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اأجل  بالنداء من  والرجال  الن�ساء  اأ�سوات  وترتفع  بتحولت كبيرة،  اليوم  العربية  المنطقة  تمر 

التغيير، بينما اأخذ ال�سباب يعبرون �سراحة عن رغبتهم في الم�ساركة في �سنع القرارات التي 

تم�ض حياتهم. والتف النا�ض على اختالف م�ساربهم حول بع�سهم البع�ض يطالبون بالم�ساركة 

الكاملة والحرة في خط الم�سار الم�ستقبلي لبلدانهم ومجتمعاتهم. وللمرة الأولى في المنطقة 

العربية، اأخذت العديد من البلدان خطوات كبيرة نحو الحكم الديمقراطي.

وبينما تخطو البلدان العربية قدمًا، يظل باإمكانها التعرف عن كثب على التجارب التي تركتها 

العديد من المتجمعات في م�سيرات م�سابهة. تفاعلت العديد من بلدان العالم على اختالفها، 

خالل العقود القليلة الما�سية، مع تحديات م�سابهة واغتنمت فر�سًا مماثلة في �سياق تحولتها 

نحو اأنظمة �سيا�سية واقت�سادية تخ�سع لم�ساءلة اأكثر ات�ساعًا.

اأن كل منها  اأننا نجد  اإل  ات�سمت بخ�سو�سيتها،  التحولت  اأن كل واحدة من هذه  وبالرغم من 

اأنتجت درو�سًا وعبرًا حول الطبيعة المعقدة للتحول والإ�سالح، والتي من �ساأنها اأن تعود بالفائدة 

العظمى على اأ�سحاب الم�سلحة عبر البلدان العربية.

في اليوم الحادي والع�سرين من يونيو/حزيران من هذا العام 2011، نظم برنامج الأمم المتحدة 

الإنمائي بالتعاون مع حكومة جمهورية م�سر العربية منتدًى �سم المهتمين في المنطقة العربية 

مبا�سرة  بحثوا  الذين  العالم  اأرج��اء  مختلف  من  القادة  من  عدد  مع  والتجارب  الآراء  لتبادل 

تحديات التحول اأو الإ�سالح ذاتها التي تمر بها البلدان العربية في هذه اللحظة. 

اأتاح المنتدى الدولي »م�سارات التحول الديموقراطي: تجارب دولية، درو�ض م�ستفادة والطريق 

قدمًا«، وخالل يومين، الفر�سة للمهتمين من م�سر والأردن والمغرب وتون�ض لال�ستماع للتحديات 

مثل  بلدان  في  الديمقراطي  التحول  عمليات  قادة  واجهها  التي  الحا�سمة  والقرارات  الكبيرة 

الأرجنتين والبرازيل و�سيلي واإندوني�سيا والمك�سيك وجنوب اأفريقيا.

ال�سيا�سية  الأحزاب  دور  اأ�سئلة دارت حول  الإجابة عن  الخبراء في  العدد من  �سارك هذا  وقد 

والحركات الجتماعية في التحول، واآليات الحفاظ على حقوق الإن�سان وتعميق العدالة النتقالية. 

النمو  لثمار  العادل  التوزيع  �سمان  واأهمية  الإدارة  في  الإ�سالحات  بين  العالقة  اإلى  بالإ�سافة 

القت�سادي. 

تصدير
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لم يقت�سر المنتدى على الم�ساركين من الم�سوؤولين الحكوميين فح�سب، بل �سم اأي�سا المجتمع 

المدني والأكاديميين والمحللين وو�سائط الإعالم على اختالفها. وتم ربط الطالب من جامعتين 

م�سريتين علىالهواء بالمنتدى. بلغ عدد الم�ساركين فعليًا 600 م�ساركًا، ان�سم اإليهم اأكثر من 

من  الماليين  تابع  كما  الجتماعي.  التوا�سل  و�سائط  عبر  المتابعين  من  والن�سف  المليونين 

النا�ض في المنطقة بع�ض جوانب هذا الحدث عبر الف�سائيات.

البلدان  وياأتي هذا الحدث كجزء من التزام برنامج الأمم المتحدة الإنمائي المتوا�سل لدعم 

لتحقيق اأهداف التنمية الإن�سانية ال�ساملة. كما يعبر اأي�سا عن التزام البرنامج بتعزيز التعاون 

بين بلدان الجنوب مع بع�سها البع�ض، والتاأكيد على اأن بنات واأبناء اأ�سحاب الم�سلحة في البلدان 

التي نعمل فيها قادرون على ا�ستنتاج الدرو�ض والعبر والخبرات المتوفرة في الدول النامية. اإن 

عمليات التحول اإلى الديمقراطية ل يمكن ا�ستيرادها اأو ت�سديرها، لأنها عمليات وطنية خال�سة 

تقف باإرادتها لالإفادة من اأولئك الذين قادوا م�سيرات الإ�سالح في مختلف بلدان العالم.

بم�سارها  وتحف  و�سحاها،  ع�سية  بين  تحدث  ل  التحولت  اأن  المنتدى  هذا  خالل  ُذِكْرنا  لقد 

توا�سل هذه  وهي  العربية  البلدان  بدعم  ملتزم  الإنمائي  المتحدة  الأمم  برنامج  اإن  المخاطر. 

العملية. ولهذه الغاية �سنوا�سل عقد مثل هذا المنتديات في بلدان المنطقة حول المو�سوعات 

التي تت�سل بالتحول والإ�سالح، ون�سر المعارف المتخ�س�سة باللغة العربية. اإن التحديات التي 

تواجه المنطقة في هذه اللحظة كبيرة، ولكن الفر�ض المتاحة اأكبر منها. 

حول  باآرائهم  المنتدى  اأف��ادوا  الذين  الم�ساركين  كافة  اإلى  ال�سكر  بجزيل  اأتقدم  الختام،  في 

مجريات الأحداث الحالية. وال�سكر مو�سول اأي�سًا للقادة الذين تكبدوا م�ساق ال�سفر للم�ساركة 

الدكتور  لدولة  ال�سكر  بوافر  اأتقدم  كما  بلدانهم.  في  التحول  عمليات  حول  واآرائهم  بتجاربهم 

ورعايته  �سيافته  تحت  انعقد  الذي  العربية  في جمهورية م�سر  ال��وزراء  رئي�ض  �سرف،  ع�سام 

الكريمتين هذا المنتدى.

اأمة العليم ال�سو�سوة 

م�ساعد الأمين العام لالأمم المتحدة

المدير الإقليمي – المكتب الإقليمي للدول العربية

برنامج الأمم المتحدة الإنمائي
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المقدمة
�سهدت المجتمعات العربية، وما تزال ت�سهد حتى اليوم، �ستاًء وربيعا �ساخنين لم يكن يتوقعهما 

والقت�سادي  ال�سيا�سي  الحتقان  حالة  من  بالرغم  وذل��ك  الما�سى،  العام  خريف  حتى  اأح��د 

الع�سر  ال�سنوات  م��دار  على  المجتمعات  هذه  عرفته  ال��ذى  والمت�ساعد  ال�سديد  والجتماعي 

ال�سابقة على الأقل. وقد اندلعت ال�سرارة الأولى لهذه الثورات في تون�ض، ثم لم تلبث اأن امتدت 

الوقت موجات من  نف�ض  وانت�سرت في  �سوريا موؤخرًا.  ثم  وليبيا،  اليمن،  تبعتها  ثم  اإلى م�سر، 

والبحرين  وموريتانيا  والجزائر  والمغرب  العراق  من  كل  في  الجتماعي-ال�سيا�سي  الحتجاج 

م�سر  من  كل  االآن  حتى  نجحت  الحتجاجية  والحركات  الثورات  هذه  كل  بين  ومن  وغيرها. 

وتون�س �للتان �ت�سمت ثورتيهما بطابعهما �ل�سلمى، بالرغم من �سقوط �سحايا، في ��سقاط ر�أ�سي 

الم�سترك  القا�سم  فاإن  والحتجاجات،  الثورات  بين هذه  الختالفات  كانت  ما  واأيًا  نظاميهما. 

بينها هو المطالبة بالديمقراطية بكافة اأ�سكالها ال�سيا�سية والقت�سادية والجتماعية.

وفى هذا ال�سياق، وا�ستجابة لهذه التطورات في العالم العربي بعامة، وم�سر بخا�سة، �سهدت 

التحولت  »م�سارات  الدولي  المنتدى  انعقاد   2011 يونيو  من  وال�ساد�ض  الخام�ض  في  القاهرة 

الديمقراطية: خبرات دولية ودرو�ض م�ستفادة« الذى ُعقد بالقاهرة، والذى نظمه برنامج الأمم 

م�سر  جمهورية  في  ال��وزراء  مجل�ض  رئي�ض  �سرف  ع�سام  الدكتور  برعاية  الإنمائي  المتحدة 

والوزراء  والحكومات  الدول  روؤ�ساء  من  جمع  اأعماله  في  و�سارك  المنتدى  ح�سر  وقد  العربية. 

ال�سابقين والحاليين وال�سيا�سيين والعديد من �سفراء الدول الأجنبية لدى م�سر وال�سخ�سيات 

واأمريكا  والأردن(،  والمغرب  وتون�ض  العربية )م�سر  الدول  من  الأكاديميين  والباحثين  العامة 

واأفريقيا  )اإندوني�سيا(،  اآ�سيا  وجنوب  والمك�سيك(،  والأرجنتين  و�سيلي  )البرازيل  الالتينية 

الأمم  وبرنامج  الإنمائى،  المتحدة  الأمم  الدولية )برنامج  الهيئات  وقيادات  افريقيا(  )جنوب 

المتحدة للمراأة(، بالإ�سافة اإلى جمع غفير من المتخ�س�سين والمهتمين بال�ساأن العام، وممثلى 

الموؤ�س�سات الحكومية الم�سرية، والمجتمع المدني، والإعالميين، وعموم الم�سريين.

كان هناك بث مبا�سر لفعاليات الموؤتمر على قناتى الجزيرة )خم�ض �ساعات كاملة( والتلفزيون 

�لم�سرى، كما تابعته ثالث جامعات م�سرية هى �لقاهرة وعين �سم�س و�أ�سيوط. كما كانت هناك 

م�ساركات اأخرى عبر �سبكة الإنترنت من خالل رابط مبا�سر مع برنامج الأمم المتحدة بالأردن، 

الجتماعي  التوا�سل  ومواقع  الإنمائي  المتحدة  الأمم  ببرنامج  الخا�سة  ال�سبكة  اإلى  بالإ�سافة 

الأخرى كالفي�ض بوك وتويتر. وبلغة الأرقام والإح�ساء، تابع المنتدى حوالى 30 األف من موظفى 

تويتر. وقد كان هناك ما  الرئي�ض حبيبي عبر  األف من مجموعة  المتحدة، و15  الأمم  برنامج 

وكندا  والأرجنتين  فرن�سا  مثل  العالم  دول  من  العديد  من  متلقى،  مليون   2.5 حوالى  مجموعه 

واأمريكا واألمانيا وقبر�ض وال�سعودية والأردن وترينيداد وغيرها، وذلك بالإ�سافة اإلى متابعة من 

ِقرابة 12،800 مجموعة نا�سطة.
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وقد تمثل الهدف العام من المنتدى في التعرف على الدرو�ض الم�ستفادة من تجارب دول اأمريكا 

الالتينية، واأ�سيا واأفريقيا في عملية التحول نحو الديمقراطية فيها، وال�سعي اإلى تبادل الخبرات 

المقارنة لتلك الدول. ونبع من هذا الهدف العام عدد من الأهداف الفرعية تلخ�ست فيما يلى:

�لتو�سل �إلى فهم �أف�سل لالأنماط �لمختلفة للتحوالت �لديمقر�طية بغر�س تحقيق �إد�رة و��ستجابة . 1

اأف�سل للتوقعات؛

تحديد العوامل الموؤثرة في عملية بناء ا�ستراتيجيات الجماع خالل عملية التحول الديموقراطى؛. 2

زيادة القدرة على تقويم المخاطر/المنافع المترتبة على الخيارات ال�ستراتيجية المختلفة التي . 3

تعزز من اأو�ساع العدالة الجتماعية القت�سادية اإبان عملية التحول الديمقراطي ا�ستنادًا اإلى 

الخبرات ال�سابقة لتلك؛

التعلم من الخبرات ال�سابقة في ال�ستيعاب ال�سيا�سي والقت�سادي للرجال والن�ساء وال�سباب؛. 4

تو�سيع نطاق فر�ض التعاون والت�سبيك بين دول الجنوب.. 5

ويهدف هذا التقرير اإلى ر�سد ما اأ�سفرت عنه مناق�سات المنتدى من نتائج، والدرو�ض الم�ستفادة . 6

ال�سيا�سات والتو�سيات  الديمقراطي، وعر�ض مقترحات  التحول  الدول الأخرى في  من تجارب 

التي تم التو�سل اإليها.

ما الذى تخبرنا به أدبيات التحول؟
من  التعقيد،  من  كبيرة  بدرجة  العالم  بلدان  كافة  في  الديمقراطية  اإلى  النتقال  عملية  تت�سم 

ناحية، وبتعدد م�ساراتها والختالف البين في نتائجها، من ناحية اأخرى. ويعتمد ذلك اإلى حد 

الإقليمية  الظروف  وعلى  المعنى،  البلد  في  الجتماعي-القت�سادي  التطور  م�ستوى  على  كبير 

القول  التحول. ومن ثم، يمكن  التي يحدث فيها هذا  التاريخية  اللحظة  ال�سائدة في  والعالمية 

الرغم  اأخر. وعلى  بلد  الميكانيكي والتطبيق في  للنقل  التحول غير قابلة  بلد ما في  باأن خبرة 

ال�سمات  من  عدد  عن  م�ساربها،  اختالف  الجتماعية،على  العلوم  اأدبيات  تك�سف  ذل��ك،  من 

البارزة والدرو�ض المتعلمة من هذه العملية والتي يمكن اأن تعين على فهم عملية التحول. ولعل 

اأول هذه ال�سمات والدرو�ض المتعلمة هي اأن عمليات التحول تت�سف باأنها عمليات طويلة الأمد. 

فقد ا�ستغرق اإجراء اأول انتخابات نيابية حرة في دول �سرق وجنوب اأوروبا، على �سبيل المثال، 

فترة تتراوح ما بين 4-7 اأ�سهر في حدها الأدنى في اليونان ورومانيا وبلغاريا واألمانيا ال�سرقية، 

وو�سلت اإلى 18 �سهر في البرتغال واإ�سبانيا وبولندا والمجر. وا�ستغرقت عملية التحول التدريجي 

في المك�سيك حوالى �سبعين عاما.
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الملمح الثانى الذى ي�سم عملية التحول هو اأنها وبحكم طبيعتها تكت�سى بم�سوح انعدام اليقين. 

واأيا ما كانت الطريقة التي يدخل بها مجتمع ما مرحلة التحول، �سواء عن طريق الثورة التي توؤدي 

اإلى قطيعة كاملة ومفاجئة مع الما�سي )األمانيا ال�سرقية عام 1990 مثاًل(، اأو عن طريق التغير 

التفاو�سي من قبل عنا�سر من داخل النظام الت�سلطى ت�سعى لتحقيق قدر من الحرية ال�سيا�سية 

كما هي الحال في الأرجنتين ما بين عامى 1969-1973، فاإن عملية التحول تنطوي على تدفق 

�سيا�سي �سيال من خارج النظام، اأي من المعار�سة، ومن عنا�سر النظام المطالبة بالإ�سالح في 

محاولة من جانب كل طرف للتفوق على الأخر، فلي�ض هناك �سمان لنجاح عملية التحول.

الملمح الثالث والمميز للتحولت هو اأنها نتاج لفعل كل من ال�سفوات والجماهير. فعلى عك�ض ما 

لحظه بع�ض من ُدرا�ض عمليات التحول من اأن ال�سفوات، بما في ذلك �سفوات قوى المعار�سة، 

اأنه ل  المبيريقية  ال�سواهد  تخبرنا  الديمقراطية،  اإلى  النتقال  في عملية  دورًا  تلعب  التي  هي 

يحدث تحول دون ممار�سة �سغوط من ِقبل �لقوى �الجتماعية �الأخرى كاتحاد�ت �لعمال في �أوروبا 

وتون�ض، الجماعات الفالحية، والجماعات الكن�سية، منظمات الجيرة في اأمريكا الالتينية.

رابعًا، تعد التحولت الناجحة نتيجة لاللتزام بالديمقراطية. فعلى الرغم من عيوب الديمقراطية 

وتز�يد �الحباط من موؤ�س�ساتها �إال �أنه ال توجد موؤ�سر�ت على �لرغبة في ��ستبد�لها ب�سكل �أخر من 

الحكم. ويكمن التحدي الحقيقي في القدرة على ال�ستمرار في اللتزام بتعميق الديمقراطية. 

وت�سير الخبرات المتولدة من تجارب العديد من بلدان �سرق وجنوب اأوروبا اإلى اأن هذه التجارب 

الفاعلين  اأ�سا�سية جذبت اهتمام وا�ستغرقت طاقات معظم  التركيز على معالم  اإلى  قد نزعت 

وهى: النتخابات، والنظام النتخابي، وهيئات اإدارة النتخابات، والد�ستور. وجميع هذه البلدان 

كما  �سهرًا،  ع�سر  ثمانية  اإلى  �سهور   4 بين  ما  تتراوح  مدة  خالل  انتخابات  اج��راء  في  نجحت 

ا�ستطاعت اأن تفرز د�ستورًا جديدا خالل �سنة اإلى �سنتين.

واأخيرًا، ُتظهر خبرات دول اأوروبا واأمريكا الالتينية اأن المح�سلة النهائية للتحول الديمقراطي 

الحترام  الأدنى من  الحد  تحقيق  اإلى  مالت  قد  القت�سادية  الجتماعية  بالق�سايا  يتعلق  فيما 

للحقوق القت�سادية والجتماعية، دون اأن تنطوي على تحول في توزيع الثروة والأ�سول القومية. 

فقد �سهدت معظم التحولت حتى الأن فجوة زمنية بين التحرر ال�سيا�سي وماأ�س�سة ال�سيا�سات 

الجتماعية القت�سادية التي ت�سمن توزيع اجتماعي عادل.

تحديات مرحلة التحول الديمقراطي
هذا ما تخبرنا به الأدبيات التي در�ست تجارب التحول ال�سابقة، فما هي الإجراءات التي اتخذتها 

الدول في مرحلة التحول ل�سمان نجاحها؟ وما هي الدرو�ض الم�ستفادة من هذا المنتدى؟، وما 

هي التو�سيات التي يمكن التو�سل اإليها من مداولته التي جرت على مدى يومين؟ لالإجابة على 

هذه الأ�سئلة، وبالنظر اإلى تباين خبرات كل دولة فيما يتعلق بعملية التحول، فقد قمنا بو�سع اطار 

تحليلي للتعامل مع الق�سايا التي وردت خالل المداخالت والمناق�سات في جل�سات المنتدى.
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تحديات اجتماعية

ولعل اأبرز التحديات التي تواجه عملية التحول نحو الديمقراطية ب�سفة عامة، هو اأنه من الع�سير 

جدً� تغيير �الأنماط �القت�سادية �الجتماعية �لمتر�سخة. ويتطلب �لم�سي على درب �لتغير ن�سااًل 

نظام  اإفريقيا في ظل  والملونين في جنوب  ال�سود  ال�سكان  جبر 
ُ
اأ المثال،  �سبيل  فعلى  م�ستمرًا. 

هذا  ولد  وقد  فيها،  يعملون  التي  الح�سرية  المناطق  بعيدًا عن  العي�ض  على  العن�سري  الف�سل 

اأي�سًا غيتو  عادات اجتماعية مرتبطة بهذا الو�سع وع�سية على التغيير »العي�ض في غيتو يخلق 

اإيديولوجي«. كما جعل النظام القبلي المت�سرذم في جنوب اإفريقيا عملية تر�سيد بنى الحوكمة 

وجب  الإدارة  ا�سالح  وحال  مختلفا.  تعليميا  نظامًا   14 بالبالد  يوجد  كان  فقد  متعذرًا  اأم��رًا 

كما  كله.  ذلك  تكلفة  وتتحمل  �سنوات  خم�ض  لمدة  الموظفين  ا�ستخدام  ت�سمن  اأن  الدولة  على 

البنية  تنمية  في  ال�ستثمار  اإلى  بالدولة  يدفع  المبا�سرة  الأجنبية  ال�ستثمارات  اإلى  الفتقار  اأن 

التحتية بنف�سها اأو في اأح�سن الأحوال بال�سراكة مع القطاع الخا�ض كما هي الحال في �سيلي.

تحديات سياسية

فترة  اأثناء  اليقين  وانعدام  )البرازيل(،  الديمقراطية  تدعيم  في  ال�سيا�سية  التحديات  تمثلت 

التحول وما ي�ساحبه من قلق �سعبي وفو�سى واأزمات، وان�سداد قنوات التحول في ظل تعادل القوة 

بين النظام الدكتاتوري والقوى المطالبة بالديمقراطية، وبناء حكومة تتمتع بقدر كاف من الثقة 

والدعم ال�سعبي )�سيلي(، و�سمان عدم تاأثر نتائج النتخابات بنفوذ الجريمة المنظمة وغ�سيل 

الأموال )المك�سيك(، والتو�سل اإلى اإجماع �سعبي للعي�ض في ظل نظام ديمقراطي �سامال القوى 

المناه�سة للديمقراطية )الأرجنتين(، والتو�سل اإلى مجموعة من الخطوات التي ت�سمن تحقيق 

التقدم على الم�سار الديمقراطي وتبتعد به عن الدخول في عمليات اأو مواقف �سراعية )جنوب 

اإفريقيا(، و�سرورة التو�سل اإلى اجماع قومي را�سخ، وتحديد خارطة طريق تتمتع بالقبول الوا�سع 

خالل فترة عدم ال�ستقرار، وتحويل حالة عدم اليقين ال�سائدة اإلى يقين )اإندوني�سيا(، واأخيرًا، 

تفكيك المنظومة الرئا�سية والحزبية والأمنية )تون�ض(.

تحديات اقتصادية

النمو  ودفع  القت�سادي  ال�ستقرار  تحقيق  في  تمثلت  فقد  القت�سادية  للتحديات  بالن�سبة  اأما 

ال�سيا�سي،  التحول  عملية  دعم  في  دوره  القت�ساد  يلعب  اأن  و�سرورة  )البرازيل(،  القت�سادي 

اإفريقيا(،  )جنوب  الدولة  واإفال�ض  )�سيلي(،  والفقر  الت�سخم  معدل  وارتفاع  البطالة  و�سيوع 

الأ�سا�سية،  والبنية  والتعليم  ال�ستثمار  م�ستوى  وانخفا�ض  )البرازيل(،  الالم�ساواة  من  والحد 

وتحقيق نمو اقت�سادي م�سحوب بالعدالة الجتماعية والإن�ساف )�سيلي(.
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إجراءات مرحلة التحول الديمقراطي
كانت هذه هي التحديات التي واجهتها الدول التي مرت بتجربة التحول، فما هي الإجراءات التي 

اتخذتها كل منها ب�سدد مواجهة هذه التحديات.

الدستور

هي  العقد  لهذا  الحاكمة  والوثيقة  جديد،  اجتماعي  عقد  الديمقراطية  اإل��ى  النتقال  يتطلب 

الد�ستور. وتتباين الخطوات التي انتهجتها كل دولة في هذا ال�سدد، فمنها من ي�سقط الد�ستور 

الجديدة.  المرحلة  وطبيعة  تتواءم  عليه  تعديالت  باإجراء  يقوم  من  ومنها  بالكامل،  القديم 

ويرتبط هذا بما اإذا كان اأ�سلوب التحول يمثل قطيعة كاملة مع الما�سي اأم قد حدث عبر عملية 

تفاو�سية. ففي البرازيل تم انتخاب الكونجر�ض اأوًل وعهد اإليه بكتابة الد�ستور الجديد للبالد، 

ثم تم الت�سويت عليه، وكذا تون�ض التي اأ�سقطت الثورة فيها د�ستورها، ومن ثم فقد �سكلت هيئة 

تاأ�سي�سي ليقوم بكتابة الد�ستور. وفى �سيلي تفاو�ست  عليا وطنية كلفت بانتخاب مجل�ض وطني 

المعار�سة مع النظام لتعديل الد�ستور، وينطبق ذلك اأي�سًا على جنوب اإفريقيا التي ظل الد�ستور 

القديم لها قائمًا حتى انتهت المفاو�سات مع النظام العن�سري. وبالمقابل لم تغير الأرجنتين 

د�ستورها اإل بعد انق�ساء ع�سر �سنوت من بداية فترة ال�سالح الديمقراطي.

العملية االنتخابية

وتختلف الدول فيما بينها اأي�سًا فيما يتعلق بترتيبات العملية النتخابية والم�ساركة ودور الأحزاب 

الدول ركزت على  فبع�ض هذه  القديم.  للنظام  ال�سيا�سية  القوى  اأو  المعار�سة،  مع  التوافق  في 

النتخابية  العملية  ب�سبط  الكفيلة  والو�سائل  الت�سويت  بنظام  المتعلقة  الجرائية  الم�سائل 

ونزاهتها )البرازيل(، في حين قامت تون�ض بحل الحزب الحاكم وحرمان اأع�سائه من ممار�سة 

حقوقهم ال�سيا�سية، كما اتخذت قرارًا بتخ�سي�ض %50 من مقاعد البرلمان للمراأة. و�سهدت 

للديمقراطية، كما  الموؤيدة  القوى  بين  وا�سع  ائتالف  ناجحة لخلق  والأرجنتين محاولت  �سيلي 

المراأة  م�ساركة  و�سيلي  اإندوني�سيا  من  كل  و�سجعت  لالأحزاب.  الموؤ�س�سية  البنية  �سيلي  دعمت 

وال�سباب. وت�سترك كل من جنوب اإفريقيا والمك�سيك في ا�سرارهما على �سمان تمثيل الأقليات. 

وقدمت المك�سيك تجربة فريدة في التمويل الحكومي العام لالأحزاب، حيث يمثل هذا التمويل 

ال�  %30 منها بالت�ساوي بين جميع الأح��زاب، في حين توزع  %90 من ميزانية الأح��زاب توزع 

%70 الباقية وفقًا لن�سيب كل حزب من المقاعد في الكونجر�ض في النتخابات ال�سابقة، كما 

حددت من قدرة الأحزاب على النفاذ اإلى و�سائل الإعالم اإل من خالل الو�سائل الحكومية بما 

ي�سمن الم�ساواة بينها.
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العالقة مع القوى المناهضة للثورة

وتكت�سب العالقة مع القوى المناه�سة للديمقراطية )الجي�ض وال�سرطة ورجال الأعمال( اأهمية 

و�سع  على  البرازيل  عملت  فقد  الجي�ض  يخ�ض  وفيما  الديمقراطي.  التحول  فترة  اأثناء  خا�سة 

الجي�ض تحت �سلطة ال�سلطة المدنية ال�سرعية ب�سكل كامل، في حين عملت الأرجنتين على تغيير 

توجهات  تغيير  اإلى  ي�سعى  مزدوجًا  طريقًا  �سيلي  وانتهجت  للجي�ض،  الٌموجه  العقائدي  النظام 

الع�سكريين  احترام  �سرورة  على  التاأكيد  على  فيه  حر�ست  والعك�ض،  الجي�ض  حيال  المدنيين 

لل�سلطة ال�سرعية، وعدم انخراطهم في الحياة الحزبية من ناحية، واحترام المدنيين للع�سكريين 

وقبول احتكارهم للقوة الم�سلحة، من ناحية اأخرى. اأما بالن�سبة لل�سرطة، فقد انتهجت كل من 

الأرجنتين واإندوني�سيا نهجًا مت�سابهًا من حيث تاأكيدهما على �سرورة الف�سل الكامل بين الدفاع 

ا�سالح  ال�سرطة من خالل  لإ�سالح  تدريجي  اأ�سلوب  �سيلي  وتبنت  المهام.  وال�سرطة من حيث 

المقررات الدرا�سية، وبتغيير العقيدة المهنية ل�سباطها وا�ستراتيجياتها. واأخيرًا، وفى تون�ض، 

تم اإن�ساء لجنة لتق�سي الحقائق في انتهاكات حقوق الإن�سان، وُعهد اإليها اأي�سًا بم�سئولية تطوير 

ت�سور جديد لالأمن ودوره في المجتمع. وكانت �سيلي هي الدولة الوحيدة التي تعاملت مع ق�سية 

التاأكيد على  القطاع، كما عملت على  فاأ�سدرت قواعد وا�سحة تنظم عمل هذا  الأعمال  قطاع 

عدم اإدانة رجال الأعمال كفئة اجتماعية، بل حا�سبتهم كاأفراد.

دور القضاة

اما عن دور الق�ساء في عملية التحول، فقد قامت البرازيل باإن�ساء محاكم انتخابية، في حين 

اأ�سر الق�ساة في �سيلي على عدم العتداد بقوانين العفو التي كان قد اأ�سدرها بينو�سيه وعلى 

جنوب  في  اأم��ا  مرتكبيها.  ومحاكمة  الإن�سان  حقوق  �سد  ارتكبت  التي  الجرائم  في  التحقيق 

اإليهم  الد�ستور حيث عهد  الأهمية في عمليات �سياغة  �سديد  دورًا  الق�ساة  لعب  فقد  اإفريقيا، 

اأوًل باإقرار ما اإذا كان التوافق الم�ستند اإلى الجماع الكافي الذى تو�سل اإليه المتفاو�سين على 

المبادئ الحاكمة لكتابة م�سودة الد�ستور يتمتع فعاًل بالإجماع الكافي اأم ل. بالإ�سافة اإلى ذلك، 

التزامها  مدى  عن  للك�سف  عليها  ال�ستفتاء  قبل  الد�ستور  م�سودة  مراجعة  م�سئولية  تولوا  فقد 

بالمبادئ العامة الحاكمة للد�ستور والتي تتمتع بالإجماع الكافي.

