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ب�شكل ك��ام��ل على ال�سيا�سة يف ال�ب�لاد ،والهند �أب�ع��د ما
ت �ك��ون ع��ن ال�ت�ج��ان����س ال �ع��رق��ي ،و��س�ت�ح�ت��ل ع�ل��ى الأرج ��ح
مرتبة متدنية �إذا ما طبقنا ً
بع�ضا من معايري «الثقافة
امل��دن�ي��ة» .ولكنها رك ��زت ع�بر ال�سنني ع�ل��ى ت�ق��وي��ة بنية
نظامها ال�سيا�سي القائم على فيدرالية غري مرهونة
مبعايري حم��ددة ،مع دوائ��ر �سلطة وحكم ذات��ي متحدة
املركز على م�ستوى االحت��اد والوالية واملنطقة املحلية،
وعلى روح القومية التي تعترب ح�سا�سة بالن�سبة للتعددية
ع�ل��ى م���س�ت��وى ال �ث �ق��اف��ات والإث �ن �ي ��ات وال �ه ��وي ��ات ،وع�ل��ى
التوفيق بني �ضرورات التدخل ال�سيا�سية واالقت�صادية
والتنظيمية ،وعلى �أ�سا�س قانوين يتم مبوجبه تقا�سم
ال�سلطة وت��وزي��ع ال�سلع واخل��دم��ات ،والهنود يطالبون
ب��ا��س�ت�م��رار ب ��إ� �ص�لاح ن�ظ��ام ال ي�ستطيع -دائ � ًم ��ا ويف كل
م�ك��ان� -إر� �ض��اء اجلميع حتى يف �أف���ض��ل ال�ب�لاد تطبيقًا
للدميقراطية .ومل يكن �أح��د يتوقع �أن حكم م��ا يزيد
على املليار ن�سمة مهمة تخلو من ال�صعوبة؛ وهنا ُت�ص َّنف
الهند وال�صني يف فئة خا�صة من حيث �صعوبة الإدارة
ال�سيا�سية لأنظمة حكم �ضخمة.
ويف جنوب �إفريقيا (1990م)َّ ،
مت إ�ل�غ��اء حالة الطوارئ
و�إطالق �سراح ال�سجناء ،ومن بينهم زعيم حزب امل�ؤمتر
الوطنى الإف��ري�ق��ى «نيل�سون م��ان��دي�لا» ،و َّ
مت التفاو�ض
م��ع امل�ع��ار��ض��ة ،وف ��ى ال �ع��ام 1991م ،واف ��ق ال�برمل��ان على
�إل�غ��اء الإط ��ار القانونى ال��ذى ي��ؤي��د الف�صل العن�صرى
فى الوقت الذى ا�ستمرت فيه املفاو�ضات ب�ش�أن الد�ستور
امل ��ؤق��ت ال ��ذي ف�ت��ح ال �ب��اب �أم ��ام ع�ه��د ج��دي��د م��ن احلكم
الدميقراطي ،ويف �أبريل 1994م مت �إجراء انتخابات حرة
ون��زي�ه��ة و�أ��ص�ب��ح نيل�سون م��ان��دي�لا رئي�سا ،ومت ت�شكيل
حكومة وحدة وطنية ،وباتت جنوب �إفريقيا دميقراطية
م���س�ت�ق��رة ن���س�ب�ي��ا يف م ��واج �ه ��ة ال �ع ��دي ��د م ��ن امل���ش�ك�لات
االجتماعية واالقت�صادية وحتديات الأمن العام.
