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شامل إفريقيا يف 2030
الحوكمة يف شامل إفريقيا :تقييم التغيري املستقبيل

ترجمات أﺸروبﻌلﻐسﻎ

أصدر املجلس األطليس تقريرا استرشافيا عن شامل إفريقيا يف  2030والتحديات التي تواجهه وماهية
السياسات التي يجب أن تعالج بها دول شامل إفريقيا واالتحاد األورويب مشكالت منطقة "قوس األزمات
والطاقة البديلة التي يجب اعتامدها ،وهل تستقبل املنطقة موجات ثورية أخرى مثل الربيع العريب،
يناقش التقرير كل القضايا األمنية والسياسية واالقتصادية وتحديات الهجرات باعتبار شامل إفريقيا معرب
للدول األوربية وكيف يجب ان تقود الحكومات شعوبها لتجاوز املفاجآت التي تعيق االستقرار والتنمية
من أجل مستقبل أفضل.
يرس املركز اإلفريقي لألبحاث ودراسة السياسات أن ينرش التقرير مرتجام إىل العربية عىل حلقات لتكتمل
الفائدة.

الحوكمة
يتم إيالء الكثري من االهتامم للحوكمة العامة يف شامل إفريقيا ومنطقة الرشق األوسط وشامل إفريقيا
األوسع .يف تدريب استرشاف اسرتاتيجي حديث نظمه املعهد اإليطايل للدراسات السياسية الدولية ،ISPI
وشارك فيه خمسة وعرشون خبريا ً من تسعة عرش مؤسسة فكرية مختلفة من الشواطئ الشاملية
والجنوبية ملنطقة البحر األبيض املتوسط األوسع ،تم تحديد إصالحات الحوكمة باعتبارها السياسة األكرث
تأث ًريا عىل املنطقة للحفاظ عىل النمو الشامل يف املنطقة.
يف التاريخ الحديث ،كانت منطقة الرشق األوسط وشامل إفريقيا موضع الرتكيز الخاص لألفكار حول العقد
االجتامعي الحديث ،والذي يتم تعريفه عىل أنه اتفاق بني الدولة ومواطنيها حيث يقبل األخري حكم األول
مقابل حقوق وامتيازات معينة .تُفهم عىل نطاق واسع االنتفاضات العربية يف  ،2010-2011والتي يشار
إليها غال ًبا باسم الربيع العريب ،عىل أنها نتيجة النهيار العقد االجتامعي بسبب فشل الحكومات يف الوفاء
بالحقوق واالحتياجات السياسية واالجتامعية واالقتصادية ملواطنيها ..وقد أدى ذلك إىل إعادة تعريف
العقد االجتامعي العريب أو العالقة بني الدولة واملواطن ،وسلط الضوء عىل رضورة وجود حوكمة عامة
فعالة يف جوهرها.
تظهر صعوبات يف تحديد الحوكمة والحكم الرشيد عىل وجه الخصوص .يالحظ فرانسيس فوكوياما أنه ال
يوجد "تعريف واضح للحكم اليوم متفق عليه" يف األدبيات األكادميية ومجال السياسة .يف اللغة العربية،
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تعترب ترجمة الكلمة بحد ذاتها تحديًا وترتاوح بني عدة مصطلحات من جذر حكم.
ومع ذلك ،تظل الحوكمة مفهو ًما مفي ًدا ،إذا تم تعريفها بشكل صحيح من حيث الجوهر والنطاق .تبدأ هذه
الورقة من تعريف فوكوياما للحكم ]الجيد[ عىل أنه "قدرة الحكومة عىل وضع القواعد وإنفاذها ،وتقديم
الخدمات ]بفعالية وكفاءة[ للتغلب عىل بعض القضايا املفاهيمية ،تركز هذه الورقة فقط عىل اإلدارة العامة
عىل عكس االقتصادية واإلقليمية ،وما إىل ذلك ،أي عىل واجهة الدولة واملواطن ،والنظر إىل العرض ،أو الجانب
الذي يقوده القطاع العام ،أو جانب املواطن ،من الحكم ،كام قال دانيال كوفامن.
الحكم الرشيد هو رشط مسبق رضوري لإلدارة العامة الفعالة التي تقدم سلع وخدمات عالية الجودة لجميع
املواطنني والرشكات .عىل مدى العقد املايض ،من أعقاب األزمة املالية لعام  2008إىل جائحة ،COVID-19
واجهت الحكومات يف جميع أنحاء العامل مضاعفة التحديات العاملية واملتعددة األبعاد واملرتابطة بشكل
متزايد .أكدت أزمة كوقيد  -19كيف يعتمد املواطنون والرشكات عىل الحكومات بطريقة وجودية عندما
يواجهون تهدي ًدا جامع ًيا .تتطلب االستجابة ملثل هذه األزمات عىل املستوى الوطني نهجا فعاال ومنسقا
وشامال .ومع ذلك ،فإن انخفاض مستويات الثقة يف املؤسسات العامة ،والقيود املالية املتزايدة ،وقضايا تغري
املناخ التي تلوح يف األفق وتزايد عدم املساواة ،تحد من قدرة اإلدارات العامة عىل التعامل بفعالية مع هذه
املشاكل .تتفاقم هذه الحالة بسبب مشاكل الحوكمة املزمنة يف شامل إفريقيا ،مثل الفساد وعدم كفاءة
اإلنفاق والروتني اإلداري ،فضالً عن عدم كفاية الهيكل الحكومي واملؤسسات واألدوات .يف الواقع ،قد يؤدي
فشل الحوكمة العامة إىل زيادة األعباء املالية وعدم املساواة ،مام يؤدي إىل زيادة تقويض ثقة املواطنني.
بعد عرش سنوات من االنتفاضات العربية ،تعد شامل إفريقيا ومنطقة الرشق األوسط وشامل إفريقيا بشكل
عام واحدة من األماكن القليلة يف العامل التي فقدت قوتها فيام يتعلق بالحوكمة الرشيدة ،وفقًا ملعظم
املؤرشات .يف هذا الفصل ،تُستخدم املؤرشات كنقطة انطالق لتقييم أعمق لحالة الحكم يف شامل إفريقيا
اليوم ،مع االعرتاف بالحدود املعيارية والوضعية يف كثري من األحيان ملثل هذه املؤرشات ،املل ّونة بالتفاهامت
السائدة واملركزية األوروبية للحكم .وبدالً من ذلك ،سلطت األدبيات الضوء عىل وجود أشكال متنوعة من
الحكم ،مبا يف ذلك "الحكم بدون حكومة" ،والتي قد تكون ليبيا املثال األكرث رم ًزا لها .تأمل هذه الورقة يف
التقاط هذا النهج األكرث دقة من خالل تحليل جانبي العرض والطلب للحوكمة.
ميكن تحليل القطاعات العامة يف شامل إفريقيا من خالل نفس العدسة مثل تلك املوجودة يف بقية العامل .يف
الوقت نفسه ،من ليبيا التي مزقتها الرصاعات إىل دمقرطة تونس ،فإن التنوع داخل املنطقة صارخ من حيث
هياكل الحكم وكذلك التاريخ والسياسة والديناميات االجتامعية واالقتصادية .لذلك ،ال ميكن لهذه الورقة
التقييمية املوجزة أن توفر العدالة املالمئة للواقع املعقد والتعددي للمنطقة.
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تقييام ألداء اإلدارات العامة يف شامل إفريقيا يف خدمة مواطنيها اليوم مقارنة مبا قبل
يقدم هذا الفصل أوالً ً
عام  .2011ثم يستكشف العالقة بني مواطني شامل إفريقيا واملجتمع املدين من ناحية واملؤسسات العامة
من ناحية أخرى .تستخلص الورقة أخ ًريا بعض االستنتاجات حول مستقبل الحكم العام والعقد االجتامعي
يف شامل إفريقيا ،بعد عرش سنوات من االنتفاضات العربية.

