ً للشــبكات واألدوار الشــائكة لألمــوال يف العمــل الســيايس
(منظمــة التعــاون االقتصــادي والتنميــة  .)2016أمــا النظــم
الشــاملة املعــززة بالنزاهــة ،التي تنســق األطر يف ســائر املجاالت
السياســية املختلفــة كاملشــريات وتضــارب املصالــح والتمويــل
الحزبــي ،فتعمــل عــى زيــادة القــدرة عــى الصمــود التــي
تحمــي السياســات العامــة والدولــة مــن املصالــح االقتصاديــة
الضيقــة .ويمكــن للزعمــاء الجديريــن بالثقــة إظهــار ســجل
استجابات األحزاب القادرة عىل الصمود
نظيــف وااللتــزام الصــادق بتنفيــذ قواعــد وممارســات النزاهــة
ال بــد لألحــزاب السياســية مــن إظهــار تأكيدهــا املتجــدد التــي تــري عــى أحزابهــم وعــى عمــل الحكومــة.
إلرشاك املواطنــن كــي تبقــى مواكبــة لألوضــاع .فاملواطنــون ال ويمكــن لألحــزاب أن تســتعيد الثقــة كذلــك بتوســيع نطــاق
يشــكلون مــادة اإلقنــاع الســيايس فحســب (أي الحصــول عــى شــمولها ،خصوصـا ً للنســاء والشــباب .فللحفــاظ عــى قدرتهــم
األصــوات املطلوبــة للفــوز بمنصــب ســيايس) بــل يشــكلون التنافســية ،عــى قــادة األحــزاب التواصــل مــع هاتــن الفئتــن
ً
الهــدف النهائــي أيضــا .وتحقــق األحــزاب القــادرة عــى وضمــان إرشاكهمــا عــى قــدم املســاواة يف عمليــات الحــزب
ً
ً
ً
ً
الصمــود توازنــا حــذرا بــن منــح املواطنــن دورا مركزيــا يف الديمقراطيــة الداخليــة وصنــع القــرار .وال بــد لألحــزاب
أنشــطة الحــزب وقراراتــه الداخليــة ،مــن ناحيــة ،وتجعــل مــن إقامــة فــروع ومؤتمــرات تحضرييــة للنســاء والشــباب،
املواطنــن الغايــة يف إجــراءات سياســاتها ،مــن ناحيــة أخــرى .وتشــجيع اســتخدام أدوات املشــاركة الرقميــة ،وتحســن تــوازن
يتطلــب تحقيــق النتائــج أكثــر مــن مجــرد قــرارات النــوع االجتماعــي يف القيــادة واســتخدام قوائــم مختــرة
تكنوقراطيــة .فاألحــزاب التــي تســعى إىل أهــداف سياســية نســائية بالكامــل.
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خيــارات وتوصيــات بشــأن سياســات التعامــل مــع
الطبيعــة املتغــرة للمشــاركة السياســية

األحزاب السياسية

•عرض رؤية سياسية قوية وواضحة.
•إيجــاد أشــكال بديلــة إلرشاك املواطنــن عــر نمــاذج بديلــة
مــن العضوية.
•التجــاوب مــع جمهــور الناخبــن بــن االنتخابــات بإعــادة
التفكــر يف اســراتيجيات التواصــل الحزبيــة ،وتحديــث
هيــاكل األحــزاب الداخليــة الثقافيــة وامليدانيــة لتواكــب
االرتفــاع يف عجلــة التفاعــات وصنــع القــرار يف الشــارع
وعــى شــبكة اإلنرتنــت.

•توســيع مشــاركة املواطنــن عــى جميــع املســتويات
باســتخدام أدوات رقميــة كاملواقــع والتطبيقــات التفاعليــة.
ويشــمل ذلــك الوصــول إىل أعضــاء الحــزب وغــر األعضــاء
للمســاعدة يف تــويل املهــام الحزبيــة التقليديــة كصياغــة
السياســات والتصويــت وجــذب املانحــن.
•زيــادة الشــفافية حــول املمثلــن املنتخبــن ،بمــا فيــه
االطــاع عــى البيانــات املاليــة الخاصــة بالحمــات
السياســية وكذلــك املصالــح املاليــة ملمثــي األحــزاب.
•التأكــد مــن تمثيــل وإرشاك رشائــح أوســع مــن املجتمــع
مــع الرتكيــز بشــكل خــاص عــى النســاء والشــباب .أخــذ
دراســة تعزيــز الثقافــة املدنيــة باالعتبــار وتخفيــض
الســن القانونيــة للتصويــت.

•تشــجيع أجــواء التعدديــة واملشــاركة ضمــن الحــزب
بإقامــة العالقــات مــع مجموعــة عريضــة مــن املؤسســات
االجتماعيــة املتوافقــة فكريــا ً والحــركات االجتماعيــة
املجتمع املدني
ومجموعــات املصالــح.
•العمــل مــع األحــزاب السياســية عــى ترجمــة آراء الجمهور
•معالجــة انعــدام ثقــة الجمهــور مــن خــال التعهــد
إىل سياســات ،والعمــل مــع فــروع الحكــم الترشيعيــة
بالشــفافية التامــة يف شــؤون الحــزب املاليــة ،وضبــط
والتنفيذيــة مــن خــال األحــزاب السياســية.
تضــارب املصالــح بدقــة ،وتنفيــذ سياســات مكافحــة
للفســاد وآليــات ديمقراطيــة حزبيــة داخليــة.
•الدعــوة إىل مزيــد مــن الشــفافية والنقــاش الديمقراطــي
البنــاء.
•التأكــد مــن أن الزعمــاء واملمثلــن املنتخبــن ديمقراطيــا ً
يعكســون التوزيــع الديموغــرايف للمجتمــع مــن خــال
تدريــب وتوظيــف مزيــد مــن النســاء والشــباب عــى تــويل
أدوار رئيســية تفــي إىل مناصــب قياديــة.
•مراعــاة االنتفــاع بحــذر مــن أدوات الديمقراطيــة املبــارشة
كاالســتفتاءات ،وتعزيــز فهــم الجمهــور للغــرض الدقيــق
مــن االســتفتاء.
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الفصل  .5املال والنفوذ والفساد
والهيمنة :هل يمكن صون
الديمقراطية؟
تؤثــر فضائــح الفســاد عــى التصــورات املعنيــة بالعمــل الســيايس الديمقراطــي .وتعــرض ثقــة املواطنــن باألحــزاب السياســية
والسياســيني واملؤسســات للخطــر ،وتثــر االحتجــاج أو الســخط العميــق .وغالب ـا ً مــا يربــط النــاس العمــل الســيايس بالفســاد
واإلثــراء الشــخيص (إيدملــان إنســايتس  .)2013وحتــى عنــد صــب األمــوال يف السياســة بطريقــة قانونيــة ،فــإن النفــوذ غــر
التناســبي للمانحــن الكبــار عــى صنــع القــرار العــام يفاقــم التصــورات املتدهــورة بالفعــل عــن العمــل الســيايس .ويعــد ذلــك
املــال مــوردا ً مهمـا ً يف التواصــل مــع الدوائــر االنتخابيــة وتنظيــم حمــات انتخابيــة ناجحــة وإقامــة تنظيمــات سياســية أقــوى
ويف دعــم البحــوث يف السياســات أو يف تدريــب أعضــاء الحــزب ،إال أن ذلــك املــال غالب ـا ً مــا ينــى أو تقلــل أهميتــه إذ تطغــى
الفضائــح السياســية عــى أذهــان الجمهــور.

يشــكل وجــود األمــوال الطائلــة يف العمــل الســيايس مخاطــر
عــى جميــع السياســيني .فتلــك األمــوال مــن أشــد األخطــار
التــي تهــدد صمــود املؤسســات التمثيليــة وخصوصـا ً األحــزاب
السياســية .وتظهــر ثالثــة تحديــات مرتابطــة :عــدم التكافــؤ
يف الحصــول عــى التمويــل بمــا يقــوض تكافــؤ الفــرص يف
التنافــس الســيايس ،والتمويــل الســيايس الــذي كثــرا ً مــا
يشــكل قنــاة للفســاد والهيمنــة عــى السياســات ،واملــال
الســيايس الــذي يؤثــر عــى ثقــة الجمهــور (ومرشوعيــة)
العمــل الســيايس والسياســيني.
تقويض تكافؤ الفرص
تعمــل األمــوال عــى تمكــن املشــاركة السياســية ،إذ تســاعد
املرشــحني يف الوصــول إىل الناخبــن ونــر األفــكار وتنظيــم
املؤيديــن .ولهــذا أهميتــه لــدى األحــزاب الجديــدة عــى وجــه
الخصــوص ،أو ألولئــك املتنافســن ضــد شــاغيل املناصــب.
ومــع ذلــك قــد تعــوق األمــوال العمــل إذ تحــول دون املشــاركة
العادلــة ملحــدودي التمويــل .وعندمــا تكــون تكاليــف املنافســة
السياســية مرتفعــة ،فــإن الســبل املتاحــة لألمــوال املطلوبــة
تحــدد بشــدة مــن يســتطيع أن يشــارك يف املنافســة .وعــى
ســبيل املثــال ،بلــغ متوســط اإلنفــاق الوطنــي ملرشــحي
الربملــان يف انتخابــات الهنــد عــام  2014مــا يزيــد عــن نصيــب
الفــرد مــن الناتــج املحــي اإلجمــايل بـــ  50ضعف ـاً .ويشــكل
ذلــك مشــكلة معقــدة للنســاء والشــباب وجماعــات األقليــات
الذيــن غالبـا ً 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 ،وتلقــن دعمــا
ماليــا ً أقــل مــن أحزابهــن وامتلكــن أصــوال ً اقتصاديــة أقــل
الســتثمارها يف إدارة الحمــات.
وتســتطيع الجهــات الفاعلــة غــر املرشوعــة أن تشــري
األصــوات وتســتخدم املــال للحفــاظ عــى أنظمــة املحســوبية
واملحابــاة أيض ـا ً (بريســكو وغــوف 2016أ42 :؛ البنــك الــدويل
 .)78 :2017وتعمــل أنظمــة املحســوبية عــى مكافــأة املؤيديــن
بوظائــف أو منافــع حكوميــة بســبب ارتباطاتهــم أو صالتهــم،
بغــض النظــر عــن مؤهالتهــم .ويف أنظمــة املحابــاة ،يشــجع
الناخبــون عــى اســتبدال دعمهــم الســيايس بخدمــات (فالغويرا
وجونــز وأوهمــان  .)2014ويــؤدي ذلــك إىل تقويــض الخدمــة
املدنيــة القائمــة عــى الجــدارة ،وتجعــل مســؤويل الحكومــة
رهينــة ملصالــح تلــك الشــبكات .وبذلــك ،فــإن األمــوال تلغــي
قــدرة األغلبيــة عــر منــح فــرص أكــر 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 التعبــر وحــق املشــاركة السياســية .وهــذه
املنهجيــة تفــي يف النهايــة إىل تخفيــف اللوائــح التنظيميــة
بشــأن التمويــل الســيايس (ويــل  .)2014وتدعــو أطــراف
أخــرى إىل زيــادة اللوائــح وقيــود التمويــل ،مثــل وضــع ســقف
لإلنفــاق الحزبــي الســيايس ،وتنفيــذ تدابــر الشــفافية ،وتوفــر
التمويــل العــام للمرشــحني واألحــزاب.
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ﻏﻴﺎب اﻟﻔﺴﺎد )ﻣﺆﴍات اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﻌﺎﻤﻟﻴﺔ ﻟﻠﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ(

ومــن أكثــر اللوائــح التنظيميــة شــيوعا ً يف التمويــل الســيايس
تقديــم التمويــل الحكومــي (نوريــس وفــان إس وفينيــس ترابط الحكومة التمثيلية بغياب الفساد2015 ،
)2015؛ إذ تقــدم الدولــة يف  120بلــدا ً تمويــاً مبــارشا ً إىل
األحــزاب السياســية إمــا إلقامــة الحمــات االنتخابيــة أو عــى
أســاس منتظــم (ســكاننغ  .)2017ويف جميــع بلــدان منظمــة
التعــاون االقتصــادي والتنميــة باســتثناء ســويرسا ،تتلقــى
األحــزاب السياســية تمويــاً حكوميــا ً مبــارشا ً (منظمــة
التعــاون االقتصــادي والتنميــة  .)2016وهنــاك كذلــك ،كمــا
يف أملانيــا ،منظومــات تقــدم أمــوال الدولــة فيهــا بمــا يتناســب
مــع قــدرة األحــزاب عــى اجتــذاب تربعــات صغــرة خاصــة
(كاســاس-زامورا وزوفاتــو .)32-31 :2016

يمكــن للتمويــل العام أن يســاعد يف تكافــؤ الفرص يف املنافســة،
بتقليــل االعتمــاد عــى التمويــل الخــاص مثــاً وإتاحــة
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األمــوال لألحــزاب املعارضــة .ويمكــن أن تخصــص مــوارد
الدولــة لتعزيــز تــوازن أكــر بالنــوع االجتماعــي يف املشــاركة
ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺗﻤﺜﻴﻠﻴﺔ )ﻣﺆﴍات اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﻌﺎﻤﻟﻴﺔ ﻟﻠﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ(
السياســية أو لدعــم تعبئــة الشــباب .ومــع ذلــك ،غالبــا ً مــا
تمنــح األمــوال عــى أســاس النتائــج االنتخابيــة الســابقة التــي
أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ
آﺳﻴﺎ واﻤﻟﺤﻴﻂ اﻟﻬﺎدئ
أوروﺑﺎ
تحابــي األحــزاب العريقــة مقابــل املســتجدة أو الصغــرة .فــإذا
أﻣﺮﻳﻜﺎ اﻟﻼﺗﻴﻨﻴﺔ واﻟﻜﺎرﻳﺒﻲ
اﻟﴩق اﻷوﺳﻂ وإﻳﺮان
أﻣﺮﻳﻜﺎ اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ
وجــد يف األحــزاب هــدر ألمــوال دافعــي الرضائــب ،فقــد يفقــد
الجمهــور مزيــدا ً مــن ثقتــه فيهــا .وإذا منحــت أمــوال عامــة،
مالحظــة :يظهــر هــذا الشــكل العالقــة بــن الحكومــة التمثيليــة وغيــاب الفســاد .وضــع مقيــاس مــن صفــر إىل 1
وكانــت األمــوال الخاصــة غــر محــدودة ،فقــد يرتفــع إجمـ
ـايل لــكل مــن ســمة الحكومــة التمثيليــة والســمة الفرعيــة لغيــاب الفســاد؛ تشــر النتائــج األعــى إىل مســتوى مرتفــع مــن
املبلــغ املنفــق ،ويحتفــظ املانحــون األثريــاء بنفوذهــم عــى الحكومــة التمثيليــة ومســتوى مرتفــع مــن غيــاب الفســاد ،عــى التــوايل .نتائــج معامــل ارتبــاط بريســون :العــدد (ن)
=  ،153النســبة (ر) =  ،0.671حيــث القيمــة االحتماليــة ( )p-valueتكــون < .0.005
السياســيني (كاســال بريتــوا وآخــرون  .)375-355 :2014وال
ّ
ومؤش الحكومة التمثيلية).
املصدر :مؤرشات الحالة العاملية للديمقراطية ( 2017مؤرش غياب الفساد
بــد ملســتويات التمويــل العامــة أن تكــون مرتفعــة بمــا فيــه
الكفايــة لتصبــح ذات جــدوى .ولذلــك يجــب تحقيــق تــوازن
بــن التمويــل العــام والخــاص يف الجهــود املبذولــة للحــد مــن
اآلثــار العكســية عــى األمــوال يف العمــل الســيايس (مجلــس القضائيــة (مكمــان وآخــرون 2017؛ روثشــتاين وهوملــرغ
2014؛ ص  .)33ويبــدو أن العالقــة بــن الحكومــة التمثيليــة
أوروبــا .)2001
وغيــاب الفســاد تؤكــد هــذا االرتبــاط اإليجابــي (انظــر الشــكل
عــاوة عــى ذلــك ،مــن املهــم الحــد مــن التوقعــات بشــأن .)1-5
مــا يمكــن للتمويــل العــام تحقيقــه .فمــع أن ذلــك يشــكل
طريقــة مهمــة لتشــجيع املشــاركة السياســية للنســاء والفئــات يمكــن للتربعــات الكبــرة أن تســاهم يف الهيمنــة عــى السياســة
املهمشــة إال أن أثــره قــد يكــون محــدودا ً عــى مجمــل جهــود العامــة .فقــد يلجــأ السياســيون األقــل ثــراء إىل طلــب التمويــل
مــن جهــات مانحــة خارجيــة ،ومــن جهــات غــر مرشوعــة
كبــح الفســاد.
أحيانــاً ،بمــا فيهــا شــبكات الجريمــة املنظمــة (بريســكو
الفساد والهيمنة عىل السياسة
وبريدومــو وأوريبــه بــررش 2014؛ بريســكو وغــوف 2016ب).
هنــاك طــرق شــتى الســتغالل الســلطة واملــوارد املاليــة يف وقــد تجعلهــم هــذه الجهــات رهينــة ملصالــح املانحــن
العمــل الســيايس ،ممــا يؤثــر عــى الديمقراطيــات املتينــة وأجنداتهــم .فمــن غــر املرجــح أن يحظــى الســيايس بفرصــة
والهشــة معــا ً (ســتيغليتز  .)2013فالفســاد والهيمنــة عــى كمرشــح قــوي إذا لــم يجــد تمويــاً إضافيــاً .ويغــذي هــذا
الســلطة مخاطــر ســائدة عندمــا تتحــدد السياســة وفقــا ً االنكشــاف حســا ً عامــا ً بــأن الديمقراطيــة قــد ضعفــت ألن
األفــراد ذوي الدخــل املرتفــع قــادرون عــى فــرض نفــوذ أكــر
للمصالــح الخاصــة وليــس العامــة (واريــن .)2003
وعمومــاً ،تظهــر الحكومــات األكثــر ديمقراطيــة أداء أفضــل عــى اختيــار السياســيني والسياســات مــن خــال التربعــات
يف لجــم الفســاد .ويف حــن أن طــرح االنتخابــات وحــده قــد والضغــط ،ممــا يــر يف نهايــة املطــاف بتحقيــق الدولــة
يغــذي الفســاد ،فــإن الفســاد يرتاجــع متــى مــا تحســنت الكفــؤة ومحاســبة األغلبيــة (ريتانــو وهنــر  .)2016وتفــي
نوعيــة االنتخابــات وتأصلــت ضوابــط أخــرى يف املجتمــع الهيمنــة عــى السياســة كذلــك إىل العنــف حيــث يســعى مــن
والدولــة ،كحريــة التعبــر وتكويــن الجمعيــات ،والرقابــة يتولــون مقاليــد الســلطة إىل االحتفــاظ بهــا بالضغــط عــى
خصومهــم بقــوة (بريدومــو وأوريبــه بــررش .)2016
0.1