قضية العفو

وفيما يتعلق بق�سية العفو عن الجرائم �سد حقوق الإن�سان، فقد طبقت البرازيل تجربة جنوب 

اإفريقيا »لجان الحقيقة«، كما حر�ست على تطبيق مبداأ العدالة ولي�ض النتقام، وهو ما تم�سكت 

اأنها اأ�سرت على عقاب مرتكبي هذه  اأي�سًا حيث ا�ستعانت بفكرة لجان الحقيقة، بيد  به �سيلي 

الجرائم، وتعوي�ض اأهالي ال�سحايا. وتطابق موقف جنوب اإفريقيا �ساحبة الريادة التي ا�ستعانت 

كل من �لبر�زيل و�سيلي بتجربتها، ولكن �سروط �لعفو عندها كانت مختلفة، �إذ كان على مرتكب 

ولم  تفاو�سية،  لعملية  نتاجًا  كان  اأنه  كما  بجريمته،  يقر  واأن  العفو،  بطلب  يتقدم  اأن  الجريمة 
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اإفريقيا  تتم�سك جنوب  لم  اإلى ذلك  بالإ�سافة  بل عوملت كل حالة على حدة.  يكن عفوا عامًا 

لم  الأرجنتين  وفى  بال�سخ�ض«.  العار  »الحاق  المعنوية  بالعقوبة  اكتفت  بل  المادية  بالعقوبات 

العفو ال�سادر خالل فترة عدم  اأبدًا بالح�سانة من المقا�ساة، واعتبر قانون  يعترف المجتمع 

ال�ستقرار غير د�ستوري. وفى المك�سيك لم يكن هناك قانون يجرم هذه الوقائع اأو يعاقب عليها.

االقتصاد

وكان المتحدثون من �سيلي من اأكثر من اأتى على ذكر الإجراءات التي اتخذتها بالدهم ب�ساأن 

ق�سايا القت�ساد خالل فترة التحول، وهى ق�سايا ركزت عليها بالإ�سافة اإلى �سيلي كل من جنوب 

القت�سادي  النفتاح  يلى:  فيما  �سيلي  اتخذتها  التي  الج��راءات  وتمثلت  واإندوني�سيا.  اإفريقيا 

ودعم  الأط��راف،  والمتعددة  الثنائية  القت�سادية  التفاقيات  خالل  من  ال�سوق  نطاق  لتو�سيع 

ال�سادرات، وتطبيق �سيا�سات مرنة خا�سة ب�سعر العملة، وت�سجيع ال�ستثمار الأجنبي المبا�سر، 

وتاأ�سي�ض �سراكة بين القطاعين العام والخا�ض في مجال البنية الأ�سا�سية، وا�سالح وبناء نظام 

النقدية  الحتياطات  وزي��ادة  الم�سرفية  المعامالت  وتنظيم  العام  الدين  لإدارة  ر�سين  مالي 

وال�سغيرة،  المتو�سطة  ال�سناعات  وت�سجيع  الحتكار،  ومحاربة  العام  القطاع  ودعم  الأجنبية، 

وت�سجيع النمو ال�سريع للطلب الداخلي، وا�سالح النظام ال�سريبي. ت�سمنت الجراءات التعامل 

مع الف�ساد الذى �ساب عمليات بيع �سركات القطاع العام على م�ستويين: 1( ت�سكيل لجان تحقيق 

نيابية؛ 2( تطوير نظام لتح�سين الرقابة و�سك قانون ي�سمن ال�سفافية، ورقابة ال�سحافة، وعدم 

الت�سامح على الطالق مع الف�ساد. واأخيرًا، تطوير نظام وا�سح للم�ساءلة، وا�سالح الإدارة العامة 

بما ي�سمن اأدائها لمهامها بكفاءة وفاعلية. اأما اإندوني�سيا فقد لجاأت اإلى حزمة من الإجراءات 

والقت�سادي  وال�سيا�سي  الجتماعي  التطور  لعملية  المعوقة  القيود  حدة  من  التخفيف  ت�سمن: 

والحيلولة دون ظهور معوقات جديدة، واتخاذ قرارات فورية لتح�سين موؤ�سرات القت�ساد الكلى، 

للقيا�ض  قابلة  باإجراءات  م�سحوبة  �سيا�سات  و�سناعة  الخارج،  اإلى  ال�ستثمارات  هروب  ومنع 

للق�ساء على الف�ساد، وا�سدار قانون لمنع الحتكار، وت�سكيل لجنة م�ستقلة مهمتها �سمان نظافة 

الممار�سات في قطاع الأعمال بغر�ض ك�سر الحتكارات القائمة والحيلولة دون اإن�ساء احتكارات 

البرلمان  ا�سدر  حيث  الف�ساد  لمحاربة  �سيا�سات  انتهاج  على  اإفريقيا  جنوب  وركزت  جديدة. 

الفا�سدين  الر�سميين  للم�سوؤولين  المملوكة  الأ�سول  وم�سادرة  بالتحري  ي�سمح  بقانون  مر�سوم 

ومحاكمتهم.
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الدروس المستفادة من دول المنتدى
ي�سير العر�ض التف�سيلي لمداخالت المنتدى وملخ�ض الإجراءات التي اتخذتها الدول في مرحلة 

التحول اإلى عدد من الدرو�ض الم�ستفادة. ولعله من الممكن تلخي�سها على النحو التالي:

عملية التحول الديمقراطي

ال�سهور الأولى من عملية التحول ذات تاأثير حا�سم على م�سارها.. 1

ثمة حاجة خالل فترة التحول اإلى التو�سل اإلى اأر�سية م�ستركة، والبحث عن مواطن الوحدة بين . 2

الوحدة،  البحث عن  �سبيل  ال�سيا�سية في  الختالفات  وتجاوز  المختلفة  الجتماعية  الجماعات 

اأن التحول الناجح  اأو بالأحرى القوى المناه�سة؛ ثمة در�ض هام موؤداه  وبخا�سة مع المعار�سة 

ذلك،  في  بما  انتماءاتهم،  اختالف  على  ال�سكان  قبل  من  مملوكًا  يكون  اأن  يجب  للديمقراطية 

اأولئك الذين ل يتعاطفون مع الديمقراطية، اأي اأنه يجب اأن يكون مملوكًا ملكية وطنية.

ل يجب التركيز في عمليات التفاو�ض ال�سيا�سي على التو�سل اإلى نتائج بعينها، يجب التركيز على . 3

اإزالة مخاوف الم�ساركين فيها اأو المعنيين باأمرها، فربما يكون هذا هو ال�سبيل الوحيد لتجنب 

الوقوع في اأ�سر ال�ستبعاد، كان هذا ما فعله المتفاو�سين في جنوب اإفريقيا.

اأحيانًا عندما . 4 المفيد  يكون من  ربما  الق�سايا،  وغيره من  الد�ستور  التفاو�ض حول  في عمليات 

تتاأزم الأمور ول يمكن التو�سل اإلى اجماع اأو اتفاق حول ق�سية ل تتعلق بالمبادئ الأ�سا�سية، اأن 

دفع  بهدف  المتفاو�سة  الجماعات  ح�سابات  من  كليًا  ا�سقاطها  وربما  الق�سية  هذه  تجاوز  يتم 

المفاو�سات ُقُدمًا لتجنب الدخول في طريق م�سدود.

الوقوف في وجه الطغيان وانعدام العدالة م�ساألة ت�ستحق الت�سحية. وعلينا اأن نفهم اأن ال�سراع . 5

جزء من عملية التطور المجتمعي، ومربط الفر�ض في هذه العملية يكمن في وجود نظام لحل 

ال�سراعات، فالديمقراطية ت�ستند في وجودها اإلى مبداأ اأ�سا�سي موؤداه اأنه من الممكن جلو�ض 

اأ�سحاب الم�سالح المتناق�سة تحت نف�ض الخيمة.

تحقيق الم�سالحة الوطنية ل يتم باإ�سدار القرارات، والديمقراطية لي�ست حل لكل الم�سكالت، . 6

ولكنها طريقة للتعامل مع الم�سكالت والتو�سل اإلى حلها، اأي اأنها اأ�سلوب حياة.

في . 7 �لمهم�سة  و�لجماعات  �الأقليات  �نخر�ط  تي�سر  وقنو�ت  و�آليات  موؤ�س�سية  بنى  توفير  �سرورة 

الم�ساركة المجتمعية وتدعمها.

من المهم ت�سجيع ال�سباب على اأن ي�سبح ن�سطًا �سيا�سيًا، واأن يتم ا�ستيعابهم في مرحلة التحول . 8

للم�ساكل، فانخراطهم في هذه  التي يبدون فيها كم�سدر  الأوقات  الديمقراطية، حتى في  اإلى 

الأن�سطة يمثل �سريان الحياة في الم�ستقبل، كما اأنه من ال�سروري اإتاحة حيز لم�ساركة المراأة 

في �سياغة التحول الديمقراطي.
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النظام الأمني �سروري لتحقيق ال�ستقرار وا�ستعادة الثقة في القت�ساد.. 9

فيما يخ�ض العدالة النتقالية فان كل بلد عليه ان يختار ما بين الحاجة اإلى اخ�ساع اأولئك الذين . 10

ارتكبوا جرائم �سد حقوق الإن�سان للمحا�سبة، والم�سي ُقُدمًا عبر عملية تحول �سريع ت�ستمل على 

عنا�سر من اأع�ساء النظام ال�سابق. ول توجد و�سفة �سحرية يمكن اتباعها لحل هذه المع�سلة.

بالن�سبة لدور الدين، من الع�سير ا�ستخال�ض درو�ض من التجارب ال�سابقة حيث اأن الدين لي�ض . 11

والتاأثيرات  التدخل  مواجهة  في  الالتينية  اأمريكا  في  القومية  الُهوية  على  بالحفاظ  عالقة  له 

الجنبية مثلما هي الحال في ال�سرق الأو�سط و�سمال اإفريقيا، كما اأن اإندوني�سيا دولة مدنية يدين 

اأغلبية �سكانها بالإ�سالم. وقد اأكد معظم الح�سور على امكانية اعالء المكانة الن�سانية لالإ�سالم 

اإذا ما اأ�سر كاتبو الد�ستور على ان يكون الإ�سالم حام لحقوق المواطنة للجميع.

الديمقراطية من اجل العدالة االجتماعية

نحو . 1 ال�سيا�سي  فالتحول  ال�سيا�سي.  التحول  عملية  �سياق  في  خا�سة  اأهمية  القت�ساد  يكت�سب 

التحول  عملية  ففي  اقت�سادية؛  باإنجازات  مدعومًا  يكن  لم  ما  يتقو�ض  اأن  يمكن  الديمقراطية 

دعم  على  والح�سول  بل  ال�سيا�سيين،  دعم  على  الح�سول  فقط  لي�ض  المهم  من  الديمقراطي، 

المواطنين والمجتمعات المحلية اأي�سًا. مثل هذا الدعم ل يمكن الح�سول عليه دون م�ساركة من 

هوؤلء، كما ل يمكن التو�سل اإليه دون تحقيق انجاز ي�سعر به النا�ض على ال�سعيدين القت�سادي 

والجتماعي.

تحقيق النمو القت�سادي مع العدالة الجتماعية والإن�ساف اأمر ممكن، والواقع اأنه لي�ض هناك . 2

خيار بديل، فنموذج التنمية القائل بت�سرب ثمار التنمية اإلى اأدنى قد ف�سل في الوفاء بما وعد به 

في العالم العربي، كما ف�سل اأي�سًا نموذج الم�ستبد العادل.

اإلى . 3 والنفاذ  والدخول  الجتماعي،  القت�سادي  التطور  م�ستويات  في  الإقليمية  الفروق  تمثل 

الخدمات تهديدًا مبا�سرًا للتطور الديمقراطي. فالهم الأ�سا�سي ل�سكان هذه الأقاليم هو لقمة 

العي�ض.

الحكومي . 4 النفاق  زي��ادة  خالل  من  و�سيطة  اأر�سية  والبرازيل  اإفريقيا  جنوب  من  كل  وج��دت 

الجتماعي في �سياق اقت�ساد ال�سوق حيث تلعب الدولة دور منظم ال�سوق وتوفر البنية التحتية 

اأما في �سيلي، فتم بناء جزء من البنية التحتية من خالل ال�سراكة بين القطاعين  الأ�سا�سية. 

معدلت  زي��ادة  اجل  من  الحكومية  التعليمية  الخدمات  بنوعية  الرتفاع  وتم  والخا�ض،  العام 

حكم  فترة  خالل  البرازيل  وكذا  و�سيلي،  اإفريقيا  جنوب  خبرات  وت�سير  الجتماعي.  الحراك 

للنمو  بالفعل عاماًل محفزا  يكون  اأن  يمكن  الجتماعية  العدالة  تحقيق  اأن  اإلى  �سيلفا،  لول دي 

القت�سادي من خالل تو�سيع نطاق ال�سوق المحلى والحد من التوترات الجتماعية.
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توصيات المنتدى

عملية التحول الديمقراطي

يجب اأن تبنى عملية التحول على ا�سا�ض ا�ستيعاب كافة الجماعات ال�سيا�سية والجتماعية، لأن . 1

ذلك �سوف ي�سمن تاأ�سي�ض قاعدة ديمقراطية ذات جذور مجتمعية عميقة.

يجب اأن تت�سم عملية �سياغة الد�ستور ب�سمول كافة الجماعات ال�سيا�سية وال�سرائح القت�سادية . 2

والولءات الدينية والنتماءات العرقية والإثنية، لكى يكون الد�ستور معبرًا عن الجميع ومملوكًا 

لهم دون ا�ستثناء. وت�سرب جنوب اأفريقيا مثاًل رائعًا في هذا ال�سدد.

يجب الو�سول الى اإجماع ب�سان الم�ساكل الجوهرية ل�سمان اأن يعك�ض ويحمى الد�ستور بطريقة . 3

منا�سبة م�سالح وحقوق كافة الجماعات الجتماعية في المجتمع.

على . 4 والدينية  والجتماعية  القت�سادية  والخالفات  ال�سراعات  لحل  اآليات  اإن�ساء  على  العمل 

م�ستوى الوحدات القت�سادية والمجتمعات المحلية.

على . 5 لالإ�سراف  النا�ض  فيهم  يثق  حزبيين  غير  اأع�ساء  من  مكونة  م�ستقلة  هيئة  اإن�ساء  �سرورة 

النتخابات.

في . 6 للنظر  نق�ض  محكمة  واإن�ساء  النتخابية،  للعملية  وا�سحة  واج��راءات  قواعد  و�سع  �سرورة 

الق�سايا المتعلقة بالنتخابات.

ي�سمح . 7 نظام  اإن�ساء  في  والتفكير  بانتظام،  وتنقيتها  �سليمة  انتخابية  قوائم  اإع��داد  على  العمل 

بالت�سويت الإلكتروني.

�سرورة اإعادة هيكلة الأجهزة الأمنية، واإعادة تاأهيل كوادرها وتغيير اأيديولوجيتها المهنية من . 8

خالل ا�سالح المقررات الدرا�سية لطالب كليات ال�سرطة بما يتوائم مع مجتمع ديموقراطي.

على �الأحز�ب �ل�سيا�سية �أن تكون مخل�سة في والئها للديمقر�طية، وعلى �لدولة �أن توفر �ل�سروط . 9

المالءمة للمناف�سة ال�سيا�سية ال�سريفة )التمويل والنفاذ اإلى و�سائل الإعالم(، واأن تكون طرفًا 

محايدًا بين الأحزاب.

الديمقراطية من اجل العدالة االجتماعية

على . 1 قومي  اجماع  واإلى  القت�سادية  الجتماعية  للعدالة  �سيا�سات  اإلى  التو�سل  ال�سروري  من 

اأ�سكال التفاوت التي يجب مواجهتها. وت�سير خبرات كل من �سيلي وجنوب اإفريقيا والبرازيل اإلى 

امكانية الحد من التفاوتات دون التاأثير على معدلت النمو القت�سادي.
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في كل من م�سر وتون�ض ما بعد الثورة تواجه البلدان موقفًا تت�ساعد فيه التوقعات والمطالب . 2

الجتماعية في الوقت الذى يتراجع فيه النمو القت�سادي نتيجة تراجع ال�سياحة وتاأثيرات الأزمة 

تون�ض على  اإقليمية عميقة. ففي  تفاوتات  البلدين من  تعانى كل من  الوقت،  نف�ض  الليبية. وفى 

�سبيل المثال خ�س�ض %82 من ال�ستثمارات العامة لالأقاليم ال�ساحلية، مقابل %18 لالأقاليم 

الداخلية. ويزداد الموقف تعقيدًا في م�سر. وعليه لبد من اإعادة النظر في توزيع الموارد على 

المحافظات والأقاليم المختلفة بما يحد من الفروق بينها ويحقق العدالة الجتماعية.

للمطالب . 3 ت�ستجيب  اأن  العربي،  والعالم  وتون�ض  م�سر  في  الثورة  بعد  ما  حكومات  على  يتعين 

الم�سار  التقدم على هذا  اإلى  والفتقار  المحلية.  والتنمية  الالئق  العمل  باإتاحة فر�ض  ال�سعبية 

يمكن اأن يوؤدى اإلى عودة الدكتاتورية.

من المحتمل اأن تكون خلطة ال�سيا�سات الناجعة هي تلك التي تنطوي على ما يلى:. 4

• والتجارة 	 المناف�سة  باب  وفتح  الحتكارية،  لالمتيازات  نهاية  و�سع  مع  القت�ساد  تحرير 

الحرة؛

• تنفيذ 	 من  التاأكد  في  والرقابي  التنظيمي  دورها  على  والتاأكيد  الدولة  دور  تعريف  اإع��ادة 

في  كبير  حكومي  بقطاع  احتفاظها  مع  بالتعار�ض  وذلك  الم�ستهلكين،  وحماية  القانون، 

اأن تحافظ على ملكيتها لل�سناعات الأ�سا�سية  المجال القت�سادي. ومع ذلك على الدولة 

في القت�ساد الوطني؛

• العتماد على الذات والحد من القترا�ض من الموؤ�س�سات الدولية اإلى اأق�سى حد ممكن؛	

• الم�ساعدة 	 برامج  ا�ستهداف  وتح�سين  الهدر  من  الحد  خ��الل  من  الفقراء  دع��م  زي��ادة 

الجتماعية، ول يعنى هذا بال�سرورة انفاق اأكثر، بل انفاق اأف�سل. فعلى �سبيل العام يمثل 

الدعم العام المقدم للمرافق )المياه والكهرباء وغيرها( هدرًا وا�ستهداف �سيئ؛

• ال�ستثمار في راأ�ض المال الب�سرى )التعليم وال�سحة( الذى يعد بمثابة اأداة رئي�سية محددة 	

للقدرة التناف�سية؛

• الأعباء 	 وتوزيع  الموارد  لزيادة  المنظم  غير  القطاع  مع  والتعامل  �سريبي  ا�سالح  اإنجاز 

ال�سريبية ب�سكل اأكثر اإن�سافًا من خالل ال�سرائب الت�ساعدية.
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أربعة تجارب للتحول الديمقراطي

شيلي

مار�ض النظام الديكتاتوري في �سيلي عمليات خرق منظم لحقوق الإن�سان، وقد كانت حالة ن�سيلي 

تمثل نموذجًا للف�سل الجتماعي وال�سيا�سي. اما عن الدرو�ض الم�ستفادة فتتلخ�ض في الآتي:

• تفكك 	 اأن  ذلك  للديمقراطية،  الداعمة  القوى  بين  الوحدة  تحقيق  اأجل  من  ال�سعي  يتعين 

التعاون  يجب  كما  للديمقراطية.  المناه�سة  القوى  موقف  يدعم من  القوى  وانق�سام هذه 

.Grass root movements والعمل مع ال�سباب والحركات القاعدية

• لعملية 	 مرجعي  اط��ار  تطوير  يتم  واأن  الد�ستورية،  القواعد  على  التوافق  يتم  اأن  �سرورة 

لعملية  زمنية  يلى: خارطة  ما  على  للتحول  النموذجي  الت�سور  ينطوي  اأن  ويجب  التحول، 

على  التاأكيد  مع  النتخابي،  النظام  وتحديد  الحكومة،  ل�سكل  تحديد  وخطواتها،  التحول 

�سفافية الممار�سات على مدار عملية التحول.

• وتعديل 	 القوانين،  تغيير  تتطلب  الديمقراطية  نحو  الطويل  التحول  عملية  ب��اأن  الوعى 

كافة  على  ب�سماتها  تترك  الت�سلطية  النظم  اأن  ذلك  بها،  المرتبطة  واللوائح  الإج��راءات 

النظم المجتمعية ال�سيا�سية، والقت�سادية والجتماعية.

• اأن نكون على وعى باأن الديمقراطية ترتبط ارتباطًا وثيقا بال�سالم الجتماعي.	

• والنمو 	 الرفاه  من  كل  م�ستوى  على  توقعات  لديهم  تكون  �سوف  النا�ض  اأن  نن�سى  األ  يتعين 

�لتطور  في  وت�سارك  �لمحلية  �لمجتمعات  تنخرط  �أن  قادمة«. يجب  »�ل�سعادة  �القت�سادي 

الديمقراطي.

• الديمقراطية تعنى العدالة. ويتعين على القوى الديمقراطية اأن تعرف كيف تكون عادلة. 	

فالديمقراطية عدو لدود لالنتقام.

• يتعين اأن تلعب المراأة دورًا في عملية التحول نحو الديمقراطية التعددية. وفى هذا المقام، 	

الباب  فتح  على  العمل  يجب  كما  الد�ستور،  �سياغة  عملية  في  المراأة  ا�ستيعاب  من  لبد 

لم�ساركة موؤ�س�سات المجتمع المدني النا�سطة في مجال المراأة؛

• لبد من اأن يكون هناك ت�سور لكيفية دعم العملية الديمقراطية و�سمان ا�ستمراريتها.	
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إندونيسيا

الجمهورية  رئي�ض  حبيبي  الدين  بحر  اأ�سار  واإندوني�سيا،  م�سر  بين  الت�سابه  اأوج��ه  حيث  من 

ال�سابق اإلى اأن كل منهما كان يتربع على �سدة الحكم فيه رجل ع�سكري، واأن كالهما كان �سديد 

الت�سلطية. اأما اأوجه الختالف فتتمثل في اأن باإندوني�سيا 500 مجموعة عرقية لكل منها لغتها. 

وعليه فاإن اإندوني�سيا مجتمع تعددي ذا اأغلبية م�سلمة، ولكنه لي�ض دولة اإ�سالمية بل هو جمهورية 

ديمقراطية.

اإلى  ال�سابق  اإندوني�سيا  رئي�ض  اأ�سار  الديمقراطية،  باتجاه  اإندوني�سيا  تحول  لكيفية  طرحه  وفى 

�لتي كانت تو�جهها بالده قبل �سقوط �لنظام �لديكتاتوري. فعلى �لرغم  �لم�ساكل �القت�سادية 

من اأن البنك الدولي كان قد اأ�سار في اأحد تقاريره اإلى اأن معدل النمو في اإندوني�سيا كان قد بلغ 

�أزمة �قت�سادية عبرت عن نف�سها في تدهور  �أن �لبالد و�جهت  �إال  %7.8 قبل �سقوط �لنظام، 

وتباطوؤ  الأجنبية،  الأم��وال  روؤو�ض  وهجرة  الأخ��رى،  والعمالت  الدولر  مواجهة  في  العملة  قيمة 

الأزمة  وب�سبب  العملة.  تدهور  انقاذ  في  المالية  ال�سيا�سات  تفلح  ولم  القت�سادي.  النمو  معدل 

من  حالة  اإلى  كله  ذلك  واأف�سى  دوره.  يوؤدى  اأن  على  بقادر  الم�سرفي  النظام  يكن  لم  المالية 

بتاأثير  اأ�سيا  �سرق  جنوب  دول  في  المالية  القت�سادية  الأزم��ة  لعبت  كما  القت�سادي.  الركود 

اأ�سعار الغذاء واأ�سبح  اإلى ارتفاع  الدومينو دورها في تدهور العملة الإندوني�سية. وقد اأدى هذا 

هائلة  زيادة  تقدم  ما  و�ساحب  الحياة.  بمتطلبات  الوفاء  على  قادرين  غير  النا�ض  من  العديد 

 4.6 بين  العمل ما  المتعطلين عن  والجزئية، حيث تراوح عدد  ال�سريحة  البطالة  في معدلت 

5.3 مليون متعطل عن العمل مما اأف�سى اإلى م�سكالت اأمنية، وتراجع في م�ستوى النتاجية.  و 

واأ�سبحت اإندوني�سيا اأر�سًا خ�سيبة للف�ساد، وتزايد تركز الثروة.

للحركات  الرئي�سي  الباعث  كانت هي  القت�سادية  الأزمة  اأن  تقدم  مما  ال�سيد حبيبي  ويتو�سل 

من  قو�ض  الحياتية  بالمتطلبات  الوفاء  في  النظام  فف�سل  ونظامه،  �سوهارتو  �سد  الحتجاجية 

ات�سع  اأن  تلبث  لم  الأم��ن،  وقوات  الطالب  بين  بمواجهات  الم�ساألة  بداأت  وقد  �سرعيته.  اأ�س�ض 

اإلى  النهاية  في  كله  ذلك  واأدى  الوطنية.  للوحدة  تهديدًا  يمثل  اأ�سبح  الذى  الحد  اإلى  نطاقها 

�سقوط �لنظام.

قالــــوا
المؤسسات هناك ثالث مؤسسات سلطوية قمعية، أولها جهاز األمن ككل، وإعادة تأهيل  ببناء  وفيما يتعلق 

عناصره بطريقة مغايرة لتلك التي نشؤا عليها، باإلضافة إلى توفير ضمانات لرقابة القضاء والمجتمع المدني على 

جهاز األمن. وثانيها هو جهاز اإلعالم المملوك للدولة الذى استخدم كأحد أدوات القهر والتشهير بالمعارضين 

خالل النظام السابق. وأخيراً، جماعات المصالح المرتبطة بالحزب الوطني، والتي تُحتم تفكيك منظومة ارتباط 

الدولة برجال األعمال. وتتطلب هذه العملية إعادة تفكير في بنية الدولة التي عانت من المركزية الشديدة. 

وعليه يجب علينا أن نتحرك باتجاه الالمركزية وذلك باإلضافة إلى المجالس المحلية التي مثلت عصب النظام 

على مدار ما يقرب من 35 عاماً.
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حبيبي  ال�سيد  ي�ستخل�ض  حكمه-  فترة  –هي  الديمقراطي  التحول  عملية  من  �سهرًا   17 وبعد 

الدرو�ض التالية من التجربة الإندوني�سية:

• اأهمية التطور التدريجي نحو الديمقراطية عو�سًا عن التحول الثوري من خالل و�سع خطة 	

�سلمية للتحول وو�سعها مو�سع التنفيذ ب�سكل �سريع.

• التاأكيد ال�سديد على الحريات، حرية ال�سحافة، وحرية الراأي بما في ذلك حرية التظاهر، 	

�لتي تعد بمثابة �سمام �أمان لتفريغ �ل�سغوط �ل�سيا�سية؛ �لتاأكيد على حق حرية �الجتماع 

للجميع.

• تاأ�سي�ض اأحزاب �سيا�سية تعترف وتقبل بالد�ستور؛ ال�سماح لعملية ن�ساأة الأحزاب ال�سيا�سية 	

اأن تاأخذ م�سار تطورها الطبيعي.

• �سرورة الكف عن اإهمال التفاوتات الإقليمية والثقة في المجتمعات المحلية.	

• التحديد الوا�سح لمهام الجي�ض وال�سرطة.	

• الأ�ساليب 	 اتباع  النا�ض على  وت�سجيع  را�سخة  اأ�س�ض  قومي ذي  اجماع  اإلى  التو�سل  �سرورة 

الم�سروعة لتحقيق مطالبهم.

• خلق الدافعية لدى ال�سباب للم�ساركة في العملية ال�سيا�سية.	

• �سرورة التحقيق في وقائع الف�ساد ومحاكمة الم�سوؤولين الفا�سدين.	

• تحديد مدة خدمة رئي�ض الجمهورية.	

البرازيل

يتعلق  فيما  لالأخرين  درو�سًا  يعطى  اأن  لأحد  يجب  ل  باأنه  قائال  اأموريم  �سل�سيو  ال�سيد  انطلق 

بعمليات التحول الديمقراطي، واأق�سى ما يمكن للمرء اأن يفعله هو اأن يعر�ض تو�سيفًا لتجربة 

لهم.  فائدة  تكون ذات  اأن  يمكن  التي  الدرو�ض  ي�ستخل�سون من ذلك  الأخرين  يدع  واأن  بالده، 

بالإ�سافة اإلى ذلك، علينا اأن نتذكر دائمًا اأن الديمقراطية ل تتحقق اأبدًا ب�سكل كامل ذلك اأنها 

عملية م�ستمرة تتطور ب�سورة دائمة. وعليه فاإن هناك درو�ض يمكن اأن ٌتتعلم ل اأن ُتملى.