جانب العرض :أداء اإلدارة العامة

ينظر جانب العرض يف الحوكمة يف قدرة اإلدارة العامة عىل تقديم الخدمات بفعالية وكفاءة ملواطنيها.
تلخص مجموعة بيانات مؤرشات الحوكمة العاملية  WGIاالستجابات يف استبيانات املؤسسات واملواطنني
والخرباء التي أجرتها العديد من املنظامت يف البلدان الصناعية والنامية حول ستة أبعاد واسعة للحوكمة
مبا يف ذلك فعالية الحكومة والجودة التنظيمية وسيادة القانون والسيطرة عىل الفساد .يف حني أن WGI
وجهت انتقادات من وجهة نظر منهجية ومعيارية ،إال أنها ميكن أن تساعد يف تقديم نظرة عامة أولية عىل
تطورات الحوكمة العامة يف شامل إفريقيا فإن االتجاه العام لشامل أفريقيا سلبي :يف جميع الحاالت
باستثناء ثالث حاالت ،ساء وضع كل بلد عرب هذه املؤرشات األربعة بني عامي  2010و  .2019وميكن
مالحظة التدهور األكرث بروزًا يف ليبيا ،حيث طال أمد الرصاع وعدم االستقرار املتفاقم .أدت إىل تفاقم تدابري
الحوكمة الكئيبة بالفعل ،ال سيام فيام يتعلق بالجودة التنظيمية بنسبة  23نقطة مئوية ،وسيادة القانون
بنسبة  17نقطة مئوية وفعالية الحكومة بنسبة  16.5يبدو أن مجموعة البيانات تؤكد عدم إحراز تقدم
جوهري لتحقيق الحكم الرشيد يف شامل إفريقيا بعد عرش سنوات.
تعكس الفعالية "تصورات حول جودة الخدمات العامة ،وجودة الخدمة املدنية ودرجة استقالليتها عن
الضغوط السياسية ،وجودة صياغة السياسات وتنفيذها ،ومصداقية التزام الحكومة بهذه السياسات".
يعكس البعد املتعلق بـ "الجودة التنظيمية" "تصورات قدرة الحكومة عىل صياغة وتنفيذ سياسات وأنظمة
سليمة تسمح بتطوير القطاع الخاص وتعززه" .يعكس البعد املتعلق بـ "سيادة القانون" "تصورات حول
مدى ثقة العمالء بقواعد املجتمع وااللتزام بها ،وال سيام جودة إنفاذ العقود وحقوق امللكية والرشطة
واملحاكم ،فضالً عن احتامل ارتكاب جرمية وعنف " .يعكس البعد املتعلق بـ "السيطرة عىل الفساد"
"تصورات عن مدى طرد السلطة العامة لتحقيق مكاسب خاصة ،مبا يف ذلك أشكال الفساد الصغرية
والكبرية ،فضالً عن" االستيالء "عىل الدولة من قبل النخب واملصالح الخاصة".
تتجىل إخفاقات الحوكمة يف انخفاض مستويات رضا املواطنني بشكل عام عن أداء الحكومة ،والتي
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انخفاضا كب ًريا يف أعقاب االنتفاضات العربية  ،2011باستثناء الجزائر .تسلط البيانات الواردة من
شهدت
ً
الباروميرت العريب الضوء عىل استمرار تفيش االستياء العام يف املنطقة ،حيث أعرب  25٪فقط من املواطنني
عن رضاهم عن حكومتهم يف عام  .2019ويقدم قطاع الصحة مقارنة معربة 28.4٪ :من سكان شامل
إفريقيا يف املتوسط و  ٪ 70من املواطنني يف الدول األعضاء يف منظمة التعاون االقتصادي والتنمية OECD
أعرب عن رضاهم عن خدمات الرعاية الصحية الخاصة بهم تشري النتائج األولية إىل أن هذا املستوى قد
انخفض بشكل أكرب وسط أزمة كوقيد 19يف شامل إفريقيا والرشق األوسط بشكل عام.
تونس وليبيا يف عامي  2018و  .2019حسبت منظمة التعاون االقتصادي والتنمية املتوسط البسيط لدولها
األعضاء البالغ عددها  38دولة بنا ًء عىل مسح مامثل أجراه استطالع جالوب العاملي .تم نرش كالهام يف
عام .2019
بالنظر إىل االتجاهات الحالية يف املنطقة فيام يتعلق بكفاءة الحكومة ،والنزاهة ،واملساءلة  -ثالثة ركائز
أساسية للحوكمة العامة الجيدة  -يأمل هذا القسم يف إلقاء الضوء عىل التطورات األساسية وراء التقييم
املحبط للمؤرشات عىل املستوى الكيل.