0.0
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لقــد يــرت العوملــة حركــة املعامــات املرصفيــة الدوليــة
ووطــدت عمــل الــركات الدوليــة ،ممــا شــوش عــى تأثــر
هيــاكل ومصالــح املِلكيــة عــى العمــل الســيايس عــى األصعــدة
الوطنيــة واملحليــة .وغالبــا ً مــا تتجــذر الــركات التابعــة
للــركات املتعــددة الجنســيات يف املجتمعــات املحليــة ،موفــرة
الوظائــف ،ويف بعــض الحــاالت ،تطــرح برامــج اجتماعيــة
لفــرات زمنيــة طويلــة .وينتــج عــن ذلــك شــبكة معقــدة
مــن العالقــات واملصالــح ،ويطمــس الخطــوط بــن الســيطرة
األجنبيــة والوطنيــة.
يشــكل تقييــد أو حظــر التربعــات األجنبيــة لألحزاب السياســية
واملرشــحني لوائــح تنظيميــة مألوفــة يف كبــح نفــوذ املصالــح
األجنبيــة يف السياســة؛ وغالب ـا ً مــا تلجــأ البلــدان إىل مثــل تلــك
اإلجــراءات لحمايــة ســيادتها .وفعــاً ،تحظــر  63.3باملئــة
مــن البلــدان تربعــات الجهــات األجنبيــة لألحــزاب السياســية،
وتمنــع  48.9باملئــة مــن البلــدان التربعــات األجنبية للمرشــحني
(ســكاننغ .)2017
ومــع أن حظــر أو تقييــد التربعــات شــائع يف لوائــح التمويــل
الســيايس ،هنــاك خطــط كثــرة لاللتفــاف عــى هــذه القيــود
(منظمــة التعــاون االقتصــادي والتنميــة  .)2016وقــد أظهــرت
‘وثائــق بنمــا’ ،عــى ســبيل املثــال ،أن األمــوال مــن مجموعــة
عريضــة مــن املصــادر تؤثــر عــى العمــل الســيايس يف أنحــاء
كثــرة مــن العالــم (الغارديــان .)2016
ويظهــر ترابــط التربعــات السياســية والفســاد والهيمنــة
عــى الســلطة عــى نحــو خــاص يف الصناعــات االســتخراجية
(وخصوصــا ً اســتخراج النفــط والغــاز واســتغالل الغابــات)،
ويف األنشــطة الحكوميــة كاملشــريات العامــة وتقديــم الخدمــات
(كامليــاه والتعليــم) (منظمــة التعــاون االقتصــادي والتنميــة
 .)2016أمــا البلــدان التــي يعتمــد ناتجهــا املحــي اإلجمــايل
عــى ريــع املــوارد الطبيعيــة ،فتســجل مســتويات مرتفعــة مــن
الفســاد (املؤسســة الدوليــة للديمقراطية واالنتخابــات 2017ب؛
البنــك الــدويل  .)2016فكثــرا ً مــا تضغــط الــركات متعــددة
الجنســيات عــى ســلطات البلــدان الغنيــة باملــوارد الطبيعيــة
لتبنــي أنظمــة متســاهلة بخصــوص الصناعــات االســتخراجية
(مــور وفيالســكيز .)2012
ويلعــب الصحفيــون االســتقصائيون دورا ً حاســما ً يف كشــف
الفضائــح ،وهــو عامــل مهــم يف لجــم الفســاد والهيمنــة
عــى السياســة .ووفقــا ً لبيانــات مــؤرشات الحالــة العامليــة
للديمقراطيــة ،فــإن الوضــع العاملــي لحريــة التعبــر ونزاهــة
اإلعــام يبعــث عــى القلــق .وعــى الرغــم مــن تحقيــق مكاســب
حــول العالــم عــى صعيــد نزاهــة اإلعــام بــن منتصــف
ســبعينيات ومنتصــف تســعينيات القــرن العرشيــن ،فقــد
انحــر هــذا التوجــه حتــى عــام  .2012ومنــذ ذلــك الحــن زاد
الوضــع ســوءاً ،وخصوصـا ً يف مجــال حريــة التعبــر يف أوروبــا
والــرق األوســط وإيــران وأمريــكا الشــمالية.
انعدام الثقة بالعمل السيايس والسياسيني
يؤثــر الفســاد والهيمنــة عــى السياســة عموم ـا ً عــى مســتوى
ثقــة النــاس بالسياســيني ،وهــذا يؤثــر ســلبا ً عــى املشــاركة
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السياســية عموم ـا ً (أرخيــده أولســون  .)2014وتشــر بيانــات
مــؤرشات الحالــة العامليــة للديمقراطيــة يف املؤسســة الدوليــة
للديمقراطيــة واالنتخابــات إىل ارتبــاط هذيــن العنرصيــن عــى
وجــه الخصــوص يف أمريــكا الالتينيــة والكاريبــي ،وبدرجــة
أقــل يف أفريقيــا .ويظهــر هــذا التوجــه أيضـا ً يف أوروبــا ،وإنمــا
غالبــا ً يف البلــدان التــي تشــهد مســتويات منخفضــة مــن
الفســاد .أمــا يف آســيا واملحيــط الهــادئ ،فــا يبــدو أن فقــدان
الثقــة بالسياســيني ســببه تصــورات عــن الفســاد.
يظهــر فقــدان ثقــة حــاد بالسياســيني بــن فئــة الشــباب
خصوصــا .ففــي نحــو  60باملئــة مــن البلــدان التــي شــملتها
االســتطالعات يف الفــرة  ،2014-2010أبــدى الشــباب ثقــة
أقــل باألحــزاب السياســية مــن ثقــة األشــخاص األكــر ســنا ً
(منظمــة التعــاون االقتصــادي والتنميــة 2015ب) .وتعــد
هــذه املشــاعر ضــارة بالديمقراطيــة عــى وجــه الخصــوص،
ألنهــا تشــكل مواقــف اجتماعيــة طويلــة األمــد تجــاه تلــك
املؤسســات.
قصور األطر القانونية الضيقة للتمويل السيايس
تســعى لوائــح كثــرة تنظــم التمويــل الســيايس إىل الحــد
مــن تأثــر املــال عــى السياســة .ويعــد التمويــل الحكومــي
مــن الوســائل األكثــر شــيوعاً ،ويهــدف يف كثــر مــن األحــوال
إىل تقليــل االعتمــاد عــى التمويــل الخــاص ،وإتاحــة األمــوال
ألحــزاب املعارضــة ،وتعزيــز تــوازن أكــر للنــوع االجتماعــي يف
املشــاركة السياســية ،أو دعــم تعبئــة الشــباب .كمــا أن تقييــد
أو حظــر التربعــات لألحــزاب السياســية واملرشــحني شــائع
أيضــاً ،والســيما تقييــد التربعــات األجنبيــة.
وممــا يؤســف لــه أن لتلــك القيــود وغريهــا مــن لوائــح
التمويــل الســيايس مواطــن ضعــف متأصلــة .فكثــرا ً مــا
تســود توقعــات بــأن لوائــح التمويــل الســيايس قــد تمــارس
تأثــرا ً واســعا ً وأكثــر وضوح ـا ً عــى كبــح الفســاد والهيمنــة
عــى السياســة .أمــا التدابــر األخــرى كالكشــف عــن تربعــات
الحمــات االنتخابيــة والتمويــل الحكومــي فقــد حققــت أثــرا ً
إيجابيــا ً ثانويــا ً فحســب عــى تقييــد الفســاد.
والكثــر مــن لوائــح تنظيــم التمويــل الســيايس تحــوي ثغرات.
يف بعــض الحــاالت ،تجمــع وكاالت الرقابــة بيانــات الكشــف
عــن األصــول مــن مســؤويل الســلطة التنفيذيــة ،ولكنهــا تخفق
يف مراقبتهــا أو مراجعــة دقتهــا بعــد ذلــك .ويف حــاالت أخــرى،
تقتــر متطلبــات وضــع التقاريــر عــى فــرة الحمــات
االنتخابيــة ،وتســتثني األمــوال التــي أنفقــت قبــل ذلــك الوقــت.
وتتمثــل مشــكلة أخــرى يف أن لوائــح التمويــل الســيايس غالبـا ً
مــا تركــز عــى العمــل الســيايس عــى املســتوى الوطنــي ،مــع
أن معظــم الفســاد يقــع محليــاً .ويف حــاالت كثــرة ،يمكــن
االلتفــاف عــى اللوائــح ،كحظــر التربعــات وتقييدهــا ،مــن
خــال تمويههــا كرســوم عضويــة أو قــروض ،أو بتحويلهــا
عــر أطــراف ثالثــة ،كمــا يجــري يف الواليــات املتحــدة عــن
طريــق لجــان العمــل الســيايس.

امل�ؤ�س�سة الدولية للدميقراطية واالنتخابات
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اﻤﻟﺎل اﻟﺴﻴﺎﳼ :أﻧﻈﻤﺔ ﻋﻤﺎدﻫﺎ اﻟﻨﺰاﻫﺔ

اﻤﻟﺎﻧﺤﻮن

اﻟﺠﻬﺎت اﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ

اﻷﺣﺰاب اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻤﻟﺮﺷﺤﻮن

اﻤﻟﻮﻇﻔﻮن اﻟﻌﺎﻣﻮن

أﻧﻈﻤﺔ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﻏﺴﻞ اﻷﻣﻮال

أدوات اﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ

ﻟﻮاﺋﺢ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺴﻴﺎﳼ

آﻟﻴﺎت ﺗﻌﻴﻦﻴ ﻣﻮﻇﻔﻲ
اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻤﻟﺪﻧﻴﺔ

آﻟﻴﺎت اﺳﱰداد اﻷﺻﻮل

ﺳﻴﺎدة اﻟﻘﺎﻧﻮن واﻟﻮﺻﻮل
إﱃ اﻟﻌﺪاﻟﺔ

ﻟﻮاﺋﺢ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ اﻟﺤﺰﺑﻴﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ
واﻤﻟﺴﺎءﻟﺔ اﻤﻟﺎﻟﻴﺔ

ﺗﻌﺎرض اﻤﻟﺼﺎﻟﺢ وﻟﻮاﺋﺢ
اﻟﺘﺠﺮﻳﺪ ﻣﻦ اﻷﻫﻠﻴﺔ

ﺳﻴﺎﺳﺎت اﻤﻟﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﻟﻠﴩﻛﺎت

اﻤﻟﺠﺘﻤﻊ اﻤﻟﺪﻧﻲ ووﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم
وآﻟﻴﺎت اﻹﺑﻼغ ﻋﻦ اﻤﻟﺨﺎﻟﻔﺎت

اﻟﺤﻮارات ﺑﻦﻴ اﻷﺣﺰاب واﺗﻔﺎﻗﻴﺎت
ﻣﺪوﻧﺔ اﻟﺴﻠﻮك

أدوات ﻣﺤﺎرﺑﺔ اﻟﺮﺷﺎوى

ﻟﻮاﺋﺢ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺟﻤﺎﻋﺎت اﻟﻀﻐﻂ

أﻧﻈﻤﺔ اﻟﺮﺻﺪ واﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ

ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻤﻟﺸﱰﻳﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﻟﻮاﺋﺢ اﻟﺤﺼﺎﻧﺔ واﻟﺘﻌﻮﻳﺾ
أﻧﻈﻤﺔ اﻹﻓﺼﺎح ﻋﻦ اﻷﺻﻮل

وقــد تعانــي لوائــح التمويــل الســيايس مــن مواطــن ضعــف
تبع ـا ً لنــوع آليــة املحاســبة التــي تتخذهــا .وتعــد العقوبــات
األداة الرئيســية ملحاســبة الجهــات الفاعلــة السياســية؛ بينمــا
ال يوجــد اهتمــام كبــر باملكافــأة أو بآليــات التعلــم .وتشــكل
الغرامــات وحجــز األمــوال ومصــادرة املمتلــكات والســجن
العقوبــات األكثــر شــيوعاً ،فيمــا تشــمل العقوبــات األقــل
شــيوعا ً فقــدان التمويــل العــام وإيقــاف تســجيل الحــزب
الســيايس وقيــودا ً عــى املشــاركة االنتخابيــة يف املســتقبل.
وتوجــه معظــم العقوبــات نحــو األفــراد ،وتلقــي بقليــل مــن
مســؤولية تطبيقهــا عــى األحــزاب ،وتبــدو الغرامــات منخفضة
مقارنــة باملكاســب مــن الفســاد.

وحمايــة املبلغــن عــن املخالفــات وحريــة الصحافــة .كمــا
يتعــن أن تنطــوي هــذه اآلليــات عــى مجموعــة متنوعــة مــن
الجهــات الفاعلــة كاملســؤولني العموميــن واألحــزاب السياســية
واملرشــحني والجهــات الرقابيــة واملانحــن مــن القطــاع
الخــاص.
وهنــاك أربعــة مجــاالت رئيســية للعمــل عــى تقليــص الــدور
الســلبي للمــال الســيايس كجــزء مــن املكافحــة العامــة للفســاد
والهيمنــة عــى السياســة .وهــذه تشــمل أنظمــة قائمــة عــى
النزاهــة يمكــن للبلــدان اعتمادهــا عــر الترشيــع واللوائــح أو
مدونــات الســلوك.
خيــارات وتوصيــات لسياســات مواجهــة تحديــات املــال
الســيايس

معالجة شاملة هدفها اإلنصاف وعمادها النزاهة
ال يمكــن للوائــح التمويــل الســيايس وحدهــا أن تحــد مــن نفوذ
جميع الجهات الفاعلة
املصالــح الخاصــة يف الســلطة السياســية .ويجــب أن تغطــي
•اعتمــاد أنظمــة تحــث عــى النزاهــة يف العمــل الســيايس
الجهــود املعتــادة مجمــل الــدورة السياســية ،وخصوصــا ً
وصنــع السياســات وتوفــر الدولــة للخدمــات ،بالتنســيق
مــن خــال آليــات عمادهــا النزاهــة يف التنافــس الســيايس.
بــن املؤسســات الترشيعيــة واملؤسســات العامــة
وتشــمل هــذه اآلليــات أدوات مبتكــرة ملكافحــة الفســاد
والخاصــة ملكافحــة الفســاد ،وتشــجيع التثقيــف املدنــي
وتشــجيع الشــفافية وحمايــة الرقابــة عــى الدولــة والسياســة
والتوعيــة بنزاهــة العمــل الســيايس ،وحمايــة ودعــم
وتعزيزهــا .وال بــد لهــا أن تركــز عــى املجــاالت األكثــر عرضــة
الرقابــة عــى الدولــة والعمليــة السياســية ،ومنــع
للفســاد كتضــارب املصالــح وأنشــطة حشــد التأييــد والقواعــد
الهيمنــة عــى السياســة العامــة.
املرصفيــة والرسيــة الرضيبيــة ومعايــر الحصانــة الربملانيــة
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•محاربــة اآلليــات الدوليــة التي تســهل الفســاد الســيايس
والتدفــق الخارجــي ألمــوال غــر مرشوعــة إىل العمــل
الســيايس وضمنــه.

احلـالة العــاملية للدميقراطية 2017

ا�ستك�شاف �صمود الدميقراطية

•تنفيــذ آليــات شــفافية تتجــاوز متطلبــات قانــون
التمويــل الســيايس مــن خــال نــر البيانــات املاليــة
التفصيليــة ،وجعــل أصــول ممثــي األحــزاب علنيــة،
وتنفيــذ أنشــطة محاســبة تتفاعــل مــع مجموعــات
الناخبــن ومؤسســات املجتمــع املدنــي.

•تشــجيع ودعــم آليــات رقابــة مســتقلة لتنفيــذ لوائــح
مكافحــة الفســاد والتمويــل الســيايس ،مثــل حــق
املجتمع املدني ووسائل اإلعالم
االطــاع عــى املعلومــات.
•رصــد الــدور الســلبي لألمــوال يف العمــل الســيايس مــن
•تمكــن وكاالت الرقابــة مــن ممارســة دورها باســتقاللية،
خــال التصــدي لكافــة الطــرق املمكنــة لتمويــه األموال،
باســتخدام مــوارد مالئمــة ووســائل قانونيــة وصالحيات
والرتكيــز عــى رصــد التعاقــدات الحكوميــة وتعيــن
ضبــط ،وضمــان وجــود تدابــر حمايــة املبلغــن عــن
املســؤولني العامــن وتضــارب املصالــح واســتقاللية
املخالفــات.
الجهــات الرقابيــة وأوجــه عــدم املســاواة يف النــوع
•استكشــاف تقنيــات جديــدة وطــرق ربــط واتصــال
االجتماعــي لــدى الحصــول عــى التمويــل الســيايس.
ملراقبــة شــفافية السياســيني وجهــات األعمــال الفاعلــة،
•املطالبــة بوضــع منهجيــات شــاملة ومنســقة ملكافحــة
كمنصــات حشــد مــوارد الجمهــور التــي تيــر تربعــات
الفســاد والهيمنــة عــى الدولــة تعــزز النزاهــة يف العمــل
األفــراد وأدوات التواصــل االجتماعــي يف إعــداد التقاريــر
الســيايس .يتعــن عــى أصحــاب املؤسســات اإلعالميــة
واإلرشاف.
والجمعيــات املهنيــة واالتحــادات النقابيــة الضغــط
الحكومات
عــى الحكومــات والربملانــات العتمــاد وتطبيــق املعايــر
•تنفيــذ سياســات ومعايــر تكشــف غســل األمــوال
الدوليــة واإلقليميــة بشــأن الحــق يف االطــاع عــى
وتمنعــه ،وخصوصــا ً املرتبــط بشــخصيات سياســية
املعلومــات ،وحريــة التعبــر وتكويــن اآلراء ،التزامــا ً
بــارزة ،ومصــادرة األصــول.
بخطــة التنميــة املســتدامة لعــام  ،2030الســيما الهــدف
 16الــذي يشــمل أهدافــا ً خاصــة بالحــد مــن الفســاد
•تمكــن الجهــات الرقابيــة ،املســؤولة عــن مراقبــة
وضمــان اطــاع الجمهــور عــى املعلومــات.
التعهــدات العامــة وتضــارب املصالــح وأجهــزة نــزع
األهليــة واملعايــر العامــة ملكافحــة الفســاد والتمويــل
•العمــل مــع وســائل إعــام أخــرى عــى املواضيــع
الســيايس ،مــن التعــاون وتبــادل املعلومــات مــع
الحساســة ،وتبــادل املعلومــات ونــر القصــص يف وقــت
املؤسســات املاليــة وغريهــا مــن الســلطات.
متزامــن ،ونــزع فتيــل الخطــر الــذي يتهــدد أي مــن
الصحفيــن األفــراد مــع تمكــن املراســلني مــن تغطيــة
•تعديــل الترشيــع ملنــع الهيمنــة عــى السياســة والفســاد
املواضيــع الخطــرة .وعــى هــذه القنــوات أن تقــدم إىل
وتفــادي األنظمــة الخاصــة واالســتثناءات مــن القاعــدة.
موظفيهــا واملتعاملــن املســتقلني معهــا تدريبــا ً أمنيــا ً
•تبنــي عقوبــات ومكافــآت وآليــات إرشــادية ووقائيــة
وقائيــا ً وأن تحيطهــم علمــا ً بمــا يســتجد بعــد إنجــاز
لتعزيــز املحاســبة الحزبيــة.
املهــام.
•تعزيــز وتشــجيع اللوائــح التي تهــدف إىل تحقيــق تكافؤ املنظمات اإلقليمية
الفــرص بــن الرجــال والنســاء كربــط األحــكام املتعلقــة
•دراســة اعتمــاد أنظمــة ملراجعــة األقــران تشــمل رصــد
بالتمويــل العــام واملزايــا املاليــة األخــرى باملســاواة بــن
لوائــح التمويــل الســيايس وتنفيذهــا.
املرشــحني مــن الجنســن.
•االقتــداء باملمارســات الســليمة كمجموعــة الــدول
•تيســر عمــل الصحفيــن وتشــجيعهم وحمايتهــم يف
املناهضــة للفســاد ســعيا ً لتحســن العمليــات التنظيميــة،
محاربتهــم للفســاد.
والتوعيــة والحــث عــى تنفيــذ اللوائــح املوضوعــة.
األحزاب السياسية

•اعتمــاد مدونــات ســلوكية تشــجع عــى فــرض رقابــة
ومحاســبة أفضــل عــى ممثــي األحــزاب ،وتركــز عــى
اتخاذهــم للقــرارات وعــى إجــراءات الديمقراطيــة
الحزبيــة الداخليــة.
•يجــب أن تشــمل املدونــات الســلوكية آليــات ملكافحــة
الفســاد كاإلعــان عــن األصــول مــن قبــل ممثــي
األحــزاب وعــن معايــر تضــارب املصالــح.
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الفصل  .6ردم الهوة:
هل تستطيع الديمقراطية مكافحة
عدم املساواة؟
جــرى ،منــذ عــام  ،1990انتشــال  1.1مليــار نســمة تقريبـا ً مــن الفقــر املدقــع (البنــك الــدويل  .)2016وعامليـاً ،قطعــت أشــواط
كبــرة يف مجــاالت تشــمل وفيــات األمهــات أثنــاء الــوالدة ،والوفيــات مــن األمــراض القابلــة للشــفاء كشــلل األطفــال واملالريــا،
وبقــاء األطفــال عــى قيــد الحيــاة ،وااللتحــاق باملــدارس االبتدائيــة (غيتــس وغيتــس  .)2016ويعكــس املكــون الفرعــي للرعايــة
االجتماعيــة األساســية تقدم ـا ً مشــابها ً 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 الخــراء لجــودة الخدمــات املتاحــة مــن التعليم األســايس
والرعايــة الصحيــة) .وكمــا يبــن الشــكل  ،1-6تحققــت زيــادة ثابتــة يف الرعايــة االجتماعيــة األساســية يف جميــع مناطــق العالــم
منــذ عــام .1975

تعريف عدم املساواة
إن عــدم املســاواة ظاهــرة فرديــة وجماعيــة يف آن واحــد :فهــي
موجــودة بــن األفــراد واألرس ،وكذلــك بــن الفئــات االجتماعيــة.
وبالتــايل ،هــي اقتصاديــة بطبيعتهــا مثلمــا هــي سياســية
واجتماعيــة وثقافيــة ،وتتشــكل مــن خــال القــوة املحركــة
للتفاعــل والتنــازع بــن الدولــة واملجتمــع حــول توزيــع

الشكل :1-6
الرعاية األساسية :اتجاهات إقليمية2015-1975 ،
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عــى الرغــم ممــا ســبق ،أصبــح تركــز الثــروة كبــرا ً جــداً.
فبــن عامــي  1988و ،2008لــم تحقــق الرشيحــة الدنيــا
مــن توزيــع الدخــل العاملــي البالغــة  5باملئــة أي تقــدم عــى
اإلطــاق ،بينمــا أبلــت الرشيحــة العليــا البالغــة  5باملئــة (ويف
الحقيقــة أعــى  1باملئــة) بــا ًء مدهشـا ً (بــاز آراوكــو وآخــرون
 .)2014وهنــاك جيــوب متناميــة مــن األشــخاص الفقــراء
واملهمشــن‘ ،املرتوكــن’ بصفــة مســتمرة (أوكســفام 2017؛
األمــم املتحــدة  )2015جــرى إقصاؤهــم أو التغــايض عنهــم
يف التقــدم املســتمر ،حتــى يف بلــدان مثــل الصــن والهنــد،
اللتــن تمتعتــا بفــرات ثابتــة مــن النمــو االقتصــادي .وقــد
بــات تزايــد عــدم املســاواة يمثــل تحــدي القــرن؛ ولــه آثــار
عميقــة عــى صحــة الديمقراطيــات وصمودهــا .فعــدم املســاواة
واإلقصــاء يقوضــان بشــدة فــرص مشــاركة الشــباب اقتصاديا ً
واجتماعيــا ً وسياســياً ،وممارســة (أو حتــى تأمــن) املواطنــة
الكاملــة .كمــا تحــد عــدم املســاواة بشــدة مــن الحــراك
االجتماعــي ،وهــو إمكانيــة أن يتمكــن الشــباب بمــرور الوقــت
مــن االنتقــال إىل وضــع اقتصــادي أفضــل .ويمكــن أن تــدوم
أوجــه الحرمــان هــذه عــر األجيــال.