وثمة اأوجه �سبه بين كل من م�سر والبرازيل. فالبرازيل لديها تاريخ وخبرة طويل مع الجوانب 

ال�سكلية للديمقراطية فيما قبل عام 1940، وقد تبع ذلك هيمنة اأوليجاركية. واعتبارًا من عام 

1940 وحتى عام 1964 كانت هناك مرحلة من التجريب الديمقراطي حيث كانت هناك حرية 

ن�سبية لل�سحافة والنقابات العمالية. وقد مرت بعدها البالد بمرحلة الديكتاتورية الع�سكرية حتى 

عام 1985. ولقد كانت الدكتاتورية البرازيلية اأقل ق�سوة من تجربتي �سيلي والأرجنتين، وربما 

يرجع ذلك اإلى قلة الكثافة ال�سكانية. وقد بداأ التحول نحو الديمقراطية في رحم الديكتاتورية 

وا�ستغرق الفترة فيما بين عامي 1974-1985. وقد ا�ستغرق التطور الديمقراطي في المرحلة 
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الأخيرة قرابة ع�سرين عام لي�سل اإلى مرحلة ال�ستقرار. وفى حالة البرازيل، فالواقع اأن هناك 

توا�سل تاريخي بين البرازيل والأرجنتين، واأن الديمقراطية قد ت�سربت اإليها –البرازيل- عبر 

الأرجنتين.

بيد اأن هذا التحول لم يت�سم اأبدًا بال�سهولة، فقد كانت هناك اأربعة تحديات تواجهه، الأول هو 

�سرورة تحقيق ال�ستقرار القت�سادي، والثاني تمثل في النمو القت�سادي، والثالث، في التو�سل 

اأما التحدي الأخير فكان يتعلق بم�سكلة الالم�ساواة. والحقيقة  اإلى �سالم مع الدول المجاورة. 

اأنه ما زال هناك الكثير الذى يتعين انجازه فيما يخ�ض ق�سية الالم�ساواة في البرازيل، وهى 

–اأي الالم�ساوة– تعتبر الم�سكلة الأكثر �سعوبة وتعقيدًا من بين التحديات المذكورة. ويجب اأن 
نالحظ هنا اأنها كانت تتعاظم في الوقت الذى كان فيها معامل جيني في البرازيل ينخف�ض. وهو 

ما يعنى اأن م�سكلة الالم�ساواة لي�ست م�سكلة اقت�سادية فقط، بل اأنها اأي�سًا اجتماعية و�سيا�سية. 

فالبرازيل مجتمع يت�سم بالتعددية العرقية، وهى اأحد اأ�سباب م�سكلة الالم�ساواة. ولقد اأحرزت 

البرازيل كثيرًا من التقدم في هذا الم�سمار، ولكنها لم تكن لتنجح في ذلك اإبان حكم لول بدون 

ما حققته من ا�ستقرار اقت�سادي.

ويجب هنا اأن ننتبه اإلى العالقة بين الم�ساواة الجتماعية وعدم ال�ستقرار ال�سيا�سي. واأود اأن 

اأوؤكد هنا على اأن الديمقراطية ل تتعلق بالمبادئ فقط بل بالآليات اأي�سَا، اأي بنظم النتخابات 

النتخابية،  العملية  نزاهة  ل�سمان  النتخابية،  الحمالت  على  ال�سيطرة  اأو  و�سبط  والت�سويت. 

والد�ستور. وفى حالة البرازيل تم ت�سكيل جمعية د�ستورية عهد اإليها بمهمة كتابة الد�ستور وكان 

عليها اأن »تختفى«، اأي ت�ستقيل بعد ذلك.

اأما فيما يخ�ض عدم ال�ستقرار الإقليمي، فاإن هذا ل يمثل م�سكلة كبرى في حالة اأمريكا الالتينية 

على النقي�ض من الأمور في ال�سرق الأو�سط.

قالــــوا
إن المنظومة السياسية في تونس كانت تستند إلى االستبداد )سلطة دون رقابة بيد شخص واحد(، وحزب سياسي يسيطر على البالد ويجعل من 

المعارضة مسألة صورية، ألغراض الدعاية الخارجية. وتمثلت عملية تفكيك هذه المنظومة في إجراءين: إلغاء الدستور، وحل الحزب الحاكم. 

وقد فتح ذلك الباب لعملية التحول واالنتقال على المستوى السياسي، حيث أسست تونس تحولها على هيئة عليا ممثلة للمجتمع بكافة أحزابه 

)81 حزباً( وشخصياته وطبقاته. وتُعد هذه الهيئة النتخاب مجلس وطني تأسيسي منتخب انتخاباً حرا مباشرا مكلف بوضع دستور جديد يقوم 

على التعددية الحزبية والديمقراطية وحقوق اإلنسان وحرياته الخاصة والعامة. وأشار إلى أن تونس قد أخذت وضع المرأة بعين االعتبار حيث 

سيكون االقتراع على قوائم متناصفة بين الرجال والنساء )50%/ 50%(.

أما بالنسبة للمنظومة األمنية، فقد ارتُِكبت جرائم عديدة وانتهاكات لحقوق اإلنسان بحق الشعب التونسي، وبخاصة أثناء الثورة. ولذلك أنشأت 

لجنة لتقصى الحقائق في انتهاكات حقوق اإلنسان والتعذيب وتجاوزات األمن. وقد ٌعهد إليها أيضاً تطوير تصور جديد لألمن ودوره في المجتمع 

بحيث يكون في خدمة الشعب وحامياً لكرامة اإلنسان والحريات العامة. أما بخصوص تفكيك منظومة الفساد ذات العالقة بالمنظومة السياسية، 

وكذا الفساد المالي والرشوة التي اخترقت المجتمع التونسي، وتم استبطانها ثقافياً بحيث أصبح الفساد من طبائع األمور. هذه المسائل هي 

موضوع لجنة التقصي والتحقيق. من المهم هنا العمل على تغيير العقليات وهو ليس باألمر الهين. واألمر األهم من ذلك، هو وضع تصورات 

للتصدي للفساد والرشوة، وتتلخص هذه في جهاز دائم ومستقل، وقانون إطاري يضبط الجوانب العامة لمقاومة الفساد والرشوة، وإعمال مبادئ 

النزاهة والشفافية و)الُمساءلة( الفردية.
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واأخيرًا، تعين التو�سل اإلى اتفاق بخ�سو�ض العالقة بين القطاعين المدني والع�سكري. وهناك 

اأنه ل  اأ�سٍف  ق�سايا عالقة كق�سية العفو عن الجرائم التي ارتكبت في ظل الديمقراطية. ومن 

اأخر، وتعتمد  اإلى  توجد اجابات جاهزة ومعدة �سلفًا لهذه الم�سائل، فهي تختلف من حالة بلد 

اأخرى للمو�سوع. وقد كان القرار البرازيلي هو عدم  على عنف الجرائم التي ارُتكبت وجوانب 

تقديمهم للمحاكمة.

جنوب افريقيا

اأعاد ال�سيد ماك مهراج، التاأكيد على المقولة التي انطلق منها �سل�سيو اأموريم ذاهبًا اإلى اأنه من 

اإلقاء الدرو�ض بخ�سو�ض �سيا�سات المرحلة النتقالية، بيد اأن هناك عدد من  الخطورة بمكان 

الدرو�ض الم�ستفادة من تجربة جنوب اأفريقيا. واأول هذه الدرو�ض الم�ستفادة هي اأنه في تطبيق 

اأمر  وهو  موؤلمًا،  يكون  ما  دائمًا  الطغيان  �سد  الوقوف  اأن  مع  لالنتقام،  مكان  يوجد  ل  العدالة 

يحملنا باللتزامات لي�ض فقط في بالدنا بل وخارجها اأي�سًا.

وعلينا اأن نتذكر اأن للديمقراطية عدد من المكونات: الد�ستور، والبنى الديمقراطية، والتعددية 

�لحزبية، وهى جميعًا �سروط �سرورية بالن�سبة للديمقر�طية ولكنها لي�ست كافية. فاإذ� ما نظرنا 

اإلى تاريخ الب�سرية لكت�سفنا اأننا تطورنا اإلى هذه النقطة لأن هناك دائمًا في كل مجتمع �سراعات 

م�سالح بين الجماعات الجتماعية-ال�سيا�سية المختلفة، فهي قد تعمل معًا اأحيانا اأو تت�سارع 

مع بع�سها البع�ض، في اأحيان اأخرى. ويتعين هنا التو�سل اإلى اآليات لحل هذه ال�سراعات. هذه 

العملية ال�سراعية هي جوهر التاريخ الب�سرى. وقد اأمكن لجنوب اأفريقيا اأن ت�سل اإلى المرحلة 

الراهنة من خالل العتراف بحق النا�ض في الثورة. لقد كانت الثورة في جنوب اأفريقيا نتاجًا 

لتمرد وا�سع النطاق، ولكن كان اأي�سًا من ال�سروري تنظيم هذا التمرد.

اأن الثورة في جنوب اأفريقيا يمكن طرحها كتجربة ي�ستطيع المرء اأن ي�ستخل�ض منها ما ي�ساء 

من الدرو�ض:

واأول هذه الدرو�ض، هو اأنه عندما تطول فترة ال�سراع بين اأطرافه ي�سعب الجلو�ض اإلى طاولة 

المفاو�سات، وبالتالي فمن م�سلحة الجميع حل ال�سراعات عبر التفاو�ض والحوار، واأن يجدوا 

في �لنهاية �سبل لحل �لتناق�سات و�ل�سر�عات بينهم. وهذ� �سرط م�سبق لتحقيق �لتقدم. ولذلك، 

فقد عملنا على الجمع بين اأ�سحاب الم�سالح المتعار�سة للتفاو�ض المبا�سر فيما بينهم، ومن 

المهم هنا عدم التركيز على نتائج العملية التفاو�سية قبل اأن تلتزم بالديمقراطية، واهدار هذا 

�لتي  �لخالفات  بذور  يزرع  �لذى  هو  �ال�ستبعاد  هذ�  لالأخرين.  ��ستبعاد  لعملية  يوؤ�س�س  �ل�سرط 

ت�ستع�سى على التفاو�ض. فاإذا ما كنت توؤمن بالديمقراطية ف�سوف تدرك اأي�سًا اأن من م�سلحة 

اإحدى  كانت  اأفريقيا،  جنوب  حالة  وفى  المفاو�سات.  طاولة  على  �سراعاته  ي�سع  اأن  الجميع 

اأثيرت هي من الذى �سيتخذ الخطوة التنازلية الأولى، ولقد فتح مانديال باب  الم�سكالت التي 

التفاو�ض وهو ما يزال رهين محب�سه. وبعد بداأ التفاو�ض �سرح مانديال لزمالئه عملية التفاو�ض، 

وعقب اأحدهم قائاًل »كنت �ساأكون اأكثر �سعادة لو اأنهم بداأوا اأوًل«، وكان رد مانديال »ما الفرق؟«.
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هنا  واأعنى  دولية.  اأو  كانت  اإقليمية  الخارجية  بالأطراف  بالعالقة  فيرتبط  الثاني  الدر�ض  اأما 

محاولة جذب الأطراف الخارجية لل�سغط على الخ�سم وح�سد التاأييد. وقد اتفقنا على ا�ستبعاد 

ذلك. ففي بع�ض الأحيان، كان الآخرون يحاولون و�سم الموؤتمر الإفريقي باأنه يتكون من مجموعة 

الذى  ال�سامي  بالموقف الأخالقي  والإرهابيين. ولقد تم�سكنا هنا  والمتطرفين  ال�سيوعيين  من 

ي�سموا على العن�سرية، واأخذنا نعبئ الراأي العام في هذا التجاه ال�ستراتيجي، فو�سعنا خريطة 

اأيدينا  في  المبادرة  اأخذ  هو  منها  الهدف  وكان  »اإعالن هراري«  التفاو�ض على مراحل  لكيفية 

ليرانا النا�ض كقوى للتغيير، فلم يكن كافيًا اأن نقاتل اأو ننا�سل. وكان من المهم في هذه المرحلة 

اأن نو�سح وجهة النظر التي تكفل لنا ح�سد التاأييد، فهذا هو في النهاية �سراع على  النتقالية 

ال�سلطة. ولقد كانت هناك بع�ض القوى الخارجية التي كانت تريد اأن تفر�ض حاًل من اختيارها 

على جنوب اإفريقيا، ولكننا و�سعنا خطًا ا�ستراتيجيًا يجعل ذلك �سعبًا عليهم. وقد ت�سامنا معا، 

واتفقنا على اأننا لن ن�سمح للقوى الجنبية اأن تكتب د�ستورنا. ولقد كان الطرف الخر يريد د�ستورًا 

النهائي  ال�سكل  تحدد  د�ستورية  مبادئ  و�سع  �سرورة  اإلى  وتو�سلنا  ذلك،  رف�سنا  ولكننا  دائما 

للد�ستور الدائم.

اأما العفو، فثمة �سيء مهم ب�ساأنه، فلي�ض هناك اجابة واحدة على هذا الأمر. فقد كانت كوادر 

الموؤتمر الوطني حال وجودها في ال�سجن اأو المنفى تطالب بالح�سانة اأثناء المفاو�سات، ولكن 

للتحرك �سد  كو�سيلة  �سي�ستخدم  الحالة  في هذه  العفو  اأن  يعتقد  كان  لأنه  رف�ض ذلك  النظام 

ال�سلطة، ومع ذلك، ا�ستمرت المفاو�سات. وفى النهاية، اأ�سبح الطرف الأخر هو من يطلب العفو 

لأنه اأدرك اأن الديمقراطية قادمة ل محالة، ولكننا–الموؤتمر الإفريقي راأينا ارجاء المو�سوع.

ولقد تحاورنا حتى حول �سكل طاولة المفاو�سات، اأعنى من �سيجل�ض اإليها؟ ولقد اأ�سررنا على 

جلو�ض جميع الف�سائل ال�سيا�سية حولها رغم معرفتنا باأن بع�ض هذه الف�سائل كانت نتاج لنظام 

الف�سل العن�سري، وقد قبلنا هذا المبداأ رغم معرفتنا باأننا لن تكون لنا الأغلبية، ولكننا كنا 

حري�سين على الح�سول على تاأييد هذه الف�سائل، وقد نجحنا في ذلك.

ما اأحاول اأن اأقوله هنا هو اأن هذا ال�سراع كان �سراعًا على ال�سلطة، وكانت المرحلة النتقالية 

مليئة بال�سعوبات لأنها كانت �سراع على ال�سلطة، ولي�ض هناك طرف يتنازل عن ال�سلطة ب�سهولة. 

لقد ا�ستمر هذا التحول اإلى ما بعد عام 1994.

عملية وضع الدستور

التفرقة بين صياغة الدستور، التي هي عمل قانوني وفني، وبين وضع الدستور، الذي هو نتاج حوارات وتفاهمات وطنية. ووضع  ينبغي 

الدستور مسألة معقدة ومتعددة األبعاد. حيث تشتمل على العديد من العمليات والمراحل مع تشاور العديد من الجهات الفاعلة مع بعضها 

البعض للتوصل إلى توافق في اآلراء على مبادئ الدستور. ويحتاج واضعو الدستور إلى تقرير اإلجراءات التي ستتبع أثناء وضع الدستور كما 

يحتاجون أيضاً إلى التداول بشأن األمور ذات العالقة مثل طبيعة المؤسسات السياسية التي سيتم إنشاؤها )ويمكن أن يشمل هذا السلطة 

القضائية والحكومات االتحادية واإلقليمية(. ويجوز أن تسترشد العملية بأكملها بخارطة طريق وسلسلة من األحداث المراد إنجازها ضمن 

إطار زمني معين، ويمكن أن يكون هذا اإلطار الزمني صارماً أو مرناً.
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عملية التحول الى الديمقراطية
يت�سمن الف�سل اهم ما ورد في مناق�سات المنتدى وبع�ض من روؤى الم�ساركين العرب عن عملية 

التحول في بع�ض من الدول العربية.

القيم - المؤسسات - التشريع )كما ورد في مناقشات المنتدى(
ويتطلب  للجميع.  بالن�سبة  ي�سير  الأم��ر  كان  واإل  الديمقراطية  لبناء  واحد  كتالوج  هناك  لي�ض 

الديمقراطية  بناء  بعملية  المرتبطة  والموؤ�س�سات  الت�سريع  دعائم هي  ثالثة  الديمقراطية  بناء 

ومن�سفة  فاعلة  ت�سريعات  اإلى  نحتاج  التحول  عملية  �سياق  في  حياة.  كاأ�سلوب  الديمقراطية  و 

وعادلة ت�سمن عند تطبيقها م�ساواة مو�سوعية، وحقوق المواطنين.

وتكمن اأهمية ق�سية الموؤ�س�سات في اأن بناء الديمقراطية يحتاج اإلى بناء العديد من الموؤ�س�سات 

النا�سئة  الموؤ�س�سات  من  العديد  الأن  في م�سر  فهناك  القائمة.  الموؤ�س�سات  وا�سالح  الجديدة 

)اأحزاب �سيا�سية، وائتالفات، ونقابات عمالية، وغيرها( ونحن نريد لهذه الموؤ�س�سات اأن تكون 

فاعلة، وبعيدة عن الف�ساد، كما نريد اأن ن�سلح الموؤ�س�سة الأمنية. وقريبًا، �سيكون لدينا برلمان 

ناأمل اأن يكون فاعاًل في بناء م�سر الديمقراطية واأن نمتلك القدرة على اإدارة النظام النتخابي. 

بالإ�سافة اإلى ذلك، فاإن الحديث عن الديمقراطية، لي�ض حديث في ال�سيا�سة فقط، بل هو يتعلق 

وقبول  التعددية  ا�ستتباب  ي�سمن  بما  حياتنا،  مناحي  كافة  في  تبنيه  اإلى  نحتاج  حياة  باأ�سلوب 

الأخر، والم�ساواة النوعية.

العملية الدستورية )كما ورد في مناقشات المنتدى(
ل يوجد نموذج واحد لعملية التحول الديمقراطي، ويتعين على كل مجتمع اأن يكتب م�سار عملية 

التحول بما يالءم ظروفه الخا�سة. وفى معر�ض الحديث عن عملية �سياغة الد�ستور في جنوب 

اأفريقيا، تبين اأن الهدف من هذه العملية كان هو و�سع اختيار ال�سعب في المقدمة. وقد تطلب 

ما  لمرحلة  ال�سيا�سية  الموؤ�س�سات  اختيار   )1( في:  تمثلت  الق�سايا  من  عدد  مع  التعامل  ذلك 

اإلى �سكل موؤ�س�سي ي�سمن توزيع  للتو�سل  بعد ال�سراع. وفى هذا ال�سدد، كانت الحاجة ما�سة 

ال�سلطة ال�سيا�سية في المجتمع، واأن يتم التفاق على الخطوات الأولى التي يجب اتباعها، واأن 

ينبع الختيار من النا�ض؛ )2( التعامل مع البعد الجتماعي، ذلك اأن ا�ستمرار الالم�ساواة من 

�ساأنه اأن يعوق الديمقراطية؛ )3( التعامل مع مكامن خرق حقوق الإن�سان.

قالــــوا
هناك موقف فريد هنا في مصر حيث حدثت ثورة ولكنها لم تأخذ بمقاليد السلطة في يديها، فنظام الحكم في هذه اللحظة يدير البالد، أي 

أنه يتمتع بشرعية إدارية ولكنه يفتقر إلى الشرعية السياسية، وهى شرعية مؤقتة حيث سيتعين عليه أن يسلم الحكم إلى حكومة ديمقراطية 

منتخبة. وهناك عدد من التحديات التي تواجه تحقيق الشرعية، من بينها االنتخابات البرلمانية، ولجنة صياغة الدستور وهى ما تزال مسألة 

خالفية من حيث تركيبها حتى يمكن للدستور أن يعكس بدوره اجماع األمة وأخيراً هناك االنتخابات الرئاسية.
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بالن�سبة لجنوب اأفريقيا تركز الحوار المجتمعي حول عدد من الق�سايا الرئي�سية هي: )1( هل 

من ال�سروري اأن ت�سرف الحكومة النتقالية على النتخابات قبل �سياغة الد�ستور؛ )2( ما اإذا 

التاأ�سي�سية  الجمعية  اإذا كانت  ما  تاأ�سي�سية؛ )3(  بوا�سطة جمعية  الد�ستور  يكتب  اأن  كان يجب 

على  العقوبات  تطبيق  في  ال�ستمرار  يجب  هل   )4( النتخابات؛  بعد  اأم  قبل  تنعقد  اأن  يجب 

من قاموا بخرق حقوق الإن�سان؛ )5( و�سعية حقوق الجماعات الجتماعية في الد�ستور؛ )6( 

واأخيرًا، و�سع موؤ�س�سة الإذاعة الجنوب اأفريقية كملكية عامة ذات �سوت محايد يجب اأن تعمل 

دون �أن تخ�سع لل�سغوط )�لحكومية(.

بروز  اإلى  افريقيا  جنوب  الحوار في  هذا  اأف�سى  ولقد 

طرح   1998 ع��ام  ففي  مختلفة،  �سيناريوهات  ثالثة 

في  تنخرط  �أن  بمقت�ساه  �الأح��ز�ب  على  كان  �سيناريو 

عملية تفاو�سية تتعلق بالد�ستور الجديد في ذات الوقت 

وهو  للد�ستور،  م�سودة  بكتابة  البرلمان  فيه  يقوم  الذى 

ما تم رف�سه، حيث وقف »اإعالن هراري« عقبة في وجه 

اأن  موؤداه  كان  فقد  الثاني،  ال�سيناريو  اأما  المفاو�سات. 

تتم كتابة م�سودة الد�ستور الجديد بعد النتخابات، وقد 

اأربعة  نزيه  انتخابات  لإجراء  الإعداد  عملية  ا�ستغرقت 

الإ�سراف  م�ساألة  ال�سدد  هذا  في  برزت  وقد  �سنوات. 

اأن  ه��و  هنا  الحاكم  ال��م��ب��داأ  وك���ان  الن��ت��خ��اب��ات،  على 

اآن  في  وخ�سما  حكمًا  تكون  اأن  لها  يمكن  ل  الحكومة 

لالإ�سراف  م�ستقلة  لجنة  ت�سكيل  تم  فقد  وعليه  واح��د. 

تاأ�س�ست  فقد  ذل��ك،  اإل��ى  بالإ�سافة  النتخابات.  على 

الموؤ�س�سة العامة لالإذاعة، وقد كانت هذه خطوة هامة 

ل�سمان الم�ساركة ال�سعبية في العملية.

وقد كان هناك في جنوب افريقيا عدد من الق�سايا ذات 

اللجنة  تكوين  اأهمها،  من  ال�سدد  هذا  في  الح�سا�سية 

�لد�ستورية �لمنوط بها كتابة م�سودة �لد�ستور. وفى هذ� 

تم  الد�ستور. كما  كتابة م�سودة  تولوا  الذين  الد�ستوريين  الخبراء  ت�سكيل لجنة من  تم  المقام، 

لمكونات  الفرعية  الق�سايا  اأحد  بمناق�سة  منها  كل  اخت�ست  الفرعية  اللجان  من  عدد  ت�سكيل 

بق�ساياه  المخت�سة  تلك  عن  العامة  الد�ستورية  اللجنة  ف�سل  المهم  من  كان  فقد  الد�ستور، 

الفرعية.

الد�ستور من  ُم�سودة  الم�ساركة في كتابة  قدمت تجربة جنوب افريقيا مثاًل على كيفية �سمان 

حيث محتوى مواده والمبادئ الأ�سا�سية واآليات دعم الحوار حوله: انطوت عملية كتابة الد�ستور 

انطوت على فكرة »الجماع الكافي«، كما تم تعيين اثنين من الق�ساة ليقررا ما اإذا كان كل بند 

من البنود المطروحة يتمتع باإجماع كاف.

• االتفاق على مجموعة عريضة من المبادئ واألهداف؛	

• االتفاق على المؤسسات المطلوبة واإلجراءات التي ستتخذ 	

لوضع الدستور )انظر اإلطار الذي يتناول الجمعية التأسيسية(؛

• إعداد الناس للتشاور بتوفير توعية مدنية حول عملية وضع 	

الدستور والتاريخ الدستوري للبلد والخيارات الدستورية المتاحة؛

• التشاور مع الناس وجماعات المصالح )بما في ذلك المواطنين 	

في المهجر، حال وجودهم(؛

• التشاور مع الخبراء؛	

• استخدام التجارب المقارنة لتنوير عملية الصياغة؛	

• تحليل اآلراء؛	

• إعداد مسودة للدستور؛	

• عقد مناقشات علنية حول مسودة الدستور؛	

• إعداد النسخة النهائية من الدستور؛	

• سن قانون من النسخة النهائية؛	

• عقد استفتاء شعبي )أو أية طريقة أخرى للمصادقة(؛	

• إنفاذ الدستور؛	

• تطبيق الدستور.	

المصدر: الجمعيات التأسيسية وعملية وضع الدستور، المؤسسة الدولية 
للديمقراطية واالنتخابات، أكتوبر/تشرين األول 2007، الصفحة 1.

مكونات العملية الدستورية
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اإلى قواعدهم الجماهيرية لعقد لقاءات  اأن يعودوا  اإلى ذلك، كان على المتفاو�سين  بالإ�سافة 

لجان  اإن�ساء  تم  كما  معهم.  ومناق�ستها  لهم  الكافي  بالإجماع  التي حظيت  المواد  ل�سرح  دورية 

فنية برلمانية ان�سم اإليها خبراء د�ستوريين من خارجه. وقد كان مهمًا اأي�سا اأن ي�سارك في هذه 

اللجان، و�ساركوا بالفعل، اأنا�ض غير مر�سحين لأى من�سب. وعلى الرغم من اأهمية الم�ساركة، اإل 

اأنه من المهم اأي�سًا األ يكون هناك عدد كبير جدًا من جماعات المجتمع المدني لأن ذلك يجعل 

من الم�ستحيل التو�سل اإلى اجماع. وقد اعتمدنا في ذلك على مبداأ التمثيل الن�سبي، وفى حالة 

الجماعات �سديدة ال�سغر كان علينا اأن ن�سمن تمثيلها.

يختلف م�سدر ن�ساأة الد�ستور من مجتمع اإلى اأخر، وقد عرف المغرب خم�سة د�ساتير مختلفة منذ 

عام 1962. وقد عك�ست الد�ساتير المغربية جزء من طبيعة ال�سراع الدائرة رحاه بين الدولة من 

ناحية، والمعار�سة من ناحية اأخرى. وفى هذا ال�سدد، عبرت هذه الد�ساتير عن اأ�سلوب وطريقة 

تفكير الحكومة اأكثر من تعبيرها عن الإرادة ال�سعبية. وفى اأعقاب الثورتين الم�سرية والتون�سية، 

والمطالبات التي ُطرحت في 20 فبراير 2011، اأ�سبح هناك اأمل في التغيير في المغرب. فقد 

كلف الملك لجنة جديدة بكتابة د�ستور جديد للمغرب. وتتكون هذه اللجنة من ع�سرين ع�سوًا من 

الأكاديميين والخبراء ذوى ال�سمعة الجيدة. وقد قامت اللجنة بعقد لقاءات للم�ساورة مع �سرائح 

ِمن ُجماع الأفكار والمبادئ التي تو�سلت اإليها من ذلك  مختلفة من المجتمع، وتعين عليها اأن ُت�سَ

كله في ال�سياغة الجديدة للد�ستور.

الجمعية التأسيسية

الجمعية التأسيسية مجلس يضم ممثلين يُختارون للمناقشة وصياغة الدستور. وتتباين وظائف الجمعية التأسيسية بحسب التفويض الممنوح 

لها. ويجوز أن تكون المتثابتات التي تعمل في حدودها الجمعية التأسيسية معّدة سلفاً وقد تشمل االلتزام بمجموعة من المبادئ األساسية 

مثل ميثاق للحقوق )كما في جنوب أفريقيا، ناميبيا، كمبوديا( أو استخدام مسودة أعدتها إحدى اللجان. ويجوز أيضاً إلزام الجمعية التأسيسية 

تشمل  أن  ويجوز  منفصلة(.  هيئات  االقتراع  تجري  أن  يجوز  كان  )وإن  لالقتراع  منتجها  طرح  أو  الناس  من  معينة  مجموعة  مع  بالتشاور 

المتثابتات المحددة سلفاً مهلة لالنتهاء من إجراءاتها.

تتباين عملية اختيار الممثلين في الجمعية التأسيسية وتشمل -على سبيل المثال ال الحصر- انتخابات عامة أو ترشيحات أو عملية تشمل 

كليهما. وفي حالة االنتخابات العامة: يعّد التمثيل النسبي بديالً جيداً لألنظمة األخرى حيث يوفر التمثيل األدق لعامة الجمهور. وفي بعض 

األحيان ربما تكون هناك تعيينات خاصة تشمل النساء وجماعات المصالح واألقليات والنقابات العمالية والعسكريين والمعاقين وأشخاصاً 

من القطاعات المهنية والتجارية بالمجتمع. وتستمد الجمعيات التأسيسية شرعيتها من كونها نهجاً تشاركياً شامالً للكافة لبناء الدستور ينبثق 

من حوار وطني. وتعطي الجمعية التأسيسية البلد فرصة لتحديد رؤيته والقيام بالتخلص من االنقسامات ما من شأنه تعزيز الوحدة الوطنية 

وتحديد أجندة جماعية للتغيير االجتماعي والسياسي.