التغلب الكبري للحكومات

لعقود من الزمان ،كان القطاع العام يف العامل العريب ،مبا يف ذلك يف شامل إفريقيا ،هو صاحب العمل
الوطني األول ،الذي يوفر فرص عمل للخريجني الجدد ،مع قدر أكرب من األمن الوظيفي واملزايا االجتامعية
واألجور مقارنة بالقطاع الخاص .مل تتضاءل جاذبية القطاع العام عىل مر السنني .ال يزال الشباب
واملتعلمون بشكل متزايد يعتربون التوظيف يف القطاع العام حقًا وأحد املستأجرين األساسيني للعقد
االجتامعي العريب .يقودها يف القطاع العام كحل ملرة واحدة ملطالب املواطنني بـ "العمل والحرية
والكرامة" خلقت مرص والجزائر بشكل ملحوظ مائتي ألف وظيفة يف القطاع العام بني عامي  2011و
.2012
كانت طفرة التوظيف قصرية األجل .أصبحت اإلصالحات العامة رشطًا ال غنى عنه لحصول بلدان شامل
إفريقيا عىل قروض متعددة السنوات مدعومة دول ًيا .يف تونس ،شمل ذلك تجميد التوظيف يف القطاع
العام ،وخفض الدعم ،وإصالحات املعاشات التقاعدية ،وهو مصدر شكوى للتونسيني واالتحاد العام
التونيس للشغل ذو النفوذ .كام أدى اعتامد شامل إفريقيا عىل املساعدات الخارجية إىل تقلص القطاع
العام.
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ومع ذلك ،ال يزال القطاع العام يف شامل إفريقيا أحد أكرب القطاعات يف العامل .نظ ًرا ألنه ال ميكن ببساطة
التخيل عن موظفي الخدمة املدنية ،يجب تقديم حوافز لهم للتقاعد املبكر ،وهو خيار مل يثبت أنه يجذب
العديد من املسؤولني الحكوميني .ونتيجة لذلك ،ال تزال الوظائف العامة متثل ما بني  22٪و  37٪من إجاميل
العاملة يف الجزائر ومرص وتونس يف أواخر عام  23% ،2010مقارنة بـ  18٪يف دول منظمة التعاون
أيضا مامرسة ضغوط هائلة عىل املوارد
االقتصادي والتنمية يف عام  2015ويواصل القطاع العام املتضخم ً
املالية العامة ،حيث ذهب ثلث إجاميل النفقات العامة يف عام  2018إىل دفع رواتب موظفي الخدمة
املدنية.
أدى التوسع يف القطاع العام إىل الحد من تنوع اقتصادات املنطقة ،ال سيام يف الجزائر نظ ًرا العتامدها
املستمر عىل موارد النفط والغاز .باإلضافة إىل ذلك ،أدى هذا التوسع املفرط إىل ثني تطوير املهارات ذات
الصلة لجعل العامل أكرث قدرة عىل املنافسة يف سوق العمل ،وخنق االبتكار من خالل إبعاد املواهب الشابة
عن القطاع الخاص .أخ ًريا ،أعاقت البريوقراطيات الكبرية محاوالت االنخراط يف إصالحات الحقة للقطاع
العام يف املنطقة.
اختربت جائحة كوقيد  -19مرونة القطاعات العامة ومدى كفاية أنظمة إدارة التوظيف العامة الحالية.
ومع ذلك ،فقد أظهرت حكومات شامل إفريقيا مستو ًى مذهالً من املرونة لتسهيل العمل عن بعد وتقديم
الخدمات عن بُعد أثناء األزمة ،هذه القدرة هي مؤرش واضح عىل أن اإلصالح العميق للقطاع العام يف
املنطقة ،وتعزيز االستجابات املبتكرة والتكيفية للتغري الرسيع أن االحتياجات والحقائق املجتمعية ،ليست
ممكنة فحسب ،بل قابلة للتحقيق.
تفتقر السياسات والخدمات إىل الجودة والكفاءة ،إن اإلفراط يف التنظيم يؤدي إىل أعباء وعدم كفاءة داخل
القطاعني العام والخاص ،هذا هو املكان الذي تأيت فيه السياسة التنظيمية .فهي تعمل عىل تقييم جودة
اللوائح ،بهدف تحسني احتاملية الترشيع والتنظيم الذي يقدم أفضل النتائج املمكنة للمواطنني والرشكات.
ومع ذلك ،كان من الصعب إجراء إصالحات تنظيمية يف البلدان التي ورثت إدارات عامة مرتامية األطراف
من الفرتة االستعامرية ،ذات أنظمة معقدة .مرص مثال عىل ذلك ،مع ما يقرب من  120.000قانون و
 36.000الئحة .ميثل هذا املستوى من التعقيد التنظيمي عقبة حقيقية أمام املواطنني الذين يحاولون
الوصول إىل الخدمات واألعامل املهمة يف شؤونهم اليومية .ومع ذلك ،فقد بذلت بعض املحاوالت لإلصالح
التنظيمي .شاركت مبادرة نشاط اإلصالح التنظيمي والتنمية املرصية إرادة ،التي أُنشئت يف عام  ،2008يف
تبسيط تنظيمي واسع النطاق بإزالة ألفي وثيقة متناقضة أو زائدة عن الحاجة ونرش ثالثني ألف نص
ترشيعي عرب اإلنرتنت.
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تكافح الحكومات يف املنطقة إلنتاج سياسات عالية الجودة بسبب االفتقار إىل نهج واضح ومنسق أو نهج
حكومي كامل يف صياغتها وتنفيذها ومراقبتها وإنفاذها .أدت االنتفاضات العربية واالضطرابات السياسية
الالحقة إىل إعادة تشكيل الهياكل املؤسسية وخلقت فراغًا يف القيادة ،وهام رشطان أساسيان لإلصالح
التنظيمي الفعال .كام أن الطبيعة املركزية ملعظم اإلدارات يف املنطقة تعيق التنفيذ الفعال للسياسات عرب
جميع مستويات الحكومة .اإلدارات املحلية هي التي تقدم الخدمات العامة الرئيسية مثل التعليم
والرعاية الصحية والنقل ،ويبلغ املواطنون عن ثقة أكرب تجاههم من حكوماتهم الوطنية .ومع ذلك ،غالبًا
ما تفتقر السلطات املحلية إىل املوارد املناسبة والتفويضات الالزمة لرتجمة األولويات الوطنية عىل أرض
الواقع وتقديم املستوى املناسب من الخدمة.
منذ عام  ،2011بذلت تونس واملغرب جهو ًدا كبرية لتعزيز صالحيات وموارد السلطات املحلية من خالل
عمليات  régionalisation avancéeالجهوية املتقدمة يف دستور املغرب لعام  2011والالمركزية يف مدونة
الجامعات املحلية لعام  ،2018مام مكن أول انتخابات بلدية حرة ومتثيلية يف البالد .ال تزال هذه العملية
مستمرة وما زالت محفوفة بالعقبات والتحديات .يف الواقع ،اندلعت العديد من املظاهرات الشعبية يف
السنوات األخرية بسبب نقص الوصول إىل الخدمات األساسية يف مناطق غال ًبا ما تكون غنية باملوارد ولكنها
مهمشة وتفتقر إىل الخدمات ،مثل سلسلة جبال الريف يف املغرب ،ومحافظة تطاوين يف تونس ،ووالية
ورقلة يف الجزائر .شكّلت جائحة كوقيد  19تحديًا إضافيًا لقدرة الحكومات عىل ضامن استمرارية الخدمات
العامة األساسية ورفع مستواها للجميع .ونتيجة لذلك ،أصبحت الحكومة الرقمية قضية أكرث إلحا ًحا من
أي وقت مىض ،مع تقنيات املعلومات واالتصاالت كأداة ممكنة للتبسيط اإلداري ،وتعزيز الوصول إىل
الخدمات العامة ،واملزيد من الشفافية واملشاركة ،كام سيتم تفصيله أدناه.