ع ��ان ��تْ ت��رك �ي��ا ب �ع��د � �س �ق��وط الإم�ب�راط ��وري ��ة ال�ع�ث�م��ان�ي��ة
يف ال �ع ��ام �� 1923س�ل���س�ل��ة م ��ن ف���ش��ل احل �ك��وم��ات امل��دن�ي��ة
ب�سبب االنقالبات الع�سكرية يف كثري من الأح�ي��ان ،ثم
انتهى حكم احل ��زب ال��واح��د يف ال�ع��ام  ،1945وت�ب��ع ذلك
االنتقال �إىل الدميقراطية التعددية التي بقيت حا�ضرة
بقوة على م��دى ع��دة ع�ق��ود� ،إال �أ َّن�ه��ا تعطلت م��ن ج��راء
االنقالبات الع�سكرية يف �أعوام 1960م ،و1971م ،و1980م
و1997م ،وخلف �أتاتورك يف احلكم «ع�صمت �إينونو» حتى
ال�ع��ام 1950م ،و�سيطر احل�ك��م امل ��دين على ال�ب�لاد حتى
ال �ع��ام 1973م .وم�ن��ذ حت��ري��ر االق�ت���ص��اد ال�ترك��ي خ�لال
الثمانينيات ،متتعت البالد بنمو اقت�صادي قوي ومزيد
من اال�ستقرار ال�سيا�سي.
ثالثا� :إ َّن الدول اخلم�س حقَّقت تطورا باهرا يف تطوير
م�ستويات املعي�شة ملواطنيها ،وجناحها كقوى دميقراطية
ملهمة للمجتمعات الأخ ��رى ،وداف�ع��ة لل�سعي م��ن �أج��ل

التغيري الإيجابي .وي�شري امل�ؤلف �إىل �أ َّن حكومات الدول
اخل�م����س �أدرج � ��ت يف �أج �ن ��دة ع�م�ل�ه��ا ال�ت�ن�م��وي��ة ب��راجم��ا
للنهو�ض ب��الأح��وال ال�صحية ،والتعليمية ،واملجتمعية
مل��واط�ن�ي�ه��ا .فعلى �سبيل امل �ث��ال :اه �ت � َّم ب��رن��ام��ج «بول�سا
فاميليا» يف ال�برازي��ل بتوفري حت��وي�لات نقدية للأ�سر
ذات الدخل املنخف�ض ،مقابل ترك الأطفال يف املدار�س
للتعليم ،وعدم ت�شغيلهم .وو�ضعت الهند عدة ت�شريعات
ت�ق��ر ب�ت�ق��دمي م���س��اع��دات غ��ذائ�ي��ة ل�ل�أ��س��ر ال�ف�ق�يرة ،من
خ�لال برنامج احلبوب املدعمة ،واملخطط �أن ي�ستفيد
منه  %70من ال�سكان.
�إ َّن الدميقراطية وحترير النظم ال�سيا�سية واالقت�صادية
فى هذه الدميقراطيات ال�صاعدة اخلم�س الكربى -على
مدى العقود الثالثة املا�ضية -تقدَّمت جنباً �إىل جنب
مع ارتفاع م�ستوى معي�شة املاليني من مواطنيها؛ فقد
حقَّق االقت�صاد الهندي منوا ب�أربعة �أ�ضعاف ،واالقت�صاد
الإن��دون �ي �� �س��ي ب ��أك�ثر م��ن ث�لاث��ة �أ� �ض �ع��اف ،واالق�ت���ص��اد
اجل �ن ��وب �إف ��ري �ق ��ي ت �� �ض��اع��ف ،وزاد االق �ت �� �ص��اد ال�ترك��ي
ب��أك�ثر م��ن ال�ضعفني ،وذل��ك �إذا م��ا مت��ت مقارنة النمو
االقت�صادي لتلك الدول خالل عام  2002بالعام .2013
�إ َّن ال��دمي�ق��راط�ي��ة يف ت�ل��ك ال� ��دول ت ��و َّل ��دت م��ن جت��اوب
ح �ك��وم��ات ت�ل��ك ال� ��دول م��ع الأ�� �ص ��وات امل�ط��ال�ب��ة بفر�ص
و�أح��وال معي�شية �أف�ضل؛ من خالل تبني جمموعة من
الإ� �ص�لاح��ات االق�ت���ص��ادي��ة ،ودع ��م اال��س�ت�ث�م��ار ال�ت�ج��اري
مبا ُيو ِّفر فر�ص العمل ،وانت�شال املواطنني من الفقر؛
ف�ك��ان��ت النتيجة م�ضاعفة االق�ت���ص��اد مب��ا انعك�س على
م�ستويات املعي�شة.
