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الدميقراطية حول العامل وفريوس كورونا املستجد
****
(كوفيد :)19-تعزيز الدعم الدويل
قيم هذا التقرير األثر الذي ترتكه جائحة فريوس كورونا املستجد (كوفيد )19-يف الدميقراطية يف جميع
ُي ّ
أنحاء العامل ،ويدرس كيفية استجابة املنظامت الدولية والجهات املانحة التي تدعم الدميقراطية للتحديات
املرتبطة بالجائحة ،ويدعو إىل دعم دويل للدميقراطية يف الوقت الراهن ،وعىل املدى األطول يف
ً
وبدل من "الغرق"
وتتم صياغته بطريقة جيدة.
املستقبل ،عىل نحو يكون فيه هذا الدعم أقوى من قبلُ،
ّ
يف جداالت غري قاطعة بشأن تحديد أفضل نوع من أنواع األنظمة السياسية للتعامل مع الجائحة ،يدعو التقرير
إىل جهد سياسايت عميل من أجل ضامن الدفاع عن معايري الدميقراطية ،والتحقّ ق من أنها تعمل عىل نحوٍ
متصلٍ بإحكام تجاه الجائحة .صحيح أن األنظمة الدميقراطية تتمتع بالعديد من املزايا املحتملة التي تؤهلها
ويبي التقرير أن للجائحة
ملكافحة الجوائح وعواقبها ،لكن تحتاج هذه املزايا إىل الدعم عىل نحوٍ استباقي.
ّ
تداعيات سياسية واضحة عرب مختلف أنواع األنظمة الحاكمة ،ولذلك فهناك حاجة إىل وضع سياسات تستوعب
هذه املخاطر والنتائج املتناقضة عىل النحو الذي تسعى به تلك السياسات إىل الحفاظ عىل الحقوق
واستنادا إىل تقييم
وانسجاما مع "نداء للدفاع عن الدميقراطية" الذي ظهر مؤخ ًرا،
الدميقراطية وتعزيزها.
ً
ً
يقدم هذا التقرير خمس توصيات ملموسة بالكيفية التي يجب من
باألزمة،
املرتبطة
االتجاهات الدميقراطية
ّ
خاللها أن تتصدى الحكومات واملنظامت الدولية املعنية الدميقراطية حول العامل ألزمة كوفيد .19-ويدعو
ٍ
رصد عاملي النتهاكات الدميقراطية املرتبطة بهذه الجائحة ،وإىل انتهاج طرائق جديدة إلدراج الجهود
إىل
املخصصة لإلنعاش الخاصة بجائحة كوفيد،19-
واملعونات
الطوارئ
حاالت
يف
اإلغاثة
ضمن
الدميقراطية
ّ
متعددة األطراف
وتعزيز دعم النشاط املدين الدميقراطي الذي ظهر خالل الجائحة ،وإطالق مبادرة جديدة
ّ
تهدف إىل تعلّم الدروس املتعلقة بكيفية مواجهة األنظمة الدميقراطية لألزمة ،وبذل جهد الستكشاف
ويقدم التقرير ،من خالل
التطور يف أمناط املامرسة الدميقراطية الجديدة التي تكاثرت يف ظل الجائحة.
ّ
ً
دليل للمنظامت املعنية بالدميقراطية والجهات املانحة يف سعيها للمحافظة عىل إبقاء
هذه التوصيات،
مدرجا عىل جدول األعامل الدويل أثناء األزمة الصحية العاملية ،وكذلك ملنظامت املجتمع
الدميقراطية
بند
ً
ً
ارتباطا أوسع
أيضا
القضايا
هذه
وترتبط
ل.
تبد
الذي
السياق
لتناسب
اسرتاتيجياتها
ف
تكي
أن
عليها
التي
املدين
ً
ّ
ّ
بالحكومات واملواطنني يف جميع أنحاء العامل؛ نظ ًرا إىل التحدي الذي يفرضه اإلبقاء عىل التدابري املتعلّقة
بكوفيد 19-عىل املدى األطول ،من دون أن يتعارض ذلك مع املامرسات الدميقراطية األساسية.
فريق املراجعة :بيرت سوندرغارد (الصندوق األورويب للدميقراطية) ،فيكتوريا بروس (الصندوق األورويب
للدميقراطية) ،سام فان دير ستاك (املعهد الدويل للدميقراطية واملساعدة االنتخابية) ،مارلني نيفني (املعهد
الدويل للدميقراطية واملساعدة االنتخابية) ،لورا ثورننت (املعهد الدويل للدميقراطية واملساعدة االنتخابية) ،تشاد
فيكري (املؤسسة الدولية لألنظمة االنتخابية) ،كريستوفر واكر (الصندوق الوطني للدميقراطية) ،كني غودفري
(الرشاكة األوروبية للدميقراطية) ،توم كورمري (املركز الربملاين) .
كلامت مفتاحية :حوكمة دميقراطية ،جائحة فريوس كورونا املستجد (كوفيد ،)19-سياسات دعم الدميقراطية،
أنظمة الحكم ،املجتمع املدين ،منظامت دولية ،حوكمة إلكرتونية ،الدميقراطية.
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This report assesses the impact that Covid-19 is having on democracy around the world. It examines
how international democracy support organisations and donors are responding to the challenges
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the Covid-19 crisis. It advocates: a global monitoring of Covid-19 related democratic infringements;
new ways of including democracy efforts into Covid-19 emergency and recovery aid; an enhanced
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مقدمة
تتجاوز حصيلة الوفيات الناجمة عن كوفيد 19-املأساوي((( أي اعتبارات سياسية ،وال تزال هذه الجائحة تشكل
تح ّد ًيا جد ًيا للدميقراطية.
عملت الحكومات يف جميع أنحاء العامل ،يف سعيها الحتواء الفريوس ،عىل َس ّن قانون يتيح سلطات استثنائية متن ّوعة
يف حاالت الطوارئ؛ من أجل فرض حاالت اإلغالق وتدابري أخرى .ويف حني أن هذه التدابري التقييدية أتت يف العديد
اوغ؛ من
من الحاالت متناسبة وم ّربرة يف ضوء حتمية حامية األرواح ،فإنّ بعض الحكومات استخدمتها عىل نح ٍو مر ٍ
أجل الح ّد من النشاطات الدميقراطية ،وإسكات األصوات النقدية .ليست التدابري الطارئة غري دميقراطية يف حد ذاتها،
ولكنها ق ّوضت الحريات املدنية يف العديد من األماكن .وقد عانت بعض األنظمة الدميقراطية الضعيفة واألنظمة
األوتوقراطية ً
وقمع ينجم عنهام عواقب محتملة عىل املدى
ميل خط ًريا ،عىل نح ٍو خاص ،تجاه سلطة أكرث مركزية
ٍ
الطويل .وحتى لو مل تكن املخاطر الجديدة التي تواجه الدميقراطية حارض ًة يف كل البلدان ،فإنها منترشة مبا فيه
الكفاية يك تش ّكل مصدر قلق.
أطلقت جائحة كوفيد 19-يف بعض األماكن العنان لقيود مناهضة للدميقراطية والقمع ،إال أنها ح ّفزت أيضً ا جهو ًدا
ومبادرات مؤيدة للدميقراطية ،وقد نشهد يف بعض البلدان حرا ًكا ه ّمه األكرب حامية الدميقراطية؛ إذ تشحذ الجائحة
الحاجة إىل الدفاع عن الدميقراطية ،بيد أنها تقدم أيضً ا بعض املنافذ الجديدة الواعدة للجهات الفاعلة املحلية
والدولية امللتزمة بالقيام بهذه الحامية .وال تدعو البيئة السياسية املتغرية ،بطريقة جذرية ،املنظامت الدولية لاللتزام
من جديد بحامية الدميقراطية فحسب ،بل تطالبها أيضً ا بتعديل اسرتاتيجياتها .كذلك ،تع ّزز تجربة الجائحة املتطلبات
العامة لدعم دميقراطي أكرث فاعلية ،ولكنها تطرح أيضً ا تحديات سياساتية جديدة ومح ّددة ج ًّدا تستلزم تغي ًريا أعمق
بالتمسك مبعايري الدميقراطية.
ُيحدثه أولئك املعنيون
ّ
و ّقعت أكرث من مئة منظمة يف جميع أنحاء العامل مؤخ ًرا "نداء للدفاع عن الدميقراطية" ،إضافة إىل نحو خمسمئة من
األفراد البارزين من مئة وتسعة عرش بل ًدا؛ منهم ثالثة عرش فر ًدا من الفائزين بجائزة نوبل ،واثنان وستون من رؤساء
الدول أو الحكومات السابقني((( .ويق ّدم التقرير أفكا ًرا عملية من خالل خمس توصيات سياساتية أساسية تعكس
املتغي لدعم الدميقراطية ،ويدعو إىل إنشاء آلية رصد شاملة تساعد عىل توجيه عمليات انتهاك الدميقراطية
السياق ّ
الناجمة عن الجهود الدولية املبذولة للتص ّدي لجائحة كوفيد ،19-والتز ٍ
امات بإدراج جهود الدميقراطية ضمن اإلغاثة
وبرنامج لدعم النشاط الدميقراطي املدين الجديد
املخصصة لتجاوز آثار هذه الجائحة،
يف حاالت الطوارئ واملعونة
ّ
ٍ
الذي أطلقته الجائحة ،وتعاونٍ عميل املنحى أكرث من قبل ومتع ّدد األطراف بهدف حامية املامرسات الدميقراطية.
ويطالب هذا التقرير ،أخ ًريا ،بدعم الجهود التي تسعى إىل تسخري االبتكارات الناشئة يف مجال املشاركة الدميقراطية
واملامرسات االنتخابية وتنظيم األحزاب السياسية والرقابة املؤسسية.
1
"COVID-19 Dashboard," The Center for Systems Science and Engineering, Johns Hopkins University, 25/5/2020, accessed on
25/5/2020, at: http://bit.ly/3bRTIxi
2
"COVID-19 Crisis Threatens Democracy, Leading World Figures Warn," International IDEA, 25/6/2020, accessed on 27/2/2021,
at: http://bit.ly/3bMol7w
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الدميقراطية أثناء الجائحة
دار نقاش كبري بشأن ّأي نوع من أنواع األنظمة السياسية تعامل عىل نحو أفضل مع حالة الطوارئ الصحية الناجمة
تفش ف ّتاكة ،عىل نحو
عن جائحة كوفيد .19-عانت العديد من األنظمة الدميقراطية واألنظمة السلطوية حاالت ٍ
خاص .وعىل عكس ذلك ،حافظت العديد من البلدان األخرى (الدميقراطية واألوتوقراطية عىل ح ٍّد سواء) عىل
معدالت وفيات منخفضة .وتدخل العديد من املتغريات املختلفة يف الحسبان؛ ما يجعل عملية عزل أثر نوع النظام
السيايس أم ًرا صع ًبا ج ًّدا .تقف البلدان ،يف مراحل مختلفة من الجائحة ،وليس هنالك من طريقة شائعة تُستخ َدم يف
اإلبالغ عن األرقام الرسمية .ويف هذه املرحلة ،من الصعب تقديم أحكام حاسمة عن أثر األمناط املختلفة للسياسات
يف برامج التص ّدي لكوفيد .19-ولكن من املفيد أن ننظر إىل جوانب أكرث تحدي ًدا للحوكمة والنظم السياسية املختلفة
التي تدعم اإلدارة الفعالة لألزمة أو ترضّ بها.
تكشف بعض عالقات الرتابط مستويات منخفضة نسب ًيا من الوفيات يف بلدان تتمتع بقدرات مدنية أقوى ومستويات
فسا ٍد منخفضة((( .وإنه ملن املتفق عليه عمو ًما أن القياس غري الدقيق نسب ًيا لقدرات الحوكمة ُيع ّد ً
عامل يف اإلدارة
(((
رئيسا لفاعلية الحكوماتً ،
وبدل من
الفعالة لألزمات  .بيد أن نوع النظام السيايس وحده ال يبدو أنه كان مح ّد ًدا ً
الرتكيز عىل نقاش بشأن "دميقراطية يف مقابل سلطوية" فحسب ،تكمن املقاربة العملية يف املستقبل القريب يف ضامن
أن تعمل السياسات الدميقراطية عىل نحو أكرث فاعلية يف املساعدة عىل احتواء جائحة كوفيد 19-عىل املدى الطويل،
ّ
ٍ
انتكاسات دميقراطية أخرى.
وأل تؤدي برامج التصدي للجائحة يف حاالت الطوارئ إىل
وتنتقل البلدان إىل مراحل الحقة من كوفيد 19-قد تُظهر إىل الواجهة مميزات الدميقراطية ،وتوحي الجائحات
السابقة بأنها تزيد من احتامالت امتثال املواطنني للتدابري الصحية عىل املدى الطويل عندما يشعرون بأنّ لهم
صوتًا يف تحديد القرارات الحكومية((( .وتع ّد الثقة داخل املجتمعات وتجاه الحكومات((( سم ًة رئيسة تع ّزز من
السياسات العامة الفعالة .صحيح أنها ليست سم ًة خاص ًة تقترص عىل األنظمة الدميقراطيةّ ،إل أن ثق ًة كهذه ميكن
أن ّ
َ
الوصول
تتوطد بسهولة من خالل التع ّددية واإلدماج املتد ّرج من األسفل إىل األعىل .ومن األرجح أن يكفل ذلك
إىل املعلومات من دون عوائقّ ،
املرجح ،أيضً ا ،أن
وأل تتس ّبب عمليات
ّ
التست الحكومية بخسارة يف األرواح .ومن ّ
تحافظ املراقبة الترشيعية واملناقشات املفتوحة عىل ضغط ف ّعال عىل الحكومات خالل مرحلة االنتعاش الطويلة ما
بعد الجائحة((( .وسيكون املواطنون يف األنظمة الدميقراطية قادرين عىل التصويت ضد الحكومات التي أىت أداؤها
ضعي ًفا يف أثناء األزمة؛ إذ يجب أن تعطي املساءلة االنتخابية القاد َة حاف ًزا أكرب إلقرار سياسات جيدة .ومن املالحظ،
عىل نطاقٍ
واسع ،أن أداء القادة النساء يف البلدان الدميقراطية كان جي ًدا خالل األزمة .ومبا أن األنظمة الدميقراطية
ٍ
3
"Covid-19: Implications for Global Democracy, Global State of Democracy Index: Who Copes Best?" International IDEA.
4
Francis Fukuyama, "The Pandemic and Political Order," Foreign Affairs, July-August 2020, accessed on 27/2/2020, at:
http://fam.ag/3b4p98I
5
Cicely Marston, Alicia Renedo & Sam Miles, "Community participation is Crucial in a Pandemic," The Lancet, vol. 395, no. 10239,
30/5/2020, accessed on 27/2/2021, at: https://bit.ly/3q7levQ
6
Francez Z. Brown, Saskia Brechenmacher & Thomas Carothers, "How will the Coronavirus Reshape Democracy and Governance
Globally?" Carnegie Endowment for International Peace, 6/4/2020, accessed on 19/6/2020, at: http://bit.ly/3r6mlNA
7
Miguel Angel & Lara Otaola, "Democracy as Truth: Why Democracies are better at Preventing Pandemics," International IDEA,
12/5/2020, accessed on 20/5/2020, at: http://bit.ly/3sGn3BR
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تؤ ّمن حامية أكرب للحقوق الجنسانية  ،Gender-rights protectionفمن املرجح أن يكون هذا األمر مفي ًدا ملؤرشات
الصحة عىل املدى األطول.
سيفرض األثر االقتصادي واالجتامعي لجائحة كوفيدً 19-
ضغطا عىل ّ
كل أنواع األنظمة السياسية ،ولكن قد تكسب
األنظمة الدميقراطية ً
قبول أوسع بشأن التدابري االقتصادية واملالية الصعبة التي تتبعها ما دامت السياسات تَنتج من
شمول ً
مناقشات مفتوحة تتناول مختلف الخيارات املتاحة .قد تبدي األنظمة الدميقراطية أسلو ًبا أكرث ً
وانفتاحا
وعدل
ً
يف التعامل مع التحديات التي ستنجم عن أثر الجائحة الطويل األمد .كام أن هذه األنظمة الدميقراطية م ّيالة أكرث
ل ُتظهر تضام ًنا وتعاونًا دوليني يف أوقات األزمة.
وتسجل نتائج أفضل يف
ومع مرور الزمن ،تتجه األنظمة الدميقراطية لتشهد حاالت وفاة أقل نتيجة األوبئة(((،
ّ
مؤرشات التنمية الصحية والبرشية((( .وقد تكون النقطة الجوهرية املرتبطة بالسياسات يف املقارنات املعقودة بني
األنظمة الدميقراطية واألنظمة األوتوقراطية هي اآلتية :صحيح أنه غال ًبا ما يجري تأكيد هذا النوع من امليزات
املرجح أن تظهر هذه امليزات تلقائ ًّيا ،بل يجب تنسيق
الدميقراطية ،إال أنه ال ميكن ع ّدها أم ًرا مفرو ًغا منه .من غري ّ
فوائد السياسات املفتوحة والثقة املجتمعية بعناية عرب سياسات مقصودة ومص ّممة بصفة خاصة ،كام يجب أن
قوي بني عموم الناس والدولة.
عقد
يسمها ٌ
اجتامعي ّ
ّ