استمرار هشاشة النزاهة وسيادة القانون
هناك عقبة أخرى أمام أداء القطاع العام تتمثل يف الفساد ،الذي يهدر األموال واملوارد العامة ،ويوسع من
عدم املساواة ،ويقوض سيادة القانون ،ويقلل الثقة يف املؤسسات .تعتمد الحوكمة العامة الفعالة عىل
أنظمة نزاهة قوية وقضاء مستقل وغري تعسفي لضامن العدالة واملساواة بني جميع املواطنني والرشكات.
رشا يف
من الفساد البسيط اليومي إىل املحسوبية الكليبتوقراطية عىل مستوى الوالية ،كان الفساد منت ً
املنطقة قبل االنتفاضات العربية" .استولت النخب يف املنطقة عىل الدولة" من خالل تركيز السلطة والرثوة
بني القلة ،عىل حساب الكثريين .للفساد آثار مدمرة واسعة النطاق عرب املجتمعات تقوض جميع الجوانب
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من االقتصاد وحقوق اإلنسان إىل األمن وسيادة القانون يف الحالة األخرية ،وخاصة قبل  ،2010-2011تم
استخدام العمليات الترشيعية والقضائية يف شامل أفريقيا لتمكني الفساد من خالل غياب أو ضعف قواعد
وأطر النزاهة وتشجيعها بإدخال التعسف والظلم أمام القانون .عىل الرغم من أن معظم بلدان املنطقة
قد كرست مبدأ استقالل القضاء يف دساتريها ،فإن ثقل السلطة التنفيذية يقيده بشدة .يف جميع أنحاء
املنطقةُ ،وضع القضاة تحت السلطة املبارشة لوزير العدل والسلطة التنفيذية ،اللذين كانا يتحكامن يف
ترشيحاتهم وتعييناتهم ،وبالتايل حرمانهم من استقالليتهم .وكثريا ما كانت اآلليات القانونية منحرفة
و ُمستغلّة كسالح لضامن سيطرة طويلة األمد عىل العملية االنتخابية وقمع املعارضني السياسيني.
بعد عرش سنوات من االنتفاضات العربية ،ال تزال مؤرشات الفساد والعدالة منخفضة يف شامل إفريقيا .يف
عام  ،2020كانت تصورات مستويات الفساد يف املنطقة بأرسها أسوأ من املتوسط  ،وفقًا ملؤرش مدركات
الفساد ،عىل الرغم من التحسينات املتواضعة منذ عام  ،2009وال سيام يف مرص بنسبة  5صفحات واملغرب
بنسبة  7نقطة مئوية والجزائر بنسبة  8نقطة مئوية  .مرة أخرى ،كان أداء ليبيا أسوأ منذ أن تدهور الفساد
املتصور بالفعل خالل نفس الوقت ،مبقدار  8نقطة مئوية .تكشف بيانات عام  2019من الباروميرت العريب
أن العديد من املواطنني يف جميع أنحاء املنطقة ال يزالون يعتربون الرشاوى رضورية للحصول عىل خدمات
أفضل يف مجال الرعاية الصحية  53٪والتعليم .44.6٪
ينبغي االعرتاف ببعض التطورات اإليجابية .كام تعكس  WGIاملذكورة أعاله ،بذلت املغرب وتونس جهو ًدا
كبرية لتعزيز أطر النزاهة الخاصة بكل منهام .اعتمد كالهام قوانني وطنية ملكافحة الفساد وأصلحا أو
أنشأوا وكاالت وطنية مستقلة ملكافحة الفساد .يف عام  ،2017نقل املغرب مكتب املدعي العام من وزارة
العدل إىل محكمة النقض ،واعتمدت تونس قانونًا رئيس ًيا للمبلغني عن املخالفات ،وهام إشارتان قويتان
لصالح سيادة القانون والنزاهة.
اجتاحت حركة إصالح دستوري كبرية املنطقة يف أعقاب احتجاجات عام  ،2011وكرست الحقوق والحريات
املدنية األساسية يف دساتري جديدة يف املغرب  ،2011وتونس  ،2014ومرص 2014؛ يف التعديالت الدستورية
يف الجزائر 2016؛ ويف مرشوع دستور يف ليبيا 2017؛ وقد حققت املبادرات درجات متفاوتة من النجاح يف
املامرسة العملية .عىل عكس مستويات الثقة يف الحكومة ،ازدادت الثقة الشعبية يف النظام القانوين يف
العديد من البلدان منذ عام  ،2011لتصل إىل  58.75٪يف املتوسط يف املنطقة  -باستثناء ليبيا  -يف عام
.2019
جرت محاوالت لتحقيق العدالة التعويضية يف مرص وليبيا وتونس .يف القضية األخرية ،نتج عن ذلك الحكم
الغيايب عىل الرئيس بن عيل وزوجته بالسجن خمسة وثالثني عا ًما وغرامة قدرها  65مليون دوالر .كام
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أنشأت تونس هيئة الحقيقة والكرامة التي عىل الرغم من العديد من التحديات اإلجرائية والسياسية
فحصت  62000ادعاء بانتهاكات حقوق اإلنسان والفساد تعود إىل عام  ،1955واسرتدت  745مليون دينار
تونيس  270مليون دوالر يف "قرارات التحكيم واملصالحة" .كانت تونس أنجح مثال للعدالة االنتقالية يف
املنطقة ،عىل الرغم من أن التطورات األخرية تثري اآلن تساؤالت حول االلتزام باملبادئ الدميقراطية.
يف الواقع ،الطريق نحو الحكم الرشيد غري خطي وعملية مستمرة تتطلب مؤسسات سياسية قوية ،وأط ًرا
قانونية وتنظيمية سليمة ،وملكية مثبتة لإلصالحات من قبل املواطنني .عىل الرغم من اإلنجازات املذكورة
أعاله ،ال يزال التقدم بطيئًا وهشً ا .ينقص تنفيذ األحكام الدستورية الطموحة من بعض النواحي ،وال تزال
19أيضا يف جميع أنحاء املنطقة لتربير متديد
االنتهاكات الصارخة لسيادة القانون قامئة .تم استخدام كوقيد ً
صالحيات حالة الطوارئ .القسم التايل سوف يتوسع يف التحديات التي تواجه الفضاء املدين واملواطنني من
حيث املشاركة.

جانب الطلب :الحوكمة الشاملة
من األسفل إىل األعىل
يتجاوز هذا القسم تصورات الحكم باعتبار قدرة الدولة فقط عىل توفري السلع والخدمات العامة األساسية،
ويكمل القسم السابق من خالل تقييم كيفية مشاركة املواطنني يف صنع القرار يف شامل إفريقيا .يتضمن
تعريف "املؤسسات الشاملة" الالزمة لتعزيز التنمية االقتصادية ،حسب دارون أسيموغلو وجيمس أ.
روبنسون ،أبعاد املشاركة والتعددية .وباملثل ،غال ًبا ما يتم إبراز العالقة بني الجهات الحكومية وغري
الحكومية كعنرص أسايس يف تعريف الحوكمة يف األدبيات.
الحظت متارا كوفامن ويتس أن مستقبل منطقة الرشق األوسط وشامل إفريقيا "سيتحدد إىل حد كبري من
خالل جودة الحوكمة ،وليس مجرد وجودها" .يف حني أن الحوكمة ال تتطلب بالرضورة أن تكون الحكومة
دميقراطية ،فإن التحرك نحو مفاهيم الدولة املفتوحة والحكومة واملجتمعات ميكن أن يدعم البلدان يف
تحقيق حكم أكرث شموالً وشفافية وخضوعاً للمساءلة .يتم التعرف عىل مشاركة املواطنني والشفافية
والحكومة املفتوحة باعتبارها اتجاهات مهمة من قبل املسؤولني الحكوميني يف منطقة الرشق األوسط
وشامل إفريقيا :بنا ًء عىل استطالع النخب اإلدارية العربية ،وجد راحيل م .نسبة املسؤولني الحكوميني
الذين شملهم االستطالع ،والشفافية والحكومة املفتوحة بنسبة  48٪منهم .ومع ذلك ،أفاد  15٪فقط أن
املناهج التشاركية قد استخدمت يف املامرسة العملية إىل حد كبري يف مجال السياسة الخاصة بهم .ميكن
8