ويف اخل �ت��ام ،تتم َّثل ال�ف�ك��رة الأ��س��ا��س�ي��ة ل�ه��ذا ال�ك�ت��اب يف
جناح الدول اخلم�س يف �أن تكون منوذجا لبلورة �أنظمة

دميقراطية ليربالية� ،سيا�سيا واقت�صاديا ،يكمن يف �أنه
ب��د�أ م��ن ال��داخ��ل ،و�أه��م منطلقاته توفري �سبل معي�شة
�أف�ضل ملواطنيها ،و�صوال حلكم دميقراطي يدعم التنمية
الب�شرية .ولي�س بغريب �أن يكون لتلك ال��دول اخلم�س
ت�أثري يف عملية �صنع ال�ق��رار بامل�ؤ�س�سات الدولية ،و�أن
حتظى باهتمام وا�سع من قبل �صندوق النقد ال��دويل،
والبنك ال��دويل ،ومنظمة التجارة العاملية ،كما �أ َّن لها
هيمنة كبرية يف الكيانات االقت�صادية التي تنتمي �إليها؛
مثل :جمموعة الع�شرين ،ف�ضال عن �أن بع�ضها م�ساهم
رئي�سي يف ت�أ�سي�س كيانات اقت�صادية جديدة ،كمجموعة
ال�بري�ك����س ،وت�سعى ال ��دول اخلم�س �إىل احل���ص��ول على
مقعد دائم يف جمل�س الأمن؛ لأ َّن لديها ميال وطموحا
يف القيام بدور موازن لدور الواليات املتحدة الأمريكية
املهيمن على النظام ال��دويل ،يف مرحلة ما بعد احلرب
الباردة ،و�سقوط االحتاد ال�سوفييتي ال�سابق.
واعتمدتْ ال��دول الكبرية وال�صغرية يف ال�شرق والغرب
ُنظما �أك�ثر انفتاحا وتعددية وتناف�سية يف احلكم؛ مما
ُيعطي النا�س م��زي��دا م��ن ال�ق��درة على اختيار الكيفية
التي ي ��ودون �أن ُيحكموا بها ،ف�ضال ع��ن من��و العنا�صر
الأ�سا�سية للدميقراطية الليربالية من انتخابات دورية
نزيهة مع االق�تراع ال�سري العام التي تديرها الهيئات
االنتخابية امل�ستقلة ،و�سيادة القانون التي يكفلها ق�ضاء
م�ستقل ،واح �ت�رام ح�ق��وق الإن �� �س��ان ال�ع��امل�ي��ة ،واحل�ق��وق
ال�سيا�سية واملدنية ،ووجود حياة حزبية وجمتمع مدين
ق��وي وم�ستقل ،وال��رق��اب��ة املدنية على اجلي�ش ،وحرية
ال�صحافة.
و َي � َرى امل��ؤ ِّل��ف �أ َّن ُم ��اوالت ال��دول العربية لأنْ ُت�صبح
نظماً دميقراط َّية قائمة على ال�شفافية ،وامل�ساءلة ،عقب
ثورات «الربيع العربي» ،قد حت َّولت عن م�سارها ،و�ساد
الإره��اب واحلروب الأهلية يف �سوريا ،واليمن ،والعراق،
ْ
خطوتي ل�ل�أم��ام،
وليبيا .وي�صفها ب�أنها كمن مي�ضي
ويرتاجع خطوة ،فيبقى مكانه دون �إجن��از حقيقي ،بل
حمققا خ�سائر متزايدة مب��رور الوقت النعدام الر�ؤية
امل��درو� �س��ة ،وغ �ي��اب ن�ظ��م ذات �إرادة حقيقية ورغ �ب��ة يف
التغيري.
------------------------------ الكتاب« :خم�س دميقراطيات �صاعدة وم�صري النظامالليربايل الدويل».