تفكيك املخاطر املهددة للدميقراطية
كانت العديد من القيود املفروضة يف حاالت الطوارئ رضورية ،وقد ترفعها الحكومات يف حال انحسار األزمة الحالية أو
تراجعها .وقد حافظت أغلبية األنظمة الدميقراطية عىل التدابري الطارئة ضمن حدودها الدستورية إىل حد بعيد ،كام تركت
املجالس الترشيعية مفتوحة .وتقرتح البيانات أن البلدان التي تعاين بالفعل قم ًعا للدميقراطية تكون أكرث عرضة لتفاقم القمع
من جراء جائحة فريوس كورونا( .((1ولكن ال ّ
تبش بعض االتجاهات األكرث عمومي ًة بالخري .يف حني أن العديد من التدابري الطارئة
م ّربرة متا ًما ،إال أن بعض النواحي ليست كذلك .أما الحد الفاصل الرئيس ،فهو حني تستخدم األنظمة أحكام الطوارئ بطرائق
ال تتعلق بحالة الطوارئ الصحية ،وهذا األمر يق ّوض املبادئ الدستورية بشأن حرية التعبري واملامرسات االنتخابية الجيدة
خاصا للقلق.
والضوابط والتوازنات املؤسسية ،إضافة إىل عدم التمييز واستقاللية اإلعالم .وتشكل املجاالت اآلتية مصد ًرا ًّ
 .1العنف املفرط من جهة قوى األمن