info@afropolicy.com
www.afropolicy.com
+90 534 703 38 09

ترجمات أﺸروبﻌلﻐسﻎ
للمؤسسات الشاملة ومشاركة املواطنني يف صنع السياسات أن تخلق الحوافز والفرص الالزمة لتسخري
اإلبداع والتنوع يف املجتمع ،وتجنب االستيالء عىل السياسات من قبل مصالح املجموعات الضيقة،
واملساهمة يف مواءمة السياسات مع احتياجات املجتمع ،ووضع أسس النمو الشامل والتامسك
االجتامعي والثقة يف الحكومة.
تقدم  WGIبشأن الصوت واملساءلة نظرة عامة حول مدى قدرة مواطني البلدان عىل املشاركة يف اختيار
حكومتهم ،فضالً عن التمتع بحرية التعبري ،وحرية تكوين الجمعيات ،ووسائل اإلعالم الحرة ،كان مؤرش
الصوت واملساءلة أعىل يف عام  2019منه يف عام  2010يف جميع بلدان شامل إفريقيا باستثناء مرص ،عىل
الرغم من تسجيل اختالفات واسعة .عىل وجه الخصوص ،ظلت نتيجة املغرب يف حالة ركود منذ
االنتفاضات العربية يف عام  ،2011والتي تركت إىل حد كبري نظام اململكة دون أن ميس .شهدت الجزائر
ومرص وليبيا تحس ًنا يف ترتيبها بعد وقت قصري من عام  ،2011عىل الرغم من أن ليبيا ومرص شهدتا
تدهو ًرا شدي ًدا يف وضعهام منذ عام  ،2012وفقدت الجزائر أراضيها منذ عام  .2014وتربز تونس ،مع
تحولها الفريد نحو الدميقراطية ،بشكل كبري .تحسينات يف صوتها وترتيب املساءلة ،عىل الرغم من
أيضا يف التطورات األخرية .كانت جهود اإلصالح يف
تعرضها النتكاسات منذ عام  2016كام هو موضح ً
تونس واملغرب كبرية عىل املستويني الوطني والدويل ،مبا يف ذلك ،عىل سبيل املثال ،التزامهام بتوصية
منظمة التعاون االقتصادي والتنمية الصادرة عن مجلس الحكومة املفتوحة .عىل الرغم من التباين
وجهود اإلصالح امللحوظة عرب البلدان ،إال أن الحوكمة الشاملة ال تزال هشة يف شامل إفريقيا .بتجاوز
املؤرشات اإلجاملية ،يبحث هذا القسم يف مدى شمولية الحكم عرب بلدان شامل إفريقيا من حيث الثقة
يف الحكومة واملشاركة املدنية والشفافية ومشاركة املواطنني يف صنع السياسات.

نقص الثقة

احتل تآكل الثقة يف الحكومات الوطنية واملؤسسات العامة صدارة النقاش السيايس يف العديد من البلدان
منذ األزمة املالية  .2007-2008غال ًبا ما تم االعرتاف بعدم املساواة يف الدخل والفرص ،والبطالة وانعدام
األمن الوظيفي ،واالفتقار إىل النمو االقتصادي ،والفساد املتصور ،والتحديات العاملية كعنارص تقوض الثقة
التي يعرب عنها املواطنون ،وخاصة الشباب ،يف املؤسسات .عرب دول شامل إفريقيا والرشق األوسط ،تم
تصنيف انعدام الثقة بني املواطنني والقادة السياسيني والحكومات عىل أنه "رمبا يكون العقبة األكرث رع ًبا
أمام استعادة االستقرار اإلقليمي".
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تصورات املواطنني عن النخب الريعية يف منطقة الرشق األوسط وشامل إفريقيا سلبية وآخذة يف التآكل،
وفقًا لدراسة أجراها حميد عيل باستخدام بيانات الباروميرت العريب .بينام ارتفعت ثقة املواطنني يف
الحكومة إىل  81٪يف مرص و  66٪يف تونس فور انتفاضات  ،2011عىل سبيل املثال ،إال أنها تتقلص ،ال سيام
منذ عام  ،2016مع انخفاض  15نقطة مئوية يف مرص و 46نقطة مئوية يف تونس اعتبا ًرا من عام .2019
وباملثل ،أعرب حوايل  40٪من املشاركني يف املغرب عن ثقتهم يف الحكومة يف عام  ،2013وفعل ذلك 29٪
فقط يف عام  .2019ومتيل املؤسسات السياسية األخرى ،مثل الربملان واألحزاب السياسية ،إىل التمتع مبزيد
من القيود .الثقة من الحكومات الوطنية ،يُالحظ نقص الثقة بشكل خاص بني الشباب يف شامل إفريقيا،
وهو مصدر قلق كبري نظ ًرا ألن األشخاص الذين ترتاوح أعامرهم بني  15و  29عا ًما ميثلون  ٪ 21من السكان
يف تونس ،و  ٪ 22يف الجزائر ،و  ٪ 24يف ليبيا واملغرب و  25٪يف مرص.