الســلطة واملــوارد .وتتجــذر أنمــاط عــدم املســاواة واإلقصــاء
االجتماعــي يف الرتتيبــات التــي تقــوم عليهــا املؤسســات
و‘قواعــد اللعبــة’ التــي تعــزز نظامـا ً اجتماعيـا ً وسياســيا ً مــا.
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مالحظــة :يظهــر هــذا الشــكل تطــور نتائــج الســمات الفرعيــة لخدمــات الرعايــة االجتماعيــة األساســية (املحــور-
ص) يف مختلــف مناطــق العالــم بمــرور الزمــن (املحــور -س) .وتــراوح النتائــج يف املحــور ص بــن (صفــر) و()1؛
والقيمــة األعــى تعنــي مســتوى أعــى مــن خدمــات الرعايــة االجتماعيــة األساســية.
املصدر :مؤرشات الحالة العاملية للديمقراطية ( 2017مؤرش الرعاية االجتماعية األساسية).
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أمــا العالقــة بــن عــدم املســاواة والديمقراطيــة فهــي محــل
جــدل .فاألدلــة الــواردة يف األدبيــات املتاحــة تشــر إىل عــدم
وجــود تأثــر واضــح لعــدم املســاواة عــى تغيــر األنظمــة:
فالنظــام االســتبدادي لــن يتفــكك ويتحــول إىل ديمقراطــي
نتيجــة عــدم املســاواة وحدهــا .وكذلــك لــن ينهــار نظــام
ديمقراطــي ذو معــدل مرتفــع مــن عــدم املســاواة بســبب ذلــك
(كنوتســن  .)2015ومــع ذلــك ،يؤثــر توزيــع الثــروة والســلطة
واالمتيــازات بــن الســكان تأثــرا ً كبــرا ً عــى نوعيــة الحكــم
الديمقراطــي ويقــوض صالبــة الديمقراطيــة وصمودهــا (هــول
.)2009
تواجــه الديمقراطيــات تحديــات واضحــة يف ســعيها ملعالجــة
عــدم املســاواة .ولكــن هنــاك عوامــل متنوعــة أتاحــت لــدول
مختلفــة إحــراز بعــض التقــدم عــى هــذه الجبهــة يف إطــار
ديمقراطــي .وهــذه تشــمل سياســات ســليمة ومبتكــرة تتصدى
للطبيعــة املتداخلــة لعــدم املســاواة ،إىل جانــب قــدرة الدولــة
املطلوبــة ،والتــزام النخــب واألحــزاب السياســية الفعالــة،
وتحالفــات اإلصــاح ،والتعبئــة واألفــكار مــن القاعــدة ،وتأطــر
الــرؤى واملصائــر الوطنيــة املشــركة .وتكتــي كيفيــة تفاعــل
هــذه العوامــل مــع الدوافــع والقــوى املحركــة الدوليــة أهميــة
كبــرة أيض ـاً.
عدم املساواة والرعاية االجتماعية وتقديم الخدمات
إن قــدرة الحكومــات عــى النهــوض بوظائفهــا الرئيســية
وتوفــر الخدمــات األساســية أمــر بالــغ األهميــة يف صمــود
الديمقراطيــة .فاملواطنــن يقيمــون نوعيــة الديمقراطيــة بنــاء
عــى قــدرة الدولــة عــى تقديــم الســلع العامــة ورعايــة التنمية
واالزدهــار .أمــا الخدمــات ،التــي تشــمل امليــاه النظيفــة
والــرف الصحــي والرعايــة الصحيــة والتعليــم وشــبكات
الرعايــة االجتماعيــة واســتحداث الوظائــف واألمــن والوصــول
إىل العدالــة ،فتشــكل روابــط واضحــة وملموســة بــن الدولــة
والســكان .ويعمــل الفشــل يف تقديــم تلــك الخدمــات عــى
تقويــض رشعيــة مؤسســات الدولــة وكذلــك التأييــد للحكــم
الديمقراطــي.
إن عــدم املســاواة واإلقصــاء متعــدد األبعــاد الــذي تولــده،
يحــرف الرعايــة االجتماعيــة إىل أولئــك الذيــن يســتفيدون مــن
الخدمــات املقدمــة .ويخلــق فــوارق اجتماعيــة هائلــة بــن
مختلــف الفئــات ،عــى الرغــم مــن تقاربهــا (الشــديد عــى
األغلــب) يف املســاحات الجغرافيــة املشــركة ،ممــا يقــوض
آفــاق التفاعــل املوضوعــي والتجــارب املشــركة .وينتــج
عــن ذلــك أنظمــة مبعثــرة للتوزيــع والعدالــة االجتماعيــة ال
تقــدم الخدمــات الجيــدة إال ملــن يســتطيع تســديد ثمنهــا
(بــاز آراوكــو وآخــرون  .)2014وغالبــا ً مــا تختــار النخــب
االســتغناء عــن الخدمــات العامــة :فهــي تبنــي مدارســها
ومستشــفياتها الخاصــة ،وتعيــش يف أحيــاء ســكنية محاطــة
بأســوار (كارل  .)2000أمــا الفقــراء واملهمشــن ،فغالبــا ً مــا
يفتقــرون إىل الخدمــات األساســية والحمايــة والعدالــة .وتظــل
قــدرة األنظمــة الديمقراطيــة عــى تقديــم أداء جيــد ،اقتصاديـا ً
واجتماعيــاً ،قــدرة غــر منســجمة يف أفضــل أحوالهــا.
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عدم املساواة والتالحم االجتماعي
عــى الرغــم مــن أن عمليــات االنتقــال إىل الديمقراطيــة جــرت
يف أوضــاع متنوعــة بغــض النظــر عــن مســتويات التنميــة
االقتصاديــة ،هنــاك توافــق متنــام حــول وجــود مســتوى
معــن مــن الرخــاء املطلــوب لضمــان اســتدامة الديمقراطيــة
وصمودهــا (كاروذرز 2002؛ هــول 2009؛ كارل 2000؛ روشــا
مينــوكال  .)2012ومــع ذلــك ،فقــد ال يكــون مســتوى الرخــاء
هــو املعضلــة ،بــل طريقــة تقاســم الثــروة والرخــاء بــن
الســكان ،التــي تؤثــر أكثــر عــى توفــر الظــروف املواتيــة
لصمــود الديمقراطيــة.
فعــدم املســاواة يغــذي االســتقطاب االجتماعــي ويقلــص
الوســط املعتــدل الحيــوي للمجتمعــات .كمــا يحــرف الصــوت
الســيايس والتمثيــل الســيايس نحــو أصحــاب املــوارد والســلطة.
ويــؤدي ذلــك إىل توليــد وإدامــة وضــع تتمتــع فيــه النخــب
بنفــوذ واســع عــى السياســات وعمليــات صنــع القــرار ،التــي
تحــدد بدورهــا آفــاق البــاد يف التنميــة ومــدى تقدميــة وعدالــة
سياســاتها ،بمــا فيهــا املجــاالت الحيويــة ألداء الدولــة وتقديــم
خدماتهــا االجتماعيــة .وعــى املــدى الطويــل ،قــد ينجــم عــن
عــدم املســاواة اختــاالت يف الصــوت والتمثيــل والفــرص
والوصــول إىل الخدمــات بحيــث تحــرم رشائــح مــن الســكان
وتقــوض الثقــة بالديمقراطيــة (وتأييدهــا).
تتمتــع الديمقراطيــات بقــدرة أكــر عــى الصمــود ،وتعمــل
أفضــل حــن يرتبــط مواطنوهــا بــأوارص الثقــة ومبــادئ
املعاملــة باملثــل فيمــا بينهــم ومــع الدولــة (البنــك الــدويل
 .)2011وينبغــي أن تكــون مثــل تلــك الروابــط متعــددة
ومتداخلــة ومتقاطعــة ،وال تقــوم عــى هويــات ضيقــة تربــط
النــاس تبعــا ً لعامــل رئيــي واحــد كالقرابــة أو العائلــة أو
الديانــة أو الطبقــة (فارشــني  .)2001وتتضــح صحــة ذلــك
بوجــه خــاص عندمــا تتصــدع العالقــات بــن املواطنــن بفعــل
النزاعــات وأعمــال العنــف.
عدم املساواة والصوت السيايس والتمثيل
تتحــول املجتمعــات ،التــي تتصــف بعــدم مســاواة متجــذرة
ومتداخلــة ،إىل متصدعــة ومســتقطبة ،ممــا يزيــد صعوبــة
التوافــق الســيايس حــول السياســات االجتماعيــة وإعــادة
التوزيــع وضمــان االحتــكام للعدالــة .ويف بلــدان متنوعــة مثــل
كولومبيــا والفلبــن وجنــوب أفريقيــا والواليــات املتحــدة،
ســمحت أوجــه عــدم املســاواة والتفــاوت يف الوصــول والفــرص
والســلطة بتمكــن النخــب مــن فــرض نفــوذ غــر تناســبي
عــى الحكومــة .ومــن خــال الهيمنــة عــى السياســات
والفســاد وضــخ املــال الســيايس غــر الخاضــع للتدقيــق،
تمكــن بعــض األثريــاء يف هــذه البلــدان مــن توظيــف مواردهــم
لتطويــع القوانــن لصالحهــم وإضعــاف دور املحاكــم وانتهــاك
الحقــوق ورشاء مواقــف السياســيني واألحــزاب السياســية
وترهيــب وســائل اإلعــام أو الســيطرة عليهــا واالســتخفاف
بالدســاتري والعقــود (ليفن-فالدمــان  .)2016ويقــوض ذلــك
أيضـا ً مصالــح البــاد (وقدرتهــا عــى توفــر) خدمــات جيــدة
يف قطاعــات التعليــم والصحــة واألمــن وغريهــا مــن الخدمــات
األساســية.

امل�ؤ�س�سة الدولية للدميقراطية واالنتخابات
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وقــد ســاهم تعميــق عــدم املســاواة ،الــذي تفاقــم بفعــل
الصدمــة والخلخلــة التــي نجمــت عــن األزمــة املاليــة يف
عامــي  2007و ،2008يف خيبــة أمــل واســعة االنتشــار تجــاه
عمــل األنظمــة السياســية يف ديمقراطيــات أكثــر عراقــة .وكمــا
أظهــرت حــركات عــى امتــداد الطيــف الســيايس ،مــن حــزب
الشــاي يف الواليــات املتحــدة وحــركات ‘احتلــوا’ التــي ظهــرت
يف بلــدان مختلفــة والحــركات الشــعبوية املناهضــة لألوروبيــن
يف اململكــة املتحــدة وفرنســا وهولنــدا ،هنــاك عــدم رضــا عميــق
عــن نوعيــة التمثيــل .وتنبثــق هــذه املشــاعر عــن تخــوف
مــن أن األصــوات ليســت متســاوية وأن املؤسســة السياســية
واالقتصاديــة تديــم ســيطرة نخــب فقــدت صلتهــا بالشــعب
(غريشــمان 2016؛ كاريــل .)2016

عــن الســلطة وعــن صنــع القــرار .وبــدوره ،يحــرم االفتقــار
إىل الرشعيــة املؤسســات مــن ‘منظومــة املناعــة’ الالزمــة إلثبــات
صمودهــا بمــرور الوقــت ويف توجيــه التحديــات والنزاعــات
توجيهــا ســلميا ً (البنــك الــويل .)2011

وتظهــر البحــوث أن ارتفــاع مســتوى عــدم املســاواة يقلــل
عــى الــدوام مــن تأييــد املواطنــن للديمقراطيــة عمومـا ً (بــرغ
وآخــرون 2014؛ كريكهــاوس وآخــرون  .)2014وعــى الرغــم
مــن التقــدم الديمقراطــي امللحــوظ ،وخصوصــا ً يف مجــال
االنتخابــات ،يتولــد عــن عــدم املســاواة حــس مــن اإلحبــاط
العــام الجماعــي تجــاه مــا تســتطيع الديمقراطيــة تحقيقــه
وتجــاه مــا يمكــن إنجــازه مــن خــال املؤسســات واإلجــراءات
السياســية الرســمية .فالشــباب حــول العالــم يشــعرون بخيبــة
عدم املساواة ورشعية املؤسسات السياسية
أمــل مــن نمــط العمــل الســيايس الســائد وبغبــن يف السياســة
يفــرض ارتفــاع مســتوى عــدم املســاواة ضغوطــا ً كبــرة العامــة (األمــم املتحــدة 2016أ) .واألرجــح أن جيــل األلفيــة
عــى الحكــم يف النظــام الديمقراطــي بســبب تقويــض رشعيــة أقــل اهتمامـا ً مــن الفئــات األكــر ســنا ً بالسياســات االنتخابيــة
مؤسســات الدولــة (ســتيوارت  .)2010وتتهــدد هــذه الرشعيــة والتصويــت يف االنتخابــات الوطنيــة.
إذا كانــت سياســات الدولــة متحيــزة وإقصائيــة .ويقــع ذلــك
ـر ســلطات الدولــة يف مراعــاة حقــوق اإلنســان ولكــن ذلــك ال يعنــي بالــرورة أن الشــباب غــر مبالــن.
عندمــا تقـ ّ
وحمايتهــا وتطبيقهــا ،أو يف التمســك بســيادة القانــون بإنصاف فاالحتجاجــات واملظاهــرات أصبحــت متنفسـا ً مهمـا ً يف التعبــر
عــن املوقــف الســيايس .وكانــت فئــة الشــباب يف طليعــة
عــى الجميــع ،أو عندمــا تقــى رشائــح كبــرة مــن الســكان
كثــر مــن الحــركات السياســية الناشــئة ،التــي انصــب

ﻛﻴﻒ ﻳﻘﻮض ﺗﺰاﻳﺪ ﻋﺪم اﻤﻟﺴﺎواة اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ

ﻛﻴﻒ؟
ﻳﻘﻮض رﻓﺎه اﻤﻟﻬﻤﺸﻦﻴ
ﻳﺰﻳﺪ ﻗﻮة اﻷﺛﺮﻳﺎء وأﺻﺤﺎب
اﻻﻣﺘﻴﺎزات

ﻣﺎ ﻫﻲ اﻟﺘﺒﻌﺎت؟
إﻗﺼﺎء ﻓﺌﺎت ﻣﻦ اﻤﻟﺠﺘﻤﻊ ﻋﻦ
اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ
ﻳﺨﻠﻖ ﺗﺤﻴﺰا ً ﰲ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﻟﺼﺤﺔ
وﻏﺮﻴﻫﺎ ﻣﻦ اﻟﺨﺪﻣﺎت
ﻳﻔﺎﻗﻢ ﻋﺪم اﻟﺜﻘﺔ