استحوذت قوى األمن يف العديد من البلدان عىل دو ٍر متضخّ ٍم أثناء الجائحة يتجاوز بوضوح ما هو رضوري من
أجل فرض التدابري الطارئة .جاء ر ّد الفلبني عىل الجائحة عسكر ًّيا إىل درجة عالية ،فقد اعتقلت قوى األمن يف البالد
8
"Diseases like Covid-19 are Deadlier in Non-democracies," The Economist, 18/2/2020, accessed on 15/5/2020, at:
http://econ.st/3kF0URt
9
Ariana A. Berengaut, "Democracies are Better at Fighting Outbreaks," The Atlantic, 24/2/2020, accessed on 27/2/2021, at:
http://bit.ly/3kwi0B3
"?10 Anna Lührmann, Amanda B. Edgell & Seraphine F. Maerz, "Pandemic Backsliding: Does Covid-19 put Democracy at Risk
Policy Brief, V-Dem Institute, no. 23 (2020), accessed on 20/5/2020, at: https://bit.ly/3q3zRQX
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بحجة خرق حظر التجول ،وقتلت عدة مواطنني( .((1كام ُذكر يف تقرير أع ّده ٌ
ناشط يف تونس أنّ الحكومة
آالف الناس ّ
تعاملت مع األزمة من خالل "عدسة أمنية" ويف أفريقيا ذكرت التقارير وحشية الرشطة املفرطة يف جنوب أفريقيا
أناس عىل يد قوى األمن خالل عام  2020أكرث مام ماتوا بسبب كوفيد .((1(19-وقد حظيت
وأوغندا وكينيا ،حيث مات ٌ
الجيوش بدور بارز يف إدارة أزمة الجائحة يف بلدان أمريكا الالتينية .وشهدت إيران ونيجرييا تدخّ الت أ ّدت إىل عدة
حاالت من القتىل ،قامت بها قوى األمن يف وجه انتفاضات اندلعت يف السجون( .((1ولهذه االتجاهات تداعيات
سياسية مقلقة وواسعة النطاق(.((1
جلة وتحديات تواجه النزاهة االنتخابية
 .2انتخابات مؤ ّ

جرى تأجيل مئة وستة انتخابات يف واحد وستني بل ًدا حتى تاريخه( .((1ويف العديد من الحاالت ،كان تعديل موعد
االنتخابات وترتيبات عمليات التصويت جز ًءا رضور ًيا وم ّرب ًرا من الجهود املبذولة للتصدي لجائحة كوفيد ،19-وقد
أىت وف ًقا لألحكام الدستورية والقانونية .ولكن غال ًبا ما اتسمت عملية تأجيل االنتخابات بطابع التسييس واالستقطاب
إىل حد بعيد .وعانت بعض االنتخابات التي ُأجريت بعد تفيش الفريوس مشارك ًة متدني ًة ج ًّدا ،كام تأثرت العديد من
االنتخابات التمهيدية عىل نح ٍو ملموس( .((1وتكمن الخطورة يف العديد من الحاالت التي ّأجل فيها القادة االنتخابات
فرتة طويلة يف الحيلولة دون أي تهديد للمنصب الذي يشغله القادة أنفسهم .وتعد إثيوبيا ً
مثال ميكن تربير تأجيل
االنتخابات فيها ،ولكن هذا تأجيل أ ّدى إىل حالة من الريبة بسبب عدم تحديد موعد إلعادة إجراء االنتخابات.
يف حاالت أخرى ،كمن القلق أكرث يف األنظمة الحاكمة التي تحاول مترير االنتخابات أو االستفتاءات بالقوة يف أثناء
اإلغالق لتسهيل التالعب بعمليات التصويت ،وتُع ّد روسيا ً
مثال ملحاوالت كهذه( .((1ويف النيجر ،اس ُتخدمت إعالنات
زائفة من أجل عرقلة العملية االنتخابية( .((1وحتى حني تسعى الحكومات بصدق إليجاد ُسبل لاللتزام بالجداول
الخاصة والتضليل املرتبط باالنتخابات يف بعض األماكن ،مبشكالت
الزمنية لالنتخابات ،تتس ّبب ترتيبات التصويت
ّ
ٍ
ضعف يف بعض املجموعات .ظهرت مخاوف أخرى كاألثر املش ّوه لجائحة فريوس كورونا يف الحمالت
ومواطن
االنتخابية ،والشكوك بشأن قدرة اللجان االنتخابية وجاهزيتها ،واملصاعب الجديدة التي تواجه تأمني مراقبني دوليني
11 "'Toxic Lockdown Culture' of Repressive Coronavirus Measures Hits most Vulnerable," UN News, 27/4/2020, accessed on
20/5/2020, at: http://bit.ly/38extAX
12 Isaac Mugabi, "COVID-19: Security Forces in Africa Brutalizing Civilians under Lockdown," DW News, 20/4/2020, accessed on
11/6/2020, at: http://bit.ly/37TquNh
13 "Iran: Prisoners killed by Security Forces During COVID-19 Pandemic Protests," Amnesty International, 9/4/2020, accessed on
31/5/2020, at: http://bit.ly/3b3Ll2H
14 Emma Farge, "U.N. Raises Alarm about Police Brutality in Lockdowns," Reuters, 27/4/2020, accessed on 20/5/2020, at:
http://reut.rs/3kC6MLd
15 "Global Impact of COVID-19 on Elections," International Foundation for Electoral Systems, 20/3/2020, accessed on 20/6/2020,
at: http://bit.ly/3sFM9Av
16 Fernanda Buril & Dr. Staffan Darnolf, "Low Voter Turnouts, Fear, Disinformation and Disrupted Supply Chains: How Election
Commissions Are Unprepared for COVID-19," International Foundation for Electoral Systems, 27/3/2020, accessed on 31/5/2020, at:
http://bit.ly/3bNcaHB
17 Nana Kalandadze, "Switching to All-postal Voting in Times of Public Health Crises: Lessons from Poland," International IDEA,
15/5/2020, accessed on 12/5/2020, at: http://bit.ly/3kyhrXf
18 Buril & Darnolf.
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لالنتخابات( .((1ستتخذ الحكومات يف جميع أنحاء العامل بأرسه قرارات بشأن إجراء االنتخابات أو تأجيلها ،ويجب أن
تكون القرارات مبنية عىل إجامع سيايس وثقة بعملية صنع القرار.
الشكل ()1
خريطة معدة باستخدام أداة إدارة مخاطر االنتخابات الخاصة باملعهد الدويل للدميقراطية واملساعدة االنتخابية
( 24حزيران /يونيو )2020

املصدرInternational IDEA, 24 /6/2020, at: https://cutt.us/4kBCF :