فقدان األرضية عىل صعيد املشاركة اإلعالمية واملدنية

تشري الدالئل املستمدة من الباروميرت العريب إىل أن منطقة الرشق األوسط وشامل إفريقيا قد شهدت عىل
نطاق واسع تراج ًعا يف الحقوق والحريات منذ عام  ،2016مام أدى إىل عكس العديد من املكاسب التي
تحققت يف أوائل عام  .2010عندما ال يستطيع املواطنون التحدث بحرية ،والتجمع السلمي ،واالحتجاج
أو التجمع يف جمعيات ،فلن يتمكنوا من املشاركة السلمية يف الحكم العام من األسفل إىل األعىل ،بل
يضعون األساس لعدم الرضا واالضطراب االجتامعي .يسلط عيل الضوء كذلك عىل أن وسائل اإلعالم
التقليدية يف جميع أنحاء املنطقة تعاين من الرقابة والرتهيب ،ومن النخبة اإلعالمية التي تعتمد بشكل كبري
عىل الدعم الحكومي.
يف الجزائر ،انخفض مدى اعتقاد املستجيبني للباروميرت العريب بأن حرية التعبري مضمونة بنسبة  42نقطة
بني عامي  2013و 2019؛ لوحظ تقليص مامثل من حيث حرية تكوين الجمعيات والتجمع بنسبة  32و
 15صفحة عىل التوايل .تشمل املخاوف عىل وجه الخصوص عدالة االنتخابات املحدودة ،وقمع
االحتجاجات يف الشوارع ،والقيود القانونية عىل حرية اإلعالم ،والفساد املسترشي.
يف املغرب ،يكرس الدستور الذي تم تبنيه بعد انتفاضات  2011مبادئ مثل حامية حقوق اإلنسان
واملشاركة الدميقراطية والوصول إىل املعلومات وحرية الصحافة وتكوين الجمعيات والحوكمة العامة
الجيدة والشفافية والنزاهة .كام ينص الدستور عىل إنشاء مؤسسات مستقلة لضامن مبادئ الحكم الرشيد.
ومع ذلك ،فقد ثبت أن تحويل األحكام الدستورية الجديدة إىل مامرسات ملموسة ميثل تحديًا .عىل سبيل
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املثال ،تآكلت التصورات املبلغ عنها لحرية التعبري وحرية التجمع وحرية تكوين الجمعيات منذ عام 2016
بنسبة  19و  11و  27نقطة مئوية عىل التوايل ،وفقًا لبيانات من الباروميرت العريب .عىل الرغم من وجود
مجتمع مدين نابض بالحياة ،أفاد املواطنون ومنظامت املجتمع املدين  CSOsأن الحريات املدنية ال تزال
مقيدة يف املامرسة.
ينص قانون تنظيم وسائل اإلعالم يف مرص عىل أحكام بالسجن بحق الصحفيني الذين "يحرضون عىل
العنف" ويسمح بالرقابة دون موافقة قضائية ،من بني أحكام أخرى .كام أن منظامت املجتمع املدين
املرصية مقيدة بشدة مبوجب قانون االحتجاج لعام  .2013ويشري روبرت هويب ونرمني قاسم بشكل خاص
إىل "تجريم املعارضة العامة باسم األمن القومي ومكافحة اإلرهاب ،واستخدام اإلصالحات القانونية
واملراسيم إلضفاء الطابع املؤسيس عىل املامرسات القمعية الخارجة عن نطاق القضاء سابقًا ،واستهدفت
املضايقات والتشهري بالنشطاء واملنظامت الحقوقية الرائدة يف مرص “ .يف ليبيا ،عانت منظامت املجتمع
املدين من هيمنة الدولة عىل مدى أربعة عقود من الحكم االستبدادي :منذ عام  ،2011تكاثرت منظامت
املجتمع املدين ،لكن دورها ومشاركتها ال يزال محدو ًدا أو مكبوتًا أو ضعيفًا أو غائ ًبا ،وغال ًبا ما يتم دفع
أعضائها إىل املنفى.
رمبا ليس من املستغرب أن تونس متيزت بني دول شامل إفريقيا األخرى فيام يتعلق باإلعالم واملشاركة
املدنية .من املساواة بني الجنسني إىل حرية املعلومات ،تعكس أحكام دستور تونس لعام " 2014روح
الثورة ،تكرس عدة مواد رئيسية يف ذلك الدستور حقوق املواطنني واملجتمع املدين يف املشاركة يف صنع
القرار الحكومي وحامية حرياتهم .كام صادقت تونس عىل عدد كبري من املواثيق الدولية واعتمدت
مجموعة واسعة من النصوص القانونية املتعلقة بحقوق اإلنسان وكذلك حقوق املرأة عىل وجه التحديد.
يف الواقع ،أفاد  66٪من التونسيني الذين شملهم استطالع الباروميرت العريب يف عام  2019أن حقهم يف حرية
التعبري مكفول ،بينام قال  50٪اليشء نفسه عن حريتهم يف تكوين الجمعيات ،و  48٪عن حرية التظاهر
السلمي .بشكل عام ،يتمتع املجتمع املدين يف تونس مبساحة ليكون مستقالً ،وهو قادر عىل العمل خارج
اختيار النخبة ،وقد أظهر تأث ًريا عىل صنع السياسات .عىل سبيل املثال ،تلعب النقابات التونسية ،وخاصة
االتحاد العام التونيس للشغل ،دو ًرا مركزيًا يف التأثري عىل السياسة والعمل كحراس حكوميني .يسلط هويب
أيضا عىل مثال ائتالف منظامت املجتمع املدين للطاقة والتعدين االئتالف التونيس من أجل
وقاسم الضوء ً
الشفافية  .dans l'Énergie et les Minesوقد دفع هذا التحالف بنجاح لقرار الحكومة بنرش عقود النفط
والغاز يف يونيو  ،2016بعد اعتصامات ومظاهرات يف تونس ويف املناطق الجنوبية من البالد ،مبا يف ذلك يف
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موقع استخراج النفط يف كامور ،حيث كان املتظاهرون يطالبون بـ "حصة عادلة" من أرباح املحروقات.
أيضا انتكاسات يف حامية وتعزيز اإلعالم واملشاركة املدنية منذ عام  ،2016كام
ومع ذلك ،شهدت تونس ً
أيضا يف التطورات األخرية.
يتضح ً
دفعت جائحة كوقيد 19 -الحكومات يف جميع أنحاء العامل إىل اتخاذ إجراءات كبرية للحد من انتشار
الفريوس ،مبا يف ذلك عن طريق الحد مؤقتًا من الحريات الفردية .القبول االجتامعي ملثل هذه التدابري أمر
بالغ األهمية لفعاليتها .تشري أحدث النتائج من الباروميرت العريب ،يف عام  ،2021إىل أن  66٪من الجزائريني
واملغاربة باإلضافة إىل  53٪من التونسيني الذين شملهم االستطالع اعتربوا أحيانًا أو دامئًا أنه من املربر
دعام كب ًريا بني
للحكومة أن تحد من حرية التعبري أثناء الطوارئ الصحية العامة .وجد االستطالع ً
أيضا ً
املستجيبني الجزائريني واملغاربة والتونسيني للرقابة عىل وسائل اإلعالم أثناء حالة طوارئ صحية عامة .قد
يكون لتأثري أزمة كوقيد 19 -عىل وسائل اإلعالم واملشاركة املدنية عواقب دامئة :كام الحظت دانييال راز،
"سينتهي الوباء يف النهاية ،لكن التآكل يف الحريات املدنية قد يكون أكرث مرونة واستمرارية من الفريوس
نفسه".
يظهر بعد جديد حول الحريات املتعلقة باإلنرتنت .يف دول شامل إفريقيا ،يعد الوصول املحدود ،والقيود
املفروضة عىل املحتوى واملواقع اإللكرتونية ،وانتهاكات حقوق املستخدم ،وأنظمة املراقبة ،والقمع ضد
الصحفيني عرب اإلنرتنت من االهتاممات الشائعة عندما يتعلق األمر بالحريات عىل اإلنرتنت .يف مرص ،هناك
أيضا مخاوف بشأن زيادة حجب املواقع ،وتعطيل وسائل التواصل االجتامعي ،واالحتجاز السابق
ً
للمحاكمة للصحفيني والنشطاء عىل اإلنرتنت .عىل سبيل املثال ،مينح قانون مكافحة جرائم اإلنرتنت
وجرائم تكنولوجيا املعلومات السلطات املرصية إمكانية حجب املواقع التي تعترب تهدي ًدا لألمن القومي؛
ومع ذلك ،فإن التعريف الواسع للقانون يعترب عرضة لسوء املعاملة.