ويكتنف الجمعيات التأسيسية خطر وجود أجندة إصالحية واسعة أكثر مما ينبغي )إذا قدمت إطاراً مرجعياً يمكن رفضه من خالل مطالبة 

الشعب بالسيادة(. كما أن تشكيل الجمعية يمكن أن يعني صعوبة التوصل إلى حل وسط بسبب اختالف وجهات النظر وقد يتسبب هذا في 

إطالة العملية. والمرجح أن الجمعيات التأسيسية أكثر تكلفة من البرلمانات حيث تشتمل على عدد أكبر من األعضاء وأمانة خاصة وفريقاً 

بحثياً وتكاليف توثيق أعلى وربما ضرورة توفير التوعية.

ومن المحبذ تحديد أطر زمنية تجمع بين الصرامة والواقعية ومهٍل صارمة لما يتم تحديده من قضايا حاسمة األهمية ينبغي التعامل معها 

على وجه السرعة. وهذا يخفض التكاليف ويوفر حوافز لمناقشات مثمرة ذات توجه نحو المهام. ويمكن تخفيض بعض التكاليف بتجنب 

زيادة األعضاء عن الالزم.

المصدر: الجمعيات التأسيسية وعملية وضع الدستور، المؤسسة الدولية للديمقراطية واالنتخابات، أكتوبر/تشرين األول 2007.
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دور القضاء )كما ورد في مناقشات المنتدى(
لم يقت�سر دور الق�ساء في جنوب افريقيا على مرحلة ما بعد الد�ستور الجديد، بل اإنه كان فاعاًل 

 1996 اإفريقيا عام  الد�ستورية في جنوب  اأ�سدرت المحكمة  الد�ستور. حيث  في عملية �سياغة 

حكمًا يقول منطوقه »حكمت المحكمة الد�ستورية بعدم د�ستورية الد�ستور«. كيف حدث هذا؟

تمت �سياغة الد�ستور على مرحلتين: في المرحلة الأولى اتفق المتفاو�سون المجتمعون بمح�ض 

اإرادتهم على مجموعة من المبادئ الأ�سا�سية التي من �ساأنها اأن ت�سمن حماية م�سالح الجماعات 

المختلفة، وهى المبادئ التي تمت على اأ�سا�سها النتخابات العامة وانتخاب البرلمان. الفكرة 

اإذا كان  الحاكمة لعمل جماعة المتفاو�سين كانت »الجماع الكافي«. ولكن من الذى يحدد ما 

الجماع كافيا اأم ل؟ عهد بهذه المهمة اإلى قا�سيان، اأحدهما اأ�سود يثق فيه الموؤتمر الأفريقي، 

والأخر تثق فيه الحكومة. ومن ثم، فاإن بع�ض الق�سايا الخالفية يجب اأن يتم ح�سمها في مرحلة 

التحول  عمليات  اإن  لحقة.  مرحلة  اإلى  يوؤجل  اأن  يمكن  الأخ��ر  البع�ض  اأن  حين  في  التفاو�ض، 

والتغير يجب اأن تكون عادلة، ول ت�ستند اإلى امتالك ال�سلطة ال�سيا�سية.

لالنتهاء  �سنتين  مدة  له  وحددت  الد�ستور  م�سودة  �سياغة  البرلمان  تولى  الثانية  المرحلة  وفى 

من هذه المهمة. هذا التحديد الزمنى اأمر �سديد الأهمية. وحتى ن�سمن اأن الد�ستور قد التزم 

التي  الد�ستورية  المحكمة  اإلى  اأر�سلناه  فقد  عليها،  كاف  اجماع  تحقق  التي  الحاكمة  بالمبادئ 

اإلى  الد�ستور  اأعيد  وعليه،  موا�سع.   9 في  المبادئ  بهذه  يلتزم  اأن  في  ف�سل  الد�ستور  اأن  قالت 

البرلمان لت�سحيح مواطن الخلل التي اأ�سارت اإليها المحكمة. وقد كانت عملية �سياغة الد�ستور 

اأن  ي�ستطيع  ل  اأحدًا  اأن  بحيث  والعرقية  والدينية  الجتماعية  والجماعات  الفئات  لجميع  ممثلة 

يدعى باأنه لم ياأخذ بعين العتبار. ومن هنا وافق على الد�ستور %98 ممن لهم حق الت�سويت 

واأن  الد�ستور بطريقة �سليمة من ناحية،  باأن يعمل  العملية بمثابة �سمان  عليه. وقد كانت هذه 

ي�سعر الجميع بملكيتهم له، من ناحية اأخرى.

ملخص ألهم ما ورد عن دور القضاء كما ورد في النقاش

•البرازيل إنشاء محكمة مختصة بالنظر في سالمة اإلجراءات االنتخابية ونتائج االنتخابات.	

•شييل رفض القضاة الذين تولوا التحقيق في جرائم حقوق اإلنسان قبول العفو عن هذه الجرائم.	

•جنوب افريقيا اقرار التوافق المستند إلى االجماع الكافي على المبادئ الحاكمة لكتابة مسودة الدستور.	

• مراجعة ُمَسودة الدستور أمام المحكمة الدستورية.	

• االشتراك في لجان العفو	

• وثيقة الحقوق التي أسست لحقوق األغلبية االجتماعية واالقتصادية.	
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االجماع - االستيعاب

اإفريقيا فقد تم تعديل بع�ض  التعامل مع ق�سية ال�ستبعاد/ال�ستيعاب في جنوب  اأماعن كيفية 

القوانين، والإلغاء الكامل للقوانين ذات الطبيعة العن�سرية التي ما عادت تتوافق وروح الد�ستور 

الجديد للبالد ون�سو�سه. ومع عملية ال�سالح الد�ستوري، كان هناك م�ساركة جماعية من خالل 

جمع التوقيعات على العرائ�ض، التي و�سل عدد الموقعين عليها، في بع�ض الحيان، اإلى المليون 

تم  كما  الد�ستور،  يت�سمنها  اأن  يجب  التي  الأفكار  تحديد  على  اللجنة  عملت  هنا  ومن  توقيع. 

ا�ستيعاب المراأة عبر لجان خا�سة �سكلتها الأحزاب.

واأثناء المفاو�سات حول �سياغة الد�ستور الجديد في جنوب افريقيا، ذهبت الحكومة اإلى القول 

باأن وظيفة الد�ستور هي اأن يحمى الأقليات، كما اأن الد�ستور يوفر اطارًا يعمل في �سياقه البرلمان. 

وقد رف�سنا ذلك ما لم يتم ا�ستراك جميع القوى في �سياغة الد�ستور، واإل فاإن الد�ستور �سيفتقد 

اإلى ال�سرعية.

قالــــوا
اليوم تتخذ خطوات ملموسة للتوصل إلى اجماع قومي حتى في ظل غياب مؤسسات تمثيلية  أن تونس 

وأعضاء  السياسيين  والناشطين  الخبراء  من  مجموعات  إلى  باإلضافة  حزباً،  ثمانين  حوالى  هناك  منتخبة. 

لإلجماع  مشتركة  وصيغة  أرضية  إلى  التوصل  على  يعملون  الذين  المهنية  والنقابات  العمالية  االتحادات 

الوطني. وتتضمن اإلجراءات المقترحة، إعادة إحياء اللجنة االنتخابية، وتحقيق المساواة بين الرجل والمرأة، 

السياسية،  لألحزاب  قانون  والسياسية، ووضع  االجتماعية  الحياة  في  دوره  يلعب  أن  الشباب من  وتمكين 

وبخاصة فيما يتعلق بتمويلها.

ولقد واجهت عملية �سياغة الد�ستور م�سكلة جوهرية يمكن التعبير عنها بعبارتين: )1( يوجد 

الد�ستور لحماية الأقليات من طغيان الأغلبية؛ )2( ما لم تكن الأغلبية م�ستركة في عملية اختيار 

الأ�سخا�ض الذين �سيقومون ب�سياغة الد�ستور فاإنه �سيفقد م�سداقيته. والم�سكلة تكمن في اأن 

كال الموقفين �سحيح. وكان الدر�ض الم�ستفاد من هذه المع�سلة هو اأن كال الجانبين يمكن اأن 

يكون على حق، ولكنهما يت�سادمان حول عملية �سياغة الد�ستور. وعليه، كان علينا اأن نتاأكد من 

اأن اأي من الجانبين لن يطغى على الأخر، واإل فاإنه �سوف ي�سعر بالهزيمة. وكانت الجابة تكمن 

في اأن ن�سل اإلى موقف توافقي، بل موقف تبادلي يعطى فيه كل طرف لالأخر �سيئًا لديه ويحتاجه 

الأخر.

اثنتين و�سبعين  الواحد لمدة  اما في المك�سيك فقد ظلت البالد تحت حكم دكتاتورية الحزب 

عامًا وهو ما جعل التخل�ض منها اأمرًا اأكثر �سعوبة. وثمة ع�سرة محاور دار حولها الحوار خالل 

فترة التحول:

للتنفيذ( . 1 القابل  التغير  مقابل  في  النا�ض  )تطلعات  الممكن  التغير  مقابل  في  المرغوب  التغير 

فال�سيا�سة هي فن الممكن؛
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الرغبة في دعم ال�سلطة التنفيذية في مقابل الرغبة في دعم ال�سلطة الت�سريعية؛. 2

كال�ستفتاء . 3 الت�ساركية  الديمقراطية  اآليات  مقابل  في  )البرلمان(  الديمقراطي  التمثيل  اآليات 

على المر�سحين؛

الرغبة في معاقبة مرتكبي الجرائم والجنح في الما�سي مقابل العفو والت�سامح؛. 4

نظام النتخاب بالقوائم الحزبية مقابل النتخاب الفردي؛. 5

وحدة الأجهزة النتخابية مقابل ا�ستقاللية الق�ساء؛. 6

اإعادة انتخاب الرئي�ض في مقابل مدة رئا�سية واحدة؛. 7

قاعدة الأغلبية التي بمقت�ساها ي�سيطر الحزب الذى يفوز بالنتخابات تلقائيًا على الكونجر�ض . 8

مقابل و�سع حدود؛

حرية �سراء الوقت في و�سائل الإعالم )الراديو والتلفزيون( مقابل احتكار الدولة للعقود المبرمة . 9

معها؛

التمويل الخا�ض والحزبي لالنتخابات في مقابل التمويل الحكومي.. 10

الشباب )كما ورد في مناقشات المنتدى(
تجربة �سباب جنوب اأفريقيا في جمع عرائ�ض ال�سكان القرويين المتعلقة بالد�ستور تعطى مثال 

2004-2005 قام فريق من ال�سباب العاملين في  لعملية ا�ستيعاب ايجابية لل�سباب. ففي عام 

African Peer Review . وكان  اآلية  مجال تنمية المجتمع المحلى بكتابة تقرير لعر�سه على 

الهدف من التقرير التاأكد من ان الحكومة ملتزمة بالديمقراطية كما تدعى. وقد عالج التقرير 

مو�سوعات الحوكمة ال�سيا�سية والقت�سادية وال�سمان الجتماعي.

وفقًا  لي�ض  لهم،  الفر�سة  واإتاحة  ال�سباب  م�ساركة  �سرورة  اإل��ى  المك�سيكية  التجربة  اأ�سارت 

لنظام الح�سة بل ا�ستنادًا اإلى ال�ستحقاق. وقد حدثت عدة تحولت في المك�سيك. فقد تحولت 

البالد من بلد تقوده قيادة كاريزمية اإلى دولة موؤ�س�سات، ومن بلد يعتمد الآليات العنيفة و�سيلة 

لال�ستحواذ على ال�سلطة اإلى النتخابات ال�سلمية، حيث تحددت نتيجة النتخابات الأخيرة باأقل 

من ن�سف في المائة من الأ�سوات %0.3 ولم يترتب على ذلك اأي رد فعل عنيف. كما انتقلت 

من نظام يت�سم بطغيان الرئي�ض اإلى الف�سل بين ال�سلطات، ومن دكتاتورية الحزب الواحد اإلى 

بالنتخابات.  الفوز  في  مت�ساوية  فر�سة  منها  لكل  اأحزاب  ثالثة  توجد  الحزبية حيث  التعددية 

انتقلت المك�سيك من  اأ�سبح هناك قواعد قانونية محددة للت�سويت. كما  اإلى ذلك،  بالإ�سافة 

نظام كانت تتحد فيه نتائج النتخابات �سلفًاً ب�سورة قابلة للتنبوؤ اإلى نظام يت�سم بعدم القدرة 

على التنبوؤ الم�سبق بنتيجتها، ومن نظام اأبوي لل�سلطة يدعى خدمة الم�سالح الوطنية العليا اإلى 

ثقافة تقبل الهزيمة ال�سيا�سية للحزب، ومن الرقابة الر�سمية على الدعاية اإلى الحرية الكاملة 

للكلمة وحرية ال�سحافة.
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المرأة )كما ورد في مناقشات المنتدى(
ول يكتمل بهاء ثوب الديمقراطية الق�سيب ورونقه دون اأن ناأخذ المراأة ودورها بعين العتبار. 

الحياة الجتماعية،  انتاج  واعادة  انتاج  اأهمية في  الأكثر  الدور  المراأة  تلعب  اأولى،  ناحية  فمن 

وحيث اأن الديمقراطية لي�ست مجرد �سندوق انتخابات، بل اأ�سلوب متكامل للحياة يمار�سه المرء 

ل  اأخ��رى،  ناحية  ومن  الأم��ر.  في هذا  اإنكاره  يمكن  ل  دور  للمراأة  اأن  مناحها، فالبد  كافة  في 

بد لعملية التحول اأن تولى اهمية كبيرة لل�سعى نحو ا�ستيعاب المراأة في التيار الرئي�سي للحياة 

الجتماعية والقت�سادية وال�سيا�سية والثقافية للمجتمع. وت�سير تجارب الدول التي �سبقت م�سر 

تعاملت مع  اأنها قد  اإلى  بعملية تحول الن )تون�ض(،  تمر  التي  تلك  اأو حتى  التحول،  في عملية 

الأحزاب  اإفريقيا عملت  النوعي بدرجات متفاوتة من الهتمام. ففي جنوب  ال�ستيعاب  ق�سية 

�سوتها  اإي�سال  من  تمكنها  لكى  للمراأة  خا�سة  لجان  ت�سكيل  خالل  من  المراأة  ا�ستيعاب  على 

والم�ساركة في عملية �سياغة الد�ستور بما ي�سمن م�سالحها. وفى المغرب ركزت المظاهرات 

المراأة في  يتعلق بحقوق  فيما  وبخا�سة  والم�ساواة،  والكرامة  العدالة  ال�سوارع على مطالب  في 

اإلى ذلك،  الم�ساواة في الأجر والحماية من التحر�ض الجن�سي وغيرها من الحقوق. بالإ�سافة 

بين  الن�ساء  من  ع��ددًا  الد�ستور  تعديل  عملية  تتولى  التي  الوطنية  اللجنة  ت�سكيل  ق��رار  �سمى 

اأع�سائها، وعقدت اللجنة لقاءات مع موؤ�س�سات المجتمع المدني وبخا�سة تلك العاملة في مجال 

المراأة بغر�ض اأخذ حقوق المراأة في الد�ستور الجديد بعين العتبار. وتقدم تون�ض نموذجًا �سديد 

التقدمية في �سعيها لتحقيق الم�ساواة النوعية حيث ين�ض الد�ستور الجديد على اأن القتراع على 

مقاعد البرلمان يجب اأن يتم بال�ستناد اإلى قوائم متنا�سفة ت�سم في ع�سويتها 50 بالمائة من 

الن�ساء و بالمائة 50 من الرجال. واأكدت دول اأخرى مثل �سيلي واإندوني�سيا على اأن خبراتها في 

اأهمية ا�ستيعاب المراأة منذ بداية عملية التحول نحو الديمقراطية.  عملية التحول اأ�سارت اإلى 

ما يزال الغمو�ض يكتنف ما �سيترتب على ثورة 25 يناير وعملية التحول اإلى الديمقراطية التي 

اأي  التي قامت بعملية تعديل المواد الد�ستورية  اللجنة  نتجت عنها، بالن�سبة للمراأة. فلم ت�سم 

امراأة، كما اأن الحوار المجتمعي الدائر في ال�سحف و�سائط الإعالم الأخرى، يكاد يخلوا تمامًا 

من اأي معالجة تف�سيلية وُممنهجة لق�سايا المراأة، واإن كانت موؤ�س�سات المجتمع المدني المعنية 

بق�ساياها قد طرحت ق�سية المراأة على ال�ساحة و ح�سرت وثيقة تت�سمن اهم الحقوق والتطلعات 

قالــــوا
الثورة التونسية لها ثالث سمات مميزة وهى أنها ثورة ال إيديولوجية، وذات أهداف سياسية واضحة، وأنها ثورة من أدنى ليس لها قيادة نخبوية، 

ألن النخب قد خانت الثورة. وقد لعب المجتمع المدني دوره في هذه الثورة. وكانت أول هذه المعارك هي معركة رفض اختيارات رئيس الوزراء 

السيد محمد الغنوشي لحكومة ما بعد الثورة، ومحاولة انتخاب رئيس جديد استناداً إلى دستور نظام بن على. وقد أدت هذه المعركة في النهاية 

إلى تشكيل جمعية تأسيسية إلعداد دستور جديد للبالد. كما أسفرت أيضاً عن عدد من القرارات األخرى المتمثلة في إلغاء الحزب الحاكم، ومنع 

تولى أعضائه مسئوليات سياسية وحرمانهم من ممارسة حقوقهم السياسية لمدة خمس سنوات. كما ترتب عليها حل مؤسسة أمن الدولة. وقد 

كشفت التطورات عن أن المؤسسة األمنية بعامة في حاجة إلى اصالح جذري، وعن عدم تورط المؤسسة العسكرية في الحكم االستبدادي. وقد 

تم تشكيل ائتالف للمجتمع المدني الذى قام بدوره بتحديد خارطة طريق إلصالح عدد من مؤسسات الدولة هي القضاء، واإلعالم، واألمن، باإلضافة 

إلى مقاومة الفساد والعمل على نشر الال مركزية. وقد واجه ذلك كله مخاطر تمثلت في مقايضة األمن بالحرية.
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التي �سوف ت�سمن للمراأة الم�سرية كامل حقوقها.

نحو أرضية مشتركة بين الثورة والجيش وقطاع األعمال
)كما ورد في مناقشات المنتدى(

يبدو اأن القاعدة الذهبية لمرحلة التحول الديمقراطي تكمن في �سرورة عقد تحالف م�سترك 

اأنه  بين القوى الموؤمنة بالديمقراطية واأولئك الفاعلين الأخرين الذين ل يثقون فيها. فالواقع 

ل يمكن بناء التحول اإلى الديمقراطية بوا�سطة »القوى الديمقراطية وحدها، ولكن، وفى نف�ض 

الوقت، يبدو اأنه من ال�سروري التو�سل اإلى اتفاق مع القوى التي ل تدعم الديمقراطية.

في �سيلي اإبان بداية فترة التحول الديمقراطي كان الو�سع ال�سيا�سي قد و�سل اإلى حالة توازن 

�سدة  في  ال�ستمرار  له  تتيح  تزال  ما  الدكتاتوري  النظام  بها  تمتع  التي  القوة  كانت  كان  حيث 

ال�سلطة، دون اأن يكون قادرًا على تحطيم المعار�سة. وعلى العك�ض من ذلك، كانت المعار�سة 

تمتلك ما يكفى من القوة لتبقى موؤثرة �سيا�سيًا من خالل �سيطرتها على النقابات والطلبة، دون 

اأن تحوز القدر الكافي منها لكى تدفع بالنظام الدكتاتوري اإلى نهايته. واإزاء حالة تعادل القوة 

هذه لم يكن باإمكان اأي من القوتين اأن تح�سم ال�سراع ال�سيا�سي ل�سالحها و�سرعت البالد في 

التدهور.

اإلى قدر من  التو�سل  اإلى  ال�سعي  �سيلي هي  بالعتبار في �سوء تجربة  الجديرة  الثانية  النقطة 

التفاق بين القوى الداعمة للديمقراطية والفاعلين الموؤ�س�سيين والجتماعيين الأخرين الذين ل 

يحبذونها. كالجي�ض ومجتمع الأعمال. فالجيو�ض بحكم ثقافتها الع�سكرية، حتى في اأكثر البالد 

تقدمًا، تت�سم بالت�سلطية بحكم تن�سئتها المهنية وتعليمها الع�سكري. ولبد هنا من وجود مجموعة 

من المبادئ الوا�سحة والحكمة في التعامل مع الجي�ض وهو ما حدث في كل من �سيلي والبرازيل 

ودول �سرق اأوروبا.

ويتطلب انجاز ما اأ�سرنا اإليه اأعاله �سرورة التزام الجي�ض بمبادئ الحرفية المهنية، وخ�سوعه 

على  يتعين  وبالمقابل  الحزبية.  ال�سيا�سات  نطاق  خارج  يبقى  واأن  ال�سرعية،  المدنية  لل�سلطة 

�أالعيب  في  �لتورط  عن  بالجي�س  نناأى  و�أن  �لع�سكرية،  للحياة  �حتر�مهم  يظهرو�  �أن  �لمدنيين 

ال�سيا�سة، كما يجب اأن تتوفر للجي�ض مرتبات مجزية والو�سائل ال�سرورية التي تمكنه من اأداء 

مهامه المنوطة به. ويمثل هذا تفاعل متبادل ينه�ض على اأن لدى المدنيين بع�ض الأ�سياء التي ل 

يعجب بها الع�سكريين، واأخرى يحوزها الجي�ض ويتعين على المدنيين احترامها.

اأما مجتمع الأعمال، فاإن اهتمامه ل يتمحور حول الديمقراطية بل بالأعمال، وهو ما يباعد بينه 

وبين الديمقراطية. ولذلك، يجب على اأولئك الم�سئولين عن عملية التحول اأن يوجدوا اأر�سية 

ويوؤ�س�سوا عالقات  ممكنا  اأمرًا  تعاونهم  يجعلوا من  لكى  الأعمال.  وبين مجتمع  بينهم  م�ستركة 

على  لي�ض  محاكمتهم،  تتم  واأل  وا�سحة«  »قواعد  في  الأعمال  مجتمعات  وترغب  معهم.  جيدة 

الجرائم الفردية المن�سو�ض عليها قانونًا، بل كجماعة اجتماعية.
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الإن�سان  يتعاملوا مع خرق حقوق  اأن  الديمقراطي  التحول  القائمين على عملية  كما يجب على 

وفقًا لمبادئ القانون، اإذا ما كان لهم اأن يتو�سلوا اإلى اتفاق جيد يجعل من الممكن محاكمة من 

ارتكبوا هذه الخروقات لحقوق الإن�سان.

اأما بالن�سبة لق�سية العدالة في �سيلي، فلم تتم محاكمة قادة الجي�ض الذى ارتكبوا جرائم اأثناء 

يعملون  الذين كانوا  الجنرالت  بينو�سيه. وفيما بعد وخالل ع�سر �سنوات �سجن كل  فترة حكم 

في ال�سرطة الع�سكرية، ومن الحكمة اأن نمتنع عن معاقبة الجي�ض ككل واأن يقت�سر الأمر على 

اأ�سخا�ض منتقين.

ضمان نزاهة العملية االنتخابية )كما ورد في مناقشات المنتدى(
لقد نبع التحول الديمقراطي في المك�سيك من قلب النظام الديكتاتوري، حيث كان هناك حزب 

بوجود  ال�سماح  مع  مت�سلة  عامًا  و�سبعين  اثنتين  لمدة  الحكم  مقدرات  على  �سيطر  ديكتاتوري 

الد�ستوري  بالتعديل  ب��داأت  عقود  ثالثة  الديمقراطي  التحول  عملية  ا�ستغرقت  وقد  اح��زاب. 

الأول الذى جرى عام 1977 وانتهت عام 2007. وقد ات�سمت هذه المرحلة بعدد من التحولت 

تمثلت في انفتاح النظام الحزبي والتعددية الحزبية واإلغاء هيمنة الحزب الواحد والتحول نحو 

واإقامة  البرلمان  اإلى  بالنفاذ  لالأقليات  وال�سماح  البرلمان  انتخاب  طريقة  وتغيير  الالمركزية 

برلمان تعددي حقيقي.

وقد اقت�سى ذلك اإقامة موؤ�س�سات انتخابية جديدة، فحتى عام 1990 كانت الحكومة تهيمن على 

العملية النتخابية، وجرى منذ ذلك الحين، اإن�ساء محكمة انتخابية، ولجنة )موؤ�س�سة( م�ستقلة 

ل يمكن الهيمنة عليها من ِقبل الأحزاب لالإ�سراف على النتخابات.

الم�ساواة  �سمان  �ساأنها  م��ن  اج����راءات  ات��خ��ذت  كما 

التناف�سية في النتخابات مثل الرقابة على التمويل العام 

لالأحزاب ال�سيا�سية، والتوزيع المتكافئ للتمويل ا�ستنادًا 

اأخر  في  ما  عليها حزب  التي ح�سل  المقاعد  اإلى عدد 

قد  لالأحزاب  العام  التمويل  فاإن  ذلك،  ومع  انتخابات. 

الديمقراطي.  التحول  عملية  في  م�ساكل  في  يت�سبب 

حوالى  اأنفقت  قد  الأح���زاب  اأن  عن  البيانات  وتك�سف 

على  وق��ت  ل�سراء  دولر  مليون   500 مجمل  من   80%

الهواء في عام 2007 في الإذاعة المملوكة للدولة، حيث 

تم منع الأحزاب من الإعالن في التلفزيون.

المك�سيك  ف��ي  الأح����زاب  اإن�����س��اء  ق��واع��د  وبخ�سو�ض 

فاأنه  الأحزاب،  تمويل  قانون  بخرق  الخا�سة  والعقوبات 

يجب اأن تمر فترة �ست �سنوات بين تقديم طلب تاأ�سي�ض 

العمل  النتخابات يمكنه خاللها  �سيا�سي وخو�ض  حزب 

قالــــوا
االجماع المجتمعي في الحالة المصرية متوتر مما ال يضمن استيعاب 

كل القوى السياسية في اطار المرحلة االنتقالية فان الحيز االجتماعي 

والسياسي العام قبل الثورة كان ضيق، حيث لم يكن هناك إال مساحة 

محدودة لتبادل اآلراء والحوار الوطني و قد اتسع بعد الثورة إال أنه 

لكل من  كان  وإخوان مسلمين. وقد  ليبراليين  بين  ما  منقسم  حيز 

هذين الفريقين عالمه الخاص وكانا منفصلين عن بعضهما البعض. 

وقد اكتشفا بعد الثورة أن عليهما أن يواجها بعضهما البعض، وكالهما 

قلق لهذا السبب. الفريق األول قلق بسبب عدد أو حجم اإلخوان، 

بيد أن اإلخوان أيضاً ليسوا أقل قلقاً ألنهم يتحركون اليوم على أرض 

يكون  ولكى  القهر.  على  اعتادوا  فقد  قبل،  من  يألفوها  لم  جديدة 

القواعد  تحديد  من  فالبد  للجميع،  مفتوحاً  حيزاً  العام  الحيز  هذا 

المشتركة التي يقبل بها الجميع، كما أنه البد أن يكون الحوار غير 

طرف  يطلب  أن  دون  االجماع  في  الجميع  يدخل  وبذلك  مشروط، 

من األخر التخلي عن اطاره المرجعي، وبعض من قناعته السياسية 

واإليديولوجية.



32برنامج الأمم املتحدة الإمنائي

المنتدى الدولي حول
تقرير موجز حول التجارب والدروس المستفادة والتوصياتمسارات التحول الديمقراطي

على �سم اأع�ساء له ولكن ل يمكن له قبلها اأن يخو�ض انتخابات ت�سريعية اأو رئا�سية. اأما خرق 

15 مليون دولر، مع  اإلى دفع غرامة قدرها  اإذا ت�سل  ال�سرامة  بالغة  التمويل فعقوباته  قانون 

�سحب ترخي�ض الحزب واإلغائه.

الدروس المستفادة من اول انتخابات بعد عملية التحول
)كما ورد في مناقشات المنتدى(

هناك تحديات يواجهها اجراء النتخابات المقبلة في م�سر. �سوف تواجه الأحزاب ال�سيا�سية 

الجديدة �سعوبات في اكت�ساب قوة دافعة خالل فترة ثالثة اأ�سهر فقط؛ الم�سكلة الأمنية؛ النظام 

النتخابي المعقد. وقد تمخ�ض عن النقا�ض عدد من الدرو�ض:

• الحاجة اإلى وجود قواعد واإجراءات انتخابية وا�سحة؛	

• محكمة 	 دوائر  مخالفاتها  ومحاكمة  تف�سيرها  تتولى  بينه  قانونية  واإج��راءات  قواعد  و�سع 

النق�ض ل�سئون النتخابات؛

• �سرورة اإن�ساء هيئة م�ستقلة من اأ�سخا�ض غير حزبيين يتمتعون بثقة النا�ض لإدارة العملية 	

النتخابية؛ من ال�سروري اأن تتمتع ال�سلطة الم�سرفة على العملية النتخابية بالقوة وبثقة 

النا�ض؛

• توافر �سجالت انتخابية جيدة؛	

• الم�ساواة في فر�ض المناف�سة بين الأحزاب من حيث التمويل والنفاذ اإلى و�سائل الإعالم؛	

• �سرورة التزام الأحزاب بالولء للديمقراطية.	