 .3اتخاذ إجراءات صارمة انتهازية ضد الخصوم السياسيني

استخدم العديد من القادة جائحة كوفيد 19-حج ًة لتقليص الرقابة الربملانية وتضييق الخناق عىل املعارضة السياسية.
شن القادة السلطويون هجامت جديدة عىل املجموعات املعارضة
ويف حني ينشغل املواطنون باألزمة الصحيةّ ،
لهم( .((2و ُيع ّد االعتداء الصيني عىل ناشطي هونغ كونغ الدميقراطيني أخطر حاالت القمع ،وإن مل تكن هذه الحادثة
الوحيدة هي املقلقة ج ًّدا .ومل يقترص احتجاز حكومات عدة عىل ناشطي املعارضة والصحافيني فحسب ،بل طال
أيضً ا العاملني يف مجال الرعاية الصحية ممن تجرؤوا عىل انتقاد الجهود الرسمية يف التص ّدي للجائحة؛ فقد سقط
العديد من أطباء الخطوط األمامية يف روسيا من نوافذ املستشفيات عىل نح ٍو غريب بعد إصدارهم بيانات تنتقد
أسلوب الحكومة يف التص ّدي لألزمة( .((2ويف تايلند وكمبوديا وفنزويال وبنغالديش ،جرت مامرسة ضغوط شديدة عىل
19 "Elections and Covid-19," International IDEA, March 2020, accessed on 3/5/2020, at: https://bit.ly/3sBtBBt
20 Kenneth Roth, "How Authoritarians are Exploiting the COVID-19 Crisis to Grab Power," Human Rights Watch, 3/4/2020,
accessed on 22/5/2020, at: http://bit.ly/3r7p3CB
21 Mary Ilyushina, "Three Russian Doctors Fall from Hospital Windows, Raising Questions Amid Coronavirus Pandemic," CNN,
7/5/2020, accessed on 20/5/2020, at: http://cnn.it/3uAGWMe
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الخصوم السياسيني ،و ُن ِّف َذت اعتقاالت يف حقهم( .((2أما يف بوليفيا ،فقد استخدمت السلطات الجائحة م ّرب ًرا لتهديد
الخصوم السياسيني بعقوبة تصل إىل عرش سنني يف السجن( .((2ويف دول البلقان جميعها ،ش ّنت الحكومات حمالت
قمع عىل املعارضني السياسيني ووسائل اإلعالم( .((2واعتقلت األنظمة الحاكمة يف العراق والجزائر ولبنان ناشطني من
ٍ
موسعة ضد
أجل الدميقراطية مبوجب م ّربرات ق ّلام كانت مرتبطة بالصحة .واتخذت السلطات الرتكية تدابري قمعية ّ
املعارضة السياسية واملدنية مبوازاة إدارة األزمة الصحية( .((2ومتثّل تدابري كازاخستان املتبعة ضد التج ّمع السلمي
ً
انتها ًكا
جسيم ملعايري حقوق اإلنسان الدولية(.((2
 .4الرقابة عىل اإلعالم املستقل والتهديدات املوجهة إليه

تغريم ،أو حبس ،من تراهم ينرشون "األخبار الزائفة" التي تنتقد اإلدارة
أق ّرت عدة حكومات مراسيم تبيح للحكومات
َ
الرسمية للجائحة ،وقد حدث هذا يف بوليفيا وبنغالديش وروسيا وفيتنام عىل سبيل املثال .وتع ّرضت حرية الصحافة
واسع يف غانا ونيجرييا والسنغال ومونتينيغرو ورصبيا وسرياليون ،إضافة إىل العديد من الدول األخرى.
للقمع عىل نح ٍو ٍ
وكانت طاجيكستان من أواخر بلدان العامل التي اعرتفت بتفيش الفريوس ،وقد حجبت موق ًعا إلكرتون ًيا ينقل أعداد
وفيات تختلف عن األرقام الرسمية الحكومية( .((2ويف الفلبني ،جرى إيقاف عمل أكرب شبكات البث( .((2ويف كمبوديا
والصني ومرص وإثيوبيا وتركيا وفنزويال ،اع ُتقِل صحافيون وأناس آخرون ملجرد إبالغهم عن الفريوس( .((2وطردت كل من
مرص والصني صحافيني أجانب( .((3أما السياق األوسع للجائحة فقد جعل عمل اإلعالم املستقل يف جميع أنحاء العامل
عدد من وسائل اإلعالم انخفاضً ا
ملموسا يف الدخل( .((3وحتى وسائل اإلعالم
يواجه تح ّديات أوسع وغري مسبوقة ،وعاىن ٌ
ً
الناجحة غرب البلقان ،واجهت تحديات مالية(((3؛ إذ ش ّكل سياق الجائحة املتغري تهدي ًدا وجود ًّيا لإلعالم.
 .5التضليل املتنامي

هنالك العديد من األمثلة املتعلقة بدعم دول لعمليات تأثري ذات صلة بالجائحة ،وقد انطلقت حمالت التضليل
الخبيثة من روسيا وإيران والصني عىل نح ٍو خاص .وحاولت القصص املض ّللة إلقاء اللوم عىل الغرب بشأن تفيش
22 Ibid.
23 "Bolivia: COVID-19 Decree Threatens Free Expression," Human Rights Watch, 7/4/2020, accessed on 25/5/2020, at:
https://bit.ly/3r2LBnb
24 Interview with EED Partner Civil Society Representatives from Montenegro and Serbia.
25 Nate Schenkkan, "As COVID-19 Threatens Turkey, Erdoğan's Authoritarian Playbook/5/Undermine His Own Rule," Freedom
House, 27/4/2020, accessed on 16/5/2020, at: http://bit.ly/3kwFNRc
26 "Kazakhstan: Authorities Rush to Further Limit Peaceful Assembly," Freedom House, 4/5/2020, accessed on 16/5/2020, at:
http://bit.ly/3bORAGH
27
Nate Schenkkan, "Newsletter: Democracy and Pandemic," Freedom House, 11/5/2020, accessed on 16/5/2020, at:
https://bit.ly/2ObmUHD
28 Ibid.
29 "COVID-19: A Human Rights Checklist," Human Rights Watch, 14/4/2020, accessed on 20/5/2020, at: http://bit.ly/3r56NcV
30 Ibid.
31 Interview with the Representative of European Endowment for Democracy (EED), Via Email, 5/6/2020.
32 Ibid.

209

العدد | 2

آذار /مارس 2021

تاسايس قاروأو ريراقت

الفريوس ،ور ّكزت عىل عدم قدرة الدول الغربية عىل التعامل مع األزمة( .((3وتبدو الرسديات الرقمية لهذه البلدان
الثالثة متشابه ًة عىل نحو متنا ٍم( .((3سعت الحكايات املض ّللة ،رصاح ًة ،إىل استغالل األزمة الصحية لتحقيق هدف عا ّم
يتلخّ ص يف تقويض الثقة العامة بالدول الدميقراطية( .((3وعىل نطاق أوسع ،ع ّزز التضليل الحكومي ،عىل نح ٍو مقصودٍ،
العداوات بني الجامعات اإلثنية والدينية( ((3عرب اتهام بعض رشائح السكان مبسؤوليتها عن الفريوس( ،((3وقد ع ّرضت
األرواح للخطر.
بعض الرسديات املض ّللة عن املعايري الصحية ،عىل نحو مبارش،
َ
 .6إساءة استخدام الرقابة الرقمية

ب ّينت األزمة الصحية العاملية الدور اإليجايب للتكنولوجيا؛ من ناحية نرش الرسائل الوقائية ،وزيادة حصول املواطنني

عبت الحكومات عن مخاوف بشأن حقوق الخصوصية يف
عىل الرعاية الصحية .ويف العديد من األنظمة الدميقراطية ّ

تطبيقات التع ّقب الخاصة بها ،إال أن العديد من الحكومات يف العامل أساءت استخدام التكنولوجيا وسخّ رتها للرقابة
غري القانونية( .((3وتقتحم تدابري الرقابة الرقمية يف كل من الصني وإيران وروسيا ،عىل نحو خاص ،خصوصية األفراد

وتتط ّفل عىل حريتهم يف التعبري والتجمع( .((3وقد استخدمت العديد من البلدان تطبيقات التع ّقب من دون خاص ّية

حجب الهوية .وط ّبقت اإلكوادور النظام العاملي لتحديد املواقع  Global Positioning System, GPSللتع ّقب

من أجل فرض تدابري الحجر الصحي ،كام أتاحت الحكومة اإلرسائيلية ألجهزة األمن استخدام نظام مص ّمم يف األصل

لالستخدام يف عمليات مكافحة اإلرهاب .ونرشت السلطات يف كوريا الجنوبية رسائل إرشادية تض ّمنت معلومات
شخصية عن املرىض املصابني بالفريوس .ومل تقترص هذه التدابري عىل إثارة املخاوف بشأن انتهاكات الخصوصية
الطبية؛ إذ إنها تس ّببت ،أيضً ا ،بالقلق بشأن انتهاكات أوسع لحقوق اإلنسان(.((4
 .7حقوق األقليات والفئات املعرضة للخطر