ﻳﻮﻟﺪ ﺷﻌﻮرا ً ﺑﺎﻟﻌﺰﻟﺔ

ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﻘﻮد إﱃ اﻟﺸﻌﺒﻮﻳﺔ

ﻳﻬﺪد ﴍﻋﻴﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ

ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﺰﻳﺪ اﻟﺘﻄﺮف اﻟﻌﻨﻴﻒ

ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﺰﻳﺪ اﻻﺳﺘﻘﻄﺎب
واﻻﺳﺘﻴﺎء

ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﺴﺒﺐ اﻟﻨﺰاﻋﺎت واﻟﺤﺮوب
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اهتمــام عــدد كبــر منهــا عــى عــدم املســاواة .فمــن حــركات (آتشــيموغلو وروبنســون 2011؛ هاغــارد وكاوفمــان .)2009
‘احتلــوا’ ( )Occupyإىل حركــة ‘الســاخطني’ ( )Indignadosوالغالــب أن تمتــاز الديمقراطيــات العريقــة والثريــة بحكــم
يف إســبانيا إىل حركــة ‘أنــا املنــارص رقــم ـ Yo Soy#( ’132أفضــل (آتشــيموغلو وروبنســون .)2011
 )132يف املكســيك ،أطلــق الشــباب انتقــادات مدويــة للمؤسســة وهنــاك أســباب مقنعــة تفــرض بــأن الديمقراطيــة ،بطبيعتها،
السياســية (أوكســفام .)2016
تحــد مــن عــدم املســاواة .ففــي النهايــة يــراد للديمقراطيــة
ويدفــع عــدم تحســن أوضــاع الفقــراء ،حتــى يف البلــدان أن تكــون نظامــا ً سياســيا ً قــادرا ً عــى منــح ســلطة شــعبية
التــي شــهدت نمــوا ً اقتصادي ـاً ،إىل بــروز أو عــودة الشــعبوية تســتند إىل التكافــؤ الســيايس يف اتخــاذ القــرار .وتميــل أغلبيــة
والقوميــة والخطــاب املناهــض للمهاجريــن يف كثــر مــن الناخبــن عمومـا ً إىل تأييــد إعــادة توزيــع الثــروات مــن األغنياء،
الديمقراطيــات القائمــة والناشــئة (كالفلبــن وتركيــا وفرنســا ألن األغنيــاء يشــكلون أقليــة عــى األرجــح .ومــن حيــث املبــدأ،
واململكــة املتحــدة والواليــات املتحــدة ،عــى التــوايل) (بالتنــر تشــكل ســمة إعــادة التوزيــع يف النظــام الديمقراطــي الخطــر
2012؛ كاريــل  .)2016وبينمــا تســهم عوامــل كثــرة يف الرئيــي عــى النخــب .أمــا يف الواقــع ،فاملســألة أكثــر تعقيــدا ً
صعــود الشــعبوية ،بمــا فيهــا رهــاب األجانــب ،و‘الخــوف مــن بكثــر :فالتكافــؤ الســيايس الرســمي أمــام القانــون ال يفــي
االختــاف والتغــر االجتماعــي’ (بوشــان  ،)2017يبقــى ثمــة بحــد ذاتــه إىل التكافــؤ يف مواضــع أخــرى ،والديمقراطيــة ال
تداخــل مهــم بــن العمــل الســيايس عــى صعيــد الطبقــات تحــد مــن عــدم املســاواة بصــورة تلقائيــة.
والهويــة عــى مــا يبــدو.
ويف ظــل النظــام الديمقراطــي ،يتعــن عــى الســلطات العامــة
العمــل مــع مجموعــة أوســع مــن الجهــات الفاعلــة عنــد اتخــاذ
عدم املساواة والعنف والنزاع املسلح
يشــكل عــدم املســاواة دافعـا ً رئيســيا ً لالســتقطاب االجتماعــي قــرار بشــأن سياســة مــا وتنفيذهــا (البنــك الــدويل .)2008
ويتجــه املواطنــون لتقييــم رشعيــة الدولــة بنــاء عــى أدائهــا
والنــزاع املســلح .فاإلقصــاء االجتماعــي والنمــاذج املتجــذرة
وعــى قــدرة الحكومــات عــى تلبيــة الحاجــات والتوقعــات
مــن عــدم املســاواة السياســية واالقتصاديــة واالجتماعيــة
األساســية ،ال عــى الحقــوق واإلجــراءات الديمقراطيــة
التــي تغذيــه ،عوامــل حاســمة ترتبــط بالعنــف (إدارة التنميــة
كاالنتخابــات (تشــانغ وتشــو وويلــش  .)2013ومــن اآلثــار
الدوليــة 2005؛ ســتيوارت  .)2010ويرجــح أن يتزعــزع
بالغــة األهميــة ،عنــد تســاوي العوامــل األخــرى جميعهــا ،أن
االســتقرار الســيايس مــع انــدالع حــاالت عنــف ،وأن يكــون
تأســيس مؤسســات ديمقراطيــة تمثيليــة وتشــاركية لــن ينتــج
ـا
القضــاء عليهــا أكثــر صعوبــة يف املجتمعــات التــي دفــع فيهـ تأييــدا ً شــعبيا ً لنظــام ســيايس مــا بصــورة تلقائيــة ،وخصوصا ً
النمــو االقتصــادي والسياســات االجتماعيــة إىل الحــد مــن الفقر بــن الشــباب ،مالــم يوفــر الســلع والخدمــات املتوقعــة.
دون التصــدي للفــوارق الشــخصية واإلقليميــة املوضوعيــة
أو املتصــورة (البنــك الــدويل  .)2016ويهــدد اتســاع عــدم ومثلمــا يبــن مصــر كثــر مــن الديمقراطيــات التــي نشــأت
املســاواة االســتقرار االجتماعــي يف البلــدان الناميــة ،التي تتســم منــذ ثمانينيــات القــرن العرشيــن ،ظلــت املؤسســات الرســمية
غالبـا ً بالرتبــح مــن جهــات فاعلــة محليــة ودوليــة كالــركات الخاصــة باملشــاركة والتمثيــل والدمــج جوفــاء عموم ـا ً وغــر
العامليــة الكــرى( ،برنامــج األمــم املتحــدة اإلنمائــي  .)2013فاعلــة ،بينمــا أخفقــت أنظمــة كثــرة أو أحجمــت عــن تلبيــة
االحتياجــات والتوقعــات الهامــة لســكانها .وبمعنــى آخــر ،لــم
ويمكــن لعــدم املســاواة أن يولــد العنــف والنــزاع ألنــه تصبــح األنظمــة السياســية أكثــر شــموالً ،ال عــى صعيــد مــا
يؤجــج االســتياء ،ويفاقــم األســباب ‘العميقــة’ األخــرى يتجــاوز أشــكال العمــل الروتينيــة وال مــن حيــث محصالتهــا
للــراع ،ويقــوض القــدرات الجامعــة االجتماعيــة والسياســية (روشــا مينــوكال 2015أ).
واالقتصاديــة الالزمــة ملنــع تصاعــد النــزاع (العنيــف) .وتكــون
الحــال عــى هــذا النحــو خصوص ـا ً إذا اســتند عــدم املســاواة تحديــات اإلصالحــات والسياســات القائمــة عــى إعــادة
التوزيــع
عــى الهويــة أو الجماعــة.
إن صنــع السياســات بطبيعتــه مســألة فنيــة وسياســية
وتتصــف التســويات السياســية القائمــة عــى مــروع شــامل
أيضــاً .وتعمــل عوائــق ولــوج املعــرك الســيايس وتوزيــع
لبنــاء األمــة ،أو عــى
‘مجتمــع متخيــل’ قــادر عــى تجــاوز الســلطات بــن الجهــات الفاعلــة ،بمــا فيهــا صنــاع السياســات
الهويــات األضيــق تعريف ـا ً
ـرور
ـ
بم
ـر
ـ
أك
ـود
ـ
وصم
ـتقرار
ـ
باس
،
والبريوقراطيــن وجماعــات املجتمــع املدنــي والقطــاع الخــاص
الوقــت (آندرســون .)1983
واملواطنــون األفــراد ،عــى تحديــد مــن يمكنــه املشــاركة يف
امليــدان الســيايس ومــن هــم أصحــاب الكلمــة املســموعة .ومــن
الديمقراطية وعدم املساواة :عالقة غري تلقائية
التحديــات الرئيســية التــي تواجــه جميــع البلــدان ،بمــا فيهــا
هــل يمكــن للديمقراطيــة أن تحــد مــن عــدم املســاواة؟ يوصف البلــدان الديمقراطيــة ،هــو كيفيــة تســخري العمــل الجماعــي
الرتابــط اإليجابــي بــن الثــروة والديمقراطيــة واملســاواة بأنــه بــن النخــب ،وكذلــك بــن النخــب وفئــات املجتمــع األوســع،
أحــد أشــد العالقــات متانــة وديمومــة يف العلــوم االجتماعيــة لتعزيــز التنميــة الشــاملة.
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ولذلــك يواجــه منــارصو اإلصالحــات ،التــي تعــزز التكافــؤ
عمومــا ً والتنميــة الشــاملة ،مهمــة شــاقة :لكــي تصــاغ
السياســات وتنفــذ ،يتعــن عــى اإلصالحيــن التحكــم بجميــع
مؤسســات صنــع القــرار والجهــات الفاعلــة ذات الصلــة التــي
لديهــا القــدرة عــى حرف هــذه املســاعي عــن مســارها .ويتعني
عــى مــن يعارضــون إجــراء إصالحــات تقــوم عــى مزيــد مــن
إعــادة التوزيــع أن يكســبوا التأييــد مــن عــدد محــدود فحســب
مــن املؤسســات والجهــات الفاعلــة إلعاقــة التغيــر (وايالنــد
1996؛ كيفــر .)2011
ويشــر ذلــك إىل تحــ ٍد ديمقراطــي خطــر :فعــدم املســاواة
يقــوض اســتدامة الديمقراطيــة وصمودهــا .ومــع ذلــك،
فالديمقراطيــة ال تقلــل عــدم املســاواة تلقائيــاً؛ فقــد جــرت
بعــض أنجــح املحــاوالت تاريخيــا ً للحــد مــن عــدم املســاواة
(كاإلصــاح الزراعــي مثـاً) يف إطــار غــر ديمقراطــي (بالتنــر
 .)2012ومــع ذلــك ،تمكنــت مجموعــة متنوعــة مــن البلــدان
مــن الرتويــج ألشــكال أكثــر شــموال ً مــن التنميــة وتقليــص
عــدم املســاواة يف إطــار ديمقراطــي .وقــد تتخــذ طبيعــة
التغــر ووتريتــه منهجـا ً أكثــر تدرجـا ً وتكــرارا ً وتراكمـاً .وقــد
تعمــل األطــر واملؤسســات الديمقراطيــة الرســمية يف الوقــت
املناســب عــى إتاحــة مداخــل مهمــة للدفــع نحــو إصالحــات
أوســع مــن شــأنها تعزيــز جــودة الديمقراطيــة واملســاعدة يف
تحولهــا إىل ديمقراطيــة أكثــر صمــودا ً بمــرور الوقــت (شــتوكه
وتورنكويســت .)2013
لقــد شــكلت صناعــة السياســات الســليمة جانبـا ً مهمـا ً أيضـا ً
مــن مكافحــة الفقــر وعــدم املســاواة .فقد ســاعدت السياســات
واملبــادرات التــي تهتــم بالفئــات الضعيفــة واملهمشــة عــى
تخفيــض أوجــه عــدم املســاواة ،وخصوصــا ً التــي تركــز
عــى األوجــه املتقاطعــة لعــدم املســاواة بمــرور الوقــت (بــاز
آراوكــو وآخــرون  .)2014وتجــد بحــوث مســتجدة رضورة
إدراج الظــروف العمليــة امللموســة التــي تدفــع إىل التهميــش
يف أهــداف برامــج الحمايــة االجتماعيــة وتصميمهــا وتنفيذهــا،
وأن الصــات بــن الحمايــة االجتماعيــة والقطاعــات األخــرى
بالغــة األهميــة .وعــى ســبيل املثــال ،يمكــن للربامــج ،التــي
تتخــذ منهجـا ً متكامـاً يف التصــدي ألوجــه الضعــف االجتماعي
واالقتصــادي عنــد النســاء مــن خــال التوعيــة بحقوقهــن
والتحويــات النقديــة ،أن تســاند التمكــن االقتصــادي للمــرأة،
والبــدء بتفكيــك املعايــر االجتماعيــة التمييزيــة (ســتيوارت
وآخــرون  .)2016وقــد نفــذت بعــض البلــدان سياســات
وتدابــر إجرائيــة حاســمة لتــدارك أوجــه عــدم املســاواة
املتقاطعــة ،كحصــص املقاعــد املخصصــة للنســاء والفئــات
املهمشــة األخــرى.
فالدولــة لديهــا الواليــة والقــدرة والرشعيــة التــي تبيــح لهــا
إعــادة توزيــع الثــروة واملــوارد ،ممــا يمنحهــا دورا ً رئيســيا ً
يف تعزيــز محصــات التنميــة الشــاملة وتأمينهــا (لفتويتــش
2008؛ تورنكويســت وهاريــس  .)2016وتمثــل قــدرة الدولــة،
التــي تعــرف بأنهــا اإلدارة القــادرة والنزيهــة املصانــة مــن
الهيمنــة عليهــا بغيــة تحقيــق مكاســب خاصــة أو شــخصية
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أو محســوبية ،عنــرا ً أساســيا ً يف الصمــود الديمقراطــي .ومــع
ذلــك ،مــن أهــم الــدروس املســتفادة يف أوســاط سياســات
التنميــة طــوال العقديــن املاضيــن أن العمــل الســيايس يف ميدان
السياســات ،ال السياســات يف حــد ذاتهــا ،أســايس يف تشــكيل
طــرق تنفيذهــا وفعاليتهــا ،ويف تحديــد السياســات املجديــة يف
املقــام األول (بــوث 2012؛ بوتزيــل ودي جــون 2012؛ ليفــاي
2014؛ هيكــي وســن وبوكينيا 2014؛ روشــا مينــوكال 2017؛
البنــك الــدويل  .)2017ورغــم أن كثــرا ً مــن البلــدان الناميــة
التــي شــجعت بنجــاح عــى التنميــة الشــاملة وقلصــت عــدم
املســاواة ،كانــت تحكمهــا أنظمــة اســتبدادية ،إال أن بوتســوانا
والربازيــل وغانــا والهنــد وجنــوب أفريقيــا تشــكل أمثلــة أكثــر
تعقيــدا ً عــى حــاالت مــن الشــد والجــذب للتقــدم والنكســات
عــى صعيــد الديمقراطيــة وعــدم املســاواة.
لقــد برهنــت نخــب الدولــة واملجتمــع ،امللتزمــة بمكافحــة عــدم
املســاواة ،عــى فعاليتهــا يف تنظيــم وتعبئــة النــاس واملــوارد
ســعيا ً لتحقيــق غايــات أو أهــداف محــددة ،ويف الجهــود
اإلجماليــة للتشــجيع عــى التغيــر التدريجــي .كمــا أن التعبئــة
االجتماعيــة والضغــوط املفروضــة مــن القاعــدة إىل القمــة
تســاعد عــى تحقيــق تحــوالت جوهريــة نحــو مشــاركة أوســع
ورخــاء مشــرك.
وتعــد األحــزاب السياســية أدوات فعالــة يف العمــل والتنظيــم
الجماعيــن ،ألنهــا نقــاط وصــل مهمــة بــن الدولــة واملجتمــع.
وقــد اضطلعــت أيضــا ً بــدور رئيــي يف دفــع التســويات
السياســية ،فض ـاً عــن صياغــة الحوافــز الحكوميــة العتمــاد
سياســات حكوميــة أكثــر شــموال ً (بوتزيــل ودي جــون .)2012
إن بنــاء التحالفــات عــى املســتويني املحــي والــدويل رضوري
لتفعيــل اإلصالحــات املطلوبــة .ويثبــت دوره اإليجابــي ،بــل
الحاســم ،حيــث يرتقــي إىل عمليــة مســاومة عــى القضايــا التي
تحظــى باهتمــام عــام واســع ،وحيــث تتــاح فــرص ملشــاركة
مجموعــة واســعة مــن األطــراف املعنيــة يف الدولــة وخارجهــا
عــى مســتويات مختلفــة ،محليــة ووطنيــة وإقليميــة وعامليــة.
لــم تحــظ أهميــة األفــكار املعنيــة بتشــكيل مســارات التنميــة
أو حتــى فعاليتهــا ،باهتمــام كاف نســبيا ً يف أوســاط املســاعدة
اإلنمائيــة الدوليــة (هدســون ولفتويتــش  .)2014ومــع ذلــك،
فاألفــكار هــي أحــد املكونــات األساســية للعمــل الســيايس،
ولهــا أهميتهــا يف تشــكيل التفكــر والســلوك واملحصــات
املتعلقــة بالدمــج واإلقصــاء ،وبمقــدار عــدم املســاواة الــذي
ينبغــي التغــايض عنــه .وتؤثــر األفــكار واملعايــر أيض ـا ً عــى
طبيعــة التفاعــات ونوعيتهــا بــن النخــب املختلفــة وأتباعهــا،
وبــن مجموعــات مختلفــة يف الدولــة واملجتمــع (هدســون
ولفتويتــش  .)2014وإىل جانــب إســهامها يف تشــكيل املفاهيــم
املتعلقــة برشعيــة الدولــة ،تلعــب األفــكار دورا ً مركزي ـا ً أيض ـا ً
يف املناقشــات حــول األطــراف التــي ينبغــي إرشاكهــا يف
(وإقصاؤهــا عــن) عمليــات بنــاء الدولــة واألمــة.
ويف حــن يكــون التحــول املؤســي مدفوعــا ً بوضــوح مــن
الداخــل ،فللعوامــل الدوليــة أهميتهــا أيضــاً .فقــد تلعــب
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الدوافــع والقــوى املحركــة اإلقليميــة والعامليــة أدوارا ً مهمــة
يف إرشــاد (أو املســاعدة يف تشــكيل) عمليــات اإلصــاح
الداخــي والتأثــر عــى الحوافــز والقــوى املحركــة للجهــات
الفاعلــة املحليــة لدعــم صمــود الديمقراطيــة ونوعيــة الحكــم
الديمقراطــي (وعــدم املســاواة مكــون مهــم يف هــذه العمليــة).
وعــى ســبيل املثــال ،اســتغلت الشــبكات العابــرة للبلــدان،
التــي تــروج لحقــوق اإلنســان وتمكــن املــرأة والشــفافية
واملحاســبة ،العمــل الجماعــي عــى املســتويني الــدويل والعاملــي،
ممــا أثــر عــى العمــل الســيايس والنقاشــات املحليــة (كيــك
وســيكينك  .)1999كمــا كان لشــبكات حكــم عامليــة أخــرى
•تســخري تحالفــات معنيــة بإعــادة التوزيــع وقــادرة
وعابــرة للبلــدان ،تعمــل يف مجــال الصحــة والتعليــم عــى
عــى االســتفادة مــن الضغوطــات املحليــة والدوليــة ،يف
مســتوى العالــم ،أهميــة يف وضــع التوقعــات وتوليــد حوافــز
معالجــة عــدم املســاواة كسياســة ذات أولويــة.
أكثــر للحكومــات لتوفــر الخدمــات ،وخصوصــا ً يف البلــدان
•االنتبــاه إىل اآلثــار الجانبيــة املحتملــة والعواقــب غــر
املعتمــدة عــى املعونــات .وكان ملســاعي الجهــات املانحــة
املقصــودة يف السياســات االجتماعيــة املــراد منهــا
الدوليــة الســتخدام الديمقراطيــة أو الحوافــز والــروط املتصلة
إصــاح أرضار عــدم املســاواة وإيجــاد تــوازن بــن
بالتنميــة للحــث عــى توجيــه اهتمــام أكــر بمحصــات التعليــم
األهــداف املتزاحمــة.
والصحــة يف البلــدان الرشيكــة ،تأثــر أيضـاً ،مــع أن مثــل هــذه
املنهجيــات ليســت ناجحــة عــى الــدوام .وبالتــايل فــإن الســؤال املجتمع الدويل
املطــروح ليــس هــل تؤثــر الجهــات املانحــة عــى القــوى
•الرتكيــز عــى عــدم املســاواة كظاهــرة متداخلــة
املحركــة للســلطة والسياســة الداخليــة ،وإنمــا كيــف ينبغــي
القطاعــات ،ووضــع أولويــة للحــد منهــا عوضــا ً عــن
تصميــم مشــاركتها ومشــاريعها بنــاء عــى تقييــم ســليم
الرتكيــز فقــط عــى الحــد مــن الفقــر وزيــادة
ملــا تنطــوي عليــه هــذه املشــاريع مــن معضــات وعمليــات
الدخــل.
مفاضلــة متعــددة (يانغــواس .)2017
•مراعــاة الســياق الســيايس وتعديــل املنهجيــات
خيارات وتوصيات لسياسات معالجة عدم املساواة
والتدخــات ملعالجــة أوجــه عــدم املســاواة وفقــا ً ملــا
جميع الجهات الفاعلة
تفرضــه ظــروف الواقــع .وتكويــن فهــم أوضــح
حــول كيفيــة تأثــر التدخــات عــى مجــال مــا (دعــم
•االســتفادة مــن املنــاخ الســيايس القائــم يف وضــع
الديمقراطيــة مثــاً) عــى التدخــات يف مجــال آخــر
أولويــات العمــل الجماعــي وتســخريه يف مواجهــة عــدم
(بنــاء الدولــة مثــاً) ،وإدراك مــا تنطــوي عليــه مــن
املســاواة.
أوجــه توتــر ومفاضلــة ومعضــات .ويتطلــب ذلــك
•بنــاء فهــم معمــق للظــرف الســيايس والقــوى املحركــة
التفكــر والعمــل يف مجموعــة مــن القضايــا ،مــن تقديــم
للســلطة التــي تنشــأ فيهــا عــدم املســاواة ،بغــرض
الخدمــات ومشــاركة املواطنــن وإصالحــات الحكــم ،إىل
تحديــد سياســات ســليمة ومجديــة سياســياً.
التنميــة االقتصاديــة وتعزيــز الدمــج ،بطــرق شــتى،
•االســتثمار يف البحــوث لتطويــر املعرفــة وتبادلهــا بمــا
وعــدم الرتكيــز عــى ‘املمارســة الســليمة’ بــل عــى
يحقــق فهمـا ً أفضــل ملــا يصلــح ومــا ال يصلــح ،ولتتبــع
‘املمارســة األنســب’.
التقــدم الحاصــل بواســطة تحســن أســاليب جمــع
•الرتكيــز عــى إعــادة تنشــيط وابتــكار الروابــط بــن
البيانــات ورصدهــا.
الــدول واملجتمعــات بمــا يجــدد مفعــول الديمقراطيــات
صناع السياسات الوطنيون واملحليون
وصمودهــا.
•اســتخدام السياســات االجتماعيــة واالقتصاديــة يف
•دعــم التعــاون الــدويل ملكافحــة التهــرب الرضيبــي
تصحيــح أوجــه عــدم املســاواة املتقاطعــة االجتماعيــة
وهــروب رؤوس األمــوال مــن خــال طلــب التقاريــر
والسياســية واالقتصاديــة ،والتخفيــف مــن عــدم
مــن كل بلــد عــى حــدة ،والحــث عــى الشــفافية وتبادل
املســاواة االقتصاديــة واإلقصــاء االجتماعــي .وتشــمل
املعلومــات وفــرض رضائــب موحــدة عــى رؤوس
هــذه اإلجــراءات السياســة الرضيبيــة والتعليــم والصحة
األمــوال.
والبطالــة والتحويــات النقديــة املرشوطــة والقــروض
الصغــرة والعمــل التصحيحــي .وال بــد مــن توجيــه
االهتمــام نحــو الشــباب لكــر الحلقــات املفرغــة لعــدم
املســاواة بــن األجيــال.
•تحديــد والتصــدي للقيــود الفنيــة ،والسياســية
خصوصــاً ،التــي تقيّــد التطبيــق الفعــال للسياســات
عــن طريــق إصــاح القوانــن واملؤسســات الرســمية
األخــرى الالزمــة ملعالجــة عــدم املســاواة ،والســعي إىل
التأثــر عــى حوافــز وســلوكيات وممارســات وقيــم
األطــراف الفاعلــة الرئيســية واملعنيــة .وتوجيــه اهتمــام
خــاص نحــو كيفيــة تفاعــل الدوائــر الرســمية وغــر
الرســمية ،وهــل تكمــل بعضهــا بعض ـا ً أم تتجــاذب يف
اتجاهــات مختلفــة.
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كثــرا ً مــا يشــغل موضــوع الهجــرة موقع ـا ً مركزي ـا ً يف النقــاش حــول العالــم ،وخصوص ـا ً أثنــاء الحمــات االنتخابيــة .ففــي
بعــض البلــدان تقطــع املنابــر الحزبيــة بصــورة متزايــدة وعــودا ً 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
كثــرا ً مــن البلــدان تقــر بالفوائــد االقتصاديــة للهجــرة والحاجــة املتزايــدة إىل مهاجريــن مهــرة ملســاندة اقتصاداتهــا.

وقــد دفعــت األزمــة الســورية بأعــداد غــر مســبوقة مــن
املهاجريــن إىل بلــدان مثــل لبنــان واألردن وتركيــا واالتحــاد
األوروبــي ،ممــا أثــار ســجاالت إقليميــة وعامليــة بشــأن تقاســم
عــادل للعــبء ،وكيــف يمكــن للبلــدان أن تعالــج تزايــد تدفــق
املهاجريــن .ولطاملــا كانــت بلــدان أخــرى ،مثــل بوتســوانا
وإثيوبيــا وكينيــا وناميبيــا وجنــوب أفريقيــا ،بلدان ـا ً مضيفــة
للمهاجريــن االقتصاديــن إىل جانــب الالجئــن الفاريــن مــن
الحــروب والنزاعــات يف أفريقيــا.
ويف أواخــر عــام  ،2015شــكل املهاجــرون مــا يزيــد عــن
 3باملئــة مــن ســكان العالــم .وخــال األعــوام الـــ  45املاضيــة،
ارتفــع عــدد األشــخاص الذيــن يعيشــون خــارج بلدانهــم
األصليــة بمقــدار ثالثــة أضعــاف تقريب ـاً ،مــن  76مليــون إىل
 244مليــون نســمة (املنظمــة الدوليــة للهجــرة 2015أ) .ومــع
ذلــك ،يجــب املالحظــة أن نســبة املهاجريــن إىل ســكان العالــم
ظلــت ثابتــة تقريبـا ً منــذ عــام  ،1990رغــم االرتفــاع الكبــر يف
األعــداد املطلقــة للمهاجريــن (األمــم املتحــدة 2016ب).
واعتبــارا ً مــن عــام  ،2015شــكلت النســاء  48باملئــة مــن
املجمــوع العاملــي للســكان املهاجريــن (األمــم املتحــدة
2016ب) .وتواجــه املهاجــرات اإلنــاث تحديــات مختلفــة عــن
املهاجريــن الرجــال .حيــث تواجههــن أشــكاال ً متعــددة مــن
التمييــز (عــى أســاس النــوع االجتماعــي والعــرق والجنســية
والطبقــة وعوامــل أخــرى) إضافــة إىل صفتهــن كمهاجــرات.
وهــذا مــا يقــوض إىل حــد كبــر حقوقهــن اإلنســانية ومقدرتهن
عــى املشــاركة بفعاليــة يف الحيــاة االجتماعيــة واالقتصاديــة
والسياســية يف البلــد املضيــف.

وتعــد الهجــرة بســبب طبيعتهــا العابــرة للبلــدان موضوعــا ً
مثــرا ً للجــدل يخلــق معضــات لصنــاع السياســات يف
املؤسســات الديمقراطيــة .ففــي كثــر مــن بلــدان املقصــد،

تــؤدي املخــاوف واملواقــف العامــة تجــاه الهجــرة إىل التأثــر
بصــورة كبــرة عــى سياســات الحكومــة واألجنــدات الحزبيــة
والحمــات االنتخابيــة .ويعــر عــن ردود الفعــل الســلبية
للســكان األصليــن تجــاه الهجــرة الوافــدة مــن خــال
االحتجاجــات املناهضــة للمهاجريــن ،باإلضافــة إىل تشــكيل
جماعــات القصــاص األهليــة واعتمــاد سياســات تقييديــة.
أمــا املخاطــر التــي تتهــدد الســر الســلس ألعمــال املؤسســات
الديمقراطيــة وعملياتهــا ،فتنشــأ مــن االســتقطاب الســيايس
واالجتماعــي والتحــول األمنــي واإلقصــاء والتهميــش أو التمييــز
الناتــج عــن التعريــف الضيــق ملصطلــح األمــة .كمــا تؤثــر
التغطيــة اإلعالميــة ألخبــار الهجــرة عــى مســلك األصــوات
الناخبــة وطني ـا ً ومحلي ـاً .وقــد أحيــت املخــاوف مــن الهجــرة
األحــزاب الشــعبوية اليمينيــة وزعماءهــا .فغالبــا ً مــا تــدور
املخــاوف االقتصاديــة تجــاه الهجــرة الوافــدة حــول شــغل
املهاجريــن للوظائــف الشــحيحة أو طلبهــم إعانــات عامــة.
أمــا صعــود التنظيمــات اإلرهابيــة التــي تزعــم أنهــا مدفوعــة
باملعتقــدات اإلســامية ،فقــد ســاهمت يف تفــي كراهية اإلســام
يف بلــدان كثــرة ،إذ غالب ـا ً مــا يصبــح املهاجــرون والالجئــون،
وخصوصــا ً املســلمون منهــم ،هدفــا ً ســهالً لجعلهــم كبــش
فــداء.
تؤثــر الهجــرة أيضـا ً عــى املؤسســات والعمليــات الديمقراطيــة
يف بلــدان املهاجريــن األصليــة ،إذ يســعى املواطنــون يف الخــارج
إىل التأثــر عــى السياســة يف الوطــن األم .ويتحــول املهاجــرون
بصــورة متزايــدة إىل نشــطاء سياســيني قادريــن عــى التأثــر
عــى نوعيــة الديمقراطيــة يف كال البلديــن ،املقصد واألصــي .وقد
أرهــق االرتفــاع الحــاد يف تدفــق املهاجريــن قــدرات املؤسســات
الديمقراطيــة عــى دمجهــم بطريقــة فعالــة يف املجتمــع ،وســلط
الضــوء عــى رضورة النظــر يف مقــدرة الحكومات عــى تمكينهم
مــن املشــاركة السياســية وتشــجيعهم عليهــا .فالهجــرة تؤثــر
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عــى قــدرة الحكومــة عــى توفــر الخدمــات العامــة ،وهــو مــا
يفــرض تحديــات أمــام املحاســبة الديمقراطيــة ،ويكشــف عــن
الحاجــة إىل منظومــة حكــم مشــركة محليــة ووطنيــة وعامليــة.
يعــد الدمــج ،وهــو مــدى قــدرة املجتمعــات عــى إرشاك
الوافديــن سياســياً ،عامــاً أساســيا ً يف تقييــم كيفيــة تأثــر
الهجــرة عــى الديمقراطيــات ،والظــروف التــي يمكــن لألنظمــة
الديمقراطيــة أن تســتجيب فيهــا إىل تلــك التحديــات بأســلوب
قــادر عــى الصمــود.
املهاجرون والدرب نحو املواطنة
تعــد املواطنــة حافــزا ً مهمـا ً يف تحقيــق الشــمول  ،ألنهــا تزيــل
الحواجــز التــي تعــرض ســبيل مشــاركة املهاجريــن يف الحيــاة
السياســية .وتمنحهــم الحقــوق املدنيــة والسياســية الكاملــة
وتحميهــم مــن التمييــز ،بمــا يزيــد إحساســهم باالنتمــاء
ورغبتهــم يف املشــاركة.
وتكتســب املواطنــة تلقائيــا ً (وأساســا ً عنــد الــوالدة) أو عنــد
تقديــم طلــب .أمــا التجنيــس فيعــرف هنــا بأنــه اكتســاب
الفــرد املولــود يف بلــد آخــر حــق املواطنــة بطريقــة غــر
تلقائيــة ،إذ يتطلــب مــن املهاجــر أن يتقــدم بطلــب ،ومــن البلد
املضيــف أن يمنحــه الجنســية (منظمــة التعــاون االقتصــادي
والتنميــة .)2011
تختلــف قواعــد اكتســاب املواطنــة اختالفــا ً كبــرا ً بــن دول
العالــم؛ فلــكل بلــد صالحيــة كاملــة يف تنظيــم رشوط منــح
الوافديــن حــق املواطنــة .وتنظــم قواعــد املواطنــة معايــر
األهليــة كــروط اإلقامــة وهــل تكتســب املواطنــة عنــد الــوالدة
بنــا ًء عــى أصــل األبويــن أو ‘صلــة الــدم’ ()ius sanqunis
أو بنــاء عــى بلــد مســقط الــرأس ( .)ius soliوتنظــم كذلــك
رشوط منــح املواطنــة ،وتشــمل الكفــاءة اللغويــة واختبــارات
املواطنــة أو الشــمول والنــوع االجتماعــي ومتطلبــات الســجل
االقتصــادي والجنائــي والتكاليــف ،إىل جانــب التعهــدات
القانونيــة واجتهــاد ســلطات اتخــاذ القــرار .وأخــرا ً فــإن هــذه
القواعــد تنظــم مســألة الســماح بــازدواج الجنســية.
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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 عــى قــدم املســاواة مــع الســكان األصليني
وزيــادة إحساســهم باالنتمــاء .وعــادة مــا تتبــع اتجاهــات
التجنيــس تدفقــات الهجــرة مــع تأخــر زمنــي ،ممــا يعنــي أن
البلــدان يجــب أن تركــز عــى املقيمــن لفــرة طويلــة ،إذا مــا
رغبــت يف تشــجيع التجنيــس.
املهاجرون وحقوق التصويت
فرضــت العوملــة تحديــات عــى رشوط املواطنــة واإلقامــة:
فاملواطنــن قــد يجــردون مــن حقوقهــم بســبب الهجــرة.
وتســمح مجتمعــات مضيفــة كثــرة يف اآلونــة األخــرة للوافديــن
باملشــاركة يف االنتخابــات بدرجــات متفاوتــة .ويف األعــوام الـ 50
املاضيــة ،عقــد أكثــر مــن  50بلــدا ً مناظــرات برملانيــة حــول
منــح حــق التصويــت للمهاجريــن بعــد فــرة معينــة مــن
إقامتهــم يف البــاد .وأصلحــت أكثــر مــن  30بلــدا ً قوانينهــا
االنتخابيــة ودســاتريها لتمكــن املقيمــن غــر املواطنــن مــن
التصويــت (بيــدروزا  .)2015كمــا توجــد حقــوق تصويــت
لغــر املواطنــن أو تمنحهــا الدســاتري مــن دون تطبيــق
أو تنفيــذ يف  64بلــدا ً ديمقراطيــا ً (بليــه وآخــرون 2001؛
إيرنســت  .)2004وتتميــز بلــدان الشــمال األوروبــي وإيرلنــدا
بأنهــا تمنــح أكثــر حقــوق التصويــت شــموال ً عــى املســتوى
املحــي يف أوروبــا .أمــا خــارج أوروبــا فتمنــح نيوزيلنــدا أكثــر
حقــوق التصويــت الشــاملة ديمقراطي ـا ً عــى املســتوى املحــي
(هدلســتون وآخــرون .)2015
ويعــد منــح حــق التصويــت للمهاجريــن مســألة مثــرة
للجــدل ألنــه يعتــر تقليديــا ً مــن مزايــا املواطنــة .وســواء
كانــت املواطنــة تعــرف بأنهــا مجموعــة الحقــوق املدنيــة
واالجتماعيــة والسياســية أو صفــة العضويــة الكاملــة يف نظــام
ســيايس ،هنــاك اتجــاه يف عــدد متزايــد مــن البلــدان إىل ربــط
حقــوق املهاجريــن يف التصويــت عــى املســتوى املحــي بحالــة
اإلقامــة ،بينمــا نــادرا ً مــا يمنحــون حقــوق التصويــت عــى
املســتوى الوطنــي قبــل التجنيــس (باوبــوك  .)2005ويف بعض
املناطــق مثــل أمريــكا الالتينيــة والكاريبــي ،ارتبــط التحــول
الديمقراطــي بمنــح حقــوق التصويــت لغــر املواطنــن ،مــع
أنــه يظــل مســألة حساســة سياســياً .ويف ميانمــار ،كان لــدى
غــر املواطنــن ،كمســلمي الروهينغــا‘ ،حاملــو البطاقــات
البيضــاء’ الحــق يف التصويــت حتــى ترشيــن الثانــي /نوفمــر
 2015حــن ســحب ذلــك الحــق منهــم ،وهــو مــا منعهــم مــن
املشــاركة يف أول انتخابــات ديمقراطيــة يف البــاد .ويف اليابــان،
يســمح لألجانــب باملشــاركة يف بعــض االســتفتاءات املحليــة،
غــر أنهــم ال يمنحــون حــق التصويــت املحــي (هدلســتون
وآخــرون .)2015