قالوا عن االحزاب في مصر واالردن

على الرغم من أن تاريخ األحزاب السياسية في مصر يعود إلى عام 1907، ومن وجود 24 حزباً في مصر في عصر مبارك، إال أن هذه األحزاب لم 

تتمكن ن النجاح في تحقيق تداول للسلطة. بعبارة أخرى، كانت هذه األحزاب مجرد زُخرف للديمقراطية. وفيما يتعلق باالنتخابات التشريعية 

القادمة، سيتعين على معظم األحزاب السياسية القديمة إما أن تحل نفسها، أو أن تطوع نفسها. األحزاب السياسية تحتاج إلى أوجه شابة تتمتع 

بالقبول في الساحة السياسية. واحد التحديات هو الفروق الثقافية القائمة بين شباب »الفيس بوك« من ناحية، وبقية الشعب، من ناحية أخرى.

أن األحزاب السياسية القائمة في االردن لم يكن لها دور في ثورات الربيع العربي، بل أنها قد سارت في ركب حركات الشباب، يرجع تاريخ بعض 

هذه األحزاب إلى عام 1928. وما يزال اإلخوان المسلمين مجرد جماعة وليست حزباً. ومع ذلك، فقد أوجدت الجماعة أساليب جديدة للعمل 

تتمثل في جبهة العمل اإلسالمي التي تعد الجناح السياسي لإلخوان المسلمين. ولقد لعب األخوان المسلمون دوراً في الحوار الوطني من خالل 

اتحادات الطالب. ومن األسباب التي تدفع بالناس إلى العزوف عن االلتحاق باألحزاب السياسية فشل االحزاب في تطوير برامج. وثمة مشكلة 

في ممارسة الديمقراطية عبر األحزاب السياسية ترجع إلى أن الديمقراطية لم تتجذر بعمق في سياق التطور السياسي في األردن. ولهذا علينا أن 

نختار نموذجاً يعكس ظروف تطورنا االجتماعي-االقتصادي.
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اأو�سحت   2006 لعام  الرئا�سية  النتخابات  في  انتخابية  م�ساكل  من  عانت  المك�سيك  اأن  ذكر 

الفارق  ب�سبب  م�ساكل   2006 انتخابات  انتاب  فقد  النتخابية.  العملية  عنا�سر  بع�ض  اأهمية 

ال�سئيل جدًا بين المر�سح الفائز والمهزوم الذى لم يتجاوز الن�سف في المائة؛ واأخطاء فرز 

�سناديق القتراع؛ وطول الفترة المنق�سية بين اإعالن نتيجة النتخابات وتولى المر�سح الفائز 

مهام من�سبه الرئا�سي والتي بلغت حوالى �ستة اأ�سهر. كما اأن المعار�سة لم تدرك على الفور من 

علن فوزه بالنتخابات ونظمت احتجاجات جماهيرية وا�سعة النطاق، و�ساد ادعاء مقابل 
ُ
الذى اأ

بين اأن�سار المر�سح الخا�سر. والواقع اأن هذه الم�سكلة قد ُحلت لالأ�سباب التالية: وجود الهيئة 

الم�ستقلة لالنتخابات ذات الميزانية الم�ستقلة، والمكونة من اأع�ساء غير حزبيين؛ دور محكمة 

النق�ض لل�سئون النتخابية؛ و�سعة اأفق الحزب الذى لقى الهزيمة في النتخابات.

األحزاب السياسية والحركات االجتماعية )كما ورد في مناقشات المنتدى(

من الناحية التنظيمية، تت�سابه الأحزاب ال�سيا�سية مع بع�سها البع�ض في كافة البلدان. تنتمى 

غالبية الأحزاب ال�سيا�سية في العالم اأجمع اإلى اأفكار ذات جذور م�ستركة )تحررية، اأو �سيوعية، 

اأو ديمقراطية اجتماعية. ويعد اإن�ساء حزب �سيا�سي م�ساألة �سديدة ال�سهولة، ولكن الأمر الع�سير 

هو القدرة على البقاء.

ففي نهاية حكم بينو�سيه في �سيلي، على �سبيل المثال، كان هناك مائة حزب �سيا�سي لكل منها 

رئي�سه. وقد كان روؤ�ساء هذه الأحزاب يعتقدون اأنهم يتمتعون بقوة �سيا�سية هائلة، ولكن، وبعد 

اأول انتخابات ديمقراطية، انخف�ض عدد الأحزاب ال�سيا�سية ب�سكل ملحوظ. وتحتاج الأحزاب 

اإلى تاأ�سي�ض تنظيمات قاعدية Grassroots، فال�سيا�سيون الحقيقيون يطرقون كل الأبواب لكى 

جريدة.  اإلى  اأي�سًا  تحتاج  كما  ذلك.  على  للتحايل  طريقة  هناك  ولي�ض  النا�ض،  عليهم  يتعرف 

واليوم لبد لك اأن تتوا�سل عبر اأدوات التوا�سل الجتماعي. اإل اأنك تحتاج اإلى الإعالم. وتتظاهر 

الأحزاب ال�سيا�سية اليوم باأنها ما تزال على قيد الحياة لأن هناك خبر اأو اثنين من�سورين عنها 

في الجرائد اليومية.

واأخيرًا، ل يفوز بالنتخابات من يمتلكون المال فقط. فاإدارة الحمالت النتخابية م�ساألة تتزايد 

الحمالت  واإدارة  ال�سيا�سية  ال�ست�سارات  مكاتب  فان  وعليه  الوقت.  بمرور  المهنية  حرفيتها 

�النتخابية تزد�د �هميتها. �لو�قع �أن هذ� مجال و��سع جدً� لن�ساط �لموؤ�س�سات �ال�ست�سارية في 

اأمريكا الالتينية.

�سيا�سية.  تكن  ولم  اجتماعية-اقت�سادية  دوافع  الم�سرية  الثورة  وراء  الكامنة  الدوافع  كانت 

فقد كانت ال�سفوات تتحدث عن الديمقراطية، في حين اأن الجماهير التي ذهبت اإلى ميدان 

التحرير فعلت ذلك ب�سبب تدهور م�ستوى المعي�سة. وعليه فاإن اأداء الحكومة الحالية والمجل�ض 

الع�سكري يحاول اأن يكبح جماح الحركات الجتماعية. هذه الحركات تت�سكل في �سورة نقابات 

م�ستقلة، واتحادات فالحين، وحركات فئوية ذات مطالب اقت�سادية.

التحديات هو �سرورة  واأول هذه  ال�سيا�سية.  تقدم تحديات ملحة على الحزاب  ما  ويطرح كل 
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ترتبط  اأن  لبد  فالديمقراطية  القت�سادية،   - الجتماعية  للديمقراطية  الأح��زاب  هذه  تبنى 

يجب  وعليه،  الجتماعية.  العدالة  تحقق  �سعبية  ديمقراطية  اإلى  نحتاج  ونحن  العي�ض.  بلقمة 

على الأحزاب ال�سيا�سية اأن تلتحم بتحركات الجماهير والمطالب القت�سادية الجتماعية لها. 

و�سوف يوؤدى عك�ض هذا، اإما اإلى فا�سية ع�سكرية اأو فا�سية دينية، لأن النا�ض تبحث عن م�ستبد 

عادل يوفر لها العي�ض الكريم ول تعد الديمقراطية من بين اأولوياتها، والتاريخ الم�سري الحديث 

به من ال�سواهد ما يكفى على ذلك.

تمويل األحزاب السياسية: الدروس المستفادة

تمويل األحزاب السياسية حاسم األهمية لعدالة ونزاهة التنافس السياسي والعمليات االنتخابية. ويوجد عموماً نموذجان أساسيان لتمويل 

األحزاب السياسية وهما: الخاص والعام. ولكال النموذجين مواطن قوته وضعفه في الواقع، ومن ثم فال بد، بغض النظر عن النموذج الذي يقع 

عليه االختيار، من وضع اآلليات واللوائح التنظيمية لضمان عدالة العملية السياسية ونزاهتها. وهناك من يوصون بإيجاد توازن بين التمويل 

العام والخاص

يأتي التمويل الخاص من األموال التي يقدمها األفراد أو الشركات أو جماعات المصالح لحزب معين )أو مرشحين معينين(. وعلى الرغم من 

اعتبار التمويل الخاص أكثر مرونة وأنفع الستقاللية األحزاب، فإنه يُعد أيضاً خطراً وغير مستقر ويتطلب مهارات احترافية في جمع األموال.

قد يكون تنظيم التمويل الخاص على هيئة وضع حدود على المساهمات أو اإلنفاق. والديمقراطيات التي تتبنى حدوداً تقييدية تراها مبررة 

»لمنع المواطنين األكثر ثراًء من احتكار العملية االنتخابية«. ويستهدف الحد من المساهمات منع تشويه االنتخابات نتيجة تبادل المصالح، 

ويهدف الحد من اإلنفاق إلى منع شراء األصوات أو االنتخابات

ويجب وضع حدود اإلنفاق عند مستوى واقعي لكي تكون فاعلة. فتحديدها عند مستوى أعلى مما ينبغي سيفقدها أثرها. وتحديدها عند 

مستوى أقل مما ينبغي ربما يعوق فاعلية عمل األحزاب. وتكون حدود اإلنفاق مثار جدال عند اعتبارها ُمقيدة لحرية التعبير )ثبتت عدم 

دستوريتها في الواليات المتحدة(.

يمكن أن يأتي التمويل العام على هيئة إعانات مالية وإعفاءات ضريبية ومساهمات عينية )بمعنى تمويل غير مباشر(. وغالباً ما ينظر إلى 

التمويل العام كوسيلة إلضفاء المساواة والنزاهة على النظام الحزبي واتقاء احتكار أصحاب األموال أو النفوذ أو كليهما للنظام. ومن ناحية 

أخرى يمكن أيضاً أن يتسبب التمويل العام في اعتماد األحزاب على الدولة وربما يستنزف األموال العامة في النهاية

ال توجد شواهد واقعية تشير إلى أن التمويل العام يمكنه منع الفساد أو أنه بالضرورة محّصن ضد هذا الفساد. وأكثر ما يفيد مكافحة الفساد 

والتمويل غير القانوني هو وضع إجراءات مناسبة للشفافية وآليات كافية إلنفاذ القانون.

وأهم جانب يؤخذ في االعتبار فيما يتعلق بالتمويل العام هو طريقة تخصيص اإلعانات المالية العامة. ومن المهم دراسة مدخل االستحقاق 

دراسة متأنية عند اختيار نظام للتخصيص. فبعض قواعد االستحقاق ربما تُفشل هدف العدالة بتمكين األحزاب األقدم وجوداً. وثمة جانب 

آخر ينبغي أخذه في االعتبار هو آلية التخصيص. ويبدو مبدأ المساواة أجدر بالتفضيل من مبدأ التناسب؛ حيث يفرز األول توزيعاً أقل انحرافاً 

لألموال.

وينبغي عند تقديم تمويل عام أن تقتصر المعونة المالية على مساهمات معقولة. وال يوجد اتفاق على ماهية «المعقول«. وتعتمد مستويات 

تمويل الدولة على مجموعة متنوعة من العوامل منها توافر الموارد

المصدر: الجمعيات التأسيسية وعملية وضع الدستور، المؤسسة الدولية للديمقراطية واالنتخابات، أكتوبر/تشرين األول 2007، الصفحة 1.
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ملخص ألهم ما يخص العملية االنتخابية و ابداء الرأي و المشاركة كما ورد في النقاش

•البرازيل التصويت اإللكتروني.	

• وضع نظام يكفل من الوسائل ما يضمن ضبط العملية االنتخابية ونزاهتها.	

•شيلي خلق ائتالف أو تحالف واسع ألجل الديمقراطية فالوحدة هي مفتاح اللعبة.	

• تعبئة الحركات القاعدية وتدعيم بنية األحزاب على المستوى المحلى	

• اختيار قادة األحزاب على أساس انتخابات ديمقراطية عمل على إضفاء المشروعية على هذه القيادات	

• تدعيم البنية المؤسسية لألحزاب.	

• تدعيم قيم الديمقراطية على كافة المستويات المجتمعية واالجتماعية.	

• تشجيع مشاركة الشياب والمرأة والمجتمع المدنى لضمان التعددية واالستيعاب الشامل لجميع فئات المجتمع.	

• بناء التحالفات الحزبية التي يمكنها أن تفوز باألغلبية البرلمانية.	

•االرجنتين ضرورة التوافق مع القوى المعارضة بما فيها تلك المناهضة للديمقراطية.	

• الوحدة هى المفتاح لعدم العودة للدكتاتورية.	

• تطبيق سياسات التمييز اإليجابي بتخصيص 33 في المائة من المقاعد االنتخابية للمرأة.	

•المكسيك إعادة هيكلة البنية البرلمانية بما يضمن تمثيل األقليات.	

• إنشاء لجنة قضائية مستقلة لإلشراف على االنتخابات.	

• إنشاء محكمة قضائية مختصة باالنتخابات.	

• التمويل الحكومي العام لألحزاب السياسية بنسبة 90 بالمائة سواء ما يتعلق منها بتمويل العملية االنتخابية أو اإلدارة 	

اليومية لألحزاب. ويوزع 30 بالمائة بالتساوي بين األحزاب، أما الـ 70 بالمائة األخرى فتوزع وفقاً لنصيب كل حزب 

من المقاعد في الكونجرس في االنتخابات السابقة.

• الحد من قدرة األحزاب على النفاذ إلى اإلعالم إال من خالل الوسائل الحكومية بما يضمن المساواة بين األحزاب.	

• الحوار الدائم والمستمر بين األحزاب سواء عبر وساطة الحكومة أو مباشرة.	

•إندونيسيا يجب تشجيع الناس على استخدام الوسائل السياسية المشروعة للتعبير عن تطلعاتهم وتجنب اللجوء إلى »برلمانات 	

الشوارع« حتى يمكن التأسيس لبناء مؤسسات سياسية قوية وقابلة لالستدامة.

• تشجيع الشباب على االنخراط في ممارسات سياسية بناءة من خالل السماح بحرية االجتماع والتعبير.	

• ضمان حرية الصحافة وإعطاء ذلك درجة عالية من األولوية.	

• اإلفراج الفوري عن المعتقلين السياسيين.	

• إتاحة الفرصة لنشأة أحزاب سياسية جديدة دون تمييز تعترف بالدستور القائم وتحترمه.	

الحكومات االنتقالية: إدارة التوقعات حول النتائج السريعة

ثورة  الم�سرية هى  الثورة  اأن  اإلى  وبالنظر  التوقعات.  ارتفاع في  الثورات  يتبع  اأن  الماألوف  من 

ل  بقدر  م�سحوبة  تاأتى  معدودات  اأيام  في  اأوجها  بلغت  التي  المتنامية  التوقعات  فاإن  �سباب، 

ي�ستهان به من نفاذ ال�سبر، في الوقت الذى ل يوجد فيه كيان وحيد يمكن التوجه اإليه للم�ساعدة 

في اإدارة التوقعات المتنامية للجماهير. وثمة ثالثة اأ�سكال من التوقعات: التوقعات ال�سيا�سية، 

والتوقعات القت�سادية، والتوقعات الجتماعية.
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الديمقراطية والعدالة )كما ورد في مناقشات المنتدى(
في  غمو�ض  هناك  لكن  و  والحرية.  والكرامة،  الجتماعية،  العدالة  الثورة  تحقق  اأن  المتوقع 

العالقة بين النمو القت�سادي والديمقراطية، لأن هناك مجموعة من ال�سواهد التي تدعو اإلى 

القلق ب�ساأن احتمال تحول الديمقراطية اإلى فو�سى. وهناك اأي�سًا التراجع القت�سادي الناجم 

عن الفتقار اإلى المن وال�ستقرار. ف�ساًل عن ذلك، هناك الخوف من تبنى الحكومة ل�سيا�سات 

�سعبية في محاولة منها لإر�ساء نوازع ال�سعب بمنحه امتيازات نقدية. واأخيرًا يهدد عدم اليقين 

الأمن القومي بالنظر اإلى اأن اإ�سرائيل تعتبر عدم امكانية التنبوؤ بما �سيحدث في م�سر تهديدًا 

لها. كل هذه العوامل لبد اأن توؤخذ بعين العتبار حال اإدارة التوقعات.

جنوب  واجهت  فقد  ال�سعوبات،  من  تخلو  هي  ول  خطية،  م�سارات  تتخذ  ل  التحول  مرحلة  اأن 

اإفريقيا تحديات كبرى خالل عملية التحول. وعلى الرغم من اأن مراحل التحول في جنوب اإفريقيا 

قد نتج عنها و�سول حزب الموؤتمر اإلى الحكم اإل اأن هذه النتيجة الإيجابية كانت نتاج لحركة 

األغيت  التي اختلفت فيما بينها حول م�ستقبل البالد. وعندما  جماهيرية و�سراع بين الأحزاب 

ال�سيكولوجية  على  كان  لأنه  ال�سائد  التع�سب  واقعيًا  تغير  لم  فاإنها  العن�سرية  التفرقة  قوانين 

ال�سعبية اأن تلحق بالتغير القانوني.

وب�سدد التعامل مع مرحلة التحول فاإن المرء ياأمل اأن يكون لديه دولة قادرة على البقاء، ذلك 

اأن جزءًا من التغيير البنائي يحدث عبر دعم قوة موؤ�س�سات الدولة. وفى جنوب اأفريقيا كانت 

ت�سمن  اأن  نا�سئة  لديمقراطية  يمكن  كيف  هو  القلق  وكان م�سدر  ال�سرعية.  اإلى  تفتقر  الدولة 

توافقها مع توقعات النا�ض. ولبد هنا من التعويل على الدوافع القوية لدى النا�ض للمعاونة في 

انجاز التغييرات المطلوبة. ويمكن تحقيق هذا من خالل ا�ستيعاب النا�ض والعتماد على دعمهم 

طوال الوقت. كما ينبغي التاأكد من اأن النا�ض يعرفون ما يحدث من تغيرات في جميع الأوقات 

واأنهم جزء من عملية �سنع القرار.

وفى هذا ال�سدد، طور الموؤتمر الإفريقي و�سركاوؤه وثيقة »م�ستعدون للحكم«، وهى وثيقة ا�ستملت 

على التوقعات العري�سة للحركة وما �ست�سعى لتحقيقه وما تريده من الحكومة. وقد و�سعت هذه 

الوثيقة الأ�سا�ض لل�سيا�سات الحكومية الالحقة )برنامج التعمير والتنمية على �سبيل المثال(.

وتبعات  م�سئولياتهم  يتحملوا  اأن  المجتمع  لقادة  فالبد  الفو�سى،  ب�ساأن  القلق  بخ�سو�ض  اأما 

قيادتهم ويتعاملوا مع المواقف ال�سعبة. وهنا تجدر الإ�سارة اإلى اأهمية الحوار القومي في جنوب 

معدلت  كانت  ولقد  اإليها.  الإن�سات  �سيتم  النا�ض  توقعات  اأن  �سمان  اإلى  هدف  الذى  افريقيا 

اأنه،  اإفريقيا عالية، بيد  اإبان فترة التحول في جنوب  ِقبل الدولة(  العنف )العنف المنظم من 

وفى اآن واحد، �سهدت هذه الفترة اأي�سًا اأعلى معدلت للتقدم في التفاو�ض على الحقوق. وربما 

كانت فترة اإعادة البناء هي اأ�سعب الفترات ب�سبب ال�سراع بين الف�سائل المتعار�سة المواقف.
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العنصر الديني )كما ورد في مناقشات المنتدى(
في تجربة جنوب اإفريقيا، لعبت الجماعات البين-عقائدية Inter-faith دورًا في عملية التحول 

الى الديمقراطية بما في ذلك، الجماعات الأقل قبوًل اجتماعيا. وقد جل�ست هذه الجماعات اإلى 

طاولة المفاو�سات لي�ض من منطلق اتفاقها مع بع�سها، بل من اأنها جميعًا تعرف اأنها تختلف مع 

تبقى هناك  الحوار، ومع ذلك،  بالدخول في  القادة لاللتزام  ا�ستعداد  الأخرين، ونالحظ هنا 

حاجة لأن يقدموا تنازلت تكتيكية دون اأن يتراجعوا عن المبادئ الأ�سا�سية.

العدالة وحقوق اإلنسان )كما ورد في مناقشات المنتدى(

الحكم  خ��الل  ارتكبت  التي  الإن�سان  حقوق  خ��رق  بجرائم  يتعلق  فيما  العدالة  تحقيق   )1(

الديكتاتوري؛ )2( التقدم اإلى الأمام وبناء الم�ستقبل. يرتبط بهذين الهدفين �سوؤال عن مدى 

وجوب ال�سرار على معاقبة من ارتكبوا جرائم �سد حقوق الإن�سان. وتعتمد الجابة على هذين 

ال�سوؤالين على ظروف كل بلد، ولي�ض هناك و�سفة موحدة لل�سرعة التي ينبغي الم�سي بها لتحقيق 

العدالة خالل فترة التحول الديمقراطي. كما اأنه من الوا�سح اأن العملية التفاو�سية مع النظام 

هو  يكون  قد  المجتمع  يدفعه  قد  الذى  الثمن  اأن  بيد  التبرير،  على  �سعوبة  اأكثر  تبدو  القديم 

الت�سحية بال�ستقرار ال�سيا�سي، اأي ا�ستقرار العملية الديمقراطية. واأحيانًا قد يوؤدى ذلك اإلى 

العودة اإلى الدكتاتورية، وبخا�سة عندما تكون القوات الم�سلحة قد لعبت دورًا في القهر وخرق 

حقوق الإن�سان.

الديمقراطية  وبناء  الم�ستقبل،  حيال  الأمة  توحيد  لأجل  تجنبه  يمكن  ل  هدف  الم�سالحة  اإن 

الت�سامح  في  الرغبة  اأو  القدرة  بدون  نف�سه  على  المنق�سم  فالبلد  طرف.  لأى  ا�ستبعاد  دونما 

يغامر بتعري�ض الديمقراطية النا�سئة للخطر. فقد نختلف على الما�سي مع اأولئك الذين دعموا 

الدكتاتورية، ولكننا ل نملك ترف عدم التفاق على الحا�سر والم�ستقبل. ويبدو اأن البلدان التي 

تمر بمرحلة تحول لديها عدد محدود من الخيارات فيما يتعلق بالجرائم التي ارتكبت اإبان الحكم 

الديكتاتوري. ففي بع�ض الحالت تم العفو بينما تم التحقيق وتوجيه التهامات في حالت اخرى.

)3( وبالإ�سافة اإلى ذلك، تجعل التفاقيات الدولية من هذه الجرائم جرائم غير قابلة للتقادم، 

ومن ثم فهي لي�ست مو�سوعًا للعفو. وهنا يجب اأن ناأخذ بعين العتبار دور الفاعلين الدوليين، 

والمثال الوا�سح على ذلك هو القب�ض على بينو�سيه في لندن للتحقيق معه، الأمر الذى فتح بابًا 

جديدا في القانون الدولي، وي�سر التحقيق في الجرائم التي ارتكبت في �سيلي.

ومن ثم، فالديمقراطية بدون العدالة قد ل تكون فاعلة، ولكن ال�سرعة في تطبيق العدالة تمثل 

تحد دقيق يتطلب قدر من ال�سجاعة والو�سوح. ويحتاج تطبيق العدالة اإلى م�سالحة اأخالقية، 

وقانونية، ومادية مع اأ�سر ال�سحايا. وتمثل لجان التحقيق والم�سالحة اآلية جيدة لتحقيق العدالة. 

وقد كان هناك تعاون وثيق وتبادل عميق للخبرات بين �سيلي وجنوب اإفريقيا فيما يخ�ض لجان 

العدالة. وثمة ق�سية اأخيرة خا�سة بكيفية ا�سالح النظام الأمني.



38برنامج الأمم املتحدة الإمنائي

المنتدى الدولي حول
تقرير موجز حول التجارب والدروس المستفادة والتوصياتمسارات التحول الديمقراطي

فكرة العفو )كما ورد في مناقشات المنتدى(
جنوب  في  العفو  ك��ان  لقد  ونوعيتها.  النتهاكات  وت��اري��خ  البلد  ظ��روف  تحكمها  العفو  فكرة 

اإفريقيا – على �سبيل المثال- نتاج للتفاو�ض، كما اأنه كان م�ساألة فردية، وتعين على كل طالب 

اأما في �سيلي، فقد منح الدكتاتور العفو لنف�سه،  للعفو القرار بارتكابه جرائم �سد الإن�سانية. 

وبالن�سبة لالآخرين كان العفو �ساماًل، كما اأن الم�سوؤولين عن هذه الجرائم ما زالوا ينكرون اأنهم 

العفو يعتمد على الظروف  باأن  اأهمية هذه المقارنة لي�ض فقط في القول  قد ارتكبوها. وتكمن 

التاريخية وال�سيا�سية، بل في اأ�سلوب الح�سول على العفو والهدف الذى يخدمه. ففي حالة جنوب 

اأفريقيا، ونظرًا لأن اأولئك الذين خرقوا حقوق الإن�سان تقدموا باأنف�سهم ليقولوا الحقيقة، فقد 

�ساعد ذلك في تثبيت اأركان الديمقراطية الوليدة. وقد تمثل العقاب في اإلحاق العار بمرتكبي 

الجرائم ولي�ض في العقوبات المادية )ال�سجن( وحقق ذلك تحوًل �سلميًا ن�سبيا.

في الأرجنتين قامت اللحنة القومية بالك�سف عن اختفاء 30,000 �سخ�ض، وقد كان اختفاء هوؤلء 

الأ�سخا�ض بمثابة منهجية منظمة للتغطية على �سلوكيات ال�سفوة الع�سكرية الحاكمة. ولقد كانت 

الجمعيات غير الحكومية ن�سطة جدًا في عمليات اإدانة هذه الخروقات لحقوق الإن�سان بالرغم من 

�سدور قانون العفو، وهو القانون الذى األغاه البرلمان فيما بعد ا�ستنادًا اإلى المرجعية الدولية.

كان المبداأ الحاكم في تجربة �سيلي هو اأنه لي�ض هناك من هو فوق القانون. ولقد كان من المهم 

الإن�سان.  تتبع ق�سايا خرق حقوق  الق�ساء يعمل بطريقة مالءمة لكى ي�ستطيع  اأن  التاأكيد على 

وبالن�سبة لحالة م�سر، قد يكون من المنا�سب التفكير في اآليات خا�سة يمكن اللجوء اإليها في 

هذا ال�سدد، كما اأنه من المهم اأي�سًا األ نن�سى تعوي�ض اأ�سر ال�سحايا. وتعطى فكرة اإن�ساء لجنة 

التعذيب مثاًل جيدا على ذلك. وثمة  ال�سيا�سيين وعمليات  خا�سة تخت�ض بق�سايا الم�سجونين 

تم  واليوم  الخلفي،  المقعد  تحتل  المراأة  كانت  الما�سي  ففي  المراأة،  بدور  تتعلق  اأخيرة  نقطة 

الإقرار جزئيًا بحقوقها، بيد اأن خطر التراجع عن ذلك ما يزال �ساخ�سًا.

قالــــوا

لم تعرف تونس نظام حكم عسكري، وتتسم بالتجانس السكاني، وتتمتع باقتصاد ثابت نسبياً، وقوة عاملة ذات أخالقيات مهنية عالية. ومع ذلك، 

اسس بن على دكتاتورية ال تستند إلى العنف ولكنها كانت خانقة جعلت من كل المؤسسات الحكومية تبدو جيدة على الورق فقط. ولم يطلق 

الجيش التونسي الرصاص على المحتجين حتى يوم 14 يناير، وهو اليوم الذى فُرض فيه حظر التجول، حيث قام الجيش بإطالق الرصاص على 

أولئك الذين خرقوا الحظر.

وقد أسست تونس لجنة لإلصالح السياسي، وأخرى لمحاربة الفساد، و لحقوق اإلنسان. وعلى حين أن رؤساء هذه اللجان قد تم اختيارهم بمعرفة 

رئيس الوزراء، إال أن هؤالء الرؤساء تمتعوا بحرية اختيار أعضاء اللجان، وقد أتى أعضاء لجنة حقوق اإلنسان من المجتمع المدني. وتتولى لجنة 

حقوق اإلنسان التي أُسست في 17 ديسمبر 2010 التحقيق في قضايا خرق هذه الحقوق. حتى اليوم وثقت اللجنة بالفيديو وكتابة 1650 حالة 

شاملة في ذلك 192 حالة قتل. وتركز اللجنة األن أعمالها على تحديد أولئك األشخاص المسئولين عن خرق حقوق اإلنسان. وفيما بعد، سوف 

يمكن التفكير في المصالحة والعفو، بيد أنه من المهم االستجابة إلى مطالب الناس في نفس الوقت الذى يجب فيه تجنب فكرة االنتقام، وهو 

توازن دقيق. وقد تتحول اللجنة إلى لجنة العدالة والمصالحة فيما بعد. وسوف تكون الخطوة الهامة التالية هي اصالح الشرطة والقضاء.
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ملخص ألهم ما ورد عن العفو كما ورد في النقاش

•البرازيل استندت إلى تجربة جنوب إفريقيا فيما يخص »لجان الحقيقة« من اجل تطبيق مبدأ العدالة وليس االنتقام.	

•االرجنتين لم يعترف المجتمع أبداً بالحصانة من المقاضاة.	