تشهد حقوق األقليات يف العامل بأرسه معاناة؛ إذ ه ّدد التمييز ،عىل نحو متنا ٍم ،جوهر املبدأ الدميقراطي املتمثّل باملساواة
يف الحقوق ،وقد استهدفت الحكومة الهندية املجتمعات املسلمة .ويف بعض البلدان تع ّرضت األقليات الجنسانية
33 N. Ching & J. Seldin, "US Pushes Back against Russian, Chinese, Iranian Coronavirus Disinformation," Voice of America,
16/4/2020, accessed on 18/5/2020, at: http://bit.ly/37VqH2C
34 Ibid.
35 "EEAS Special Report Update: Short Assessment of Narratives and Disinformation Around the Covid-19/ Coronavirus Pandemic
(Update 2-22 April)," EU VS Disinfo, 24/4/2020, accessed on 18/5/2020, at: http://bit.ly/3kuP78k
36 Billy Perrigo, "It Was Already Dangerous to Be Muslim in India. Then Came the Coronavirus," Time, 3/4/2020, accessed on
31/5/2020, at: http://bit.ly/3bSshDy
37 Nazia Parveen, "Police Investigate UK Far-right Groups over Anti-Muslim Coronavirus Claims," The Guardian, 5/4/2020,
accessed on 31/5/2020, at: http://bit.ly/2O89jAI
38 "COVID-19, Surveillance and the Threat to your Rights," Amnesty International, 3/4/2020, accessed on 18/5/2020, at:
http://bit.ly/3q8XXJT
"39 "COVID-19: A Human Rights Checklist.
"40 "COVID-19, Surveillance and the Threat To your Rights.
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للمزيد من اإلساءات .وع ّززت عملية التص ّدي للجائحة هشاشة الالجئني وملتميس اللجوء؛ فإضافة إىل تعليق طلبات
اللجوء ،بات القاطنون يف مخيامت الالجئني هد ًفا للسياسات التمييزية( .((4وأدخلت العديد من الحكومات األوروبية
والعربية قيو ًدا جديدة استهدفت الالجئني السوريني بشكل متييزي ،كث ًريا ما تراوغ يف تربيرها التخاذها كل هذه التدابري؛
إذ تعزوها إىل أسبابٍ صحية .وقد نتج من حاالت اإلغالق زيادة صاعقة يف حاالت العنف الجنساين؛ ما حرم النساء
من حقهن اإلنساين األسايس يف العيش من دون التعرض للعنف( .((4ويف فرنسا ،وقربص ،وسنغافورة ،واألرجنتني ،وكندا،
املسجلة ،واالتصاالت الطارئة ،وطلبات
وأملانيا ،وإسبانيا ،واململكة املتحدة ،والواليات املتحدة ،ازدادت حاالت العنف
ّ
الحصول عىل ملجأ آمن بدرجات متفاوتة ،لكنها ملموسة( .((4وح ّدت حاالت الحجر الصحي قدرة األطفال والتالميذ
عىل الحصول عىل التعليم يف العامل بأرسه عىل نح ٍو متزايدٍ ،وال س ّيام أن التعليم الرقمي قد ش ّكل تحد ًيا واجهته أش ّد
املجتمعات حرمانًا وأكرثها ضع ًفا ،وبسبب نقص املرافق والبنى التحتية الالزمة مل تستفد هذه املجتمعات من الجهود

الوطنية ،أو العاملية ،التي سعت إىل املحافظة عىل استمرارية التعليم خالل األزمة .وقد فاقمت الجائحة أوضاع العامل
املهاجرين السيئة يف جميع أنحاء العامل( .((4كام أنها أ ّثرت بالقدر ذاته يف األشخاص ذوي اإلعاقة؛ ما أ ّدى إىل تضييق
خياراتهم يف الحصول عىل الرعاية الصحية ،والتعليم ،واملشاركة السياسية ،والبيئة الرقمية ،والقوة العاملة.
 .8الحوكمة التكنوقراطية

ملموسا وتنشئ أسلوب
تكمن إحدى املسائل التي تأيت أهميتها يف الدرجة الثانية يف كون اللجان العلمية متارس تأث ًريا
ً

حوكمة أكرث تكنوقراطية .وإنه لَمِن السخرية أنّ هذه املقاربة القامئة عىل العلم قد تُضعف الشعبويني غري الليرباليني،
ولكنها تحمل يف ثناياها مشكالت خاصة بها تتعلق باملساءلة الدميقراطية والشفافية( .((4يالحظ الخرباء يف املجلة
الطبية العاملية ذا النست  The Lancetأن الحكومات يف الوقت الحايل ال تستفيد من الدروس املستقاة من الجائحات
نهجا أبو ًّيا من األعىل إىل األسفل؛ ما ُيضعف يف الواقع تلك املشاركة املحلية
السابقة؛ إذ إن هذه الحكومات تتبنى ً
التي ساعدت عىل تأمني اسرتاتيجيات أكرث فاعلية يف أثناء األزمات الصحية السابقة(.((4
41 Cathryn Grothe, "Refugees and Asylum Seekers need Coronavirus Protections, Not Restrictions," Freedom House, 27/4/2020,
accessed on 31/5/2020, at: http://bit.ly/3aZZsWB
"42 Anna Mutavati & Maniza Zaman, "Fighting the 'Shadow Pandemic' of Violence against Women & Children during COVID-19,
United Nations, 27/4/2020, accessed on 10/6/2020, at: https://bit.ly/2ZZLyxt
43 "COVID-19 and Ending Violence against Women and Girls," UN Women, accessed on 20/5/2020, at: https://bit.ly/3sucuSe
44 "Protecting Migrant Workers During the COVID-19 Pandemic - Recommendations for Policy-makers and Constituents," Policy
Brief, International Labour Organisation, 30/4/2020, accessed on 1/3/2021, at: https://bit.ly/3kK8sCJ
45 "Democracy Experts should seek a Central Role in Shaping the Post-coronavirus Order," London School of Economics and
Political Sciences (LSE), 18/5/2020, accessed on 31/5/2020, at: http://bit.ly/37XKM8s
46 Thomas J. Bollyky et al., "The Relationship between Democratic Experience, Adult Health and Cause-specific Mortality in 170
Countries between 1980 and 2016: An Observational Analysis," The Lancet, vol. 393, no. 10181, 13/3/2019, at: http://bit.ly/3801LHc; M.
;Honigsbaum, "Revisiting the 1957 and 1968 influenza pandemics," The Lancet, vol. 395, no. 10240, 13/6/2020, at: https://bit.ly/3qd8ELT
R.M. Anderson et al., "How will Country-based Mitigation Measures Influence the Course of the COVID-19 Epidemic?" The Lancet,
vol. 395, no. 10228, 9/3/2020, accessed on 24/3/2021, at: https://bit.ly/2PdLNTm
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م
 .9فساد القطاع العا ّ

يع ّزز ترشيع الصالحيات االستثنائية يف حاالت الطوارئ التي تتجاوز املساءلة وإجراءات الرقابة مخاط َر الفساد(،((4
وقد أصبحت القطاعات الصحية ،عىل نحو خاص ،معرض ًة للفساد بسبب تبسيط قواعد عمليات الرشاء .ففي بلدان
مثل روسيا ،وكولومبيا ،واألرجنتني ،والبوسنة والهرسك ،وبنغالديش ،جرى اإلبالغ عن قضايا فساد كربى مرتبطة
(((4
ومنسق حالة الطوارئ الناجمة عن فريوس كورونا
باإلمدادات الطبية  ،وجرى القبض عىل وزير الصحة يف بوليفياّ ،
يف صقلية ،يف قضايا فساد مرتبطة بالجائحة .ومت ّكن رئيس وزراء إرسائيل بنيامني نتنياهو من تأجيل جلسات االستامع
التي كانت مق ّررة بشأن اتهامات له بالفساد ال عالقة لها بحالة الطوارئ الصحية( .((4ووضعت منظمة "آكسيس ناو"*
ً
جدول بيان ًّيا متعل ًقا بالزيادات امللموسة يف املشكالت املتع ّلقة بالفساد يف ظل عمليات الرشاء يف
Access Now
ٍ
مجاالت أخرى من قطاع
حاالت الطوارئ( .((5وقد مت ّدد هذا الفساد بصورة متنامية خارج القطاع الصحي ليشمل
املشرتيات العامة بسبب نقص الرقابة عىل السياسات االقتصادية وعمليات اإلنقاذ املالية .وعانت عمليات تنظيم
متويل الحمالت السياسية لألحزاب ذلك؛ ما أضاف شكو ًكا أخرى بشأن عدالة العمليات االنتخابية( .((5وعىل املدى
األطول ،من املرجح أن يتسبب تفاقم الفساد هذا بتبديد ثقة املواطنني بالعمليات الدميقراطية والرشعية املؤسسية.
بوجه عام ،من املمكن استخالص أن األثر السيايس لجائحة كوفيد 19-يختلف باختالف أنواع األنظمة( .((5كذلك ،يف
ً
أشكال متشابهة من التدابري الطارئة ،إال أن التدابري
حني فرضت األنظمة الدميقراطية ،كام األنظمة األوتوقراطية،
الطارئة الخاصة بكل بلد ،نجم عنها آثار مختلفة ج ًّدا تج ّلت يف السياسات( .((5يف تلك البلدان التي تتمتع بدميقراطية
عالية املستوى إىل ح ٍّد معقولٍ  ،تش ّكل التدابري التقييدية مصدر قلق حقيقي ،ولكنها غال ًبا ما تحرتم الحدود الدستورية
بدعم برملاين وال تتجاوز أغلبية القيم األساسية للحرية .ولكن املخاوف تتعاظم يف األنظمة الهجينة Hybrid
وتحظى ٍ
ج ًّدا أو يف األنظمة الدميقراطية الهشة  ،Fragileوحتى عندما ال تكون القيود الطارئة مفرطة يف التش ّدد ،فإن
الفريوس ينهك املؤسسات ويض ّيق الخناق عىل التع ّددية .أما يف األنظمة التقييدية  ،Restrictive Regimesفتستخدم
ُ
الحكومات الجائح َة من أجل فرض مزيد من القيود عىل املجال السيايس ،ومن أجل تعميق االتجاهات الحالية ،فقد
جاء أداء السياسيني الشعبويني غري الليرباليني ضعي ًفا يف األنظمة األوتوقراطية والدميقراطية عىل ح ٍّد سواء؛ ليس ألنهم
رفضوا االقتناع باألدلة الواقعية فحسب ،بل ألنهم استخدموا حالة الطوارئ من أجل تعبئة رسدياتهم القومية.
47 Chelsea Dreher & Alexandra Brown, "COVID-19 Corruption: Key Risks to Democratic Institutions," International Foundation
for Electoral Systems, 28/4/2020, accessed on 31/5/2020, at: http://bit.ly/3uFZJWw
48 "Coronavirus Corruption in Colombia, Argentina, Romania, Bangladesh," F24news, 26/4/2020, accessed on 22/5/2020, at:
https://bit.ly/3kxU0NS
49 David M. Halbfinger & Isabel Kershner, "Netanyahu's Bold Moves: Fighting a Virus or Risking Democracy?" The New York Times,
18/3/2020, accessed on 18/5/2020, at: http://nyti.ms/3uJkbFW
50 "Digital Rights in the COVID-19 Fight," Access Now, accessed on 20/5/2020, at: http://bit.ly/37ZMtCx
51 Dreher & Brown.
52 Elliot Bulmer, "Emergency Powers International IDEA Constitution-building Primer 18," International IDEA, 30/5/2018,
accessed on 10/6/2020, at: https://bit.ly/2OfnOTy
53 "COVID-19 Civic Freedom Tracker," International Center for Not-For-Profit Law, accessed on 20/5/2020, at: http://bit.ly/3q32hKP
*