ويتحــول املهاجــرون إىل مواطنــن يف البلــدان التــي تطبــق
سياســات مواطنــة تســمح باملشــاركة بنســب أكــر مــن
البلــدان التــي تفــرض سياســات مقيــدة .ففــي أســراليا وكنــدا
ونيوزيلنــدا والواليــات املتحــدة ،وهــي جميعهــا بلــدان تتصــف
بمعــدالت تجنيــس مرتفعــة ،يحصــل املهاجــرون عــى تصاريح
اإلقامــة عنــد الدخــول ،ويشــجعون عــى التجنــس عنــد انتهــاء
فــرة االســتيطان املبدئيــة .ويحــث هــذا النهــج الســيايس
املهاجريــن عــى التعريــف عــن أنفســهم بصفــة ‘مواطنــن
مســتقبليني’ منــذ البدايــة ،باملقارنــة بنهــج ســيايس (أوروبــي)
يشــدد عــى ‘إثبــات االندمــاج’ كــرط مســبق للنظــر يف منــح
املهاجريــن أوراق التجنيــس .واألرجــح أن يعمــد املهاجــرون
مــن البلــدان الناميــة إىل التجنــس ،وهــم أكثــر تأثــرا ً بسياســات تؤثــر النظــم االنتخابيــة والظــرف الســيايس واالجتماعــي عــى
الهجــرة املقيــدة .وعــى نحــو مماثــل ،يُرجــح أن تتجــه النســاء تطبيــق حقــوق تصويــت أكثــر شــموالً .فالسياســات التــي
واملهاجــرون الحاصلــون عــى تعليــم عــال نحــو التجنــس.
تمنــح الحــق العــام يف التصويــت ،حتــى إذا اقتــر عــى
املســتوى املحــي ،تعطــي املقيمــن مــن غــر املواطنــن فرصــة
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االندمــاج يف العمــل الســيايس بنــا ًء عــى التكافــؤ مــع منحهــم وتركيــا والواليــات املتحــدة بحســب  167مــؤرشا ً بــن عامــي
أيض ـا ً فرصــة اختبــار حــس جديــد باالنتمــاء.
 2004و.2014
املهاجــرون وتأثــر إقبــال الناخبــن عــى التصويــت  -هــل
هــي رغبــة يف املشــاركة السياســية؟
إن إقبــال الناخبــن عــى التصويــت مــؤرش عــى مــدى
املشــاركة املدنيــة .ويحــدد بالتــايل ،إن كان تصويــت املواطنــن
مــن أصــول مهاجــرة عنــرا ً مهمـا ً يف اســراتيجيات الحكومــة
واألحــزاب السياســية للعمــل مــع الســكان ،مــن املهاجريــن
وأهــل البــاد .بيــد أن املهاجريــن الحاصلــن عــى حقــوق
التصويــت ال يصوتــون بالــرورة ،وقــد أظهــرت دراســات
حديثــة أن إقبالهــم عــى االنتخابــات الوطنيــة أقــل عمومـا ً مــن
إقبالهــم عــى االنتخابــات املحليــة .بــل حتــى يف االنتخابــات
املحليــة ،تقــل نســبة إقبالهــم عــن نســبة إقبــال املواطنــن.
وتشــكل كنــدا اســتثنا ًء (بــرد وســالفيلد وفاســت .)2016
ويصــح قــول كهــذا بغــض النظــر عمــا إذا كانــت البــاد ترشك
املهاجريــن سياســياً ،أو تضــع نظامــا ً مفتوحــا ً للمواطنــة ،أو
تســمح للمهاجريــن بالتصويــت يف االنتخابــات املحليــة .فهنــاك
عوامــل مختلفــة تؤثــر عــى إقبــال املهاجريــن عــى االقــراع،
وتشــمل التنشــئة االجتماعيــة السياســية للمهاجريــن ،وحالتهــم
االقتصاديــة واالجتماعيــة ،ورغبتهــم يف املشــاركة السياســية
يف مجتمعاتهــم املضيفــة .وبالتــايل ال بــد لألحــزاب السياســية
واســراتيجيات الحكومــة مــن التصــدي لشــكوك الناخــب
العــام ســواء كان مهاجــرا ً أم مــن أهــل البــاد.

ومــن األمثلــة عــى ذلــك نتيجــة مــؤرشات الحالــة العامليــة
للديمقراطيــة حــول الحكومــة التمثيليــة ،التــي تقيــس مــدى
وجــود انتخابــات نظيفــة وحــق اقــراع جامــع وأحــزاب
سياســية حــرة وحكومــة منتخبــة يف بلــد مــا قياس ـا ً بمــؤرش
سياســة إرشاك املهاجريــن ومــؤرشات الحــق يف الحصــول عــى
الجنســية (التــي تقيــس سياســات الهجــرة يف بلــد مــا مــن
حيــث الحقــوق االنتخابيــة ،والحريــات السياســية ،والهيئــات
االستشــارية وسياســات التنفيــذ ،إىل جانــب معايــر التجنيــس
ورشوط الحصــول عــى املواطنــة وأمــن وضعيــة املواطنــة
وقبــول ازدواج الجنســية) .ويضــم ذلــك جميــع الــدول األعضاء
يف االتحــاد األوروبــي ،إىل جانــب أســراليا وكنــدا وأيســلندا
واليابــان ونيوزيلنــدا والنرويــج وجمهوريــة كوريــا وســويرسا

ويف حــن تحقــق كنــدا وإســبانيا وســويرسا والواليــات املتحــدة
نتائــج مرتفعــة يف جــودة الديمقراطيــة ضمــن مــؤرشات الحالة
العامليــة للديمقراطيــة ،فإنهــا تحقــق نتائــج متوســطة يف
مــؤرشات سياســة إرشاك املهاجريــن والحــق يف الحصــول عــى
الجنســية ،بمــا يعكــس سياســاتها املقيــدة لحقــوق املهاجريــن
يف التصويــت وغيــاب الهيئــات االستشــارية (يف حالــة كنــدا)
وصعوبــة نيــل املواطنــة (يف حالــة الواليــات املتحــدة) .وتحقــق
الشكل :1-٧
املشاركة السياسية والحصول عىل الجنسية يف
حكومة تمثيلية2014 ،
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ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺗﻤﺜﻴﻠﻴﺔ )ﻣﺆﴍات اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﻌﺎﻤﻟﻴﺔ ﻟﻠﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ(

الدمج السيايس للمهاجرين
يعــد انفتــاح النظــام الترشيعــي والســيايس لبلــد مــا عــى
الدمــج الســيايس للمهاجريــن رشطـا ً مســبقا ً أساســيا ً الندمــاج
املهاجريــن وقدرتهــم عــى املشــاركة يف الحيــاة السياســية
لبلدانهــم املضيفــة .واســتنادا ً إىل مــؤرشات الحالــة العامليــة
للديمقراطيــة وبيانــات مــؤرش سياســة إرشاك املهاجريــن،
فــإن األنظمــة السياســية املنفتحــة أو التــي تــرك املهاجريــن
تحقــق نتائــج كبــرة يف جــودة الديمقراطيــة (املؤسســة الدولية
للديمقراطيــة واالنتخابــات 2017ب؛ هدلســتون وآخــرون
 .)2015ويعنــي ذلــك أن هــذه البلــدان تــرك املهاجريــن
سياســيا ً وتتيــح التجنيــس أيض ـاً ،وتحقــق نتائــج مرتفعــة يف
ســمات أساســية مــن ســمات ديمقراطيتهــا.

يف أوروبــا ،تــدل النتائــج املرتفعــة يف مــؤرشات الحالــة العامليــة
للديمقراطيــة ومــؤرش سياســة إرشاك املهاجريــن ومــؤرشات
الحــق يف الحصــول عــى الجنســية ،أن سياســات البلــدان
املرحبــة باملهاجريــن مثــل فنلنــدا والنرويــج والســويد تركــز
عــى ضمــان حصولهــم عــى حقــوق قانونيــة متســاوية مــع
املواطنــن وعــى مســتوى مرتفــع مــن سياســات دعــم االندماج.
وباملقابــل ،فــإن النتائــج املنخفضــة يف مــؤرش سياســة إرشاك
املهاجريــن والحــق يف اكتســاب الجنســية والنتائــج املتوســطة
ملــؤرشات الحالــة العامليــة للديمقراطيــة يف البلــدان املقيــدة
للهجــرة مثــل بلغاريــا وتشــيكيا وهنغاريــا وبولنــدا ورومانيــا،
تعنــي أن تلــك البلــدان تمنــح فقــط فرصــا ً أساســية إلرشاك
املهاجريــن ،مــع مشــاركة سياســية محــدودة ومســارات
صعبــة لنيــل املواطنــة (هدلســتون وآخــرون .)2015

20

اﻤﻟﺸﺎرﻛﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻟﺤﺼﻮل ﻋﲆ اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ )ﻣﺆﴍات ﺳﻴﺎﺳﺔ إﴍاك اﻤﻟﻬﺎﺟﺮﻳﻦ(
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 عــى
الجنســية (املحــور -س) .وكلمــا حقــق البلــد نتيجــة أعــى عــى كال املحوريــن كان أكثــر احتــواء للمهاجريــن وذا
حكومــة تمثيليــة أفضــل .معامــل ارتبــاط بريســون :العــدد (ن) =  ،35النســبة (ر) =  ،0.567حيــث القيمــة االحتماليــة
( )p-valueتكــون < .0.005
املصــدر :مــؤرشات الحالــة العامليــة للديمقراطيــة ( 2017مــؤرش الحكومــة التمثيليــة)؛ هدلســتون وآخــرون 2015
(مــؤرش سياســة إرشاك املهاجريــن ومــؤرشات الحــق يف الحصــول عــى الجنســية).
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احلـالة العــاملية للدميقراطية 2017

ا�ستك�شاف �صمود الدميقراطية

بلــدان أخــرى مثــل اليابــان نتائــج مرتفعــة يف مــؤرشات السياســية أن تكــون أكثــر فاعليــة يف اجتــذاب النــاس مــن
الحالــة العامليــة للديمقراطيــة الخاصــة بجــودة الديمقراطيــة ،أصــول مهاجــرة (دانكــه وآخــرون .)2014
ولكــن نتائجهــا منخفضــة يف مــؤرش سياســة إرشاك املهاجريــن تؤثــر النظــم االنتخابيــة وأجنــدة األحــزاب واآلراء بشــأن
ومــؤرشات الحــق يف اكتســاب الجنســية ،ممــا يعكس سياســات الهجــرة ،بغــض النظــر عــن موقعهــا يف الطيــف الســيايس،
اليابــان املتشــددة تجــاه منــح املهاجريــن الحــق يف التصويــت عــى مســتوى تمثيــل املهاجريــن يف هياكل األحــزاب السياســية،
واملشــاركة السياســية .وعــى الرغــم مــن اإلصالحــات األخرية يف وعــى إمكانيــة ترشــحهم يف االنتخابــات ،وحصولهــم عــى
سياســات الالجئــن واللجــوء الســيايس ،حققــت تركيــا نتيجــة فرصــة واقعيــة يف الفــوز نظــرا ً ملوقعهــم يف الئحــة مرشــحي
متدنيــة يف كل مــن مــؤرشات الحالــة العامليــة للديمقراطيــة الحــزب .ويؤثــر مســتوى الدعــم الــذي يقدمــه الحــزب إىل
ومــؤرش نوعيــة الديمقراطيــة ومــؤرشات سياســة إرشاك ً املهاجريــن عــى مســتوى تمثيلهــم .وبالتــايل تســتطيع األحــزاب
املهاجري ًــن والحــق يف اكتســاب الجنســية ،بمــا يعكــس إطــارا السياســية التــي تضــع سياســات مراعيــة للمهاجريــن أن
قانوني ـا غــر داعــم لدمــج املهاجريــن ومشــاركتهم السياســية تجعــل قوائــم مرشــحيها وبرامجهــا االنتخابيــة وقوانينهــا
إىل جانــب صعوبــة نيــل املواطنــة أو حتــى اإلقامــة الرشعيــة .الحزبيــة أكثــر شــموالً ،وأن تعمــل عــى إرشاك املهاجريــن
وبالتــايل فــإن سياســات الدمــج الســيايس للمهاجريــن تفيــد بغــرض توطيــد قاعدتهــا التمثيليــة.
املجتمعــات الديمقراطيــة وتســاعد يف إيجــاد الظــروف التــي
يجــوز للبلــدان أن تــرك املهاجريــن يف عمليــات صنــع
تســمح بديمقراطيــات جيــدة.
القــرار مــن خــال هيئــات استشــارية ،حتــى إذا لــم تكــن
تمثيــل املهاجريــن يف مؤسســات سياســية رئيســية تمنحهــم حقــوق التصويــت أو تيــر مشــاركتهم يف األحــزاب
وهيئــات استشــارية
السياســية .وباإلضافــة إىل ذلــك ،ال بــد مــن تعزيــز مبــادرات
تواجــه األحــزاب السياســية والربملانــات ،فض ـاً عــن املجالــس املجتمــع املدنــي ومبــادرات املجتمعــات املحليــة التــي تركــز
املحليــة ،صعوبــات يف دمــج مصالــح فئــات الســكان املتنوعــة عــى إرشاك املهاجريــن ،لتســهيل عمليــة اندماجهــم .ويســهم
باطــراد نظــرا ً لتأثــرات الهجــرة .وحيــث أن األحــزاب هــي إرشاك املهاجريــن واملجتمعــات املضيفــة ،والســيما املهاجريــن
الجهــات املمثلــة للنــاس يف عمليــات صنــع القــرار الســيايس ،األقــل مهــارة وتعليمـاً ،عــى نحــو بنــاء يف تخطيــط السياســات
عليهــا أن تناضــل لتعكــس مصالــح جميــع املواطنــن (كيمــب الحكوميــة وتنفيذهــا يف إرشاك املواطنــن ،وذلــك عــن طريــق
وآخــرون .)2013
منصــات الحــوار ووضــع سياســات تشــاركية عــى ســبيل
وعــى الرغــم مــن نقــص البيانــات عــن مســتوى تمثيــل املثــال .وتســاعد هــذه املنهجيــة يف بنــاء التالحــم االجتماعــي
األحــزاب السياســية للفئــات الســكانية املتنوعــة ،إال أن جماعــات والثقــة بــن املهاجريــن واملجتمعــات املضيفــة ،حيــث تمنــح
األقليــة غالبـا ً مــا تحظــى بتمثيــل ضعيــف (بلويمــراد  .)2013الفئتــن حيــزا ً للتفاعــل كــي تــدرك كل فئــة وجهــات نظــر
ويظــل تمثيــل املهاجريــن ضعيفـا ً عــى املســتوى املحــي ،رغــم ومخــاوف الفئــة األخــرى.
وجــود عــدد أكــر مــن أعضــاء املجالــس مــن أصــول مهاجــرة تحدي األحزاب املناهضة للمهاجرين
عــى ًمســتوى البلديــات ويف املــدن ،كمــا أن األحــزاب ترشــح أحيــت املخــاوف تجــاه املهاجريــن األحــزاب الشــعبوية اليمينية
عــددا ال بــأس بــه مــن مرشــحي األقليــات يف االنتخابــات وزعماءهــا يف بلــدان مثــل أملانيــا والدنمــارك والنمســا وفنلنــدا
املحليــة.
وفرنســا وهولنــدا والســويد ،وكذلــك يف أســراليا والواليــات

ويضــاف إىل العجــز التمثيــي الصعوبــات التــي يواجههــا
املهاجريــن يف االنضمــام إىل األحــزاب السياســية .وقــد طبقــت
األحــزاب اســراتيجيات مختلفــة لزيــادة تمثيــل األقليــات،
وتشــمل تعزيــز وجودهــا ضمــن التجمعــات العرقيــة املحليــة،
وتنفيــذ حوافــز تشــجع ممثــي األقليــات العرقيــة عــى
الرتشــح يف االنتخابــات ،واعتمــاد أهــداف عدديــة ملرشــحي
األقليــات .وقــد وضعــت األحــزاب السياســية يف حــاالت قليلــة
جــدا ً قوائــم انتخابيــة عرقيــة .وعمــدت أحــزاب أخــرى إىل
اســتخدام أهــداف وشــبكات أقليــة وحصــص داخــل األحــزاب
لزيــادة تمثيــل األقليــات .وهنــاك أحــزاب سياســية كثــرة
تســمح للمهاجريــن بشــغل مناصــب يف هياكلهــا الحزبيــة،
بمــا فيهــا قوائــم املرشــحني (هتــون  ،)2004ووضعــت أحــزاب
أخــرى حوافــز ملشــاركة املهاجريــن سياســيا ً معهــا مــن خــال
املنتديــات أو الحمــات الخاصــة .ويعــد كثــر مــن هــذه الهياكل
غــر رســمي وضعيــف ويعتمــد عــى التفاعــات الفرديــة
عوضــا ً عــن الهيــاكل املؤسســية .وإجمــاالً ،يمكــن لألحــزاب