 امل�ؤلف :تيد بيكون. النا�شر :م�ؤ�س�سة بروكينج ،وا�شنطن.دي�.سي،2016 ،باللغة الإجنليزية.
* كاتبة وباحثة م�صر َّية
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«خمس ديمقراطيات صاعدة ومصير النظام
الليبرالي الدولي» ..لتيد بيكون

فينان نبيل *
يعود الكاتب تيد بيكون بعقارب الزمن �إىل الوراء ثالثني عاماُ ،م�ستعر�ضا امل�شهد العاملي يف العام 1984؛ حيث �سيطرتْ ظالل احلرب الباردة بني الواليات املتحدة
واالحتاد ال�سوفييتي ال�سابق على العامل ،و�سادت الديكتاتورية يف كثري من دول العامل النامي .وبعد مرور �أكرث من ثالثني عاما ،يعر�ض لنا م�شهدا عامليا مغايرا.
فقد تفكَّك االحتاد ال�سوفييتي ،وانح�سر خطر احلروب النووية ،ومت تكوين االحتاد الأوروبي ،و�أ�صبحت �إفريقيا تفتخر باحلرية بعد �أن تخل�صت من اال�ستعمار
وبقايا التمييز العن�صري ،وت�سارع النمو االقت�صادي يف العامل ،وظهرت قوى جديدة تبحث عن دور لها يف احلوكمة العاملية ،بعد �أن حققت �إجنازات على امل�ستوى
االقت�صادي وال�سيا�سي .فمع نهاية احلرب الباردة� ،سعتْ عدد من الدول اال�شرتاكية �إىل تبني برامج الإ�صالح ال�سيا�سي ،واالقت�صادي ،واالجتماعي ،بغية ت�أ�سي�س
نظام �سيا�سي يقوم على قيم ومبادئ الدميقراطية مبعناها الغربي ،وبلورة �أنظمة قادرة على �ضمان حد معني من التنمية والأمن ،واحرتام حقوق الإن�سان .وهو �أمر
قد يكون من �ش�أنه تغيري موازين القوى الدولية ،بعد �أن �سيطرت على العامل دول ذات تاريخ دميقراطي (الواليات املتحدة ،ودول االحتاد الأوروبي) لفرتة زمنية
طويلة وال تزال.
وم �ت ��وازن -خم�سة
ف�صل ُ
و ُي�ح� ِّل��ل تيد بيكون -ب�شكل ُم َّ
من� ��اذج ل��دمي �ق��راط �ي��ات � �ص ��اع ��دة ،م ��ن خ �ل�ال جت��ارب �ه��ا
الناجحة وامل�ؤثرة يف حتديد ال�سبل والأ�س�س االقت�صادية
وال�سيا�سية الالزمة لتحقق نظم دميقراطية ،ذات �ش�أن
ت�ن�م��وي حقيقي ي�ق��وي م��ن ال�ن�ظ��ام ال ��دويل ال�ل�ي�برايل،
ويدعم �أمنه ورفاهيته ،وهي :الهند ،والربازيل ،وجنوب
�إفريقيا ،وتركيا ،و�إندوني�سيا.
وت �� �ش�ترك ال �ن �م ��اذج اخل �م �� �س��ة -ال �ت ��ي ت �ن��اول �ه��ا ال�ك��ات��ب
بالتحليل -يف �أ َّن �ه��ا جن�ح��تْ يف ب�ن��اء ن�ظ��ام دمي�ق��راط��ي،
يرتكز على التنمية والأم ��ن ،بعد �أن عانت طويال من
�أنظمة �سلطوية ا�ستبدادية ،مار�ست القهر واال�ستبداد؛
ف�ق��د ع��ان��ت ال�ه�ن��د م��ن اال��س�ت�ع�م��ار ال �ط��وي��ل ،وت��أ��ص�ل��ت
ال�سيا�سات العن�صرية يف جنوب �إفريقيا منذ اال�ستعمار
وحكمت �إندوني�سيا
وح�ت��ى �أول عهدها يف اال��س�ت�ق�لالُ ،
بقب�ضة ح��دي��دي��ة .وه ��ذه ال ��دول ا��س�ت�ط��اع��ت �أن تنتقل
من ع�صور اال�ستبداد �إىل نه�ضة حقيقية ،وحتولت �إىل
كيانات ذات ت�أثري ملمو�س على م�ستوى العامل.