الشفافية

عند النظر إىل الحوكمة كعالقة بني املديرين والوكالء ،يتضح أن الشفافية والوصول إىل املعلومات عنرصان
حاسامن :يحتاج املديرون واملرشعون واملوظفني إىل الوصول إىل املعلومات املتعلقة بسلوك الوكالء
الحكومة واملرشعني والبريوقراطيني اجعلهم مسؤولني .الشفافية واملعلومات هي بحكم التعريف جوانب
أيضا أنها مرتبطة بشكل إيجايب بتقليل الفساد وتحسني تقديم الخدمات
من الحوكمة ،ولكن وجد ً
والعوامل التي تؤثر عىل النمو االقتصادي.
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مهام يف تعزيز الشفافية
أحرز املغرب وتونس بشكل مختلف عن جريانهام يف شامل إفريقيا تقد ًما ً
والوصول إىل املعلومات من خالل القواعد الدستورية التي تعرتف بحق املواطنني يف الوصول إىل املعلومات
 ATIومن خالل القوانني التي تحدد أحكا ًما محددة بشأن  ATIعىل سبيل املثال ،يسمح القانون األسايس
التونيس بشأن الحق يف الوصول إىل املعلومات لعام  2016وقانون الحق يف الحصول عىل املعلومات املغريب
لعام  2018الساري منذ مارس  2020للمواطنني بطلب الوصول إىل القوانني والبيانات والتقارير التي
تحتفظ بها الحكومة والسلطات العامة والحصول عىل حق الوصول إليها .للمعلومات يف غضون عرشين
أيضا أن تساهم يف خلق قدر أكرب من الشفافية .عىل سبيل املثال ،اعتمدت
يو ًما .ميكن للحكومة الرقمية ً
تونس اسرتاتيجية وطنية للحكومة اإللكرتونية ،مام أدى إىل إنشاء منصة وطنية للبيانات املفتوحة ،ومنصة
للمشرتيات اإللكرتونية ،ومنصات بيانات فردية مفتوحة لوزارات محددة .يف يناير  ،2021خطت تونس
خطوة أخرى إىل األمام ،حيث فوضت جميع املؤسسات العامة مبوجب مرسوم بإتاحة البيانات العامة
بشكل استباقي عىل بوابة البيانات الوطنية .يتم توفري القوانني واملراسيم واألوامر عرب اإلنرتنت مجانًا يف
غضون ثالثة أيام من اإلصدار ومع ذلك ،هناك عوائق ملحوظة أمام التنفيذ الفعال لقوانني  ATIيف تونس
واملغرب :تشمل متطلبات هذا التنفيذ مؤسسة رقابة جيدة التمويل ،وموظفي  ATIمتخصصني يف الهيئات
العامة ،وثقافة مؤسسية وشخصية مناسبة للمعلومات ،وقوة املجتمع املدين عىل املستويني الوطني ودون
الوطني.