املتحــدة .وتســتغل أحــزاب كثــرة يف مجمــل الطيــف الســيايس
وســائل اإلعــام بصــورة متزايــدة لنقــل أخبــار النخــب
السياســية املنعزلــة عــن الشــعب ،ونــر عقليــة ‘نحــن مقابــل
هــم’ التــي تقــوم عــى الهويــات املركزيــة العنرصيــة وكراهيــة
األجانــب (غريفــن  .)2016كمــا تبــدي األحــزاب الرئيســية
تســاهالً متزايــدا ً تجــاه خطــاب األحــزاب املناهضــة للمهاجرين
يف الحمــات االنتخابيــة ،ممــا يؤجــج املواقــف العامــة املناهضــة
للمهاجريــن ويؤثــر عــى برامــج األحــزاب السياســية.
وتتحــدى آراء املواطنــن حــول الهجــرة وســلوكهم االنتخابــي
الناتــج القيــم الجوهريــة للمشــاريع الديمقراطيــة كاالتحــاد
األوروبــي ،مثلمــا ظهــر يف اســتفتاء ‘بريكــزت’ عــى خــروج
اململكــة املتحــدة مــن االتحــاد األوروبــي ،الــذي تأثــر بمســألة
الهجــرة يف إطــار حريــة التنقــل ضمــن بلــدان االتحــاد
األوروبــي.
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تؤثــر الهجــرة ،التــي تغذيهــا العوملــة ،عــى الديمقراطيــة مــن منهــم بمحاســبة الحكومــات ،وهــذا يعــزز املشــاركة االنتخابية
خــال زيــادة الدعــم الشــعبي لألحــزاب الشــعبوية (وخصوصا ً والسياســية ويشــجع عــى تشــكيل أحــزاب سياســية جديــدة.
الجنــاح اليمينــي) وأجنداتهــا املناهضــة للمهاجريــن .ويبقــى ويمكــن لبلــدان املهاجريــن األصليــة أن تســتفيد فائــدة
الســبب يف صعــود األحــزاب الشــعبوية ،ســواء كان عدد الســكان جمــة مــن إعــادة دمــج املهاجريــن ،وخصوص ـا ً مــن أجــروا
األجانــب يف بلــد مــا أو حجم تدفــق املهاجريــن ورسعته ،مســألة عــى الخــروج ولكنهــم قــادرون عــى العــودة بعــد النــزاع.
جدليــة .فهنــاك أمثلــة إيجابيــة عــى تصويــت الجمهــور فــإذا منحتهــم املجتمعــات املضيفــة أثنــاء وجودهــم فيهــا
لصالــح األحــزاب السياســية املراعيــة للمهاجريــن أو زعمائهــا الفرصــة ،فقــد يتمكنــوا مــن شــحذ مهاراتهــم وتنميــة ثروتهــم
املنارصيــن لسياســات الهجــرة الشــاملة والعادلــة ،ومنهــا واهتماماتهــم السياســية وقدراتهــم .وربمــا يتمكنــون مــن
انتخــاب صــادق خــان عمــدة ملدينــة لنــدن يف عــام .2016
الرتشــح يف االنتخابــات البلديــة واكتســاب خــرات سياســية
وتــرى دراســة أوروبيــة أجريــت يف عــام  2010أن مخــاوف مهمــة بحيــث يمكنهــم تطبيقهــا يف بلدانهــم األصليــة .وربمــا
الجمهــور مــن مســألة الهجــرة هــو أحــد أســباب انعــدام ثقــة يشــكل املهاجــرون يف الشــتات جمعيــات أهليــة أو حتــى
املواطنــن باملؤسســات السياســية والسياســيني ،وليســت فقــط جماعــات سياســية تحضــرا ً لطــرح (أو إعــادة طــرح)
نتيجــة الخطــاب اليمينــي املتطــرف أو النزعــة التشــاؤمية الديمقراطيــة يف حــال بــدأت مواطنهــم األصليــة يف االنتقــال
أو بســبب ارتفــاع مســتويات الهجــرة (مكالريــن  .)2010الديمقراطــي .ويضطلــع املغرتبــون يف بعــض الحــاالت بــدور
وتحديــداً ،إذا كانــت تصــورات املواطنــن آلثــار الهجــرة الوافدة أســايس يف التوعيــة بالوضــع الســيايس يف أوطانهــم األصليــة،
ســلبية فســتضعف ثقتهــم بالنظــام الســيايس .أما مــن يحملون ويف تعبئــة الحكومــات األجنبيــة واملجتمــع الــدويل للمنــاداة
تصــورات أقــل ســلبية تجــاه املهاجريــن ،فكانــت ثقتهــم بإصالحــات ديمقراطيــة (كوينوفــا 2009؛ إغريتــو .)2012
ً
بنظامهــم الســيايس وسياســييهم أعــى من ثقــة املتخوفــن جدا املواطنة واملهاجرون
مــن مســألة الهجــرة .وتوجــد هــذه العالقــة بــن القلــق مــن
مســألة الهجــرة وانعــدام الثقــة السياســية بغــض النظــر عــن يشــكل االحتفــاظ باملواطنــة األصليــة اعتبــارا ً مهمــا ً لكثــر
وجــود أحــزاب يمينيــة .ويمكــن لــردم الهــوة بــن املواطنــن مــن املهاجريــن عندمــا يحصلــون عــى الجنســية يف بلدانهــم
واملؤسســات السياســية والحكومــات ،وزيــادة الثقــة بينهــم ،املســتضيفة .وهنــاك بلــدان كثــرة تقبــل بــازدواج الجنســية،
أن يســاعد املواقــف الشــعبية تجــاه الهجــرة عــى إنتــاج حكــم وخصوصــا ً إذا كان التخــي عــن جنســية البلــد األم يخلــف
عواقــب ســلبية عــى املهاجريــن املغرتبــن ممــن أقامــوا روابــط
أفضــل (مكالريــن .)2010
يف بلدانهــم األصليــة (منظمــة التعــاون االقتصــادي والتنميــة
مــن التبعــات الرئيســية املؤثــرة عــى السياســات الحكوميــة .)2011 ،ويســهل ازدواج الجنســية مشــاركة املغرتبــن يف الحياة
باإلضافــة إىل مراعــاة قــدرات الدولــة عــى وضــع سياســات السياســية يف بلدانهــم األصليــة ،ويســهم بالتــايل (وبإمكانــه
للهجــرة ،رضورة أن تعمــل البلــدان ،التــي لديها معــدالت هجرة التأثــر) يف تحســن جــودة الديمقراطيــة يف تلــك البلــدان.
مرتفعــة وسياســات مالئمــة للمهاجريــن أو سياســات تعــدد
ثقــايف ،عــى الحــد مــن ردود األفعــال املحتملــة مــن املواطنــن ويمكــن اكتســاب جنســيتني إمــا بالــوالدة أو بالتجنــس.
الذيــن يحملــون تصــورات ســلبية تجــاه املهاجريــن .ويــري وتقبــل البلــدان عمومــا ً بالنمــط األول ،وغالبــا ً مــع االلتــزام
األمــر كذلــك عــى أوروبــا وأمريــكا الالتينيــة والكاريبــي باختيــار أحــدى الجنســيتني عنــد بلــوغ ســن الرشــد ،يف حــن
والواليــات املتحــدة ،التــي شــهدت صعــودا ً لألحــزاب الشــعبوية أن اكتســاب جنســية أخــرى الحقــا ً يف الحيــاة يتطلــب عــادة
وزعمائهــا نتيجــة الســتياء الناخبــن ،وغالب ـا ً مــا ارتبــط ذلــك االختيــار بــن الجنســيتني أو فقــدان إحداهمــا تلقائيــاً.
بمشــاعر مناهضــة للمهاجريــن .ويبــدو أن هــذه التوجهــات لقــد شــهدت مناطــق العالــم جميعهــا ،منــذ عــام  ،1975زيادة
تؤيدهــا تفســرات ظهــرت مؤخــرا ً تجــد أن بــروز الشــعبويني كبــرة يف نســبة بلدانهــا التــي تقبــل بــازدواج املواطنــة أو
االســتبداديني يف املجتمعــات الغربيــة أفــى إىل ردود أفعــال الجنســية .وبــات ذلــك هــو املعيــار حالي ـا ً (مركــز ماســرخت
ثقافيــة شــديدة ضــد التغــر االجتماعــي طويــل املــدى والقيــم للمواطنــة والهجــرة والتنميــة ،قاعــدة بيانــات املواطنــة
الليرباليــة (نوريــس .)2016
املزدوجــة العامليــة للمغرتبــن  .)2015واعتبــارا ً مــن عــام
املهاجــرون بصفتهــم عوامــل معــززة للديمقراطيــة  -كيــف  ،2015باتــت املواطنــة املزدوجــة مقبولــة يف معظــم بلــدان
أمريــكا الالتينيــة والكاريبــي ( 91باملئــة) ،وأمريــكا الشــمالية
يمكــن للديمقراطيــات أن تســتفيد مــن الهجــرة؟
( 100باملئــة) ،وأوروبــا ( 76باملئــة) ،والــرق األوســط وإيــران
يمكــن لبلــدان املهاجريــن األصليــة أن تحقــق مكاســب
( 90باملئــة) ،وأفريقيــا ( 63باملئــة) ،ولكــن حتــى يف املنطقــة
ديمقراطيــة مــن الهجــرة :فقــد يكــون املهاجــرون بمثابــة
ذات املعــدل األدنــى ،وهــي آســيا واملحيــط الهــادئ ،كانــت
عوامــل معــززة للديمقراطيــة قــادرة عــى نــر املعايــر
أغلبيــة البلــدان ( 57باملئــة) تقبلهــا .قــد يثــر قبــول املواطنــة
الديمقراطيــة .ومجتمعــات الشــتات قــادرة عــى نقــل املعلومات
املزدوجــة أو الســماح بهــا الجــدل ،وينطــوي عــى مشــاكل
واألفــكار املبتكــرة ،والقــدرات الفكريــة ،ومهــارات التكنولوجيــا
قانونيــة كالتجنيــد العســكري واملســاءلة الرضيبيــة التــي قــد
الحديثــة ،وممارســات األعمــال والتجــارة ،والعــادات السياســية
تنشــأ عــن تعــارض األنظمــة اإلداريــة ،وكذلــك عــى جــداالت
الديمقراطيــة وممارســاتها .وبالتــايل ،قــد يطالــب العائــدون
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سياســية واجتماعيــة حــول منــح حقــوق تصويــت متعــددة آثــار حقــوق التصويــت عــى األنظمــة الديمقراطيــة ،فتتوقــف
للمهاجريــن يف كال البلديــن ،املضيــف واألصــي.
عــى عوامــل كثــرة ،كالظــروف االجتماعيــة والسياســية
والنظــم االنتخابيــة التــي تنفــذ مــن خاللهــا تلــك الحقــوق،
توسيع حقوق التصويت الخارجية للمهاجرين؟
إىل جانــب نســبة املواطنــن بــن املغرتبــن والســبل املتاحــة
هــل يــؤدي منــح املهاجريــن حــق التصويــت إىل تعزيــز للمشــاركة ومعدالتهــا.
الديمقراطيــة يف بلدانهــم األصليــة؟ مثلمــا هــي الحــال
مــع حقــوق االقــراع ،فــإن الســماح للمهاجريــن املغرتبــن إقبال املهاجرين عىل االقرتاع
بالتصويــت قــد يثــر الجــدل ،ألنــه يســمح لهــم بالتأثــر عــى عندمــا يمنــح املهاجريــن حــق التصويــت ،يمكنهــم التأثــر
العمليــة السياســية يف بلدانهــم األصليــة دون التأثــر بالــرورة عــى االنتخابــات التــي تتســم بمنافســة شــديدة .ففــي
بنتائــج االنتخابــات أو بسياســات الحكومــة (لوبيز-غويــرا االنتخابــات الرئاســية الفرنســية لعــام  ،2017ســجل
 .)2005ويذهــب البعــض إىل أن الســماح ملزدوجــي الجنســية  2.6باملئــة مــن املواطنــن الفرنســيني املقيمــن يف الخــارج
بالتصويــت يف بلديــن يقــوض مبــدأ ‘لــكل شــخص صــوت للتصويــت يف االنتخابــات .ويف الجولــة األوىل مــن االقــراع ،فــاز
انتخابــي واحــد’ .ويعتقــد آخــرون بــأن العوملــة قــد أفضــت إىل إيمانويــل ماكــرون بنســبة  24باملئــة مــن األصــوات ،بينمــا
تداخــل يف الواليــات القضائيــة ،وأن للناخبــن املغرتبــن نصيــب حصلــت ماريــن لوبــان عــى  21.3باملئــة مــن األصــوات.
ٍ
كاف يف بلدانهــم األم لتربيــر حقهــم يف املشــاركة السياســية وفــاز ماكــرون بالجولــة األوىل مــن االنتخابــات بفــارق مليــون
(ســبريو .)2006
صــوت ،بمــا يعطــي املواطنــن الفرنســيني يف الخــارج املؤهلــن
يعــود قــرار منــح املهاجريــن الحــق يف التصويــت لتقديــر للتصويــت ،والبالــغ عددهــم  1.3مليــون نســمة ،القــدرة عــى
كل بلــد .فالقانــون الــدويل ال يلــزم الــدول بحفــظ حقــوق حســم نتيجــة االنتخابــات (لــوي .)2017
التصويــت للمهاجريــن املغرتبــن .وهنــاك بلــدان كثــرة ومــع ذلــك ،عــادة مــا تكــون معــدالت تســجيل املهاجريــن
توســع حقــوق التصويــت لتشــمل مواطنيهــا غــر املقيمــن ،يف االنتخابــات وإقبالهــم عليهــا ،يف البلــدان التــي تســمح
مــع أن القيــود الفنيــة واإلداريــة قــد تشــكل حاجــزا ً أمــام لهــم بالتصويــت ،أدنــى منهــا داخــل البلــد ،وتقــدم إيطاليــا
إجــراءات التصويــت يف الخــارج .وتســمح القوانــن يف  146والفلبــن والســنغال وإســبانيا والســويد أمثلــة عــى ذلــك .أمــا
بلــدا ً ديمقراطيـا ً مــن بــن  206بلــدا ً ملواطنيهــا غــر املقيمــن يف بعــض البلــدان ،ورغــم تراجــع أعــداد األشــخاص الــذي
بالتصويــت مــن خــارج البــاد (املؤسســة الدوليــة للديمقراطية يدلــون بأصواتهــم يف الخــارج ،تظــل نســبة املهاجريــن الــذي
واالنتخابــات  .)2015ومــن هــذه البلــدان ،هنــاك  48بلــدا ً يصوتــون مرتفعــة .وتتفــاوت أســباب تدنــي اإلقبــال بــن
تســمح للمغرتبــن بالتصويــت يف نــوع واحــد فقــط مــن الناخبــن خــارج البــاد ،مثلمــا تتفــاوت بــن الناخبــن داخــل
االنتخابــات ،بينمــا تســمح معظــم البلــدان األخــرى بالتصويــت البــاد ،غــر أن بعــض العوامــل ترتبــط بالتصويــت يف الخارج.
يف نوعــن أو أكثــر .واملمارســة األكثــر شــيوعا (يف  43بلــداً) كمــا أن تصويــت املهاجريــن مكلــف ماديـا ً ويحــد مــن منافــع
هــي الســماح بالتصويــت مــن خــارج البــاد يف نوعــن أو التصويــت ،ويتأثــر اإلقبــال بمــدى ســهولة اإلجــراءات املتخــذة
أكثــر مــن االنتخابــات؛ وهــي تســمح بــه يف االنتخابــات يف اقــراع املهاجريــن (كوســتيلكا .)2017
الرئاســية والترشيعيــة (املؤسســة الدوليــة للديمقراطيــة
واالنتخابــات  .)2015أمــا الالجئــن ،فعــادة مــا كانــوا بــن ومــع أن معــدالت تصويــت املهاجريــن أدنــى عــادة مــن
آخــر الفئــات املهمشــة التــي تمنــح الحــق يف االقــراع .فليســت معــدالت تصويــت املواطنــن يف الداخــل ارتفــاع التكاليــف،
هنــاك ممارســات دوليــة معياريــة معنيــة بتعزيــز الحقــوق فــإن حجــم الشــتات يؤثــر عــى إقبالهــم عــى االقــراع ،ألن
السياســية لالجئــن؛ إذ توجــد تباينــات إقليميــة يف تخصيــص الجاليــات الكبــرة يف املهجــر تحفــز األحــزاب السياســية عــى
تعبئــة املهاجريــن انتخابيـاً .ولذلــك ،كلمــا زاد حجــم الجاليــات
املــوارد واملمارســات والقيــادات املؤسســية.
يف املهجــر ،ارتفــع عــى األرجــح معــدل إقبــال املهاجريــن
ومــع ذلــك ،ليــس هنــاك ترابــط واضــح بــن الســماح عــى االقــراع .ويف الوقــت ذاتــه ،يرجــح أن ينخفــض إقبــال
بالتصويــت مــن الخــارج واملزايــا السياســية أو االقتصاديــة املقرتعــن اإلجمــايل يف بلدانهــم األصليــة (كوســتيلكا .)2017
االجتماعيــة للبلــدان .ويف حــن وســعت املوجــة الثالثــة مــن ولدعــم الديمقراطيــة يتعــن عــى صنــاع السياســات يف البلــد
ً
التحــول الديمقراطــي حــق االقــراع للمغرتبــن عمومــا منــذ األصــي أن يضعــوا يف االعتبــار إمكانيــة املشــاركة السياســية
تســعينيات القــرن العرشيــن ،إال أن األدلــة عــى ذلــك مختلطــة .للمهاجريــن يف أوطانهــم األصليــة نظــرا ً لالتجاهــات العامــة
فقــد منحــت الديمقراطيــات الجديــدة يف أمريــكا الجنوبيــة حق التــي تظهــر تراجــع إقبــال املقرتعــن.
االنتخــاب للمغرتبــن ،بينمــا لــم تفعــل ذلــك البلــدان األفريقية،
وغالبــا ً ألن املغرتبــن كانــوا يؤيــدون أحــزاب املعارضــة .أمــا التمثيــل الســيايس للمهاجريــن املغرتبــن يف مؤسســات
البلــدان التــي منحــت املغرتبــن حقــوق التصويــت ،فتشــمل سياســية رئيســية وهيئــات استشــارية
ديمقراطيــات راســخة إىل جانــب أخــرى ناشــئة أو مســتعادة ،تســمح معظــم البلــدان ( 67باملئــة) بتصويــت املهاجريــن
وحتــى بعــض البلــدان التــي ال يمكــن تصنيفهــا ضمــن البلدان وتيســره يف االنتخابــات الوطنيــة مــن خــال تعيــن أصــوات
الديمقراطيــة (نافــارو وموراليــس وغراتشــيو  .)2007وأمــا لدائــرة انتخابيــة تربــط املهاجــر بهــا أوارص مــا ،كمحــل إقامــة
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ســابق (نافــارو وموراليــس وغراتشــيو  .)2007ولــدى  13بلدا ً
مقاعــد محفوظــة أو ‘تمثيــل خــاص’ للمواطنــن غــر املقيمــن
يف برملاناتهــا ،وهــي :أنغــوال والجزائــر وكابــو فــردي وكولومبيا
وكرواتيــا واإلكــوادور وفرنســا وإيطاليــا وموزمبيــق ورومانيــا
ال بــد للمؤسســات الديمقراطيــة مــن االســتفادة مــن املبــادرات
وتونــس وبنمــا والربتغــال .إال أن أنغــوال وبنمــا ال تنفــذان هــذا
املحليــة التــي نجحــت يف إرشاك املهاجريــن يف الحياة السياســية،
الترشيــع (ســندبريغ 2007؛ قاعــدة بيانــات املواطنــة يف مرصد
وربــط تلــك الــدروس بأطــر الحكــم اإلقليميــة والدوليــة.
االتحــاد األوروبــي للديمقراطيــة ،غــر مــؤرخ).
وتشــكل بعــض املــدن يف أوروبــا (مثــل أثينــا وبرلــن وبلبــاو
تشــر الدالئــل إىل أن الهجــرة إىل البلــدان التــي تحظــى ودبلــن) ويف آســيا واملحيــط الهــادئ (مثــل فوزهــو يف الصــن
بمســتويات مرتفعــة مــن التمكــن الســيايس لإلنــاث تزيــد وســنغافورة ،وشــبكة مــن املــدن يف اليابــان) هيــاكل مؤسســية
حصــة النســاء يف الربملانــات يف بلدانهــم األصليــة (لوديجيانــي بدعــم مــن الســلطات الوطنيــة تعمــل عــى االســتفادة مــن
وســاملوني  .)2012وقــد لعبــت املؤسســات النســائية اهتمامــات املهاجريــن املتنوعــة وزيــادة التعــاون الشــامل.
والناشــطات يف بــاد املهجــر دورا ً كبــرا ً يف بنــاء القــدرات وتعمــل مــدن مثــل برلــن ودبلن وليــل عــى إنشــاء رشاكات مع
ويف التمكــن الســيايس عمومــا ً للنســاء لزيــادة مشــاركتهن جمعيــات املهاجريــن لتعزيــز املواطنــة واملشــاركة السياســية
السياســية يف البلــد األم .وتشــمل األمثلــة جهــود املنــارصة للمهاجريــن .ويســتخدم التخطيــط التشــاركي للموازنــة (أي
الناجحــة لشــبكة تمكــن نســاء جنــوب الســودان التــي أن أفــراد املجتمــع يقــررون مبــارشة كيفيــة إنفــاق جــزء مــن
أنشــأتها مهاجــرات ســودانيات يقمــن يف الواليــات املتحــدة املوازنــة العامــة) يف تمويــل سياســات الدمــج البلديــة يف أكثــر
وناشــطة الســام الليبرييــة ليمــا روبرتــا غبــوي.
مــن  1,700حكومــة محليــة يف أكثــر مــن  40بلــداً ،وخصوصـا ً
ال تســمح بعــض البلــدان للمهاجريــن بالتصويــت يف االنتخابات يف البلــدان ذات الدخــل املنخفــض ،حيــث تبقــى املوازنــات
البلديــة أو املجالــس املحليــة .ومــن االســتثناءات أســراليا البلديــة ضئيلــة عــى الرغــم مــن الالمركزيــة (املنظمــة الدوليــة
والنمســا وكنــدا وقــرص وإيطاليــا ومالطــا واملكســيك للهجــرة 2015ب).
ونيوزيلنــدا وأوروغــواي ،مــع أن حقــوق التصويــت املحليــة إن اتبــاع ‘سياســة تفاعليــة متعــددة الثقافــات’ مــع مكــون
للمواطنــن غــر املقيمــن هــي مــن الحقــوق املرتبطــة بــروط أهــي ،يســمح للنــاس بااللتقــاء والتفاعــل يف مســاحات
إقامــة إضافيــة ،ورشوط العــودة إىل الوطــن للتصويــت ،أو مشــركة ،كأماكــن العمــل واألحــزاب السياســية واملــدارس
بحالــة الخدمــة املدنيــة (قاعــدة بيانــات املواطنــة يف مرصــد ومرافــق األحيــاء الســكنية وأنظمــة النقــل العــام ،يســاعد يف
االتحــاد األوروبــي للديمقراطيــة ،غــر مــؤرخ).
خلــق هويــة وطنيــة جماعيــة مــع احــرام تنــوع الهويــات
ويرغــب كثــر مــن بلــدان املهاجريــن األصليــة يف الحفــاظ الفئويــة .وباســتثناء املواطنــة ،يجــري عــادة تســهيل إرشاك
عــى روابــط مــع مواطنيهــا يف الخــارج ،ألنهــم قــد يشــكلون املهاجريــن محليــاً ،مــن حيــث تعلــم اللغــة والحصــول عــى
مصــدرا ً قيم ـا ً للتحويــات املاليــة أو للنفــوذ الســيايس يف البلــد التعليــم والتوعيــة املدنيــة والخدمــات الصحيــة والتعــرف عــى
املقصــد (إتزيغــزون 2000؛ باوبــوك  .)2003ويف الوقــت ذاتــه ،إجــراءات الســامة العامــة.
يســعى كثــر مــن البلــدان املذكــورة إىل الحفــاظ عــى بعــض
الســلطة السياســية عــى جالياتهــا يف بــاد املهجــر .فقــد أنشــأ وعمومــاً ،يجــب عــى املؤسســات الديمقراطيــة أن تتبنــى
 15بلــدا ً أفريقيــا ً مؤسســات ووزارات مرتبطــة باملغرتبــن سياســات تهــدف إىل تمكــن املهاجريــن مــن اتخــاذ القــرار
يف املهجــر ،بينهــا إثيوبيــا وغانــا ومــايل ونيجرييــا وروانــدا بشــأن كيفيــة مشــاركتهم يف الحيــاة العامــة ،عوضــا ً عــن
النمــاذج القائمــة عــى ‘املواطنــة بصفتهــا مجــرد جنســية’ أو
والســنغال وتنزانيــا وأوغنــدا.
عــى ‘الحــق يف االقــراع بغــر جنســية’ .ولتوطيــد الديمقراطية،
يتعــن عــى البلــدان األصليــة ،إىل جانــب نظرهــا يف منــح ال بــد لصنــاع السياســات مــن اعتبــار منــح حقــوق التصويــت،
املغرتبــن حقــوق التصويــت ،أن تعمــل عــى تمكــن املهاجريــن وخصوصــا ً عــى املســتوى املحــي ،ســبيالً نحــو املواطنــة.
العائديــن مــن املشــاركة يف حياتهــا السياســية .وعليهــا أن ويــؤدي ذلــك إىل تعزيــز احــرام اختيــار األفــراد أكثــر مــن
تستشــر جالياتهــا بشــأن قضايــا الهجــرة لتشــجعهم عــى منهجيــة يف صنــع السياســات تركــز عــى املجموعــات أو األمــم
العمــل بمثابــة ســفراء نوايــا حســنة يف بلــدان املقصــد ،العرقيــة.
واالســتثمار يف تنميــة بلدانهــم األصليــة ،بمــا يســهم يف زيــادة
عــى املؤسســات الديمقراطيــة أن تواجــه التحديــات التــي
التالحــم االجتماعــي وتعزيــز التفاهــم الثقــايف.
تفرضهــا الهجــرة عــى الديمقراطيــة بسياســات ال تعتمــد فقط
آثار السياسات :منهجيات مواجهة تحديات الهجرة
عــى الهيــاكل السياســية الرســمية التقليديــة ومفهــوم الدولــة
هنالــك ردود أفعــال عامليــة متزايــدة تجــاه التعدديــة الثقافيــة األمــة .فشــمول الجميــع يجــب أن يكــون املبــدأ األســايس يف
يف الــرأي العــام والخطــاب الســيايس وسياســات الهجــرة سياســات الهجــرة لتنميــة قــدرة النظــام الديمقراطــي عــى
والنظريــة السياســية .وقــد انتقلــت بلــدان كثــرة ،كانت تشــدد الصمــود مــن خــال اإلصغــاء إىل مختلــف األصــوات وتســخري
كثــرا ً يف سياســاتها عــى التعدديــة الثقافيــة ،مثــل أســراليا ســبل شــتى للتعامــل مــع الســخط والحاجــة إىل التغيــر.
وهولنــدا والســويد ،إىل مطالبــة املهاجريــن ببــذل مقــدار أكــر
مــن ‘التكيــف’ و‘تشــاطر القيــم’ و‘االندمــاج’ ،وغالبـا ً بضغــط
مــن أحــزاب أقــى اليمــن الشــعبوية الصاعــدة.
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خيــارات وتوصيــات السياســات ملواجهــة تحديــات
الهجــرة