وت�ضاعف يف العقود الثالثة املا�ضية ع��دد ال��دول التي
حققت خ�ط��وات نحو الدميقراطية وح�ق��وق الإن���س��ان؛
فقد ك��ان ع��دد ال��دول الدميقراطية يف العام 69( 1989
دول ��ة)؛ مب��ا ُي� ِّث��ل  %46م��ن دول ال�ع��امل ،ولكن يف العام
� 2014أ�صبح عددها  125دول��ة مبا يعادل  %63من دول
ال �ع��امل ،ويف ال �ع��ام  1989ع��ا���ش  2.28ب�ل�ي��ون �شخ�ص يف
ظل نظم دميقراطية ،و�أ�صبح عددهم الآن  4.18بليون.
وت��ؤ ِّك��د ا�ستطالعات ال ��ر�أي �أن املواطنني على م�ستوى
ال�ع��امل يف�ضلون العي�ش يف النظم الدميقراطية التي
ت�سمح ب��إج��راء انتخابات ح��رة وحتمي احلقوق املدنية،



و�إ� �ش ��راك امل��واط�ن�ين يف حت��دي��د �شكل ال�ن�ظ��ام ال�سيا�سي
و�سيا�ساته؛ مبا يدعم فكرة التعددية ،ومبا يعك�س اعتقاد
معظم ال�شعوب يف فاعلية الدميقراطية كنظام للحكم.
و� �ض ��ع ال �ك ��ات ��ب ال �� �س �م ��ات امل �� �ش�ت�رك ��ة ل �ن �م ��اذج ال �ت �ح��ول
ال ��دمي� �ق ��راط ��ي ال� �ن ��اج ��ح ب �ي�ن ال � � ��دول ال ��دمي �ق ��راط �ي ��ة
اخلم�س (الهند ،وال�برازي��ل ،وجنوب �إفريقيا ،وتركيا،
و�إن ��دون �ي �� �س �ي ��ا) ،وال �ت ��ي ع �ب َّ�ر ع�ن�ه��ا ب ��احل ��روف ال�ت��ال�ي��ة
( ،)IBSATIوتتلخَّ �ص تلك ال�سمات فيما يلي:
�أوال� :أنها حتولت من �أنظمة حكم مغلقة �سلطوية �إىل
�أنظمة �أك�ثر انفتاحا ،م�صحوبة بال�شفافية وامل�ساءلة
ال���س�ي��ا��س�ي��ة ،واالق �ت �� �ص��ادي��ة .ع�ل��ى �سبيل امل �ث��ال تتابعت
على الربازيل بعد �إع�لان ا�ستقاللها عن الربتغال عام
(1822م) �أن�ظ�م��ة م�ت�ن��وع��ة؛ �أب ��رزه ��ا احل �ك��م الع�سكري
الديكتاتوري منذ العام  ،1964الذي قام بقمع املعار�ضني
ال �� �س �ي��ا� �س �ي�ين ،وح �ظ ��ر الأح � � ��زاب ال �� �س �ي��ا� �س �ي��ة ،و�أل �غ �ي��ت
االن�ت�خ��اب��ات امل�ب��ا��ش��رة ل��ر�ؤ� �س��اء ال�ب�ل��دي��ات وامل�ح��اف�ظ�ين،
و�سيطر اجلي�ش على كل جوانب الأمن القومي .وحقق
احلكم الع�سكري منوا اقت�صاديا �سريعا على �أ�سا�س متلك
ال��دول��ة للقطاعات الرئي�سية لالقت�صاد ،ولكن نتيجة
ل�غ�ي��اب ال�ع��دال��ة االج�ت�م��اع�ي��ة يف ت��وزي��ع ع��ائ��د التنمية،
ظ�ه��رت ح��رك��ات ع�م��ال�ي��ة ��ض��د ال�سلطة ق��وب�ل��ت بالقمع