• اعتبار قانون العفو الصادر غير دستوري	

• اعتبار »الحقيقة والعدالة والتذكر والمصالحة« كل واحد غير قابل لالنفصام.	

•جنوب افريقيا تأسيس لجان »الحقيقة والمصالحة«. وقد تحددت شروط العفو على النحو التالي: البد أن يكون العفو نتاجاً 	

للتفاوض؛ كما أنه كان مسألة فردية؛ وتعين على كل طالب للعفو االقرار بارتكابه جرائم ضد اإلنسانية. باإلضافة 

إلى ذلك، ليس من الضروري أن تكون العقوبة مادية )السجن(، بل يكفى إلحاق العار بمرتكب الجريمة.

•المكسيك أحد أخطاء التجربة المكسيكية يتمثل في عدم وجود قانون يعاقب على هذه الجرائم.	

•شيلي الديمقراطية ال بد أن تكون عادلة.	

• اإلصرار على معاقبة من ارتكبوا جرائم ضد اإلنسانية للتأكد أن هذا لن يحدث مجدداً.	

• إنشاء لجان للحقيقة والمصالحة كآلية للمصالحة مع الماضي وتمكين العدالة.	

• المصالحة األخالقية والسياسية والمادية )التعويض( مع أسر الضحايا.	

اشكاليات العفو والتوافق مع 
المعارضة والجيش

)كما ورد في مناقشات المنتدى(
هناك عدد من �لنقاط �لتي يجب �أن توؤخذ بعين �العتبار 

في هذ� �ل�ساأن. و�أول هذه �لنقاط هي �أنه لكى نتمكن من 

اإلى ديمقراطية م�ستقرة  عبور مرحلة التحول والو�سول 

واأهمية  بالديمقراطية  وا�سح  التزام  يتوافر  اأن  يجب 

العي�ض في مجتمع ديموقراطي. وعلى الرغم من اأنه من 

المهم في هذا المقام اأن تكون هناك وحدة بين القوى 

الأكثر  الأم��ر  اأن  اإل  للديمقراطية،  الموؤيدة  ال�سيا�سية 

اأهمية هو اأن تقبل القوى المعار�سة للديمقراطية بالعي�ض 

في ظلها. وعلينا اأن نعى اأن الديمقراطية ل تقدم حلوًل 

بالإ�سافة  لمعالجتها.  اأ�سلوب  ولكنها  الم�سكالت  لكافة 

البيئة  العتبار  بعين  ناأخذ  اأن  المهم  من  ذل��ك،  اإل��ى 

ال�سروري  ال�سياق  توفر  الإقليمية  البيئة  لأن  الإقليمية 

للتغير الذى ن�سعى اإلى تحقيقه خالل مرحلة التحول.

إصالح الشرطة

التي تشهد تحوالً إلى إصالح قطاع األمن  البلدان  ما احتاجت  كثيراً 

وتعمل  والدولة  الجمهور  تحمي  وآمنة  مستقرة  بيئة  لضمان  فيها 

وفقاً لألعراف الديمقراطية ومبادئ الحكم الرشيد السليمة. وإصالح 

الشرطة أمر شديد التعقيد، وال يوجد نموذج واحد للممارسة الشرطية 

الديمقراطية، وسوف تتفاوت العملية تفاوتاً كبيراً على نحو يتطلب 

إجراءات تدخل فريدة من دولة إلى أخرى. للشرطة دور حيوي تلعبه 

السياسية  للتنمية  يعد ضرورياً  والنظام و  القانون  الحفاظ على  في 

لتغيير  المدى  الشرطة جزء من عملية طويلة  واالقتصادية. وإصالح 

لكن  إيجابية.  دينامية  إلى  والشعب  الشرطة  بين  السلبية  العالقة 

إصالح الشرطة لن يكون له أثر إال إذا كان يعزز ويتعزز بدوره عبر 

نظام قضائي مستقل وفاعل )الذي هو أيضا جزءاً من قطاع األمن( 

الشرطة  خبراء  ويجادل  فاسد.  وغير  فاعل  إداري  إطار  هناك  وكان 

بضرورة أن يكون إصالح الشرطة جزءاً من إصالح متكامل واستراتيجي 

لقطاع العدل )ضمن إصالح قطاع األمن(. يشتمل بناء قطاع شرطة 

من  متنوعة  بمجموعة  تستنير  خطة  على  الحقوق  يحترم  فاعل 

التخصصات منها المالية واإلدارة والشؤون اإلدارية وحقوق اإلنسان 

والعالقات العامة.
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اإلى بع�ض  النظر  للجي�ض ينه�ض في جزء منه على  الفكري  النموذج  الأرجنتين كان  وفى حالة 

ال�سكان  من  الفئات  تلك  يحارب  الجي�ض  كان  ثم  ومن  للدولة،  عدو  بو�سفها  ال�سكان  قطاعات 

كواجب وطني. وقد كان من المهم خالل فترة التحول العمل على اأن يهجر الجي�ض هذا التوجه.

التحول  فترة  بداية  في  الد�ستور  تغير  في  ت�سرع  لم  الأرجنتين  فاإن  بالد�ستور،  يتعلق  فيما  اأما 

الديمقراطي، بل اأن ال�سالح الد�ستوري حدث بعد اأكثر من ع�سر �سنوات من بداية التحول. وقد 

اأكد الد�ستور الجديد على احترام حقوق الإن�سان بما ي�سمن عدم العودة اأبدًا اإلى ع�سر النظم 

التحول  فترة  اإبان  الأهمية  غاية  في  م�ساألة  الإن�سان  حقوق  خروقات  كانت  وقد  الديكتاتورية. 

)بين- والمحكمة  الد�ستورية  المحكمة  اعتبرت  وقد  هذا.  يومنا  اإلى  تزال  وما  الديمقراطي، 

الأمريكية( Inter-American العفو عن الجرائم �سد الإن�سانية غير د�ستوري، واألغى البرلمان 

ما �سدر في هذا ال�ساأن من قوانين.

مكونات إصالح الشرطة

• تقييم وضع األمن الداخلي وحاجاته ضمن البيئة السياسية والتاريخية؛	

• تقييم التشريعات والسياسات التي تؤثر على الشرطة؛	

• تجريد األنظمة الشرطية من الطابع السياسي والطابع العسكري؛	

• وضع خطة إلصالح الشرطة منها مراجعة رسالتها وعقيدتها وتحويل أساليب اإلدارة والقيادة؛	

• استحداث آليات تواصل واضحة الطالع جميع أصحاب المصلحة المشاركين في إصالح الشرطة، بما في ذلك الجمهور، لتغيير التصور 	

السلبي بتسليط الضوء على رسالة وأهداف وقيم جديدة؛

• إيجاد محركات تغيير داخلية في المؤسسة؛	

• الجمع بين إصالح الشرطة وإصالح القضاء والتنسيق بينهما، بما في ذلك إصالح نظام العدالة الجنائية ؛	

• إدماج منظور النوع االجتماعي وحقوق اإلنسان في عملية اإلصالح؛	

• الرصد والتقييم أثناء تنفيذ عملية إصالح الشرطة لتقييم التقدم المحرز وتحديد الحاجات المنبثقة؛	

• تكييف المبادئ والسياسات والممارسات الديمقراطية والدروس المستفادة الخاصة بأماكن أخرى مع سياق البلد؛	

• إشراك األطراف الفاعلة ومنها المجتمع المدني في عملية اإلصالح وآليات المراقبة بإنشاء آلية تعاون/تواصل تشبيكّي لبناء الثقة وتنظيم 	

دورات تدريبية لتجهيز المجتمع المدني لفهم إصالح الشرطة والنشاط الشرطي؛

• إنشاء وتدريب مكاتب مستقلة للتحقيق في شكاوى حقوق اإلنسان وهيئات مراجعة مدنية وأنواع أخرى من اإلشراف المدني وهيئات 	

رصد غير الحكومية؛

• استباق التوترات داخل قطاع األمن ومقاومة التغيير عند تصميم وتنسيق عمليات اإلصالح؛	

• تقييم اإلصالحات وسلوك مختلف مستويات النظام الشرطي والمجتمع المدني	

المصدر: نهج إدارة قطاع األمن لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي. يونيو/حزيران 2011؛ إصالح الشرطة وحقوق اإلنسان. وثيقة لبرنامج تعزيز حقوق اإلنسان. ِولْيم جي. 
أونيل .2004; إصالح قطاع األمن والعدالة االنتقالية نهج برامجي للتعامل مع األزمات فيما بعد الصراعات. برنامج األمم المتحدة اإلنمائي 2003؛ نُهج األمم المتحدة 

في إصالح قطاع األمن. مركز جنيف للمراقبة الديمقراطية للقوات المسلحة. 2006؛إصالح الشرطة: أحد محددات تطور الديمقراطية. تانيا إم. بنك. 2001؛مساندة األمن 
والعدالة والتنمية: دروس لعهد جديد. كريستوفر ستون، جامعة هارفارد، جويل ميلر ومونيكا ثورنتون وجينيفر ترون، معهد فيرا للعدالة. يونيو/حزيران 2005،إصالح 

الشرطة بعد انتهاء الصراعات في جنوب أفريقيا وبلدان أفريقية أخرى. أجندة األمن الوطني، مركز ساندتون للمؤتمرات. يونيو/حزيران 2008؛ إصالح الشرطة من 
القاعدة: أمثلة من تحول إندونيسيا إلى الديمقراطية. عارفة رحمواتي، مركز دراسات األمن والسالم، جامعة غاجاه مادا، إندونيسيا.
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التحوالت االقتصادية والتغلب على الفوارق االقتصادية-االجتماعية
فيما  اليقين  بعدم  تت�سم  العملية  هذه  اأن  على  الديمقراطية  نحو  التحول  عمليات  ُدرا���ض  يتفق 

يتعلق بما �ست�سفر عنه من ناحية،. كما اأنها عادة ما تكون مدفوعة بعوامل اقت�سادية تعمل على 

كان  و�سواء  ذلك،  اإلى  بالإ�سافة  اأخ��رى.  ناحية  من  ديموقراطية،  باإ�سالحات  المطالبة  تعبئة 

تفاو�سية  عملية  عن  نجم  اأو  الت�سيلية،  التجربة  في  الحال  هي  كما  بالتفاق  حدث  قد  التحول 

مثلما حدث في جنوب اإفريقيا، اأو نتاج لقطيعة كاملة مع النظام ال�سابق وهو الأمر الذى �سهدته 

م�سر وتون�ض، توؤثر عملية التحول في الأداء القت�سادي للمجتمع المعنى �سلبيًا. وي�سع هذا الأمر 

اقت�ساد المجتمع بين �سقى رحى، فمن ناحية، يلعب تدهور القت�ساد دورًا في دخول المجتمع 

مرحلة التحول، ومن ناحية اأخرى، يتعين عليه في ظل و�سعيته اله�سة هذه اأن يلعب دورًا داعما 

للتحول ال�سيا�سي من خالل قدرته على ا�ستيعاب المطالب المادية للجماهير ومن ثم الم�ساهمة 

في الحفاظ على النظام النا�سئ.. وما لم يحدث ذلك، ف�سوف ت�سبح احتمالت النكو�ض اإلى 

الثقة  ت�سيع  اقت�سادية  �سيا�سات  تطبيق  اإلى  الحاجة  تظهر  هنا  ومن  قائما.  اأمرًا  الديكتاتورية 

الفقراء  ا�ستيعاب  اإلى  ال�سيا�سات  هذه  تهدف  اأن  لبد  اأخ��رى،  بعبارة  الفقراء.  ل�سالح  وتعمل 

وتحقيق الحماية الجتماعية لهم. وعليه فان ال�سيا�سات القت�سادية الكلية الجيدة هي تلك التي 

تف�سى اإلى �سيا�سات اجتماعية ر�سينة.

•البرازيل ُوِضَع الجيش تحت سلطة السلطة المدنية الشرعية بشكل كامل.	

•االرجنتين تغيير النظام العقائدي الموجه للجيش.	

• الفصل الكامل بين الدفاع واألمن )القوات المسلحة تتعامل مع التهديدات الخارجية فقط	

•إندونيسيا التأكيد على التقسيم الواضح للعمل والمهام ما بين الجيش والشرطة.	

•تونس أنشأت لجنة لتقصى الحقائق في انتهاكات حقوق اإلنسان والتعذيب وتجاوزات األمن. وقد ٌعهد إليها تطوير تصور 	

جديد لألمن ودوره في المجتمع بحيث يكون في خدمة الشعب وحامياً لكرامة اإلنسان والحريات العامة.

•شيلي اظهار المدنيين احترامهم للدور المهنين للجيش وقبولهم باحتكارهم للقوة المسلحة، وتوفير مستوى من الحياة 	

الكريمة لهم.

• احترام العسكريين للسلطة المدنية الشرعية وخضوعهم لها.	

• عدم انخراط العسكريين في السياسات الحزبية.	

• تبنت شيلي أسلوب تدريجي إلصالح الشرطة من خالل اصالح المقررات الدراسية لطلبة الشرطة، تغيير العقيدة 	

المهنية بتدريب ضباط المستقبل على عقيدة أنه ليس هناك من هو فوق القانون. وتغيير السياسات واالستراتيجيات 

الخاصة بالشرطة من خالل تدعيم فكرة أن الشعب فوق الجميع.

 ملخص ألهم ما ورد عن التعامل مع القوى المناهضة للديمقراطية بما فيها الجيش والشرطة
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انعدام اليقين بشأن التحول االقتصادي  )كما ورد في مناقشات المنتدى(
ت�سير التجربة ال�سيلية اإلى اأنه لي�ض من المهم التركيز على الوقع الذى يحدث به التحول بقدر 

ما هو مهم تحديد م�سار التحول. فمن الف�سل التحرك ببطء في غيبة التحديد الدقيق لتجاه 

التحول القت�سادي. كما ت�سير تجربتها اإلى اأن ال�سيطرة على العجز اأمر ل يمكن انجازه ب�سرعة، 

على  المترتب  الأثر  اأن  اإلى  ا�ستنادًا  التحول  عملية  نجاح  ل�سمان  الأولوية  �سيلى  اعطت  ولذلك 

ال�سيطرة على العجز على المدى الطويل �سيكون ذا اآثار اإيجابية على القت�ساد. ونجحت �سيلي 

في تحقيق ذلك من خالل ا�ستبعاد ال�سيا�سات التي لم توؤت ثمارها والقوانين التي ل حاجة لها. 

ول�سمان العدالة فقد قامت بزيادة ال�سرائب، وا�ستخدمت عوائدها في خلق وظائف جديدة للحد 

من البطالة، وزيادة الدعم لالأ�سر الفقيرة، والتو�سع في التعليم لمواجهة التوقعات المتعاظمة 

للنا�ض. وقد اأف�سى خلق فر�ض العمل اإلى انخفا�ض ن�سبة الفقر من %40 اإلى %20 خالل �سنوات 

معدودات. وبالإ�سافة اإلى ذلك، فقد اأ�س�ست �سيلى نظامًا م�سرفيًا قويا وفر�ست على تعامالته 

�سروطًا رقابية �سارمة.

إجراءات االصالح االقتصادي  )كما ورد في مناقشات المنتدى(
وتقدم �سيلى اإبان فترة التحول نموذجًا حيا لالإ�سالح القت�سادي الداعم لعملية التحول ال�سيا�سي. 

فقد كان القت�ساد ال�سيلى اآنذاك يت�سم بارتفاع معدل البطالة، وانخفا�ض ال�ستثمارات، وارتفاع 

يبلغ  الت�سخم  معدل  كان  الذى  الوقت  نف�ض  في  ال�سكان،  من   40% بلغت  التي  الفقراء  ن�سبة 

حوالى %30. وقد ركزت �سيلى اآنذاك على ق�سيتين اأ�سا�سيتين هما النمو القت�سادي والحماية 

اقت�سادية  اإدارة  اإر�ساء دعائم  �سيلي على  بالأولى، عملت  يتعلق  والإن�ساف. وفيما  الجتماعية 

قالــــوا

يسود في تونس قدر كبير من القلق. فقد تراجعت معدالت المشاركة في النشاط االقتصادي في خالل األشهر األخيرة، و تأثرت مستويات االنتاج. 

ومع ذلك، فهناك مطالبات دائمة ومتزايددة بزيادة األجور. والسؤال هو كيف يمكن االستجابة إلى هذه المطالب في ضوء الموارد المتاحة للبالد. 

ويؤثر أسلوب معالجة الفساد وبخاصة بالنسبة للقطاع الخاص على األداء االقتصادي. وتقف حالة تونس شاهداً على ذلك، فالواقع أن التحقيقات 

الجارية في هذا الموضوع هي أحد أسباب عدم الشعور باألمان في القطاع الخاص. والسؤال هنا هو كيف يمكن استعادة ثقة الناس دون ان تهتز 

ثقة القطاع الخاص. أما فيما يتعلق بمسألة األمن وتأثيره على االقتصاد في تونس فأنه من المعروف أن الثورات يصاحبها افتقار إلى ألمن وتصاعد 

في العنف. ولقد كان جهاز األمن التونسى جزًء من النظام الكتاتورى، وقد استطاعت تونس التخلص من عدد كبير من المسئولين األمنيين، بينما 

تزال عمليات تطهير الجهاز قيد المناقشة تحت ضغط المطالبات بالتطهير الكامل له، في نفس الوقت الذى توجد فيه مطالبات بتدعيم األمن 

بشكل كاف بما يؤدى إلى دفع االقتصاد قُُدماً ويحول دون تراجعه مجدداً.

شهد االقتصاد المصري انخفاض معدل النمو من %7 قبل الثورة إلى %2 بعدها؛ وارتفاع أسعار الواردات، وبخاصة المواد الغذائية؛ وزيادة معدالت 

البطالة نتيجة عودة المهاجرين من ليبيا. باإلضافة إلى ذلك، تراجعت السياحة، وانخفض االستثمار المباشر نتيجة لتدهور الوضع األمنى، كما 

عانت البورصة وتصاعدت المطالب الفئوية وبخاصة تلك المتعلقة بالحد األدنى لألجور. ويعانى االقتصاد المصري من ثالثة مصادر للتوتر هى: 

التوتر بين النموذج القديم والنموذج الجديد للتنمية، والتوتر القائم بين النزعة الشعبوية و التنمية االقتصادية الطويلة األمد، والتوتر بين التنمية 

االقتصادية والعدالة االجتماعية. أن النموذج في مصر -ما يطلق عليه »نموذج اجماع واشنطن«- لم يُفهم في سياق ديموقراطي، مما افضى إلى 

عدم توزيع الثروة القومية إلى أدنى.
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ملخص الهم ما ورد عن ادارة النمو االقتصادي كما ورد في النقاش

•شيلي االنفتاح االقتصادي لتوسيع نطاق السوق من خالل االتفاقيات االقتصادية الثنائية والمتعددة األطراف.	

• دعم الصادرات	

• تطبيق سياسات مرنة خاصة بسعر العملة.	

• تشجيع االستثمار األجنبي المباشر.	

• تأسيس شراكة بين القطاعين العام والخاص في مجال البنية األساسية.	

• اصالح وبناء نظام مالي رصين إلدارة الدين العام وتنظيم المعامالت المصرفية وزيادة االحتياطات النقدية األجنبية.	

• دعم القطاع العام ومحاربة االحتكار.	

• تشجيع الصناعات المتوسطة والصغيرة.	

• تشجيع النمو السريع للطلب الداخلي.	

• اصالح النظام الضريبي.	

• تم التعامل مع الفساد الذى شاب عمليات بيع شركات القطاع العام:	

1( تشكيل لجان تحقيق برلمانية؛

2( تطوير نظام لتحسين الرقابة وصك قانون يضمن الشفافية، ورقابة الصحافة،

3( تطوير نظام واضح للمساءلة، واصالح اإلدارة العامة بما يضمن آدائها لمهامها بكفاءة وفاعلية.

•إندونيسيا التخفيف من حدة المعوقة لعملية التطور االجتماعي والسياسي واالقتصادي.	

• اتخاذ قرارات فورية لتحسين مؤشرات االقتصاد الكلى، ومنع هروب االستثمارات إلى الخارج.	

• صناعة سياسات مصحوبة بإجراءات قابلة للقياس للقضاء على الفساد،	

• اصدار قانون لمنع االحتكار	

• تشكيل لجنة مستقلة مهمتها ضمان نظافة الممارسات في قطاع األعمال بغرض كسر االحتكارات القائمة والحيلولة 	

دون نشأت احتكارات جديدة.

•تونس العمل على تفكيك منظومة الفساد ذات العالقة بالمنظومة السياسية، وكذا الفساد المالي من جالل التحقيق في 	

قضايا الفساد والرشوة إلحالة مرتكبيها إلى المحاكمة.

• وضع تصورات للتصدي للفساد والرشوة،	

• إنشاء جهاز دائم ومستقل،	

• إصدار قانون يضبط الجوانب العامة لمقاومة الفساد والرشوة، وإعمال مبادئ النزاهة والشفافية و )الُمساءلة( 	

الفردية.

• العمل على تغيير االتجاهات نحو الفساد والرشوة اللذان اخترقا المجتمع التونسي وتم استبطانهما ثقافياً بحيث 	

أصبح الفساد من طبائع األمور.

المتحدة وال�سين  الوليات  اإلى توقيع عدد من التفاقيات القت�سادية مع  قوية، حيث اتجهت 

والهند وغيرها، لأنها كانت تحتاج اإلى �سوق اأو�سع بالنظر اإلى قلة عدد �سكانها من ناحية، ولكى 

اإلى اتخاذ العديد من التدابير  تتمكن من المناف�سة من ناحية اأخرى. كما كانت هناك حاجة 

بالن�سبة  بالمرونة  تت�سم  اجراءات  تبنى  ال�سروري  من  كان  ولذا  وزيادتها،  ال�سادرات  لتمويل 

ل�سعر �سرف العملة. كما اهتمت �سيلي بتلقي الم�ساعدات الأجنبية واأولت ذلك اأهمية ق�سوى. 

مالية  �سيا�سة  اإلى  والتو�سل  بالعدالة،  اقت�سادي م�سحوب  نمو  تحقيق  الخر هو  الهدف  وكان 

م�سوؤولة، ويجب اأن تو�سع ال�سيا�سات المتعلقة بهذه الأهداف بوا�سطة الحكومة )الدولة( ل اأن 

ُتفر�ض من الخارج.
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بالإ�سافة اإلى ذلك، اأخ�سعت �سيلي اإدارة القطاعات المالية والميزانية لرقابة الهيئات التنفيذية. 

اأما بالن�سبة للت�سخم المالى فقد بذلت جهودًا كبيرة في ا�سالح النظام المالي وقد حقق ذلك 

نتائج ايجابية. فعلى مدى �ستة ع�سر عامًا من الديكتاتورية كان معدل النمو القت�سادي يدور 

حول %3.1 �سنويًا. وقد ت�ساعف هذا المعدل ثالث مرات منذ بداية عملية التحول، مما �سمح 

بم�ساعفة الناتج المحلى الجمالى، وخف�ض من ن�سبة الفقراء اإلى %3.6، وقد �ساعد ذلك كله 

على زيادة الطلب الداخلى الأمر الذى اأعطى دفعة للنمو..

اأما اإندوني�سيا فقد تبنت عدد من الإجراءات التي تهدف الى تح�سين موؤ�سرات القت�ساد الكلى، 

اقت�سادية م�سحوبة  �سيا�سات  �سناعة  على  كما عملت  الخارج.  اإلى  ال�ستثمارات  ومنع هروب 

واأ�سدرت قانون لمنع الحتكار، وقامت بت�سكيل  الف�ساد،  للق�ساء على  للقيا�ض  باإجراءات قابلة 

الحتكارات  ك�سر  بغر�ض  الأعمال  قطاع  في  الممار�سات  نظافة  �سمان  مهمتها  م�ستقلة  لجنة 

القائمة والحيلولة دون ن�سوء احتكارات جديدة.

العدالة واإلنصاف والحماية االجتماعية )كما ورد في مناقشات المنتدى(

اأما بالن�سبة للحماية الجتماعية والإن�ساف، فقد دعمت �سيلى من البداية الأ�سر ذات الدخول 

على  التركيز  ال�سيا�سات  في  المعتاد  من  لأنه  ذلك  على  ورك��زت  اأن�سطتها  ومولت  المنخف�سة 

دعم الأ�سر المتو�سطة الدخل. كما و�سعت برامج طموحة لتعميم ون�سر التعليم، ووفرت وجبات 

اليوم  مدة  اأطالت  و  بالمدار�ض،  التحاقهم  على  �سجع  مما  الفقراء  للتالميذ  والطعام  الإفطار 

اأطول في بيئة �سليمة ومواتية،  الدرا�سي حتى ال�ساعة الرابعة حتى يمكن للتالميذ ق�ساء وقت 

عو�سًا عن ق�ساء وقتهم في بيئات فقيرة. كما خ�س�ست ا�ستثمارات كبيرة للخدمات ال�سحية 

المحلية والتخطيط لالإ�سكان على �سعيد وا�سع.

وبالن�سية للحد الأدنى لالأجور فقد واجهت �سيلي تحد كبير من الفئات المحافظة التي قالت باأن 

زيادته �سوف يوؤدى اإلى انت�سار البطالة، على اأن هذا لم ينعك�ض في الواقع بتاأثيرات �سلبية على 

القت�ساد، بل بدء القطاع القت�سادي في النمو..

وثمة نقطة جوهرية اأخرى، هي اأنه ل يمكن تحقيق التنمية الجتماعية دون ا�سالح �سريبي حيث 

اأنه ل يمكن و�سع البرامج الجتماعية مو�سع التنفيذ مع انخفا�ض ال�سرائب على دخل الجهات 

الموؤ�س�سية وال�سرائح الجتماعية ذات الدخول العالية.

طبيعة  ذات  ثالثة  بينها  من  التحول  عملية  تواجه  تحديات  اأربعة  هناك  كانت  البرازيل  وفى 

اقت�سادية هي: �سرورة تحقيق ال�ستقرار القت�سادى، والنمو القت�سادى، م�سكلة الالم�ساواة. 

وتعتبر الالم�ساواة الم�سكلة الأكثر �سعوبة وتعقيدًا من بين التحديات المذكورة. وقد كانت هذه 

الم�سكلة تتعاظم في الوقت الذى كان فيه معامل جيني في البرازيل ينخف�ض. وهو ما يعنى اأن 

م�سكلة الالم�ساواة لي�ست م�سكلة اقت�سادية فقط، بل اأنها اأي�سًا اجتماعية و�سيا�سية. فالبرازيل 

البرازيل  اأحرزت  ولقد  الالم�ساواة.  م�سكلة  اأ�سباب  اأحد  وهى  العرقية  بالتعددية  يت�سم  مجتمع 
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كثيرًا من التقدم في هذا الم�سمار، ولكنها لم تكن لتنجح في ذلك اإبان حكم لول بدون ما حققته 

ال�سيا�سى.  ال�ستقرار  وعدم  الجتماعية  الالم�ساواة  بين  عالقة  وثمة  اقت�سادي.  ا�ستقرار  من 

النتخابات  بنظم  اأي  اأي�سَا،  بالآليات  بل  فقط  بالمبادئ  تتعلق  ل  الديمقراطية  اأن  والواقع 

النتخايبة،  العملية  نزاهة  ل�سمان  النتخابية،  الحمالت  ال�سيطرة على  اأو  و�سبط  والت�سويت. 

والد�ستور. وفى حالة البرازيل تم ت�سكيل جمعية د�ستورية عهد اإليها بمهمة كتابة الد�ستور وكان 

عليها اأن »تختفى«، اأي ت�ستقيل بعد ذلك.

التوجه المتكامل للتنمية  )كما ورد في مناقشات المنتدى(

وحماية  القوة،  ا�ستخدام  اإ�ساءة  دون  للحيولة  الأ�سواق  لتنظم  تتدخل  اأن  الدولة  على  يتعين 

الم�ستهلكين، ودعم قدرة قوة العمال التفاو�سية في عالقتها التعاقدية مع راأ�ض المال، و�سمان 

الفقراء  م�سالح  مع  تت�سق  عام  وانفاق  �سريبية  �سيا�سات  وتطبق  النمو،  لثمار  العادل  التوزيع 

واجراء ا�سالحات عميقة للنظام ال�سريبى من اأجل التو�سل اإلى تخ�سي�ض اأف�سل للدعم لكى 

ي�سل اإلى م�ستحقيه، ول�ستيعاب المواطنين في عملية �سنع القرار فيما يتعلق باأمور الميزانية.

وثمة حاجة اإلى اإعادة تعريف القطاع الخا�ض في م�سر، وذلك بتحويله من قطاع تتمتع فيه اأقلية 

اإلى  اأيدى حفنة قليلة من الأفراد(  ال�سوق تتركز في  �سئيلة بالمتيازات الحكومية )%80 من 

قطاع تناف�سي مجدد يمكن له اأن يلعب دور بناء في القت�ساد الجديد، وهو خلق فر�ض العمل.

وال  التدني،  ال�سديدة  الدخار  لمعدلت  خا�سة  عناية  توجيه  من  اأن  لبد  ذلك،  اإلى  بالإ�سافة 

ف�سوف يتعين العتماد على ال�ستثمارات الأجنبية لتعوي�ض �سعف ال�ستثمارات المحلية لإنجاز 

تنمية اقت�سادية. كما �سوف تحتاج الدولة اإلى التجارة الحرة للتو�سيع من نطاق اأ�سواقها. وثمة 

�إتاحة  �لفقر�ء من خالل  �أو�ساط  �لب�سرى وبخا�سة في  �لمال  ر�أ�س  حاجة ملحة لال�ستثمار في 

فر�ض العمل المنتج والالئق لهم تطوير مهاراتهم.