الحكومات الوطنية واملحلية

•االســتثمار يف جمــع البيانــات واألبحــاث حــول االرتبــاط
بــن الهجــرة والديمقراطيــة ،بمــا يشــمل تدفقــات
الهجــرة والعوامــل التــي تتحكــم باآلثــار اإليجابيــة
والســلبية للهجــرة ،بهــدف زيــادة الفائــدة.
•تصميــم سياســات محــور اهتمامهــا تغيــر تصــورات
الجمهــور عــن الهجــرة وتشــجيع املســاءلة السياســية.
•مراعــاة ظــروف كل بلــد ،وتيســر تجنيــس املهاجريــن،
مــع النظــر يف منــح حقــوق التصويــت املحليــة بوصفهــا
أحــد ســبل الدمــج والحصــول عــى املواطنــة بســهولة
أكــر.
•إرشاك الجهــات املدنيــة الفاعلــة يف عمليــة دمــج
املهاجريــن عــى املســتويني الوطنــي واملحــي ،وذلــك
بتوظيــف خرباتهــا ومهاراتهــا يف زيــادة املشــاركة
السياســية للمهاجريــن وتشــجيع التفاهــم الثقــايف،
وخصوصــا ً يف املجتمعــات املحليــة.
•النظــر يف إمكانيــة منــح املهاجريــن حــق التصويــت،
وتســهيل مشــاركتهم السياســية يف بلدانهــم األصليــة
باالســتفادة مــن املبــادرات الناجحــة للمجتمــع املدنــي
للجاليــات ،وضمــان حصــول الناخبــن مــن املهاجريــن
عــى املعلومــات وتســهيل تســجيلهم ،وإرشاكهــم يف
الحــوار مــع البلــدان املســتضيفة لتفــادي الخــاف
الســيايس.
•تمكــن املهاجريــن العائديــن مــن املشــاركة السياســية
والحــوار والتشــاور بشــأن قضايــا الهجــرة مــع
الجاليــات يف بــاد االغــراب .وتشــجيعهم عــى العمــل
بمثابــة ســفراء نوايــا حســنة يف بلــدان املقصــد ،وعــى
االســتثمار يف تنميــة بلدانهــم األصليــة.

األحزاب السياسية

•املشــاركة يف حــوار ديمقراطــي عــن الهجــرة يســتند إىل
الحقائــق لتعزيــز التســامح تجــاه املهاجريــن ومكافحــة
املعتقــدات واملعــارف والســلوكيات العامــة غــر الدقيقــة
الســائدة حــول الهجــرة.
•ال بــد أن تكــون األنظمــة األساســية لألحــزاب السياســية
وبرامجهــا االنتخابيــة وقوائــم مرشــحيها شــاملة وأن
تــرك املهاجريــن لتوطيــد قاعدتهــم التمثيليــة ،بمــا
يشــمل إيجــاد ظــروف متكافئــة لهــم ضمــن هياكلهــا
الداخليــة.
•وضــع منظــور طويــل األمــد عنــد تحديــد اســراتيجيات
الحــزب لتوطيــد مصداقيتــه بــن الناخبــن.



أنظمة الحكم العاملية واإلقليمية

•يجــب عــى املنظمــات اإلقليميــة والوطنيــة واملحليــة
ومؤسســات املجتمــع املدنــي أن تتعــاون لتحقيــق
غايــات وأهــداف ومــؤرشات خطــة التنميــة املســتدامة
لعــام  ،2030وخصوص ـا ً الهــدف ‘ ،16تشــجيع وجــود
املجتمعــات الســلمية الشــاملة للجميــع تحقيقــا للتنميــة
املســتدامة’.
•التعــاون يف املنظمــات اإلقليميــة والدوليــة لتحديــد
سياســات تــوزع بإنصــاف مســؤوليات حمايــة
املهاجريــن والالجئــن ،والتمســك بالقانــون الــدويل
ذي الصلــة كاالتفــاق العاملــي حــول املهاجريــن
والالجئــن.
•تعزيــز حكــم الهجــرة الدوليــة مــن خــال مشــاورات
إقليميــة أوســع والتعــاون يف مســائل سياســية أساســية
كالصــات بــن الهجــرة والديمقراطيــة والتنميــة واألمــن
وحقــوق اإلنســان والتجــارة.
•توســيع آليــات التعــاون لتحصــن املنافــع املتبادلــة
للمهاجريــن لتحســن الفهــم الثقــايف وتشــجيع التســامح
واالندمــاج ،وتيســر املشــاركة السياســية للمهاجريــن يف
كال البلديــن ،األصــي واملقصــد.
•ال بــد لعمليــات التشــاور الدوليــة واإلقليميــة بشــأن
الهجــرة أن تعزيــز إرشاك املهاجريــن يف املجتمــع املدنــي،
وخصوصــا ً يف جمعيــات املهاجريــن ،لتشــجيع دمــج
املهاجريــن ومشــاركتهم عوض ـا ً عــن التحكــم بهــم .وال
بــد لهــذه العمليــات أيضـا ً أن تــرك الجهــاز األكاديمــي
واملؤسســات والقطــاع الخــاص.

الف�صل 8

بناء ال�سالم ال�شامل يف الـدول املت�أثــرة بالنزاعــات :ت�صميم يعزز �صمود الدميقـراطية

امل�ؤ�س�سة الدولية للدميقراطية واالنتخابات

الفصل  .8بناء السالم الشامل
يف الـدول املتأثــرة بالنزاعــات:
تصميم يعزز صمود الديمقـراطية
تواجــه البلــدان الخارجــة مــن نــزاع مســلح دربـا ً طويلــة شــاقة ،تتخللهــا عوائــق متعــددة ،وفــرص كثــرة أيضـاً .وللخطــوات
املتخــذة بعــد النــزاع مبــارشة تأثــر هائــل عــى مســتقبل البــاد يشــمل اســتقرار الحكومــة والقــدرة عــى تأمــن الســام
لبنــاء ديمقراطيــات مســتقرة .وتتخلــل الفــرات االنتقاليــة بعــد النــزاع فــرص وتحديــات لبنــاء مؤسســات ديمقراطيــة قــادرة
عــى املســاعدة يف درء النزاعــات يف املســتقبل .فــإذا كانــت عمليــات االنتقــال جامعــة ومملوكــة وطني ـا ً ومنفتحــة وديمقراطيــة،
ســيتصف النظــام الديمقراطــي الناتــج بقدرتــه عــى الصمــود .ومــن املهــم تغذيــة شــعور واســع بملكيــة القــرارات املتخــذة
يف الفــرات االنتقاليــة .فشــعور النــاس بــأن لهــم نصيــب يف اتخاذهــا ،يزيــد أرجحيــة احرتامهــم للقواعــد ،واســتمرار تفاعلهــم
معهــا عــى املــدى الطويــل.

إن طريقــة إدارة النخــب السياســية لتنميــة الدولــة الجديــدة
وإدراج مبــادئ الشــمول واملشــاركة يف تصميــم املؤسســات
السياســية الجديــدة عقــب نــزاع عنيــف ،عوامــل رئيســية
فاصلــة تحــدد مــدى انتقــال الدولــة نحــو ديمقراطيــة قابلــة
للصمــود .ويعــزز الدمــج النشــط واملوجــه اســتقرار وصمــود
املؤسســات الديمقراطيــة الجديــدة مــن خــال إعطــاء األولويــة
للتواصــل بــن النخــب السياســية واملواطنــن ،ومنــح صــوت
ألكثــر الفئــات تهميشــا ً يف املجتمــع.
تشــكل آليــات الدمــج النشــطة واملوجهــة يف صياغــة الدســتور،
وكذلــك يف التســوية السياســية وتصميــم النظــم االنتخابيــة،
األســاس يف وضــع قواعــد الدولــة الجديــدة ،وتحــدد مــن
يمكنهــم املشــاركة يف الدولــة ،وتصمــم مفاتيــح تلــك املشــاركة.
وتشــكل مع ـا ً بعــض العنــارص األساســية يف تحقيــق الصمــود
الديمقراطــي .وتضمــن عمليــات بنــاء الدســتور الشــاملة أن
تتمتــع التســوية الدســتورية بالرشعيــة مــن الشــعب والنخبــة،
وأن تعــزز التفاعــل بــن النخــب والدوائــر االنتخابيــة .ويســاعد
الســماح للثــوار الســابقني بإعــادة التفكــر وإعــادة تعريــف
أنفســهم كسياســيني يف توســيع قاعــدة التأييــد الشــعبي
لرشعيــة الدولــة .وتقــدم النظــم االنتخابيــة الشــاملة ،التــي
تشــجع النخــب عــى الســعي إىل الحصــول عــى الدعــم
االنتخابــي خــارج مناطقهــا ‘اآلمنــة’ ،حوافــز لبنــاء التوافــق
عوض ـا ً عــن العمــل بأســلوب ‘الفائــز يحصــل عــى كل يشء’.
كمــا أن النظــم االنتخابيــة ،التــي تتيــح لعــدد أكــر مــن
املمثلــن املنتخبــن الوصــول إىل أرفــع مســتويات ســلطة اتخــاذ
القــرار ،تفــي إىل الصمــود أكثــر مــن النظــم التــي تعتــر

الشــمول مجــرد تمثيــل عــددي بســيط أو أكثــر قلي ـاً .وعــى
النظــم االنتخابيــة الشــاملة فعـاً أن تتيــح الوصــول إىل صنــع
القــرار وأصحــاب الســلطة ،وأن تكفــل نمــو أطــراف جديــدة
ومحليــة مهتمــة بالعمليــة الديمقراطيــة.
إن الشــمول النشــط واملوجــه يفعّ ــل تعريــف األمــن
العــام لألمــم املتحــدة لــه ،وهــو ‘مــدى وأســلوب تمثيــل
آراء واحتياجــات أطــراف النــزاع واألطــراف املعنيــة
األخــرى ،وســماعها ودمجهــا يف عمليــة ســام’ (األمــم
املتحــدة .)11 :2012
اتجاهات يف بناء السالم والتحول الديمقراطي
تعــد دراســة النمــوذج الســائد يف بنــاء الســام خطــوة مهمــة
للغايــة يف فهــم مــدى مراعــاة الشــمول وإدراجــه يف نظريــة
بنــاء الســام وتطبيقــه .لقــد شــهدت فــرة مــا بعــد الحــرب
البــاردة فيضـا ً مــن بعثــات حفــظ الســام التــي تولــت األمــم
املتحــدة عــددا ً كبــرا ً منهــا .وبــن عامــي  1989و ،1994أجــاز
مجلــس األمــن الــدويل  20بعثــة حفــظ ســام جديــدة ،بينمــا
ارتفــع عــدد أفــراد قــوات حفــظ الســام يف العالــم مــن
 11ألــف فــرد إىل  75ألــف فــرد (قــوات األمــم املتحــدة لحفــظ
الســام  .)2016وألقــي عــى عاتــق تلــك البعثــات مجموعــة
واســعة مــن املســؤوليات تراوحــت بــن تنفيــذ اتفاقيــات
ســام وإعــادة تنظيــم قــوات عســكرية وأمنيــة واإلرشاف عــى
انتخابــات .وال يمكــن لنمــوذج حفــظ الســام لفــرة مــا بعــد
الحــرب البــاردة ،وميــل منفذيــه نحــو فــرض إطــار واحــد
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يناســب كل املقاســات (وخصوص ـا ً املقــاس الــذي يركــز عــى كيفيــة تعديــل النمــوذج الليــرايل الســائد لبنــاء الســام بمــا
األطــراف املعنيــة الوطنيــة) أن يفــي إىل تهيئــة الظــروف يجعــل الشــمول املوجــه والنشــط أولويــة أكثــر مركزيــة.
املواتيــة لســام دائــم.
لقــد أثبــت إرشاك الثــوار الســابقني يف التســوية السياســية

يظهــر الشــكل  1-8كيــف كان أداء البلــدان التــي تضــم بعثات
حفــظ ســام رئيســية (املنتــرة ملــدة ســتة أشــهر أو أكثــر
تضــم  500جنــدي عــى األقــل) بمــرور الوقــت فيمــا يتعلــق
بالحكومــة التمثيليــة ،واملســتخدم هنــا بمثابــة مــؤرش تقليــدي
للديمقراطيــة .ونجــد النتائــج مختلطــة .فقــد شــهدت كمبوديــا
وجمهوريــة أفريقيــا الوســطى وهايتــي وليبرييــا فــرات
انحســار كبــرة يف الحكومــات التمثيليــة ،بينمــا حافظــت
البوســنة والهرســك وتيمــور الرشقيــة ومقدونيــا وناميبيــا
وطاجيكســتان عــى االســتقرار النســبي بمــرور الوقــت .بيــد
أن بلدان ـا ً أخــرى شــهدت فــرات مــن النمــو الواضــح .ولكــن
كرواتيــا وحدهــا حافظــت طــوال الوقــت عــى مســار صاعــد يف
الحكومــة التمثيليــة .وبــا شــك ،أثــرت مجموعــة مــن العوامــل
غــر بعثــات حفــظ الســام عــى االتجاهــات التــي اتخذتهــا
الحكومــات التمثيليــة يف تلــك البلــدان.
الشمول والدول القادرة عىل الصمود
لــدى مواجهــة التحديــات املصاحبــة إلعــادة بنــاء الــدول التــي
مزقتهــا النزاعــات ،ال بــد لصنــاع السياســات مــن التفكــر يف


للعمليــة االنتقاليــة أهميــة بالغــة يف اســتمرار الســام وقــدرة
الديمقراطيــة عــى الصمــود عــى حــد ســواء .وتجمــع اآلراء
عــى أن منــح املحاربــن القدامــى فرصــة اإلدالء برأيهــم يف
مصريهــم الســيايس واالقتصــادي واالجتماعــي يقلــل احتمــاالت
عــودة انــدالع العنــف (توفــت  ،)10 :2010ويســمح بالتــايل
باســتقرار املؤسســات الديمقراطيــة واكتســابها ثقــة الجمهــور.
وتشــر بعــض الدالئــل إىل أن شــمول املحاربــن القدامــى يف
املؤسســات السياســية الجديــدة يزيــد أرجحيــة أن تفــي
العمليــة الديمقراطيــة إىل إنشــاء مؤسســات ديمقراطيــة
وتعزيزهــا (هــودي وهارتــزل  .)2003فقــد أثبــت إرشاك
املحاربــن الســابقني مــن خــال مشــاركة واســعة أو تفويضهم
بمســؤوليات مشــركة فاعليتــه يف كولومبيــا والســلفادور
وغواتيمــاال (انظــر املثــال يف ترافيــي وريفــرا 2016؛ هريبــرت
.)2013
ومــن املهــم أيضــا ً جــر االنقســامات األخــرى ،وإرشاك
املمثلــن القادريــن عــى طــرح وجهــات نظــر الفئــات املحليــة
واألقليــات والطبقــات االجتماعيــة والنــوع االجتماعــي وكافــة
الفئــات العمريــة (مركــز عمليــات الســام الدوليــة 2015؛
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األمــم املتحــدة  .)2015ومجــددا ً يؤكــد قــرار مجلــس األمــن
الــدويل رقــم  1325عــى الــدور املهــم الــذي تلعبــه النســاء
يف منــع النزاعــات وحلهــا ،ويف مفاوضــات الســام وبنــاءه
وحفظــه واالســتجابة اإلنســانية ،ويف إعــادة اإلعمــار مــا بعــد
النــزاع .كمــا يؤكــد عــى مواطــن القــوة والقــدرات الفريــدة
لــدى النســاء يف إحــداث التغيــر ،ويشــدد عــى أهمية املشــاركة
املتكافئــة واالنخــراط التــام يف جميــع مســاعي الحفــاظ عــى
األمــن والســام وتعزيزهمــا (مجلــس األمــن الــدويل .)2000
والشــمول ليــس مجــرد إرشاك مجموعــات متنوعــة يف عمليــات
صنــع القــرار .فهــو يســاعد أيضـا ً يف الحــث عــى اتســاع األفق
يف املجتمــع وزيــادة التســامح االجتماعــي .والنظــم التشــاركية
والتوافقيــة تشــجع عــى االحــرام املتبادل والتســامح ،وتســاعد
يف تيســر املــداوالت (كريشــر وفرايتــاغ وراب .)210 :2011
حدود الشمول

عــى الظــرف العيانــي و‘شــاملة بمــا يكفــي’ .وعــى هــذه
التحالفــات أن تمنــح األولويــة إىل الفئــات التــي تجلــب رشعيــة
سياســية ومــوارد ماليــة وفنيــة ،وتواصــل الضغــط إلحــداث
إصالحــات مؤسســية عميقــة ،مثــل رجــال األعمــال والعمــال
والنســاء وعنــارص أخــرى مــن املجتمــع املدنــي (البنــك الــدويل
.)124 :2011
ويمكــن إقصــاء بعــض الفئــات عــن مفاوضــات الســام
بطريقــة مرشوعــة إذا وجــد الســكان ،عــى 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 كثــرة،
ســيتباطأ صنــع القــرار والتقــدم أو يغــدو مكلفــا ً (البنــك
الــدويل 124 :2011؛ مركــز عمليــات الســام الدوليــة .)2015
دساتري ما بعد النزاع  -الشمول يف املمارسة

ً
نظــرا لتعــذر شــمول كافــة فئــات املجتمــع يف عمليــات صنــع تقــع مســؤوليات جســام عــى عاتــق دســاتري مــا بعــد النــزاع.
القــرار ،فقــد شــدد البنــك الــدويل عــى تحالفــات قائمــة فالدســاتري ال تــؤدي وظيفتهــا املعتــادة فحســب كإطــار عمــل
الشكل :1-8
مؤرشات الحالة العاملية للديمقراطية :تطور الحكومة التمثيلية يف  20بلدا ً خارجا ً من النزاع
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ﻋﺪد اﻟﺴﻨﻮات ﻣﻨﺬ اﻤﻟﻬﻤﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻟﺒﻨﺎء اﻟﺴﻼم
مالحظــة :يظهــر املحــور ص النتيجــة التــي حققهــا الحكومــة التمثيليــة ،ويظهــر املحــور س الســنوات قبــل بعثــة حفــظ الســام الرئيســية وبعدهــا .ويشــر الخــط األحمــر املنقــوط إىل بدايــة عمليــات بعثــة حفــظ الســام (الســنة صفرعــى
املحــور) .تــراوح النتائــج يف املحــور ص مــن صفــر إىل واحــد .تشــر النتائــج األعــى إىل نتائــج أفضــل يف الحكومــة التمثيليــة.
املصدر :مؤرشات الحالة العاملية للديمقراطية ( 2017مؤرش الحكومة التمثيلية).
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للحكومــة ،بــل تجســد كذلــك اتفــاق الســام ،بمــا فيــه تســوية
الخالفــات املتصلــة بالهويــة واأليديولوجيــا والحكــم الذاتــي
والحصــول عــى الســلطة العامــة واملــوارد .ومــع وجود مشــاكل
كثــرة عالقــة ،تجــري عمليــات صياغــة الدســتور بعــد النــزاع
يف ســاحات سياســية متنــازع عليهــا بشــدة حيــث تطالــب كل
مجموعــة بمــا يخــدم مصالحهــا .وصياغــة الدســتور يف عمليــة
تشــاركية تشــمل الجميــع هــي الســبيل األفضــل إىل وضــع
دســتور قــادر عــى الصمــود ،مــن حيــث إطالــة أمــد التســوية
الدســتورية (إلكنــز وبالونــت وغينزبــورغ  )2009وتقليــل
احتمــاالت تجــدد النــزاع (ويدنــر  )2005عــى حــد ســواء.