212

منظمة دولية تدعم وتدافع عن الحقوق الرقمية للمستخدمني املعرضني للخطر حول العامل( .املرتجم)

الدميقراطية حول العامل وفريوس كورونا املستجد (كوفيد :)19-تعزيز الدعم الدويل

التصدي الدميقراطي
أطلقت الجائحة هذه املخاوف ك ّلها من عقالها ،إال أن االتجاهات مل تكن كلها سلبية .وبالتزامن مع الخطوات
املناهضة للدميقراطية ،تلوح يف األفق إشارات ّ
تدل عىل تقوية الدميقراطية يف جميع أنحاء العامل ،وميكن مشاهدة
ٍ
مستويات مختلفة عدة وبطرائق متن ّوعة.
هذا التصميم عىل
 .1جهود املجتمع املدين من أجل الدميقراطية

تبدت للجائحة تأثريات إيجابية وسلبية يف النشاط املدين العاملي .وعىل الرغم من أن املجتمع املدين يف جميع أنحاء
العامل واجه قيو ًدا صارمة ،فإن الخربة التكيفية إليجاد ُسبل جديدة للحشد والتعبئة تساعد املجتمع املدين عىل
االلتفاف عىل بعض هذه العقبات الناشئة .مت ّكن املجتمع املدين يف روسيا وتشييل وبولندا وإرسائيل ،من خالل إيجاد
سبل جديدة يف تنظيم حمالت عىل شبكة اإلنرتنت وخارجها ،من اإلفصاح عن مخاوفه إما بشأن برامج التص ّدي
للجائحة وإما بشأن القيود السياسية( .((5وقد ح ّفز التهديد الحقيقي الذي تس ّببت به التدابري الطارئة الخاصة بالجائحة
شن حمالت ترصد انتهاكات الحكومات للحقوق يف أثناء حالة الطوارئ الصحية ،ونرى
منظامت املجتمع املدين عىل ّ
(((5
أمثل ًة جيدة عن حمالت كهذه يف األرجنتني ونيجرييا وزميبابوي ،إضافة إىل مختلف دول غرب البلقان .
ومن خالل اعتامد مامرسات مدنية جديدة ،مت ّكنت الجهات الفاعلة يف املجتمع املدين من تأمني الدعم لرشائح
املجتمع األكرث هشاشة وضع ًفا ،وتضاعف عدد مبادرات املعونة املتبادلة التي تسعى الستكامل قدرات الدولة عرب
املساعدة يف تأمني اإلمدادات الطبية أو الغذاء أو مساعدة األفراد األضعف يف املجتمعات املحلية وتنفيذ ّ
مخططات
ٍ
سياقات منفتحة نسب ًّيا ،كام يف أوكرانيا وأرمينيا وجورجيا وتونس
وتوسع العمل التطوعي يف
الدعم االجتامعيّ .
توسع أيضً ا يف بيئات أكرث انغال ًقا؛ كام يف إيران عىل سبيل املثال .ويف السودان تش ّكلت لجان
وجنوب أفريقيا ،ولكنه ّ
أحياء محلية كانت مؤ ّثرة بشكل خاص .إضاف ًة إىل هذه املبادرات ،أعادت العديد من املنظامت غري الحكومية،
التقليدية والعريقة ،توجيه أنشطتها لتستهدف حالة الطوارئ؛ ما منحها فرصة للربوز من جديد( .((5وينطبق ذلك أيضً ا
عىل حاالت منفتحة نسب ًّيا كام يف الربازيل والهند وكينيا ،وحتى يف أكرث السياقات صعوبة كام يف سورية .ويف بلدان مثل
الربتغال وماليزيا ،أجربت املجموعات املدنية الحكومات عىل تقديم حامية أكرب لحقوق املهاجرين.
 .2التصدّي للتضليل

واضحا بالفعل بشكل مأساوي أكرث من أي وقت مىض،
نتيجة للرضر الحقيقي الذي تس ّبب به التضليل ،والذي بات
ً
توس ًعا؛ إذ تضاعف عددها يف مواجهة التضليل ،وباتت تضطلع
شهدت املبادرات املدنية ومنظامت املجتمع املدين ّ
بدور مهم عىل األرض يف توفري معلومات صحيحة وموثوقة .ومتخّ ضت نزعة التضليل املتنامية عن جهود وطنية
54 Armend Bekaj, "Civil Society in Times of the Coronavirus: Reinventing its Role," International IDEA, 23/4/2020, accessed on
21/5/2020, at: http://bit.ly/2Mym07q
55 "Digital Rights in the Time of COVID-19," B.I.R.D., accessed on 24/3/2021, at: https://bit.ly/3bQHAg2
56 Saskia Brechenmacher, Thomas Carothers & Richard Youngs, "Coronavirus: Dynamism Despite Disruption," Carnegie
Endowment for International Peace, 21/4/2020, accessed on 10/6/2020, at: http://bit.ly/3kwEz8C
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وعاملية متن ّوعة تسعى إىل مكافحة املعلومات املض ّللة والخاطئة .وتلبي ًة للطلب عىل املعلومات املوثوقة عن الفريوس،
أطلقت منظمة الصحة العاملية شبكة معلومات األوبئة The Information Network for Epidemics, EPI-WIN
ومتخصصون يف وسائل التواصل االجتامعي ،عىل نحو رسيع ،للرسديات املض ّللة
التي يتص ّدى من خاللها تقنيون
ّ
واإلشاعات ،ويق ّدمون للمواطنني معلومات قامئة عىل األدلة .ويؤدي نحو ستني مرك ًزا محل ًّيا من مراكز املعلومات
التابعة لألمم املتحدة دو ًرا أساس ًيا يف تعميم املعلومات باللغات املحلية( .((5وضاعف االتحاد األورويب مبادراته
املوجهة ملكافحة املعلومات املض ّللة عىل نحو ملحوظ ،فأطلق اسرتاتيجية جديدة من أجل تعزيز التص ّدي
املتع ّددة ّ
(((5
للتضليل مبا يف ذلك تعزيز أوارص التعاون الدويل  .ومن جهتها ،ترصد منظمة األمم املتحدة للرتبية والعلم والثقافة
(اليونسكو)  UNESCOأثر الجائحة يف حرية اإلعالم والوصول إىل املعلومات وسالمة الصحافيني ،وقد ّأسست "مركز
املوارد"  Resource Centerملواجهة هذه التحديات ،وأطلقت مبادرة لكشف املعلومات الخاطئة(.((5
 .3حشد قوى املعارضة السياسية