والعنف .بد�أت �أحزاب املعار�ضة لتوحيد قواعدها ،وفاز
�أول رئي�س مدين منتخب «تانكريدو نيفي�س» (1985م)،
الذي ُت ِّ
وف قبل توليه من�صبه ،تاركا ال�سلطة لـ»�سارين»
ليتعامل م��ع ال��دي��ون اخل��ارج�ي��ة املت�صاعدة والت�ضخم
اجل��ام��ح خ�لال ف�ترة والي �ت��ه ،و�شكل جمعية ت�أ�سي�سية
ل�صياغة د��س�ت��ور ج��دي��د ،وال ��ذي �ضمن ح�ق��وق الأف ��راد

وج � � َّرم االن �ق�لاب��ات .وه �ك��ذا يف �أق��ل
واحل ��ري ��ات امل��دن�ي��ةَ ،
م��ن ث�لاث��ة ع�ق��ود ،انتقلت ال�برازي��ل م��ن الديكتاتورية
الع�سكرية �إىل الدميقراطية التعددية يف �إدارة البالد،
ومواجهة عدد ال يح�صى من التحديات؛ �أبرزها :ارتفاع
معدالت البطالة ،والف�ساد ال�سيا�سي الرا�سخ ،والعنف
الإجرامي.
ث ��ان �ي ��ا :ت �ت �م � َّي��ز ال� � ��دول اخل �م �� ��س ب �ت �ح �ق �ي��ق ال �ت �ج��ان ����س
كمجتمعات م�تراب�ط��ة لأب�ع��د م��دى مم�ك��ن ع�ل��ى ال��رغ��م
م��ن ال�ت�ع��دُّ د ال�ل�غ��وي ،وال��دي�ن��ي ،وال�ع��رق��ي .فعلى �سبيل
امل�ث��ال :حققت �إندوني�سيا حت��وال هائال على امل�ستويني
االقت�صادي وال�سيا�سي ،كما تعاملت مع الإ�سالم كدين
م��ؤث��ر جمتمعيا ،لكن دون �أي ت��دخ��ل ل��ه يف ال�سيا�سات
العامة ،وال�سيا�سة اخلارجية للدولة .وان�ضمت الهند
منذ عام � 1991إىل م�صاف �أ�سرع االقت�صاديات منوا يف
العامل ،وبد�أت ت�ستعد جلني املكا�سب يف ال�سنوات املقبلة
يف ظل رئي�س ال��وزراء املنتخب حديثا «ن��ارن��درا م��ودي»،
ولكن الهند ت��واج��ه بع�ض حت��دي��ات �أ�سا�سية ناجتة عن
ال�صراعات طويلة الأمد مع باك�ستان من �أجل ال�سيطرة
على منطقة جامو وك�شمري ،ووجود جمموعة انتهاكات
حلقوق الإن�سان والتي ال تزال يف م�أمن ن�سبي من العقاب
بف�ضل قانون ال�سلطات اخلا�صة للقوات امل�سلحة .كما
ع��ان��ت م��ن وج ��ود ح�ك��وم��ات �ضعيفة ،وان�ب�ع��اث القومية
الهندو�سية مما �أدى �إىل تفجر العنف �ضد امل�سلمني.
�إ َّن جن � ��ا َح ال��دمي �ق��راط �ي��ة يف ال �ه �ن��د ي �ت �ح �دَّى ال �ع��دي��د
م��ن ال�ن�ظ��ري��ات ال���س��ائ��دة ال �ت��ي ت���ض��ع � �ش� ً
�روط��ا م�سبقة
للدميقراطية؛ فالهند لي�ست اقت�صادًا �صناع ًّيا نا�ش ًئا،
ورجال الأعمال الهنود والطبقة املتو�سطة ال ي�سيطرون