احلـالة العــاملية للدميقراطية 2017

ا�ستك�شاف �صمود الدميقراطية

يف مســتهله عــر نقــاش وطنــي أثنــاء انتخابــات الجمعيــة،
ومشــاركة واســعة يف خاتمتــه تأخــذ شــكل اســتفتاء شــعبي.
لكــن هــذا التحليــل يســتند أساســا ً إىل الجمعيــة التأسيســية
الوطنيــة الفرنســية لعــام  1789والجمعيــة الدســتورية
للواليــات املتحــدة لعــام  .1787صحيــح أنــه ينطبــق عــى
كثــر مــن عمليــات صنــع الدســتور الراهنــة ،إال أن املعايــر
املعــارصة للتمثيــل الديمقراطــي ومضامــن تحــوالت مــا بعــد
النــزاع عــى املجتمــع املنقســم تتطلــب منهجيــة أكثــر دقــة يف
تصميــم العمليــة والشــمول .وتعــد اآلليــة الســائدة لتحقيــق
شــمول املشــاركة يف عمليــات وضــع الدســتور فعالــة مــن حيث
ســعيها إىل مســاهمات منتظمــة ومتســقة مــن النــاس ،وغالب ـا ً
عــر املشــاورات العامــة .ولكــن أطرافـا ً كثــرة تشــكك يف قيمــة
مثــل تلــك املشــاركة العامــة .والســبب هــو أن املفاوضــات
الرسيــة بــن النخــب عنــر أســايس يف وضــع الدســتور،
وقــد تتعــرض للخطــر عنــد املبالغــة يف االنفتــاح والشــفافية.
فاملشــاورات العامــة ســطحية غالبـا ً يف أفضــل حاالتهــا وضــارة
يف أســوأ حاالتهــا ألنهــا تســفر عــن تطلعــات غــر واقعيــة
بشــأن كيفيــة شــمول آراء الجمهــور يف النــص.

تعريف ‘نحن الشعب’
وصــف تومــاس بــن الدســتور بأنــه ‘ليــس فعــل حكومــة ،بــل
فعــل شــعب يكــون حكومــة’ (بــن [ .)1999 ]1791غــر أن
الشــعب ال يمكــن أن يقــرر ،حتــى يقــرر أحــد مــا مــن هــو
‘الشــعب’( .جنينغــز  .)1956ومــن جوانــب كثــرة ،يعــد هــذا
القــرار األكثــر أهميــة أيضـاً ،ألنــه يؤثــر يف الناتــج املوضوعــي
لعمليــة صياغــة الدســتور (وهــو النــص) إىل جانــب الرشعيــة
اإلجرائيــة للعمليــة ،وبالتــايل إىل الحــس الواســع بملكيــة
وقــد أصبــح الشــمول بمــا يتخطــى االنتخابــات واالســتفتاءات
الدســتور الناتــج (هــارت .)2003
معيــارا ً واســع االنتشــار .وبنــاء عليــه ،لــم يعــد الســؤال
ويف حــن أن جميــع املواطنــن يمنحــون ،يف بعــض الحــاالت ،املطــروح أمــام مصممــي الدســتور هــو إمكانيــة اللجــوء إىل
فرصــة املصادقــة عــى دســتور مــن خــال اســتفتاء ،فــإن استشــارة الجمهــور ،بــل بكيفيــة ضمــان فعاليتهــا كوســيلة
مهمــة صياغــة الدســتور تــوكل إىل هيئــة لصياغــة الدســتور لتحقيــق توقعــات املواطنــن املتطــورة .إن إرشاك فئــات
كالجمعيــة التأسيســية .وبالتــايل ،فــإن القــرارات املبدئيــة مختلفــة يف عمليــة صياغــة الدســتور يمنــح طيفــا ً واســعا ً
املهمــة تشــمل تحديــد ‘الشــعب’ ،واملشــمولني (واملســتبعدين) مــن الجهــات الفاعلــة نصيبـا ً يف التســوية الدســتورية الناجــزة،
يف هيئــة وضــع الدســتور ،وكيــف يشــملون ومــن يمثلــون .ممــا يجعــل مختلــف الفئــات أكثــر التزامـا ً عــى األرجــح بقيود
النظــام الدســتوري الجديــد ،وأشــد حرصـا ً عــى حمايتــه مــن
الشمول عرب التمثيل
االنتهــاكات املحتملــة .ويســاهم النظــام الدســتوري املســتقر يف
يوفــر الشــمول عــر التمثيــل فرصـا ً للمشــاركة عىل مســتويني :الصمــود الديمقراطــي عــى املــدى الطويــل مــن خــال توجيــه
(أ) شــمول أفقــي (موجــه) يســعى إىل منــح صــوت ألكــر عــدد النــزاع وفــق قواعــد تتفــق عليهــا جميــع األطــراف ،وبمــا
ممكــن مــن الفئــات االجتماعيــة الرئيســية ،بمــا فيهــا فئــات يوفــر اليقــن والوضــوح املســتقبيل لكيفيــة توزيــع الســلطة
هامشــية مثــرة للجــدل( ،ب) شــمول عمــودي (فعــال) يهــدف وتقييــد نــزوات األغلبيــة.
إىل إرشاك أوســع رشيحــة مــن املواطنــن غــر النخــب التــي
اختــرت إلجــراء املفاوضــات .ويجــب وضــع كال البعديــن يف بناء السالم من خالل االنتخابات واألحزاب السياسية
االعتبــار عنــد تصميــم عمليــات صنــع الدســتور بعــد النــزاع .تلعــب الجماعــات املتمــردة ســابقا ً دورا ً مهمــا ً يف الفــرات
االنتقاليــة بعــد النــزاع ،وتنطــوي قراراتهــا بشــأن مشــاركتها
ولتلبيــة مطالــب املجتمعــات املحليــة ،ال بــد أن يعتمــد الشــمول
(وشــكل هــذه املشــاركة) يف العمــل الســيايس االنتخابــي عــى
املوجــه يف عمليــات صنــع الدســتور عــى مفهــوم ‘نحــن
آثــار بعيــدة املــدى عــى صمــود كل مــن الدولــة الجديــدة
الشــعوب’ املشــاركون كــركاء متســاوين ،حتــى لــو ضمــت
والنظــام الديمقراطــي .ويف حــاالت كثــرة ،يشــكل هــؤالء
املجتمعــات املحليــة أعــدادا ً غــر متســاوية ،وكانــت بعــض
املتمــردون أحزابــا ً سياســية تمثــل مصالــح فئــات الســكان
الهويــات املحليــة محــل جــدل .ويجــب أن تســتند رشعيــة
التــي كانــت متــررة فيمــا مــى .وتشــر األدلــة إىل أنــه مــع
هيئــة وضــع الدســتور إىل قدرتهــا عــى عكــس التصــورات
تســاوي الجميــع بمــن فيهــم متمــردو املــايض يف عمليــة بنــاء
الذاتيــة الجماعيــة للمجتمــع األوســع؛ وقــد يتطلــب األمــر
الســام ،تصبــح عــودة النــزاع أقــل احتمــاال ً يف املديــن القصــر
اتخــاذ إجــراءات خاصــة لضمــان شــمول فئــات قــد تكــون
والطويــل (مارشــال وإيشــياما 1020 :2016؛ كــول .)4 :2012
ناقصــة التمثيــل بغــر ذلــك ،كالنســاء.
إن تحــول جماعــات املتمرديــن إىل أحــزاب سياســية يجعلهــا
ويعتقــد البعــض أن التصميــم األمثــل للجمعيــة التأسيســية
تواجــه تحديــات ومخاطــر كبــرة .فالتحــول الهــادف يتطلــب
يجــب أن يتخــذ شــكل الســاعة الرمليــة :مشــاركة واســعة تغــرا ً كبــرا ً يف الســلوك واملواقــف ،وهــو أمــر يســتغرق وقت ـا ً
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امل�ؤ�س�سة الدولية للدميقراطية واالنتخابات

(دي زييــو 19-11 :2007؛ إيشــياما وباتــا 2011؛ ليونــز ألنــه يعطــي نتائــج تناســبية ،ويســهل تمثيــل األقليــات،
2005؛ ماننــغ  .)1998ويمكــن للتنافــس يف االنتخابــات أن ويتعامــل مــع جميــع الفئــات عــى قــدم املســاواة (ليبهــارت
يغــر أيض ـا ً تراتبيــة الحــزب الداخليــة والتنظيــم ويزعزعهــا.)100 :2004 .
وال بــد مــن اإلشــارة إىل أن إرشاك متمرديــن ســابقني يف هيــاكل
الســلطة ينطــوي عــى مخاطــر عــى الرشعيــة الديمقراطيــة .النظم النسبية مقابل نظم األغلبية
فقبــل التســوية النهائيــة لجوانــب النــزاع ،قــد يوحــي هــذا ال تؤمــن نظــم التمثيــل النســبي عالجــا ً ناجحــا ً للمجتمعــات
اإلرشاك عــن غــر قصــد للجماعــات املنشــقة بأنهــا ستشــمل املنقســمة .ومنتقدوهــا يؤكــدون أنهــا تستنســخ االنقســامات
أيضــا ً يف نهايــة املطــاف إذا مــا عــادت إىل حمــل الســاح املجتمعيــة داخــل الســلطة الترشيعيــة الوطنيــة .وال تطــرح
حوافــز لتوســيع منابرهــا السياســية أو اجتــذاب مؤيديــن
مجــدداً.
ً
غــر تقليديــن .وغالب ـا مــا ينتــج عــن انتخاباتهــا ‘تحالفــات
يســاعد إرشاك املتمرديــن يف العمليــة االنتقاليــة يف بنــاء دولــة مصلحــة’ ال تقــوم عــى أيديولوجيــا مشــركة أو أهــداف طويلــة
أكثــر قــدرة عــى الصمــود بطــرق عـًـدة .فاملتمــردون الذيــن األمــد (هوروفتــز  .)26 :2012ومــع أن نظــم األغلبيــة تفضــل
تحولــوا إىل سياســيني يدركــون غالبــا أن املشــاركة يف العمــل الفئــات املهيمنــة عددي ـاً ،فــإن بعضهــا يقــدم أيض ـا ً حوافــز
الســيايس االنتخابــي أكثــر جــدوى مــن العــودة إىل ســاحات إلقنــاع املرشــحني بتعديــل سياســاتهم ومواقفهــم كــي يكســبوا
القتــال .والسياســيون الذيــن يفــوزون بمقاعــد يف مجالــس التأييــد مــن خــارج قواعدهــم التقليديــة .وتعمــل بعــض نظــم
ترشيعيــة أو بلديــة أو محليــة يحصلــون عــى راتــب منتظــم األغلبيــة عــى تحفيــز االعتــدال الســيايس ،ويرجــح أكثــر أن
ووجاهــة ومنصــة محتملــة لتحقيــق مزيــد مــن التقــدم تفــي إىل توافــق يف اآلراء بــن املنافســن (هوروفتــز :2012
الســيايس .ولذلــك ،ينشــأ اهتمــام لــدى هــؤالء باملشــاركة .)26
املتواصلــة يف العمليــات الديمقراطيــة ،وستســعى املؤسســات
والسياســات الخاصــة بالشــمول املوجــه إىل مســاعدتهم يف إدراك إن األدلــة عــى قــدرة نظــم التمثيــل النســبي عــى إيجــاد ســام
منافــع النظــام الجديــد واإليمــان بهــا .وعــى األمــد الطويــل ،دائــم يعرتيهــا الخلــط .فبينمــا ترتبــط بالســام يف بعــض
تســهم مشــاركة هــؤالء السياســيني الجــدد يف إنشــاء مؤسســات الدراســات (بوغــاردز  ،)80 :2013فإنهــا تتصــل بالعنــف
الســيايس يف دراســات أخــرى (ســيلوي وتمبلمــان :2012
أكثــر صمــودا ً (ورشعيــة).
 .)1558وقــد ظهــر أن تأثريهــا محــدود عــى خفــض العنف يف
أكثــر املجتمعــات تنوعـاً ،وأنهــا تخفــض العنــف يف املجتمعــات
املؤسسات االنتخابية
تغــدو املؤسســات السياســية شــديدة األهميــة عــى نحــو املتجانســة (ســيلوي وتمبلمــان .)1560 :2012
خــاص يف بيئــات مــا بعــد النــزاع (وولــف 2011ب ،)1778 :ولذلــك ،ال تضمــن املقاعــد الترشيعيــة ســاما ً دائمــا ً أو
عندمــا يقيــم الخصــوم الســابقون الشــكل املحتمــل للدولــة صمــودا ً ديمقراطيــا ً عــى األمــد البعيــد .فالفئــات املجتمعيــة
الجديــدة وصفتهــا ،ويقــدرون أدوارهــم املحتملــة فيهــا ،التــي تشــعر بالتهميــش (أو تواجــه خطــر التهميــش) تريــد
ويقــررون مــدى إيمانهــم بقــدرة قواعــد اللعبــة الجديــدة عــى أن تمتلــك القــدرة عــى التأثــر والوصــول إىل عمليــات صنــع
معالجــة تظلماتهــم .ولذلــك ،مــن املهــم للغايــة اختيــار النظام القــرار رفيعــة املســتوى ،وخصوصـا ً عــى املســتوى التنفيــذي.
االنتخابــي األنســب (سيســك ورينولــدز  .)1998واألنــواع والشــمول الواســع (أي شــغل املعارضــة ملقاعــد يف املجلــس
الرئيســية الثالثــة للنظــم االنتخابيــة هــي :األغلبيــة والتمثيــل الترشيعــي) هــو الوحيــد الــذي يســهم يف الصمــود عــى املــدى
النســبي والتمثيــل املختلــط (رينولــدز وراييل وإيليــس  .)2005الطويــل .وإلحــداث تغيــر طويــل األمــد ،ال بــد أن يكــون
الشــمول بنــا ًء أكثــر.
اختيار النظام االنتخابي
ولذلــك ،فإن الشــمول املوجــه رضوري ،كإرشاك الفئات املهمشــة
يحظــى اختيــار النظــام االنتخابــي بأهميــة بالغــة ألنــه يؤثــر يف مســتويات محــددة مــن الســلطة مث ـاً .ومــن األمثلــة عــى
عــى اســتقرار البــاد يف املــدى الطويــل ،ويعــزز قدرتهــا عــى نظــم التمثيــل النســبي املعدلــة تعدي ـاً طفيف ـاً ،التــي تيــر
مواجهــة الصدمــات واألزمــات بطريقتــن رئيســيتني .أوالً ،تؤثر الوصــول إىل الســلطة التنفيذيــة ،جنــوب أفريقيــا ،حيــث يحــق
النظــم االنتخابيــة عــى ســلوك السياســيني واســراتيجياتهم .لجميــع األحــزاب التــي تحظــى بنســبة  5باملئــة عــى األقــل
فهنــاك ،عــى ســبيل املثــال ،نظــم أغلبيــة تكافــئ االعتــدال ،مــن املقاعــد الترشيعيــة أن تمثــل يف مجلــس الــوزراء؛ ولبنــان،
ً
ويمكنهــا أن تحقــق نتائــج مختلفــة جــدا عــن النظــم التــي الــذي يخصــص الرئاســة بصــورة دائمــة لفئــة واحــدة
توفــر منــرا ً آلراء أكثــر تطرفــا ً (رايــي  .)156 :2002ثانيــاً،
ورئاســة الــوزراء لفئــة أخــرى (ليبهــارت .)99 :2004
يمكــن للنظــم االنتخابيــة تخفيــف النــزاع أو مفاقمتــه
(هورويتــز 1985؛ يينــوا  .)369 :2004ويذهــب مؤيــدو مــع تزايــد حركــة االنتقــال والهجــرة العامليــة ،ترغــب
التوافقيــة ،وهــو نمــوذج حكــم يســتند إىل تشــارك الســلطة الديمقراطيــات يف التخــي عــن تشــجيع هويــات مجموعــات
بــن النخــب والفئــات االجتماعيــة املختلفــة ،إىل أن التمثيــل ضيقــة تتعــارض مــع املجموعــات املحــددة بدقــة .وقــد تختــار
النســبي هــو الخيــار األفضــل للمجتمعــات عميقــة االنقســام عوض ـا ً عــن ذلــك بنــاء ورعايــة مؤسســات سياســية تكافــئ


الف�صل 8

بناء ال�سالم ال�شامل يف الـدول املت�أثــرة بالنزاعــات :ت�صميم يعزز �صمود الدميقـراطية

التوافــق مــن ناحيــة ،وتســعى إىل االســتفادة مــن التنــوع
مــن ناحيــة أخــرى .وال تلبــي نظــم التمثيــل النســبي يف هــذه
الحالــة احتياجــات الديمقراطيــات املســتقبلية.
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•املســاعدة يف تحضــر ممثــي األحــزاب ألداء مهامهــم
بفعاليــة عــر العمــل مــع ممثــي املجالــس الترشيعيــة
لبنــاء صــات أوثــق مــع دوائرهــم االنتخابيــة ،وتوفــر
التدريــب عــى دراســة الترشيعــات وإعدادهــا.

فبعــد مــا يزيــد عــن  30ســنة مــن بنــاء الســام الــدويل،
يــدرك الخــراء اليــوم أن الخلــل األســايس يف النمــوذج الســائد
لبنــاء الســام يكمــن يف عــدم تركيــزه عــى الشــمول .ومــع
ذلــك ،فــا بــد للشــمول مــن تجــاوز الحصــص؛ وبالتــايل أن
يكــون هادف ـا ً وموجه ـاً .إن أحــكام تيســر الشــمول الحقيقــي
تحقــق أكثــر مــن ضمــان التمثيــل العــددي؛ فهــي تمنــح حــق
الوصــول إىل صنــع القــرار ،وترعــى نمــو أطــراف جديــدة
مصممو النظام االنتخابي
محليــة مهتمــة بالعمليــة الديمقراطيــة.
•التفكــر بمــا يتجــاوز ترتيبــات تقاســم الســلطة عــى
خيــارات وتوصيــات لسياســات مواجهــة تحديــات
املســتوى التنفيــذي ،وذلــك بتصميــم ســبل جديــدة ملنــح
الديمقراطيــة وبنــاء الســام
ضمانــات أمنيــة موثوقــة وواســعة النطــاق ألحــزاب مــا
بعــد التمــرد دون اســتبعاد أحــزاب املعارضــة املنافســة
جميع مفاويض السالم /املرحلة االنتقالية
‘غــر املســلحة’.
•وضــع واســتخدام تعريــف أوســع نطاقــا ً للشــمول ال
•الرتكيــز عــى نظــم انتخابيــة تــوازن بــن الشــمول
يقتــر عــى مجــرد مراعــاة عــدد األفــراد والجماعــات.
وإتاحــة املشــاركة يف صنــع القــرار الحكومــي ،وتســعى
•إدراج اســراتيجيات الشــمول الفعالــة واملوجهــة يف
إىل تحقيــق الشــمول بواســطة التأييــد الشــعبي
تصميــم جميــع املؤسســات ،بحيــث تكــون تلــك
العريــض.
التصاميــم نتاجــا ً لتواصــل منتظــم مــع الجمهــور،
•إدراج أحــكام تســمح بصالحيــات النقــض ،وال تدفــع
ومنفتحــة عــى الفئــات التــي تتحــدى املفاهيــم الســائدة
بأحــزاب معينــة إىل مقاعــد املعارضــة.
للدولــة الديمقراطيــة.

•التشــجيع عــى شــمول زعمــاء األحــزاب الجديــدة يف
الربمجــة عــى نحــو يمنحهــم نصيبــا ً يف النظــام مــن
خــال دعــوة األعضــاء يف الرتاتبيــة الحزبيــة للمشــاركة
يف التدريبــات وبرامــج الدعــم للمرشعــن واملســؤولني
املحليــن ،وضمــان الشــفافية واملشــاركة يف أنشــطتهم.

•إيجــاد طــرق مبتكــرة لالقتــداء باألطــراف املحليــة
املعنيــة ،بمــا فيــه عــى املســتوى املحــي.
•إرشاك مؤسســات املجتمــع املدنــي املتخصصــة يف عمليات
صنــع القــرار خــال فــرة التحــول الديمقراطي.
الســلطات املســؤولة عــن االنتخابــات والجهــات الدوليــة لدعــم
االنتخابــات

•توفــر دعــم متواصــل لتنميــة األحــزاب السياســية التــي
تســتهدف جماعــات فرعيــة حزبيــة مختلفــة تســاعد
املشــاركة يف العمــل الســيايس االنتخابــي يف تمكينهــا.
وتشــمل هــذه الجماعــات ممثــي األحــزاب يف املجلــس
الترشيعــي الوطنــي ومجلــس الــوزراء واملناصــب
املحليــة واملرشــحني لتلــك املناصــب ،وزعمــاء الحــزب
اإلقليميــن مــن مناطــق يف البلــد قــد تختلــف مصالحهــا
عــن مصالــح زعمــاء الحــزب يف العاصمــة.
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مراجع خمتارة

املشــهد الســيايس املعــارص يضــع تحديــات عامليــة معقــدة أمــام
األنظمــة الديمقراطيــة.
تواجــه األنظمــة الديمقراطيــة تحديــات عامليــة مركبــة يفرضهــا املشــهد الســيايس املعــارص،
الــذي ترســمه العوملــة وتحــوالت القــوة الجيوسياســية واألدوار والهيــاكل املتغرية للمؤسســات
فــوق الوطنيــة وتطــور تقنيــات االتصــاالت الحديثــة .وتؤثــر ظواهــر عابــرة للحــدود الوطنية
كالهجــرة وتغــر املنــاخ عــى 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
الناخبــن.
لقــد ســاهمت هــذه العوامــل املحركــة يف ظهــور وجهــة نظــر ،واجهــت انتقــادات واســعة،
تــرى أن الديمقراطيــة يف تراجــع .ومــا زالــت األحــداث الجاريــة يف العالــم تختــر فكــرة
قــدرة الديمقراطيــة عــى الصمــود وتجعــل النظــم الديمقراطيــة تبــدو هشــة ومهــددة .بيــد
أن قيــم الديمقراطيــة الســائدة يف صفــوف املواطنــن واملؤسســات عــى الصعيديــن الوطنــي
والــدويل مــا زالــت تعــر عــن نفســها وتحظــى بالحمايــة.

تستكشــف هــذه النظــرة العامــة الحالــة العامليــة للديمقراطيــة  :2017إستكشــاف صمــود
الديمقراطيــة للمؤسســة الدوليــة للديمقراطيــة واالنتخابــات ،التحديــات الرئيســية الحاليــة
املاثلــة أمــام الديمقراطيــة والظــروف املواتيــة لقدرتهــا عــى الصمــود .واســتنادا ً إىل مــؤرشات
الحالــة العامليــة للديمقراطيــة املوضوعــة حديث ـاً ،كقاعــدة أدلــة رئيســية أساســية إلرشــاد
التدخــات يف السياســة العامــة وتحديــد منهجيــات حــل املشــاكل ،يعــرض املنشــور تقييمــات
عامليــة وإقليميــة لحالــة الديمقراطيــة مــن عــام  ،1975عنــد بدايــة املوجــة الثالثــة مــن
التحــول الديمقراطــي ،إىل عــام  ،2015وتســتكمل بتحليــل نوعــي للتحديــات املاثلــة أمــام
الديمقراطيــة حتــى عــام .2017
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