ازدادت ح ّدة املعارضة للعديد من الحكومات ،وص ّعدت أحزاب املعارضة السياسية يف العديد من الربملانات من
نشاطها لتقديم رشح دقيق وتفصييل للتدابري الحكومية ،مب ّينة أهمية الرقابة الربملانية يف ضامن نوعية جيدة من
املساءلة الدميقراطية .ويف بعض الحاالت أطلقت لجانٌ برملانية تحقيقات عن أثر األزمة يف الحقوق الدميقراطية
مستدعي ًة الشهود ،ومستجوب ًة الوزراء ،حتى عندما كانت الجلسات الترشيعية الكاملة مع ّلقة .ويف بعض البلدان،
وجد املواطنون واملجموعات املدنية طرائق للحشد ضد َف ْرط الرتاخي الذي تتص ّدى به الحكومة لجائحة كوفيد،19-
توسع نطاق هذا الضغط يف أغلبية األحيان لري ّكز عىل شكاوى تتسم بطبيعة سياسية أكرث عمومية ،كام حدث يف
وقد ّ
مرص وتايلند وبعض البلدان األوروبية عىل سبيل املثال .ولنئ سعت الحكومات إىل استغالل األزمة ملصلحتها الخاصة،
فإن قوى املعارضة السياسية فعلت اليشء نفسه .تستخدم العديد من هذه القوى سوء إدارة الحكومة ألزمة الجائحة
بوصفها أداة متكنها من بلورة التزامها مج ّد ًدا بقيم الدميقراطية.
 .4أنواع جديدة من العمليات الدميقراطية

عدد كبري من املنتديات الدميقراطية اإللكرتونية ،مبا يف ذلك مبادرات تربط املواطنني باملناقشات الربملانية التي
ظهر ٌ
غيت املؤسسات الترشيعية يف ألبانيا وكولومبيا والربازيل واملالديف من
تجري مبارشة عرب شبكة اإلنرتنت .وقد ّ
قواعدها الربملانية ،مفسح ًة املجال للعمل الرقمي عن ُبعد .وأق ّرت كل من تشييل وسنغافورة تعديالت دستورية تتيح
املناقشات الربملانية االفرتاضية( .((6يف حني لجأت بعض البلدان األخرى ،مثل أرمينيا وغواتيامال وإندونيسيا وكوسوفو،
57 "5 Ways the UN is Fighting 'Infodemic' of Misinformation," Department of Global Communications, United Nations, 30/4/2020,
accessed on 25/5/2020, at: https://bit.ly/3kzTCOX
58 "Coronavirus: EU Strengthens Action to Tackle Disinformation," Press Release, European Commission, 10/6/2020, accessed on
13/6/2020, at: http://bit.ly/37XO4IX
"59 The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO), "Resource Center of Responses to COVID-19,
accessed on 18/6/2020, at: http://bit.ly/3sD7qea
60 Jonathan Murphy, "Why Collective Parliamentary Governance is more Important than ever in a Pandemic," International IDEA,
12/5/2020, accessed on 25/5/2020, at: http://bit.ly/3dVMZVP
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إىل األدوات التي توفرها وسائل التواصل االجتامعي من أجل التواصل عىل نحو أفضل مع املواطنني( .((6ويف املكسيك
شارك تج ّمع نسايئ يف اجتامعات افرتاضية من أجل حامية حقوق النساء( .((6ودرس عدد من البلدان كيفية إتاحة
التصويت اإللكرتوين الستخدامه يف عمليات التصويت العامة والربملانية ،يف حني كانت هذه الدول تعالج أوجه القصور
الرقمية من أجل جعل هذه املامرسات آمنة بصفة كاملة(.((6
ومع تو ّقع استمرار تأثري الجائحة عىل امتداد وقت طويل ،بدأت بلدان عديدة إدخال تغيريات قانونية رسمية تتيح
إجراء املناقشات الرقمية وعمليات التصويت الرقمي ،وانتقلت أغلبية جمعيات املواطنني املعنية باملناخ إىل العمل
من خالل شبكة اإلنرتنت .وقد أضافت كل هذه األوضاع نو ًعا من الدينامية إىل الرقابة املؤسسية واملشاركة املدنية
بوصفها رك ًنا أساس ًيا للحوكمة الرشيدة.
 .5النشاط االحتجاجي الجديد

انترشت "االحتجاجات" عىل شبكة اإلنرتنت؛ إذ دفع الواقع الجديد الناشطني املدنيني واملعارضني السياسيني للبحث
عن ُسبل مبتكرة للتعبري عن مخاوفهم وهمومهم .ورست حركات التم ّرد عرب شبكة اإلنرتنت كالنار يف الهشيم يف الصني
بعد وفاة الطبيب يل وينليانغ  Li Wenliangالذي عاقبته الرشطة الصينية؛ ألنه ح ّذر الناس من فريوس كورونا(.((6
أما يف روسيا ،فقد استخدم الناشطون املدنيون الفضاء الرقمي ل َيسِ موا أنفسهم أمام األبنية الحكومية .ويف العديد من
البلدان األوروبيةُ ،أط ِل َقت احتجاجات رقمية تدعو قادة العامل إىل عدم تجاهل العمل لوقف االحرتاز العاملي .ويف
لبنان خرج مئات املتظاهرين يف سياراتهم لالحتجاج يف سلسلة من التظاهرات ضد الحكومة .صحيح أن االحتجاجات
عىل شبكة اإلنرتنت ال ميكن أن تكون ً
بديل من تظاهرات الشارع التقليدية ،إال أن هذه املقاربة املبتكرة لحرية التعبري
يف أثناء الجائحة أثبتت أنها خيا ٌر ناجع للتعبري عن سخط املواطنني.
نوع آخر مختلف لالحتجاج املعارض أكرث تعقي ًدا وصعوبة للدميقراطية ،فقد عملت مجموعات منظمة إىل ح ّد
هناك ٌ
ما ،يف عد ٍد متنا ٍم من البلدان ،عىل الحشد ضد حاالت اإلغالق الشامل .يستخدم العديد من هؤالء رسدية دميقراطية
دفعتهم إليها مجموعات ميينية ال يع ّد التزامها بالدميقراطية قو ًّيا .وميكن القول إن الليربتارية Libertarianism
الرشسة الكامنة يف قلب هذه االحتجاجات املتف ّرقة تش ّكل تهدي ًدا للصحة العامة وال تفيض بالرضورة إىل دميقراطية
مستقرة ،وإنها  -باألحرى  -ته ّدد هذه الحركات بتوليد استقطاب أعمق قد يق ّوض الدميقراطية يف العديد من األماكن.
يرجح أن تكون األنظمة األوتوقراطية ُعرض ًة للضغط الشعبي ،متا ًما كام هو الحال مع األنظمة الدميقراطية؛ إذ
ّ
يشعر املواطنون بالغضب من جراء الوفيات وسوء إدارة أزمة الجائحة ،والصعوبات االقتصادية؛ ما قد يؤدي إىل
61 Jonathan Murphy, "Parliaments and Crisis: Challenges and Innovations," International IDEA, 11/5/2020, accessed on 29/5/2020,
at: https://bit.ly/3q8ASam
62
"Parliaments Respond to Covid-19," National Democratic Institute (NDI), 3/4/2020, accessed on 20/5/2020, at:
http://bit.ly/2NHlCEs
63 Meredith Applegate, Thomas Chanussot & Vladlen Basysty, "Considerations on Internet Voting: An Overview for Electoral
Decision-Makers," International Foundation for Electoral Systems, 7/4/2020, accessed on 20/6/2020, at: http://bit.ly/300heTj
64 Li Yuan, "Widespread Outcry in China Over Death of Coronavirus Doctor," The New York Times, 7/2/2020, accessed on
18/6/2020, at: http://nyti.ms/3bLQagg
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تشديد القمع أو تعزيز الزخم الدميقراطي .أما يف األنظمة الهجينة ،فقد تتهاوى الدميقراطية الضعيفة بسهولة أو
قد تشعل املشكالت الناجمة عن الجائحة ً
ضغطا شعب ًّيا تتيح عمليات التح ّول الدميقراطي عىل نحو أكرث متاس ًكا.

يرجح أن تشهد تقهق ًرا للدميقراطية بالتزامن مع حشد يتص ّدى
ويف الدول املص ّنفة مسب ًقا أنظمة دميقراطية ضعيفةّ ،
لذلك .وتقرتح البيانات أن األنظمة الدميقراطية التي كان أداؤها جي ًدا هي األنظمة التي تتمتع مبستويات عالية
من الثقة االجتامعية والتمكني املدين مقارنة باألنظمة الدميقراطية التي جاء أداؤها ضعي ًفا( .((6وال تدفع الجائحة
بالسياسات العاملية يف اتجاه واضح أو محتوم ،ولك ّنها تكثّف الرصاعات املوجودة مسب ًقا بني القوى الدميقراطية
والرصاعات املعادية للدميقراطية.