المتورطين فيه والتحقيق معهم  الف�ساد، وتحديد  اإلى ذلك، هناك �سرورة لمواجهة  بالإ�سافة 

باأ�سلوب ل يهدد القت�ساد ويعمل على ت�سجيع تو�سيع نطاق فر�ض العمل، ول يخيف الم�ستثمرين، 

ويحبط ال�سركات التي ت�ساهم في القت�ساد.

قالــــوا

والتنمية  والمواصالت  التحتية  البنية  في  للتوسع  مارشال  مشروع  يشبه  ما  تنفيذ  في  تونس  شرعت 

التكنولوجية، والطاقة الصديقة للبيئة انطالقا من ان غياب الحكم الرشيد على المستوى المحلي كان معوقا 

للتنمية االقتصادية. وأولت المغرب اهمية خاصة للحماية الفاعلة لحقوق اإلنسان و إعمال القانون، حيث ال 

يمكن بناء اقتصاد يستجيب إلى حاجات الناس بدونهما. ويكمن بعض من مشكالت المغرب في ندرة المياه، 

وتدنى المستوى الصحي والتعليمي للشعب، وتركز الفقر في أقاليم بعينها. وقد قامت المغرب بالتخطيط 

وتنفيذ برنامج »المبادرة الوطنية للتنمية اإلنسانية« استجابة لهذه المشكالت، هو البرنامج الذى يضع البشر 

في قلب اهتمام االقتصاد.
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ولي�ض من المرغوب فيه اأن ي�سبب الدين العام �سواء اأكان داخليًا اأو خارجيًا قدرًا كبيرًا من القلق. 

ويتطلب هذا اأن نتعامل مع هذا الموقف لي�ض كم�سكلة بل كنتيجة، بمعنى اأنه: يجب ال�سروع في 

العودة اإلى م�ستويات الأداء في العمل التي كانت �سائدة قبل الثورة، على الأقل، فورًا. كما يجب 

اللتزام الكامل بقوانين ال�ستثمار والتفاقيات الدولية، نظرًا لأن اإعادة النظر في هذه القوانين 

القت�سادية  والموؤ�س�سات  القوانين  اأن  اإلى  وبالنظر  القت�سادي.  النمو  �سيعرقل  والتفاقيات 

القائمة لم تتطور خالل فترة وجيزة، ف�سوف تحتاج عملية ا�سالحها اإلى عدة �سنوات لكى ت�سبح 

اأكثر �سفافية.

كما يجب العمل على تطوير �سيا�سات اجتماعية ذات مردود فورى، وبخا�سة في مجالت التعليم 

اأن ت�ستجيب لمطالب ال�سكان  اأن ال�سيا�سات الجتماعية يمكن لها  وال�سحة والإ�سكان. والواقع 

في �سياق اقت�ساد ال�سوق.

 المشاركة الشعبية والمساواة في السياسات االقتصادية 
)كما ورد في مناقشات المنتدى(

ال�سائدة  الفروق  كانت  حيث  نوعها،  من  فريدة  واإن�سانية  تاريخية  تجربة  اإفريقيا  جنوب  تمثل 

اإلى حد  التي يتقاطع فيها العرق مع القت�ساد تقف عقبة كوؤود في وجه التحول الديمقراطي، 

الب�سرة ب�سبب النظام  للون  اأن الوظائف والأجور وحتى الأحالم الم�ستقبلية كانت تتحدد وفقًا 

العن�سري الذى ي�سيطر عليه البي�ض. وكان معظم الغالبية ال�سوداء يعي�ض في المناطق الريفية 

وعليه، كان   .mental Ghetto الفكري«  »النعزال  نوع من  وقد خلق هذا  الع�سوائية.  والأحياء 

النا�ض م�ساركين  اأن تجعل  بها  التي يمكن  بالكيفية  يتعلق  اإفريقيا  الرئي�سي في جنوب  التحدي 

في �سناعة م�ستقبلهم. وقد �ساحب هذا الخلل اقت�ساد �سدت اأمامه اأبواب العالم نتيجة للحملة 

العالمية لعزل النظام العن�سري في جنوب اأفريقيا. وكان القت�ساد يعانى من نزعة احتكارية 

وا�سحة من ِقبل القطاع الخا�ض الذى كانت لديه امكانات ا�ستثمارية ل يمكن ال�ستفادة منها 

خارج حدود جنوب اإفريقيا. بالإ�سافة اإلى ذلك، كان القطاع الحكومي بالغ القوة، وكانت البطالة 

الماهرة. كما كان المجتمع يعي�ض في عالم  المهارات والعمالة  متف�سية، وكان هناك عجز في 

قبلي ترتب عليه وجود 14 نظامًا تعليميا مختلفا. وكان توحيد النظام التعليمي يعنى اأن نتحمل 

الدولة ميزانية النظم الثالثة ع�سر الأخرى.

وي�سير كل ما تقدم اإلى حجم التحديات التي واجهها هذا البلد، اأ�سف اإليها اأن ال�سالح الهيكلي 

كان ي�سير وفقًا لما ينادى به البنك الدولي، ولكنه لم ينجح، فما من بلد في عالم اليوم ي�ستطيع 

اأنها  المقام، في  اإفريقيا في هذا  تنمية دون خلق فر�ض عمل. وتتمثل م�سكلة جنوب  اأن يحقق 

تحاول تحقيق ذلك دون اأن ن�ستند اإلى خبرة عالمية �سابقة توجهنا في هذا ال�ساأن. وقد �سددت 

في  تكمن  ل  الم�ساألة  لأن  التنمية  برامج  في  لإ�سراكه  ال�سعب  مع  التوا�سل  على  اإفريقيا  جنوب 

الأحزاب ول في الئتالف الحاكم. كما اتخذت من الإجراءات ما ي�سمن عدم تهمي�ض ال�سباب 

لأنهم ي�ستطيعون اإثارة الكثير من الم�ساكل لأى نظام. واأخيرًا، يجب على م�سر اأن تحدد اأولوياتها 

فيما ل يزيد على خم�ض.
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 العوامل اإلقليمية وأثرها في األداء االقتصادي في مرحلة التحول
)كما ورد في مناقشات المنتدى(

ي�سيف ال�سراع الدائر في ليبيا بعدًا اأخر للم�سكلة الأمنية في كل من م�سر وتون�ض. فمع عودة 

البلدين من  كل من  في  البطالة  ت�ساعدت معدلت  ليبيا،  في  يعملون  كانوا  الذين  المهاجرين 

ناحية، وا�ستقبلت تون�ض اأعداد كبيرة من الالجئين من دول الجوار والإقليم، بل والعالم الأخرى 

من  مزيد  ت�سع  عوامل  كلها  وهذه  وغيرها(.  وبنغالدي�ض  والهند  وم�سر  وال�سودان  )اإريتريا 

ال�سغط على اقت�ساد يعانى بالفعل من تهديدات اأمنية.

ملخص السياسات االجتماعية االقتصادية في شيلي و البرازيل

•شييل قدمت دعماً للصادرات وشجعت االستثمار األجنبي العام والخاص، والدخول في شراكة في مشروعات األشغال العامة	

• تشجيع االستثمار الخاص وفى نفس الوقت الحيلولة دون تركز الثروات	

• زيادة الطلب الداخلي.	

• دعم األسر وليس األفراد، ذات الدخول المنخفضة،	

• التوسع في القدرة االستيعابية للنظام التعليمي، وتقديم وجبات اإلفطار والغذاء لتالميذ المدارس، وإطالة أمد اليوم 	

الدراسي،

• تدعيم الخدمات الصحية المحلية، ودعم اإلسكان،	

• وضع حد أدنى لألجور،	

• انجاز اصالح ضريبي.	

• وعلى الرغم من التوجه العام إلى الحد من عدد المؤسسات االقتصادية التي تملكها الدول، إال أن شركات مثل 	

النحاس والبترول التي تعد ذات أهمية بالغة بالنسبة لالقتصاد الشيلي قد استمرت مملوكة للدولة.

•الربازيل تبنى سياسات تضمن إعادة توزيع الدخول.	

• زيادة االنفاق الحكومي.	

• تبنى سياسات التمييز اإليجابي.	
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مالحق

موجز عن دول المنتدى: األرجنتين إلى الحكم المدني

I. مدة التحّول
منتخب  رئي�ض  ع��ودة  اإل��ى   1943 في  الد�ستورية  الأرجنتينية  بالحكومة  الجي�ض  اإطاحة  منذ 

ديمقراطيًا وهو زعيم الحزب الراديكالي راوؤول األفون�سين في 1983.

II. السياق
 1982 هزيمة  اإلى  بالإ�سافة  الفا�سل،  ال�سيا�سي  والنظام  المتردي  القت�ساد  من  المزيج  اأدى 

والف�سل في ا�سترداد جزر فوكالند/مالفينا�ض من المملكة المتحدة، اإلى نزع الم�سداقية عن 

النظام الع�سكري في الأرجنتين. فت�سببت العجوزات المالية والت�سخم الذي بلغ 300 في المائة 

اتهامات  اقترن بذلك من  �سنوات(، وما   3 اأ�سعاف )في غ�سون   3 الخارجي  الدين  وت�ساعف 

فا�سطر  و�لغ�سب.  باالإحباط  �لجمهور  �سعور  في  �الإن�سان،  حقوق  و�نتهاكات  بالف�ساد  متز�يدة 

الأحزاب  على  المفرو�ض  »الحظر  رفع  اإلى  محدودة،  خياراته  كانت  الذي  الع�سكري،  النظام 

ال�سيا�سية وا�ستعادة الحريات ال�سيا�سية الأ�سا�سية تدريجيًا«.

III. العدالة االنتقالية
كان النظام الع�سكري معروفًا بانتهاكاته الب�سعة لحقوق الإن�سان واختطاف قوات الأمن التابعة 

الق�سائية، »قبل  األف �سخ�ض. ولإنقاذ نف�سه من المالحقة  اآلف و30   10 ُيقدر بما بين  له ما 

ا�ستعادة الديمقراطية منح الجي�ض نف�سه ح�سانة من المالحقة الق�سائية واأ�سدر مر�سومًا ياأمر 

األفون�سون الح�سانة  اأ�سقطت حكومة راوؤول  الع�سكري«.  الوثائق المتعلقة بالقمع  باإتالف جميع 

التي منحها الجي�ض نف�سه واأن�ساأت »اللجنة الوطنية للبحث عن الأ�سخا�ض المفقودين« التي كانت 

الحكومة  اقترفتها  التي  الجرائم  هذه  بحقيقة  المدني  المجتمع  لمطالبات  ال�ستجابة  مهمتها 

ال�سابقة. وقد ا�سُتبق هذا المر�سوم بالمر�سوم رقم 93/158 في 12 دي�سمبر/كانون الأول 1983 

والذي دعا اإلى مقا�ساة اأول 3 مجموعات حاكمة ع�سكرية اأمام المجل�ض الأعلى للقوات الم�سلحة. 

وكانت الحكومة تاأمل من وراء هذه المحاكمات اأن تنفذ القوات الم�سلحة عملية »تطهير« داخلي 

خا�سة بها.

ال�ستئناف في  اأمام محكمة  الع�سكرية  الحاكمة  المجموعات  1985 حوكمت  اأبريل/ني�سان  في 

�سهرًا   18 وبعد  الأول  دي�سمبر/كانون  وفي  الوطني،  الجنائي  القانون  تطبيق  مع  اآير�ض  بوين�ض 

فقط من فقدانهم ال�سلطة، اأدين 9 روؤ�ساء مجموعات حاكمة ع�سكرية منهم 5 روؤ�ساء جمهورية 

�سابقون في »محاكمة تاريخية مهمة«. لكن هذه الإ�سالحات األغيت في الت�سعينيات. على الرغم 

الرئي�ض  خليفة  فاإن  العدالة،  لطلب  م�سداقية  ال�سحايا  لعائالت  اأعطت  العملية  هذه  اأن  من 

األفون�سون منح عفوًا رئا�سيًا. كان الجي�ض قد قام بانتفا�سة �سد الحكومة الديمقراطية وتمكن 

من حمل الحكومة على �سّن »قانوني الوقف التام والطاعة ال�سرورية« في 1986 و1987، اللذين 

منحا عفوًا �ساماًل، واإنهاء مئات التحقيقات.
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األغيت   2001 وفي  العدالة،  اأج��ل  من  الكفاح  وا�سلت  الأرجنتينية  الإن�سان  حقوق  حركة  لكن 

»لمخالفتهما  ال�سرورية  والطاعة  التام  الوقف  قانوني  د�ستورية  عدم  تبينت  فيما  الإ�سالحات 

التزامات الأرجنتين الدولية بموجب معاهدات حقوق الإن�سان«، واأيدت المحكمة العليا الوطنية 

2007 اعتبرت  799/25. وفي  القانون رقم  قرار محكمة ال�ستئناف التحادية و�سادقت على 

المحكمة العليا العفو الرئا�سي اأي�سًا غير د�ستوري.

IV. اإلصالح الدستوري
مقترح  لإع���داد   1985 ف��ي  رئا�سية  لجنة  الجديدة  الحكومة  عينت  الأول���ى  ال�سنوات  خ��الل 

�سياغة  بهدف  د�ستوري  »تغيير  اإل��ى  المقترح  دعا  ب�سنوات  ذلك  وبعد  الد�ستوري.  لالإ�سالح 

الأ�س�ض الديمقراطية للد�ستور التاريخي«. ومن ثم كان لالإ�سالح، على الرغم من اأنه �سيحافظ 

]في  المركزية  الموؤ�س�سات  »لمعظم  المتعمق  التنقيح  تاأثيرات   ،1853 د�ستور  ا�ستمرارية  على 

ال�سلطة  وا�ستعيدت مكانة  القانونية  المدونات  ال�سلطوية من  الأحكام  األغيت  وقد  الأرجنتين[«. 

الق�سائية كحامية للد�ستور وحقوق الأفراد.

تحول البرازيل نحو الديمقراطية

I. مدة التحّول
من النقالب الع�سكري في 1964 اإلى انتخاب رئي�ض جديد ديمقراطيًا في 1985.

II. السياق
تتميز  مهمة  بموؤ�س�سات  الع�سكري،  للحكم  خ�سوعها  من  الرغم  على  ال��ب��رازي��ل،  احتفظت 

بالديمقراطية الليبرالية. وكانت الأحزاب والكونغر�ض يعمالن اأثناء الحكم الع�سكري على الرغم 

من تعر�سهما للقمع. وكان هناك بالإ�سافة اإلى الأحزاب، انتخابات اإلى درجة ما ود�ستور اأثناء 

التحول.  عملية  في  اأهميته  ديمقراطية  موؤ�س�سات  وجود  ا�ستمرار  اأثبت  وقد  الع�سكري.  الحكم 

المعار�سة �سعوبة  المعار�سة، وعلى الرغم من مواجهة  1965 ا�ستحدثت الحكومة حزب  ففي 

في الم�ساركة براأيها خالل الفترة من 1969 اإلى 1974، تزايدت ا�ستقالليتها بعد 1974 حيث 

�سمح الجي�ض بانتخابات تناف�سية على اأمل تاأكيد �سرعيته. و�سهدت الفترة من 1974 اإلى 1983 

اتجاه  في  تدفع  المعار�سة  كانت  حيث  الع�سكري،  والحكم  المعار�سة  بين  م�ستمرة  �سراعات 

الديمقراطية وكان النظام الحاكم يدفع في اتجاه ال�سيطرة.

يقال اإن تحرير القت�ساد الذي اأحدثه الحكم الع�سكري لعب دورًا في تمهيد ال�ساحة للتحول نحو 

الديمقراطية. »كان القت�ساد البرازيلي واحدًا من اأ�سرع القت�سادات نموًا في العالم فيما بين 

1967 و1974«. وفي محاولة من النظام الحاكم لل�سيطرة اأغلق الكونغر�ض ل�سن ت�سريع انتخابي 

جديد ي�سمح للحكومة بالحتفاظ بال�سيطرة على مجل�ض ال�سيوخ في انتخابات 1978. لكن مع 

انفتاح ال�ساحة ال�سيا�سية في 1978، طالبت المعار�سة با�ستعادة الحريات المدنية واإ�سالح نظام 

الحزبين، وعلى الرغم من ا�ستجابة النظام الحاكم تمخ�ض اإ�سالح الأحزاب عن حل الحزب 
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المعار�ض. وانبعثت بالتوازي مع ذلك حركات �سعبية فيما بين 1977 و1980. وفي 1980 حدث 

ركود اقت�سادي �سديد. وبرزت العديد من الجمعيات والحركات المحلية وقامت بمظاهرات في 

عموم البلد. وكانت هناك درجات من التنازلت على الرغم من رد الحكومة بالقمع. فقد نفذت 

الحكومة اإ�سالحات من �سمنها اإ�سالح الأجور ل�سالح العمال الأ�سد فقرًا.

فازت المعار�سة في النتخابات التي جرت في 1982 بمن�سب الحاكم في معظم الوليات المهمة 

التي تمثل 60 في المائة من �سكان البرازيل و74 في المائة من اإجمالي ناتجها المحلي. وفقد 

1984 �سغطًا هائاًل من  و�سهد عام  الرئا�سة،  التعاقب على  ال�سيطرة على  النظام قدرته على 

اأجل انتخابات رئا�سية. فخالل 3.5 �سهر �سهدت البالد مئات من المظاهرات الحا�سدة في �ستى 

انتخابات  اإلى  الدعوات  تحا�سي  الحكومة من  تمكنت  وقد  رئا�سية.  بانتخابات  تطالب  اأرجائها 

مبا�سرة بتاأ�سي�ض مجمع انتخابي ي�سوت فيه مندوبو الكونغر�ض واأع�ساء مجل�ض الدولة لختيار 

ان�سق  حيث  الحكومي.  الحزب  �سق  على  �ساعدت  العارمة  ال�سعبية  المظاهرات  لكن  الرئي�ض. 

كثير من اأن�سار الحكومة في المجمع النتخابي و�سوتوا مع المعار�سة وهزموا مر�سح الحكومة 

الر�سمي لمن�سب الرئي�ض في 1984، الذي اختار المجمع النتخابي بدًل منه تانكريدو نيفي�ض، 

حاكم ولية مينا�ض جيراي�ض واأحد زعماء المعار�سة المهمين، لي�سبح اأول رئي�ض مدني للبرازيل 

في يناير/كانون الثاني 1985 وبعد 21 �سنة من الحكم الع�سكري. ومر�ض نيفي�ض الذي كان يبلغ 

من العمر 74 �سنة ع�سية تن�سيبه المقرر في مار�ض/اآذار 1985، ومات في اأواخر اأبريل/ني�سان 

قبل تولي من�سبه، فاأدى نائبه جوزيه �سارني اليمين كرئي�ض للبالد.

III. الجهات الفاعلة
مرحلة التحول اإلى نظام حاكم ديمقراطي ليبرالي بقيادة اإدارة �سارني: 1985-1989. لعبت 

النقابة العمالية دورًا محوريًا في اإنهاء الحكم الع�سكري.

IV. عملية اإلصالح الدستوري
�ساغ الكونغر�ض الذي انتخب في نوفمبر/ت�سرين الثاني 1986 د�ستورًا جديدًا دخل حيز التنفيذ 

ال�سلطة  نفوذ  وقل�ض  الت�سريعية  ال�سلطة  �سالحيات  وو�ّسع   1988 الأول  اأكتوبر/ت�سرين  في 

التنفيذية ومنح المزيد من الإيرادات ال�سريبية للوليات والبلديات وو�سع حق الت�سويت لي�سمل 

من هم في ال�ساد�سة ع�سرة من العمر. واألغى المجمع النتخابي الذي اأ�س�سه النظام الع�سكري 

و�سمح للبرازيليين بالت�سويت مبا�سرة لختيار رئي�سهم.

V. تسلسل األحداث

الطور الأول: اإقامة الدكتاتورية الع�سكرية )اإدارتا كا�ستيلو برانكو وكو�ستا اإي �سيلفا(

المرحلة الأولى: مار�ض/اآذار 1964 )النقالب( - اأكتوبر/ت�سرين الأول 1965 )اإلغاء الأحزاب 

ال�سيا�سية 8(
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لرئي�ض  المبا�سر  غير  النتخاب  نظام  )اإر�ساء   1965 الأول  اأكتوبر/ت�سرين  الثانية:  المرحلة 

الجمهورية(

- يناير/كانون الثاني 1967 )د�ستور جديد(

المرحلة الثالثة: مار�ض/اآذار 1967 )تولي كو�ستا اإي �سيلفا من�سب الرئي�ض( - نوفمبر/ت�سرين 

الثاني 1967 )بدء الكفاح الم�سلح 9(

الأول  الطالبية( - دي�سمبر/كانون  1968 )بداية الحتجاجات  الرابعة: مار�ض/اآذار  المرحلة 

1968 )زيادة القمع ال�سيا�سي 10(

الطور الثاني: توطيد الدكتاتورية الع�سكرية )اإدارتا كو�ستا اإي �سيلفا وميديت�سي(

المرحلة الخام�سة: اأغ�سط�ض/اآب 1969 )مر�ض كو�ستا اإي �سيلفا، وتولي مجموعة ع�سكرية حكم 

البالد( - �سبتمبر/اأيلول 1969 )اختيار ميديت�سي رئي�سًا للجمهورية 11(8

 1973 الثاني  يناير/كانون  1969 )د�ستور جديد( -  الأول  اأكتوبر/ت�سرين  ال�ساد�سة:  المرحلة 

)انح�سار الكفاح الم�سلح(

المرحلة ال�سابعة: يونيو/حزيران 1973 )ميديت�سي يعلن خليفته( - يناير/كانون الثاني 1974 

)انتخابات غير مبا�سرة في الكونغر�ض للرئي�ض جيزل(

الطور الثالث: تحول الدكتاتورية الع�سكرية )حكومة جيزل(

المرحلة الثامنة: مار�ض/اآذار 1974 )جيزل يتولى من�سبه( - اأغ�سط�ض/اآب 1974 )الإعالن 

عن �سيا�سة تحول النظام(

في  البرازيلية  الديمقراطية  الحركة  )فوز   1974 الثاني  نوفمبر/ت�سرين  التا�سعة:  المرحلة 

انتخابات مجل�ض ال�سيوخ( - اأبريل/ني�سان 1977 )جيزل يغلق الكونغر�ض الوطني(

الم�سلحة( - يناير/كانون  القوات  1977 )اإقالة قائد  اأكتوبر/ت�سرين الأول  العا�سرة:  المرحلة 

الثاني 1979 )اإلغاء القانون التاأ�سي�سي رقم 5(

الطور الرابع: تف�سخ الدكتاتورية الع�سكرية )حكومة فيغيريدو(

المرحلة الحادية ع�سرة: مار�ض/اآذار 1979 )تولي فيغيريدو من�سبه( - نوفمبر/ت�سرين الثاني 

1979 )اندثار الحزبين ال�سيا�سيين: تحالف التجديد الوطني والحركة الديمقراطية البرازيلية(

1980 )اإ�سراب العمال في �ساو باولو( - اأغ�سط�ض/اآب  المرحلة الثانية ع�سرة: اأبريل/ني�سان 

1981 )ا�ستقالة غولبيري من الحكومة(
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المرحلة الثالثة ع�سرة: نوفمبر/ت�سرين الثاني 1982 )انتخابات مبا�سرة لحكام الوليات، تحول 

اإلى  الرامي  التعديل  )ف�سل   1984 اأبريل/ني�سان   - النواب(  مجل�ض  في  اأغلبية  اإلى  المعار�سة 

اإجراء انتخابات مبا�سرة 12(

المرحلة الرابعة ع�سرة: يناير/كانون الثاني 1985 )فوز المعار�سة في النتخابات الرئا�سية( - 

مار�ض/اآذار 1985 )تولي جوزيه �سارني من�سبه 13(

الطور الخام�ش: التحول اإلى نظام ديمقراطي ليبرالي برعاية الجي�ش )اإدارة �سارني(

المرحلة الخام�سة ع�سرة: اأبريل/ني�سان-مايو/اأيار 1985 )وفاة تانكريدو نيفي�ض، اإجراء تعديل 

خطة  عن  )الإع��الن   1986 فبر�ير/�سباط   - �لمبا�سرة(  �لرئا�سية  �النتخابات  يقرر  د�ستوري 

الكروزادو لمحاربة الت�سخم(

الديمقراطية  الحركة  حزب  )فوز   1986 الثاني  نوفمبر/ت�سرين  ع�سرة:  ال�ساد�سة  المرحلة 

البرازيلية في النتخابات العامة( - اأكتوبر/ت�سرين الأول 1988 )اإعالن الد�ستور الجديد(

الرئا�سية  لالنتخابات  الحمالت  انطالق  )بداية   1989 مار�ض/اآذار  ع�سرة:  ال�سابعة  المرحلة 

المقبلة( - دي�سمبر/كانون الأول 1989 )انتخاب كولور دي ميلو رئي�سًا للبالد(

الطور ال�ساد�ش: توطيد النظام الديمقراطي الليبرالي )اإدارات كولور واإيتامار فرانكو 

وفرناندو هنريك كاردو�سو(

1990 )تولي فرناندو كولور دي ميلو الرئا�سة، والإعالن  المرحلة الثامنة ع�سرة: مار�ض/اآذار 

عن الخطة القت�سادية »خطة كولور الأولى«( - يناير/كانون الثاني 1991 )الإعالن عن خطة 

كولور الثانية(

المرحلة التا�سعة ع�سرة: دي�سمبر/كانون الأول 1992 )توجيه اتهام ر�سمي للرئي�ض كولور. تولي 

عن  )الإع��الن   1994 يوليو/تموز   - الجمهورية(  رئا�سة  من�سب  فرانكو  اإيتامار  الرئي�ض  نائب 

الخطة القت�سادية، الخطة الواقعية(

المرحلة الع�سرون: يناير/كانون الثاني 1995 )تولي فرناندو هنريك كاردو�سو من�سب الرئا�سة( 

وروؤ�ساء  الجمهورية  رئي�ض  انتخاب  اإعادة  يقر  تعديل  على  )الموافقة   1997 يونيو/حزيران   -

حكومات الوليات والبلديات لمدة ثانية(

1999 )بدء فرناندو هنريك كاردو�سو فترته  المرحلة الحادية والع�سرون: يناير/كانون الثاني 

الرئا�سية الثانية( - اأكتوبر/ت�سرين الأول-نوفمبر/ت�سرين الثاني 2000 )فوز اأحزاب المعار�سة 

في النتخابات البلدية في عموم البلد(

المرحلة الثانية والع�سرون: يوليو/تموز 2002 )بدء الحمالت لالنتخابات الرئا�سية( - يناير/

كانون الثاني 2003 )تولي لوي�ض اإينا�سيو لول دا �سيلفا من�سبه كرئي�ض للبالد(
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مسار تشيلي نحو الديمقراطية: تحول باالتفاق

I. مدة التحّول
حدثت الموجة الأولى من الحتجاجات في 1983، وفي 1988 رف�ض جمهور الناخبين محاولة 

)انتخاب   1989 في  اأجريت  التي  النتخابات  اإل��ى  اأف�سى  مما  ال�سلطة  في  البقاء  بينو�سيه 

الديمقراطي الم�سيحي باتري�سيو اآيلوين( في ظل القواعد النتخابية المقررة في د�ستور 1980.

II. السياق
ال�سيا�سي، ثقافة ديمقراطية و�سيا�سية عميقة الجذور  كان مجتمع �سيلي يمتلك، على ال�سعيد 

ومطيعة للقانون. حيث اأنهى انقالب قام به بينو�سيه تراث �سيلي العريق من الحكم الد�ستوري. 

ومن ثم فقد ا�ستاء المجتمع من خ�سوعه للحكم الع�سكري لفترة تزيد عن عقد. ومن الناحية 

القت�سادية، وعلى الرغم من ال�سيا�سات القت�سادية الكلية لحكومة بينو�سيه التي و�سعت �سيلي 

اأ�سا�ض مالي �سليم، لم يراع التحول القت�سادي كثيرًا من العائالت الفقيرة والمتو�سطة.  على 

وفي 1982 اأف�سى انهيار اقت�سادي في البلد اإلى احتجاجات اجتماعية �سخمة و�سغط زعماء 

من  يتمكنوا  لم  لكن   ،1983 في  فوري  تحول  ب�ساأن  للتفاو�ض  الم�سلحة  القوات  على  المعار�سة 

الح�سول اإل على تنازلت �سيا�سية محدودة. وبعد ذلك ب�سنتين وقعت 11 مجموعة من �سمنها 

حيث  انهار  الوفاق  لكن  الكاملة،  الديمقراطية  اإلى  للعودة  الوطني  الوفاق  ب��ارزون  محافظون 

اأ�سلوب  1988 رف�سهم  المعار�سة حتى عام  �ساند معظم المحافظين بينو�سيه. ووا�سل زعماء 

ال�ستفتاء وطالبوا بانتخابات حرة وعلنية. وفي النهاية رفعت حالة الطوارئ في اأغ�سط�ض/اآب 

1988، وفي اأكتوبر/ت�سرين الأول اأجرى ال�سيليون ا�ستفتاًء على تمديد فترة بينو�سيه اإلى 1997 

تحت  المعار�سة  ظلت  وقد  بالرف�ض.  الناخبين  جمهور  من  المائة  في   55 ف�سوت  عدمه،  من 

ال�سيطرة الع�سكرية لفترة 17 �سهرًا اأخرى وكانت هناك مطالبات قوية باإ�سالحات د�ستورية قبل 

انتخاب حكومة جديدة.