مشاركة املواطن واملساءلة

أصبحت الحكومات يف منطقة الرشق األوسط وشامل إفريقيا أكرث حساسية تجاه الرأي العام منذ
انتفاضات  2011خوفًا من تجدد التعبئة الجامهريية ،كام يشري ويتس .ومع ذلك ،تتطلب املساءلة
الحقيقية ترتيبات حوكمة عامة شاملة تسمح لجميع املواطنني باملشاركة بنشاط يف كيفية اتخاذ القرارات
وتنفيذها ،وإخضاع حكومتهم للمساءلة.
تتمثل إحدى طرق تأثري املواطنني يف السياسة يف التصويت والرتشح كمرشحني يف انتخابات حرة ونزيهة
يف ظل نظام سيايس تعددي .تظهر مرص قيو ًدا واضحة عندما يتعلق األمر باالنتخابات .يف ليبيا ،أجريت
عدة انتخابات عىل املستوى املحيل يف  ،2019-20لكن انقسام الحكم بني الجانبني الرشقي والغريب للبالد
مل يسمح حتى اآلن بإجراء انتخابات حرة ونزيهة عىل املستوى الوطني .يف الجزائر ،يف أعقاب االحتجاجات
أيضا باسم الحراك وبعد استقالة الرئيس بوتفليقة ،أجريت
الواسعة التي بدأت يف فرباير  2019املعروفة ً
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االنتخابات الرئاسية والربملانية يف عامي  2019و  2021عىل التوايل .شهدت هذه االنتخابات إقباالً تاريخياً
منخفضاً وسط املقاطعات ،ومل يُسمح للمراقبني الخارجيني مبراقبة االقرتاع .من ناحية أخرى ،حققت تونس
تقد ًما ملحوظًا منذ عام  ،2011حيث أجرت جوالت متعددة من االنتخابات الوطنية واملحلية منذ عام
 ،2011مبشاركة عرشات األحزاب السياسية مبا يف ذلك حزب النهضة "اإلسالمي الدميقراطي" مبوجب قوانني
أيضا خطوات كبرية يف تعزيز املساواة بني الجنسني يف
غري مقيدة يف انتخابات حرة ونزيهة .قطعت تونس ً
الحياة العامة والسياسية :منذ  ،2014تم االعرتاف باملساواة بني الجنسني يف املجالس املنتخبة كمبدأ
دستوري .لتنفيذ هذا البند ،اعتمدت تونس نظام الحصص بني الجنسني والتي تلزم القوائم الحزبية بتضمني
املرشحني من الذكور واإلناث بالتناوب .يف املغرب ،تم فتح مساحة سياسية لحزب العدالة والتنمية
املستوحى من جامعة اإلخوان املسلمني للعب دور رئييس يف الحكومة ،عىل الرغم من أن النظام السيايس
ال يزال يسيطر عليه النظام املليك إىل حد كبري.
يف الوقت نفسه ،ال تضمن العمليات االنتخابية الحرة والنزيهة يف حد ذاتها مشاركة املواطنني .أوالً ،تعترب
تدابري الحوكمة العامة رضورية للحد من الحواجز القانونية واالقتصادية والثقافية املحددة التي تعيق
املشاركة االنتخابية ملجموعات معينة مثل الشباب والنساء .ثان ًيا ،وجود ممثلني منتخبني بشكل حر وعادل
ميكن أن يعزز مشاركة املواطنني غري املبارشة فقط إىل الحد الذي يكون فيه للممثلني أنفسهم تأثري عىل
صنع السياسات ويكونون مسؤولني أمام الناخبني.
إىل جانب االنتخابات ،تبنت الحكومات يف شامل إفريقيا مجموعة واسعة من اآلليات لالنفتاح منذ
انتفاضات  .2011يف عامي  2014و  2018عىل التوايل ،انضمت تونس واملغرب إىل رشاكة الحكومة
املفتوحة  ، OGPوهي رشاكة متعددة األطراف تم إطالقها يف عام  2011تهدف إىل "متكني اإلصالحيني
داخل الحكومة وخارجها الذين يسعون إىل االنفتاح عىل حكوماتهم" من خالل دعم التصميم والتنفيذ،
ومراقبة االلتزامات الحكومية امللموسة "لجعل الحكومة أكرث انفتا ًحا واستجاب ًة ومساءل ًة للمواطنني" .يف
هذا السياق ،وضعت تونس واملغرب ونفذتا خطط عمل مع التزامات تشمل فتح حكومتيهام أمام
أيضا
املواطنني .يف حني كانت االلتزامات يف تونس واملغرب كبرية ،ال يزال التنفيذ ميثل تحديًا كب ًريا .ميكن ً
تكييف املبادرات الرامية إىل تعزيز مشاركة املواطنني الستهداف مجموعات محددة ناقصة التمثيل يف
السياسة الرسمية ،مثل النساء والشباب .ومع ذلك ،لضامن املشاركة الهادفة ،يحتاج املواطنون إىل
تزويدهم بالفرصة واملوارد للتعاون خالل جميع مراحل دورة السياسة ،مبا يف ذلك املوارد املالية والبرشية
وكذلك الوصول إىل املعلومات .يف الوقت نفسه ،يحتاج املسؤولون العموميون إىل مجموعات من املهارات
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واملوارد املناسبة للتعامل مع املجموعات املمثلة متثيال ناقصا ،والحوافز املناسبة إلغالق حلقة التغذية
الراجعة ،وهياكل جيدة للتشاور والتنسيق.
بدالً من ذلك ،ميكن أن يؤدي استبعاد املواطنني وخاصة املهمشني منهم من االنخراط يف صنع السياسات
إىل خيبة األمل ،إن مل يكن عدم الرضا واالضطراب االجتامعي.
كام ذكرنا ،رشعت املغرب وتونس يف إصالحات المركزية كبرية منذ عام  .2011وميكن لهذه العمليات أن
تقرب الحوكمة العامة من املواطنني وتفتح املزيد من املساحات ملشاركة املواطنني واملساءلة .وبدالً من
ذلك ،فإن املستوى العايل من مركزية السلطة العامة يهدد بتقويض آليات املساءلة وإزاحتها .عىل سبيل
املثال ،يف إطار سلطات البلديات يف تخصيص املوارد ،كانت املرىس أول بلدية يف تونس تؤسس برنامج
موازنة تشاركية ،ترشك املواطنني يف تصميم خدمات إنارة الشوارع من خالل االجتامعات العامة،
ومجموعات الرتكيز ،والتصويت ..ومع ذلك ،فإن جهود الالمركزية التونسية ،من بني أمور أخرى ،أعيقت
بسبب عدم استقرار املجالس املنتخبة ،واالرتباك حول توزيع الوظائف والكفاءات ،ونقص املوارد البرشية
واملالية .وباملثل ،يف ليبيا ،أدى قانون الحكم املحيل الذي اعتمده املؤمتر الوطني العام املنحل يف عام 2012
إىل الحد بشكل فعال من استقاللية املجالس املحلية تجاه وزارة الشؤون املحلية ،حيث أنها معرضة لخطر
االستبدال و  /أو محرومون من متويل الوزارة ،والذي غال ًبا ما يكون مصدر دخلهم الوحيد.

استنتاج
يتشكل الحكم العام ،كام الحظ شوماكر وباور ،من خالل "تأثري املايض وتطلعات املستقبل" .بعد عرش
محسوسا إىل حد كبري .مل تكن وترية
سنوات من االنتفاضات العربية عام  ،2011ال يزال تأثري املايض
ً
اإلصالحات يف شامل إفريقيا ثابتة مبا فيه الكفاية ،ووجد أن تنفيذ التغيريات يف السياسات ضعيف .عىل
جانب العرض ،يتسم عجز الحوكمة بضعف أداء اإلدارات العامة مع الحكومات الكبرية السائدة ،وسياسات
وخدمات ذات جودة رديئة ،وهشاشة النزاهة وسيادة القانون .عىل جانب الطلب ،بعد التقدم األويل
الرسيع يف أعقاب االنتفاضات ،ال تزال الثقة املنخفضة منترشة ،والحيز املدين يفقد قوته ،وتحتاج الجهود
املبذولة لتحسني الشفافية ومشاركة املواطنني إىل التعزيز.
ومع ذلك ،فإن التطلعات إىل مستقبل أفضل ،مع حكم أكرث خضوعا للمساءلة وشفافية وانفتاحا وكفاءة،
منترشة عىل نطاق واسع يف مجتمعات شامل أفريقيا .عىل الرغم من تأثري جائحة  ،COVID-19فقد
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ترجمات أﺸروبﻌلﻐسﻎ
أظهرت املنطقة مرونة ال تصدق .ال تزال املنطقة مصد ًرا ال ينضب للمواهب واألفكار واالبتكار ،خاصة من
األجيال الشابة ،التي ميكن وينبغي االستفادة منها.
الحوكمة العامة رضورية للحكومات لتجديد العقد االجتامعي مع مواطنيها وتحقيق توقعاتهم .بدون
حكومة فعالة وشاملة ،لن يكونوا قادرين عىل إدارة التحديات القدمية والجديدة مبا يف ذلك اإلصالحات
االقتصادية ،وتغري املناخ الفصل  ،3والتحوالت الدميوغرافية الفصل  ،5وتطوير البنية التحتية الفصل  .4ميثل
الطريق إىل التعايف من أزمة كوقيد 19فرصة ملرة واحدة يف العمر لبلدان شامل إفريقيا إلصالح وتحديث
أطر الحوكمة العامة الخاصة بها واغتنام "ثورة الحكم القابلة للتحقيق" .عند القيام بذلك ،ميكن للبلدان
وينبغي لها أن تستفيد من الخربة الهائلة املوجودة بالفعل يف املنطقة للتعلم من بعضها البعض واعتامد
أفضل الحلول لتحدياتها الحالية .عىل سبيل املثال ،يعد برنامج الحوكمة يف منطقة الرشق األوسط وشامل
إفريقيا ومنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي رشاكة اسرتاتيجية تعزز تبادل املعرفة والخربة ،مبا
يف ذلك نرش معايري ومبادئ الحوكمة الرشيدة بني منطقة الرشق األوسط وشامل إفريقيا ودول منظمة
التعاون االقتصادي والتنمية .ميكن ملثل هذه املنتديات الحكومية الدولية أن تدعم بشكل فعال البلدان يف
شامل إفريقيا وخارجها ،وتزويدها باملعلومات وتعزيز جهودها اإلصالحية لبناء حوكمة عامة فعالة
وشاملة.
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