III. الجهات الفاعلة
المعار�سة،  ففي   .1988 ا�ستفتاء  اأج��ل  من  عري�سين  ائتالفين  ال�سيا�سية  الأح��زاب  »�سكلت 

اأحزاب الي�سار والو�سط  �سّكل الحزب الديمقراطي الم�سيحي والحزب ال�ستراكي والعديد من 

ال�سغيرة الأخرى ائتالف الأحزاب من اأجل ل، الذي تحول في 1989 اإلى ائتالف الأحزاب من 

اأجل الديمقراطية. وهزم ائتالف الأحزاب الجنرال بينو�سيه في ا�ستفتاء 1988 وفاز بانتخابات 

الجنرال  �ساندت  التي  الأح��زاب  و�سكلت   .1988 منذ  الوطنية  النتخابات  بجميع  وفاز   1989

بينو�سيه في ا�ستفتاء 1988 تحالفًا با�سم اتحاد من اأجل �سيلي )التحاد(«.

IV. عملية اإلصالح الدستوري
�سغطت المعار�سة من اأجل الإ�سالح الد�ستوري ك�سرورة قبل النتخابات. وكانت المفاو�سات 

الد�ستورية دقيقة و�ساقة. وو�سلت التعديالت الد�ستورية اإلى طريق م�سدود حيث اختلف بع�ض 
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اأع�ساء المجموعة الع�سكرية الحاكمة ممن كانوا يوؤمنون بالحاجة اإلى التفاو�ض مع المعار�سة 

ومع المعتدلين في الحكومة مع المت�سددين في النظام القديم. ثم انتهى هذا الجمود واقترحت 

درا�سة م�ستركة اأجراها حزب التجديد ومحامون مناوئون للنظام �سل�سلة من الإ�سالحات ودخلوا 

جبر بينو�سيه على 
ُ
في مفاو�سات. فتم التفاق على حل و�سط بعد تدخل اأعلى م�سوؤول ع�سكري، واأ

ا�ستفتاء  في  ب�سهولة  الناخبون  اأقرها  التي  النهائية  الإ�سالحات  حزمة  وعالجت  موقفه.  اإلنة 

على  المفرو�ض  الحظر  فُخفف  المعار�سة.  �سواغل  اأهم  من  كثيرًا  يوليو/تموز   30 في  اأج��ري 

ال�سيا�سي، وزيد حجم  العنف  ا�ستعملت  التي  للمجموعات  المارك�سية لي�سبح تحريمًا  الأحزاب 

لتعوي�ض تعيين بع�ض الأع�ساء، وُقّل�ست �سالحية مجل�ض الأمن الوطني ليكون  ال�سيوخ  مجل�ض 

و�سعه ا�ست�ساريًا فقط، وُعززت بع�ض الأحكام التي تحمي حقوق الإن�سان. اأما التغيير الأعظم 

داللة فهو �لذي �سهل تعديل �لد�ستور حيث ��سترط ن�سابًا ت�سريعيًا لمرة و�حدة مقد�ره �لثلثان 

ومن ثم زاد فر�سة المعار�سة لإجراء تعديالت اإ�سافية على ميثاق بينو�سيه لو فازت باأغلبية في 

الكونغر�ض.

V. إدارة االنتخابات
اأحزاب  خالله  عملت  والنتخابات  ال�ستفتاء  بين  �سهرًا   14 مقداره  زمني  فا�سل  هناك  كان 

في  مقعدًا  و158  الرئي�ض  من�سب  ل�سغل  المر�سحين  واختيار  الموؤ�س�سات  بناء  على  المعار�سة 

الكونغر�ض واإعداد الناخبين لأول �سباق ديمقراطي في �سيلي منذ 1973. وقد اأقرت �سيلي نظامًا 

انتخابيًا جديدًا بعد ا�ستفتاء 1988. ُيعرف بالنظام الثنائي وهو نظام للتمثيل الن�سبي بالقائمة 

المفتوحة بحيث يكون لكل دائرة انتخابية نائبان.

IV. العدالة االنتقالية
كان اإن�ساء اللجنة الوطنية للحقيقة والم�سالحة واحدًا من اأولى القرارات المهمة التي اتخذها 

»تو�سيح  مهمتها  اأع�ساء   8 ت�سم  لجنة  المحامين  اأحد  تراأ�ض  حيث  حديثًا.  المنتخب  الرئي�ض 

الحقيقة الكاملة ب�ساأن النتهاكات الخطيرة لحقوق الإن�سان« اإّبان الحكم الع�سكري. وقد جمعت 

اللجنة اأكثر من 3400 ق�سية انتهاك لحقوق الإن�سان للتحقيق فيها واأ�سدرت وثيقة من 2,000 

في  ال�سمت  التزم  الذي  الجي�ض،  وا�ستجاب  ريتيغ.  تقرير  با�سم  تعرف  اأج��زاء   3 على  �سفحة 

البداية، بتقريره الخا�ض الموؤلف من 4 اأجزاء. وفي 1992 وا�سلت الهيئة الوطنية للم�سالحة 

بين  �سخ�سًا   3197 اختفاء  اأو  وفاة  اإلى   1996 في  وخل�ست  ريتيغ.  لجنة  اأعمال  والتعوي�سات 

ّنف 1102 �سخ�ض  �سبتمبر/اأيلول 1973 ومار�ض/اآذار 1990 على اأيدي عمالء الدولة. وقد �سُ

من هذا العدد ك�>حالت اختفاء< و2,095 �سخ�سًا ك�>وفيات<.
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إندونيسيا في 1998 - التحول من خالل اإلصالح

I. مدة التحّول
من بداية الأزمة المالية في �سرق اآ�سيا في 1997 ثم ا�ستقالة �سوهارتو في 1998 )بعد 3 عقود 

ق�ساها في ال�سلطة( اإلى اأول انتخابات ديمقراطية في 1999.

II. السياق
لالأحداث  الخلفية  بمثابة   1998-1997 في  اآ�سيا  ب�سرق  ع�سفت  التي  المالية  الأزم��ة  كانت 

في  ظل  الذي  �سوهارتو  )المتقاعد(  مار�سال  الفيلد  اإزاحة  في  اأوجها  بلغت  التي  الدراماتيكية 

كانت  بالأزمة،  المنطقة  بلدان  جميع  تاأثر  من  الرغم  وعلى  �سنة.   32 للبالد  كرئي�ض  من�سبه 

 30 مدى  على  المتو�سط  في  المائة  في   7 بمعدل  نمو  تحقيق  فبعد  ت�سررًا.  الأ�سد  اإندوني�سيا 

في   10 اأقل من  الت�سخم من  وارتفع  المائة  في   15 بن�سبة   1998 في  القت�ساد  انكم�ض  عامًا، 

المائة اإلى 70 في المائة وانهارت العملة وانهارت قيمة الأ�سهم الإندوني�سية بالدولر الأمريكي 

اأقل من عام واحد. وفيما كان يرقب المواطنون بمزيد من  90 في المائة وكل هذا في  بن�سبة 

الخوف فيما كانت مدخراتهم وا�ستثماراتهم ووظائفهم تتال�سى، ركزوا اهتمامهم على الأ�سباب 

المتف�سي  الف�ساد  وهي:  الأ�سباب  تبينوا  ما  و�سرعان  �سيئ.  ب�سكل  تتاأثر  اإندوني�سيا  جعلت  التي 

واأبرزها عدم  الديمقراطية  الم�ساءلة  موؤ�س�سات  في  الق�سور  اإلى جانب  والمح�سوبية  والتواطوؤ 

حرية ال�سحافة وتزوير النتخابات و�سال�سة انقياد ال�سلطة الت�سريعية وف�ساد النظام الق�سائي 

�سة غير الخا�سعة للم�ساءلة والغياب  والمركزية المفرطة لأنظمة الحكم والبيروقراطية الم�سيَّ

�لمجتمع  دور  ومحدودية  �لفعلية  �ل�سيا�سة  في  �لع�سكري  و�النخر�ط  �ل�سيا�سي  للتناف�س  �لفعلي 

في  الثقة  المذكورة  ال�سعف  مواطن  واحد من  كل  قو�ض  وقد  النقابية.  الحرية  وغياب  المدني 

المجال العام مما ترك البلد معر�سًا ب�سكل كبير لهروب الثقة )وراأ�ض المال(. و�سميت اأجندة 

التغيير الوا�سعة لتدارك هذه الم�سكالت الإ�سالح.

عيد انتخاب الرئي�ض 
ُ
كان النظام عاجزًا عن ال�ستجابة لالأزمة القت�سادية. ففي منت�سف الأزمة اأ

بالتزكية لفترة 5 �سنوات اأخرى. واأظهر مجل�ض الوزراء الذي ُعّين بعد ذلك م�ستويات انتحارية 

من المح�سوبية والمحاباة. عند هذه المرحلة تمردت ال�سحافة فوفرت تغطية كاملة واإيجابية 

لجميع �سور الحتجاجات العامة. وات�سعت رقعة الحتجاجات العامة و�سارت اأ�سعب على قوات 

الأمن �سغيرة الحجم في احتوائها. كان الطالب يقودون المظاهرات بم�ساندة ن�سطة في بع�ض 

الحالت من قادتهم الأكاديميين و�سرعان ما ان�سمت اإليهم فئات المجتمع الأخرى. كما ن�سطت 

اأي�سًا المنظمات الإ�سالمية الجماهيرية التي �سار قادتها يلعبون اأدوارًا رائدة كموؤيدين للتحول 

الديمقراطي. وقد تردد الجي�ض في ا�ستعمال العنف �سد كتلة من المواطنين تزداد اإ�سرارًا على 

الرغم من وجود مجموعات من�سقة داخل القوات الم�سلحة كانت اأكثر ا�ستعدادًا لتجربة الطرق 

القديمة. وفي غ�سون �سهرين من تعيين �سوهارتو مجل�ض وزرائه، بداأت معظم الف�سائل ينف�سون 

عنه، حتى اأن�ساره القدامى بمن فيهم الجي�ض. وفي النهاية لم يجد اأمامه خيارًا اإل ال�ستقالة.
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في هذه المرحلة بداأ يتجلى كثير من المالمح الأ�سا�سية للتحول الإندوني�سي. ففي حين طالب 

بالعملية  اللتزام  والقادة  الأخرى  المجموعات  معظم  اآثر  بثورة،  الراديكاليين  الطالب  بع�ض 

ال�سماح لنائب الرئي�ض الد�ستوري بتولي الرئا�سة والبقاء فيها  الد�ستورية. وهو ما ا�ستمل على 

مع  يتجاوب  الجديد  الرئي�ض  بداأ  لذلك  وا�ستجابة  ينبغي.  كما  منظمة  انتخابات  تجرى  ريثما 

الجبهة  وعلى  البلد.  في  ال�سيا�سية  للقوانين  المهمة  التغييرات  بع�ض  باقتراح  الإ�سالح  اأجندة 

القت�سادية ظل البلد ملتزمًا بالوفاء بالتزاماته الدولية على الرغم من ظروفه القت�سادية غير 

�لعادية. كان �نخر�ط �لبلد في �القت�ساد �لعالمي بب�ساطة �سديدً� على نحو يتعذر معه �ن�سحابه 

لم�ساندة  معونات  �سمنها  من  كبيرة  معونات  بعرو�ض  المانحة  الأط��راف  ا�ستجابت  وقد  منه. 

اإ�سالحات الحكم الديمقراطية.

III. اإلصالح الدستوري
ا�ستخدمت اأجندة الإ�سالح الت�سريعي الترتيبات القائمة والتي ت�سمنت قيام البرلمان نف�سه الذي 

انتخابات  �ستحكم  التي  القوانين  �ُسّنت  الحكومية.  الم�سودات  بمناق�سة  �سوهارتو  انتخاب  اأعاد 

اأكثر من  منذ  ديمقراطية  انتخابات  اأول  اأ�سهر فقط، وجرت  ب�8  �سوهارتو  ا�ستقالة  بعد   1999

اإلى الإدارة النتخابية بغر�ض  اأ�سهر. وكانت معظم الإ�سالحات موجهة  ب�4  40 �سنة بعد ذلك 

�سمان انتخابات حرة ونزيهة. ولم يتم اإ�سالح اأ�سا�سيات النظام النتخابي اإل اأثناء التح�سيرات 

لنتخابات 2004.

IV. انبثاق أعمال وعناصر جديدة أثناء التحول
جرت تغّيرات كثيرة قبل تغيير القوانين ر�سميًا. اإذ حدثت طفرة في المطبوعات الجديدة دون 

بذل الحكومة اأية محاولة لل�سيطرة عليها. وكان يجري اأي�سًا تاأ�سي�ض اأحزاب جديدة بمعدل بلغ 

حزبًا كل يومين في اإحدى المراحل. ومن جديد لم تكن هناك اأية محاولة حكومية للتدخل اأو 

تطبيق قوانين �سرعان ما �سيتم ا�ستبدالها. وبحلول وقت النتخابات، كان قد تاأ�س�ض العديد من 

اأنواع الأحزاب المختلطة وكان من  الأحزاب الإ�سالمية والم�سيحية والعمالية والن�سائية وكافة 

البلد  �سهد  كما   .1999 انتخابات  في  للتناف�ض  التنظيمية  للمتطلبات  م�ستوفيًا  حزبًا   48 بينها 

نموًا �سريعًا في منظمات وحركات المجتمع المدني الجديدة. وتاأ�س�ست منظمات مهنية جديدة 

متنوعة.

V. اإلصالح الدستوري
بداأ اإ�سالح الد�ستور بعد انتخابات 1999. ومرة اأخرى كانت العمليات التي انتهجت هي العمليات 

التي يت�سمنها الد�ستور القائم، حيث اعتمد مجل�ض ال�سورى ال�سعبي نهجًا تدريجيًا فقام بتنقيح 

قرت تعديالت 
ُ
الد�ستور من خالل تعديالت بطيئة متدرجة. وعلى مدى ال�سنوات الثالث التالية اأ

جديدة اأر�ست ف�ساًل وا�سحًا بين ال�سلطات التنفيذية والت�سريعية والق�سائية و�سبل حماية اأف�سل 

لحقوق الإن�سان. لأن المرحلة النتقالية ال�سعيدة وفرت بيئة �سجعت مناق�سات د�ستورية منفتحة 

المناق�سات، وذلك على  الجماهيرية في هذه  بالم�ساركة  ال�سعبي و�سمحت  ال�سورى  في مجل�ض 

الرغم من الق�سور في نظام مجل�ض ال�سورى ال�سعبي الخا�ض باإ�سراك الجماهير.
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VI. العدالة االنتقالية
بل  �سوهارتو.  الرئي�ض  با�ستقالة  المواطنين  فئات  مختلف  نظمتها  التي  المظاهرات  تتوقف  لم 

اأما  �سهرًا.   18 بنحو  �سوهارتو  ا�ستقالة  بعد  اأي   ،1999 نهاية  حتى  متكررة  كاأحداث  ا�ستمرت 

اتخاذ اإجراءات �سد الف�ساد فكان اأبطاأ، اإذ لم يواجه الرئي�ض ال�سابق المحكمة اإل لفترة وجيزة 

بعد ا�ستقالته بعامين ولم ي�سجن مطلقًا. وعندما رف�ست ق�سيته )لأن تقدم �سّنه واعتالل �سحته 

ل ي�سمحان بمقا�ساته(، اأم�سى بقية حياته في عزلة هادئة في بيته العائلي في و�سط جاكرتا. 

وهناك ق�سايا ف�ساد اأخرى لوحقت ق�سائيًا، لكن هذه المالحقة لم ت�سبح ممنهجة اإل بعد 5 

خا�ض  ق�سائي  ونظام  الف�ساد  لمكافحة  جديدًة  لجنًة  وتفعيله  »الإ�سالح«  تاأ�سي�ض  من  �سنوات 

لمكافحة الف�ساد.

تحول المكسيك إلى الديمقراطية

I. مدة التحّول
من  الفترة  اأولى« خالل  »ثورة  قيام  الرغم من  وعلى  تدريجية،  تحول  عملية  المك�سيك  �سهدت 

1910 اإلى 1917 تلتها فترة من عدم ال�ستقرار ال�سيا�سي، فقد ت�سبث الحزب الثوري الوطني 

الذي ت�سكل في 1929 بال�سلطة على مدى 7 عقود )واإن كان ا�سمه تغير على مر ال�سنين(. وكانت 

المك�سيكي  الرئي�ض  فيها  يركز  �سلطوية »رخوة«  دولة  تعتبر  زالت  ما  الثورة  بعد  فيما  المك�سيك 

ال�سلطة على الم�ستوى التنفيذي والت�سريعي والق�سائي.

ومن ثم فقد بداأ التحول من دولة ما بعد الثورة ال�سلطوية في ال�سبعينيات باإ�سالحات انتخابية 

وت�سريعية وانتهى بتداول الأحزاب على الرئا�سة مما اأنهى 7 عقود من حكم الحزب الواحد مع 

انتخاب في�سنت فوك�ض في يوليو/تموز 2000.

II. السياق
انتخابات  اإج��راء  من  الرغم  وعلى  الديمقراطية،  اإل��ى  طويلة  تحول  عملية  المك�سيك  �سهدت 

الثوري  الحزب  وهو  واحد  حزب  الدولة  على  يهيمن  كان   ،1920 منذ  بانتظام  ونيابية  رئا�سية 

�سنوات  معظم  خالل  الموؤ�س�سي(،  الثوري  الحزب  اإل��ى   1945 في  ا�سمه  غير  )ال��ذي  الوطني 

القرن الع�سرين. »�سعى زعماء النظام ال�سيا�سي المك�سيكي الحاكم في اأواخر ال�سبعينيات اإلى 

التغير ومتزايد  ال�سيا�سي مع المجتمع �سريع  النظام  لتكييف  ال�سيا�سية  للم�ساركة  فتح مجالت 

1977 )وفي  في  التي جرت  النتخابية  الإ�سالحات  �سل�سلة من  على  ترتبت  وقد  ال�سطراب«. 

للنظام  تدريجيًا  انفتاحًا  ونزاهة مما فر�ض  اأكثر حرية  المنا�سبة لنتخابات  الظروف   )1986

وحكام  بالوليات  الكونغر�ض  ومجال�ض  البلديات  روؤ�ساء  »�سار  الت�سعينيات  وبحلول  ال�سيا�سي. 

 1997 وفي  واأخيرًا  الديمقراطي«.  للتحول  موؤ�س�سية  ُمحركة  قوى  ال�سيوخ  ومجل�ض  الوليات 

خ�سر الحزب الثوري الموؤ�س�سي الأغلبية لأول مرة في مجل�ض النواب. وهكذا يتبين اأن التحول 

المك�سيكي امتد خالل الفترة من 1977 اإلى 2000.
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حدث التحول في المك�سيك على خلفية اأزمتين اقت�سادية و�سيا�سية عميقتين. فقد كان هناك 

 اأججه ا�ستخدام الحكومة العنف 
ٍ
نمط �سديد النحراف من النمو القت�سادي وتوتر �سيا�سي متنام

في قمع حركة طالبية �سنة 1968. وعلى الرغم من تحقيق معدل نمو �سنوي غير م�سبوق يبلغ 8 

في المائة نتيجة »اكت�ساف احتياطيات نفطية وفيرة واإمكانية الح�سول على قرو�ض اأجنبية« من 

1979 اإلى 1982، ف�سرعان ما تدهور الو�سع دراماتيكيًا. حيث ع�سفت اأ�سواأ اأزمة اقت�سادية في 

تاريخ المك�سيك المعا�سر بالبالد في 1982، فانخف�ست اأ�سعار النفط وارتفعت اأ�سعار الفائدة 

العالمية وبلغت ن�سبة الت�سخم 99 في المائة وبولغ في تقدير قيمة البيزو وتخلفت الحكومة عن 

�سداد ديونها. واقترنت الأو�ساع القت�سادية المتردية باأ�سواأ كارثة طبيعية في تاريخ المك�سيك 

الحديث في 1985 عندما �سرب زلزالن كبيران البلد مخلفين ما بين 5 اآلف و10 اآلف قتيل 

و300 األف م�سرد. كانت الثقة الجماهيرية في الحكومة قد تاأثرت بالفعل على مر ال�سنين بعد 

ا�ستخدام العنف في قمع الحركة الطالبية، لكنها تدهورت اأكثر مع عجز الحكومة عن ال�ستجابة 

للكارثتين القت�سادية والطبيعية مما خلق مناخًا �سيا�سيًا متوترًا.

III. الجهات الفاعلة
المقاعد في  باأقلية  واحتفظ  ال�سلطة  الحاكم  الموؤ�س�سي  الثوري  الحزب  التحول خ�سر  فترة  في 

على  الي�ساري  الديمقراطية  الثورة  حزب  و�سيطر  الكونغر�ض(.  مجل�سي  )اأحد  النواب  مجل�ض 

حكومة مدينة المك�سيك. وفاز مر�سح حزب العمل الوطني اليميني بال�سباق الرئا�سي التاريخي.

IV. عملية اإلصالح الدستوري/إصالح النظام االنتخابي
 1977 الد�ستوري في  الإ�سالح النتخابي  الثورة. وجرى  1917 عقب  اأ�سدرت الحكومة د�ستور 

وا�ستمل على ثالثة ن�سو�ض د�ستورية فتحت مجالت جديدة للتناف�ض ال�سيا�سي. اأقر الكونغر�ض 

تحول  ب�«ا�ستهالل  الخا�ض  الفيدرالي  النتخابية  والعمليات  ال�سيا�سية  المنظمات  قانون  اأي�سًا 

على  ذلك  اإل��ى  بالإ�سافة  الإ�سالح  ا�ستمل  كما  رجعي(«.  )باأثر  الديمقراطية  اإل��ى  المك�سيك 

3 اأو�ساع متاأ�سلة في الد�ستور اأتاحت الظروف لنتخابات حرة ونزيهة.

التحول الديمقراطي في جنوب أفريقيا

I. السياق
اأ�سفر �سمود الكفاح وت�ساعد وتيرته �سد الف�سل العن�سري، كل على الم�ستويين الوطني والدولي، 

الثمانينيات.  في  التفاو�ض  طريق  عن  ت�سوية  عملية  عن  القت�سادية،  العقوبات  ذلك  في  بما 

بالإ�سافة اإلى ما تعر�ض له النظام الحاكم من عزل، كانت عالمات النهيار بداأت تظهر على 

�قت�ساد جنوب �أفريقيا وكان �ل�سغط �لدولي في ت�ساعد. كان �النخر�ط بين �لطرفين )حركة 

مناه�سة الف�سل العن�سري بقيادة الموؤتمر الوطني الأفريقي ونظام الف�سل العن�سري( يت�سم 

الجانب  وعلى  �سيا�سي.  حل  ب�ساأن  المبا�سر  الحوار  من  قليل  مع  والقمع  بالعنف  كبير  حد  اإلى 

الموؤتمر الوطني الأفريقي قد �سرع في كفاح م�سلح لإنهاء الف�سل العن�سري لكنه  الآخر، كان 

اأبدى ا�ستعداده للتفاو�ض ب�ساأن تحول �سلمي.
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II. تسلسل األحداث
�أفر�د في كل من  بد�أت منظمات عديدة، وخ�سو�سًا منظمات �لمجتمع �لمدني، �النخر�ط مع 

التفاو�ض  طريق  عن  محتملة  ت�سوية  اإلى  للتو�سل  الوطني  والحزب  الأفريقي  الوطني  الموؤتمر 

والثقة  التوا�سل  ج�سور  تح�سن  عن  اأي�سًا  المبادرات  هذه  اأ�سفرت  وقد  اأفريقيا.  جنوب  ب�ساأن 

ال�سخ�سيات على كال  كبار  التي جرت مع  المفاو�سات  واأ�سفرت هذه  الرئي�سية.  الأحزاب  بين 

الجانبين عن اجتماعات بين الطرفين لبحث احتمالت التو�سل اإلى ت�سوية عن طريق التفاو�ض. 

وفي 1988 انتخب فريدريك دبليو. دي كليرك زعيمًا للحزب الوطني ورئي�سًا للدولة وكان ملتزمًا 

باإحداث تغييرات �سيا�سية. وتزامن تعيينه بعد ذلك بعام في 1999 مع قرار الحركة الديمقراطية 

وكانت  التفاو�ض.  طريق  عن  ت�سوية  اإلى  التو�سل  اأجل  من  الدولة  اإ�سراك  ب�ساأن  الجماهيرية 

الحركة الديمقراطية الجماهيرية عبارة عن ائتالف من منظمات مناه�سة للف�سل العن�سري. 

وفي 1990 اأعلن فريدريك دبليو. دي كليرك عن رفع الحظر المفرو�ض على الأحزاب ال�سيا�سية 

واإطالق �سراح زعمائها، بما في ذلك قيادة الموؤتمر الوطني الأفريقي في كل من جزيرة روبن 

وفي المنفى حتى يت�سنى بدء المفاو�سات.

III. تشكيل األجهزة االنتقالية
كانت الجهتان الفاعلتان الرئي�سيتان في عملية التفاو�ض هما الموؤتمر الوطني الأفريقي والحزب 

التفاو�ض  عملية  في  تمثيلها  يتعين  كثيرة  اأخرى  �سيا�سية  ت�سكيالت  هناك  كانت  لكن  الوطني، 

لتكون العملية ذات م�سداقية و�ساملة للكافة وعاك�سة للديموغرافيا ال�سيا�سية في جنوب اأفريقيا.

ومنها  التفاو�ض  لعملية  الإر�سادية  المبادئ  على  بالتفاق  الأحزاب  متعددة  المفاو�سات  بداأت 

اإقامة  على  العمل  موؤتمر  و�سارك  المت�سور.  الديمقراطي  للد�ستور  الأ�سا�سية  المكونات  بع�ض 

جنوب اأفريقيا ديمقراطية الذي يتاألف من اأكثر من 19 حزبًا و400 مفاو�ض في هذه العملية التي 

ا�ستملت على المجتمع المدني وقطاع الأعمال. كما وقعت الأحزاب والت�سكيالت الم�ساركة على 

التفاو�ض.  اأثناء عملية  ال�سيا�سي وخ�سو�سًا  العنف  باإنهاء  منها  التزامًا  الوطني  ال�سالم  اتفاق 

كما تم تاأ�سي�ض مكاتب تابعة لتفاق ال�سالم الوطني في مختلف الأقاليم لالإ�سراف على العملية 

والتعامل مع اأي عنف �سيا�سي محتمل. وقد وقعت عدة حوادث عنف كبيرة )منها اغتيال كري�ض 

هاني( هددت عملية التفاو�ض ودفعت البلد اإلى �سفير كارثة، لكن القيادة دعت اإلى الهدوء. ثم 

�ُسكلت حكومة انتقالية مهمتها الرئي�سية و�سع د�ستور انتقالي.

IV. االنتخابات والدستور الجديد
فتم  النتقالي.  الد�ستور  اإطار  في  عن�سرية  وغير  ديمقراطية  انتخابات  اأول  جرت   1994 في 

قر بعد ذلك بعامين في 
ُ
اأ تن�سيب برلمان جديد مهمته الرئي�سية و�سع الد�ستور الجديد الذي 

.1996
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V. العدالة االنتقالية
اأن�سئت لجنة الحقيقة والم�سالحة لتي�سير الم�ساءلة على انتهاكات حقوق الإن�سان والم�سالحة 

اأخذ  مع  الم�سالحة  على  مهمتها  تركزت  وقد  الجديد.  الديمقراطي  النظام  لتعزيز  الوطنية 

الحقيقة  لجنة  رك��زت  العتبار.  بعين  وظلم  انق�سامات  من  �سابقًا  اأفريقيا  جنوب  �سهدته  ما 

والم�سالحة على انتهاكات حقوق الإن�سان والتعوي�ض واإعادة التاأهيل والعفو واأثبتت اأهميتها كاآلية 

لإدارة التوترات التاريخية باأ�سلوب ممنهج و�سلمي. كما ُعزي نجاح لجنة الحقيقة والم�سالحة اإلى 

�سفافيتها وقوة وم�سداقية القيادة الأخالقية التي ات�سم بها رئي�ض اللجنة الأ�سقف ديزموند توتو.

VI. السياسات االقتصادية
ما  لمعالجة  اجتماعي-اقت�سادي  كاإطار  والتنمية  التعمير  برنامج  الجديدة  الحكومة  و�سعت 

حدة  تخفيف  كله  ذلك  من  الأهم  لكن  واختاللت،  تفاوتات  من  العن�سري  الف�سل  عنه  اأ�سفر 

الفقر ومعالجة اأوجه الق�سور في تقديم الخدمات. كما ركز برنامج التعمير والتنمية على تدابير 

دفع عجلة القت�ساد مثل احتواء الإنفاق المالي وتخفي�ض ال�سرائب وتقلي�ض الديون الحكومية 

اأثناء المرحلة النتقالية نظرًا  اأو نزاعات عمالية  اأعمال  اأية  وتحرير التجارة. ولم ي�سهد البلد 

ل�ستمال معظم مطالب نقابات العمال في الإطار المنبثق عن هذه العملية والخا�ض بالتعوي�سات، 

وخ�سو�سًا مكّون العدالة القت�سادية.