دعم الدميقراطية يف الجائحة وما بعدها
التغيات مبخاطر
يتغري السياق السيايس العاملي بطرائق مهمة ومعقدة نتيج ًة لجائحة كوفيد ،19-وتتس ّبب هذه ّ
شديدة وطويلة املدى تستهدف الدميقراطية .وقد تتيح ،يف الوقت نفسه ،ويف بعض الحاالت ،مجاالت جديدة للعمل
الدميقراطي .سيزداد الدعم الدويل للدميقراطية أهمي ًة؛ وضمن السياق املتغري ،سيحتاج أيضً ا إىل التك ّيف .ولكن يف
الوقت الحايل ،تواجه عملية دعم الدميقراطية خطر خسارتها ملوقع األولوية وسط الجائحة.
فهم عميق آلثار الجائحة يك تتمكن منظامت دعم الدميقراطية من تكييف اسرتاتيجياتها ومجاالت
هنالك حاجة إىل ٍ
تدخلها .ولضامن الحوكمة الدميقراطية يف أثناء الجائحة وما بعدها ،تحتاج البلدان إىل أن تبلور مقاربات مبتكرة؛
من أجل إجراء االنتخابات ،وضامن التسيري الفعال للمؤسسات الدميقراطية ،وتحسني الرقابة الربملانية عىل األجهزة
التنفيذية ،وتعزيز مشاركة املواطنني يف العمليات السياسية.
 .1االستجابات الدولية يف حاالت الطوارئ

غيت جائحة كوفيد 19-من أولويات الحكومات الداخلية يف جميع أنحاء العامل ،ونتج من ذلك إعادة توجيه للموارد
ّ
وضوحا؛ إذ منحت الوكالة األمريكية
املتوافرة ،فقد أعطت الجهات املانحة األولوية للتحديات الصحية عىل نحو أكرث
ً
للتنمية الدولية  United States Agency for International Development, USAIDأكرث من مليار دوالر( ((6لربامج
مكافحة الجائحة وأعامل اإلغاثة املرتبطة بها ،يف حني أفرجت املفوضية األوروبية The European Commission
عن عرشين مليار يورو إليصال الدعم إىل بلدان يف أفريقيا (مبا يف ذلك شامل أفريقيا) والرشاكة الرشقية وبلدان غرب
البلقان والرشق األوسط وأجزاء من آسياً ،
فضل عن بلدان املحيط الهادئ وأمريكا الالتينية وجزر البحر الكاريبي(.((6
"65 "Covid-19: Implications for Global Democracy.
66 "Novel Coronavirus (COVID-19)," United States Agency for International Development (USAID), accessed on 20/5/2020, at:
http://bit.ly/3bHgIPq; "Covid-19: Democracy, Human Rights and Governance Issues and Potential USAID Responses," United States
Agency for International Development (USAID), April 2020, accessed on 20/6/2020, at: https://bit.ly/37XJXwu
"67 "Coronavirus: European Union launches 'Team Europe' Package to Support Partner Countries with more than €20 Billion,
European External Action Service (EEAS), 8/4/2020, accessed on 20/5/2020, at: https://bit.ly/3gF05FO
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إال أن مجموعة البنك الدويل كانت هي التي أطلقت أكرب استجابة لألزمة وأرسعها ،لتصل إىل أكرث من مئة بل ٍد نا ٍم(.((6
وعرب متويالت حاالت الطوارئ ،أ ّمن صندوق النقد الدويل الدعم ملئة بلد(.((6
بطبيعة الحال ،أصبحت حاالت الطوارئ الصحية واآلثار االجتامعية واالقتصادية املتعلقة بالجائحة أولوية للجهات
املانحة ،ومل َ
املوجه عىل سبيل األولوية .ولكن تظهر من الناحية
يحظ دعم الدميقراطية بعدُ بهذا النوع من االهتامم ّ
ٍ
مقاربات منقحة تستهدف ضامن الحوكمة الدميقراطية وحامية حقوق اإلنسان إلدراجها عىل
الرسمية حاجة إىل
جداول أعامل الحكومات واملنظامت الدولية .وقد بدأت الجهات املانحة ترى عىل وجه الخصوص يف شفافية
املعلومات ،والحوكمة اإللكرتونية ،والرقابة الربملانية والقضائية ،والقيود الدستورية ،ومكافحة التضليل ،والنزاهة
االنتخابية ،واملجتمعات الصامدة ،والحوكمة املتمحورة حول املواطنني  ،Citizen-oriented governanceقضايا
جعلتها الجائحة بالغة األهمية(.((7
من جهتها ،تدعم الوكالة السويدية للتعاون اإلمنايئ الدويل Swedish International Development Cooperation
 Agency, SIDAمجموعة من الربامج املتع ّددة القطاعات التي ترتبط بالجائحة ،والتي تتضمن عنارص متع ّلقة
باملجتمع املدين والحوكمة( .((7ومن ناحية أخرى ،ع ّززت أجهزة األمم املتحدة من جهودها بهدف حامية األطفال والنساء
والالجئني والسجناء ورشائح أخرى هشة من الجامعة العاملية( .((7وانطال ًقا من اهتاممات املجلس األورويب بهذا الشأن،
وزّعت اللجنة األوروبية للدميقراطية والحوكمة The European Committee on Democracy and Governance
املبادئ التوجيهية بشأن أفضل املامرسات الخاصة باالنتخابات والحقوق واملشاركة املدنية والدميقراطية اإللكرتونية
يف إدارة الجائحة( .((7أما املكتب الخاص باملؤسسات الدميقراطية وحقوق اإلنسان التابع ملنظمة األمن والتعاون يف
أوروبا  ،OSCE's Office for Democratic Institutions and Human Rightsفقد رصد عن كثب تداعيات
التدابري التي اتُّخذت يف حاالت الطوارئ عىل الدميقراطية وااللتزام بحقوق اإلنسان وحرياته األساسية( .((7وع ّزز
البنك األورويب إلعادة اإلعامر والتنمية  European Bank for Reconstruction and Development, EBRDمن
عنارص الحوكمة الرشيدة يف برامجه(.((7
وقد استجابت أيضً ا منظامت عدة معنية بالدميقراطية؛ إذ و ّفر كل من املعهد الدميقراطي الوطني National
 Democratic Instituteواملعهد الجمهوري الدويل ً International Republican Institute
دعم للهيئات
68 The World Bank, "World Bank Group: 100 Countries Get Support in Response to COVID-19 (Coronavirus)," 19/5/2020, accessed
on 20/5/2020, at: http://bit.ly/3dQQYTE
69 "The IMF's Response to COVID-19," International Monetary Fund, 20/5/2020, accessed on 23/5/2020, at: http://bit.ly/37W4eTh
70 "COVID-19 Global Pandemic," Organisation for Economic Co-operation and Development, 9/4/2020, accessed on 22/5/2020, at:
https://bit.ly/2O8azE6
71 "Sida's Response to the COVID-19 Pandemic," Swedish International Development Cooperation Agency (Sida), 12/5/2020,
accessed on 20/5/2020, at: https://bit.ly/3uAUpUi
72 "UN Response to Covid-19 Pandemic," Better World Campaign, accessed on 21/5/2020, at: http://bit.ly/3q5gt6a
73 "European Committee on Democracy and Governance and COVID-19," Council of Europe, accessed on 22/5/2020, at:
http://bit.ly/3swNl9i
74 "ODIHR Activities Related to the COVID-19 Pandemic," Organisation for Security and Cooperation in Europe, accessed on
22/5/2020, at: http://bit.ly/3uAUVBI
75
"Coronavirus Policy Response," European Bank for Reconstruction and Development, accessed on 25/5/2020, at:
http://bit.ly/3q6ho66
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الترشيعية( ((7والحكومات املحلية يف جميع أنحاء العامل؛ فيام يخص إدارة اتصاالت األزمة ،ومساعدة
املواطنني عىل فهم برامج الحكومات يف تص ّديها للجائحة( .((7وأطلق موقع رشاكة الحكومة املفتوحة
 The Open Government Partnershipمنص ًة ّ
سمها "االستجابة املفتوحة والتعايف املفتوح" The Open
 ،Response + Open Recoveryلتؤدي دور الفضاء الذي يتيح تبادل املعلومات بشأن مقاربات الحكومات
املفتوحة تجاه كوفيد .((7(19-وع ّزز املعهد الدويل للدميقراطية واملساعدة االنتخابية International Institute for
 Democracy and Electoral Assistance International, IDEAمن نشاطه بهدف إنتاج معارف مقارنة وتأمني
خصوصا ،عىل االنتخابات،
املساعدة التقنية وتقديم الخدمات االستشارية بشأن إدارة أزمة الجائحة ،مع الرتكيز،
ً
والرقابة الربملانية ،واألحكام الدستورية ،وأهمية أدوار األحزاب السياسية ،والرتتيبات الجديدة ،من أجل التصويت يف
االنتخابات .أما الصندوق الوطني للدميقراطية  ،The National Endowment for Democracyفقد أ ّمن متويالت
مرنة خاصة بالطوارئ ،وزاد من برامج متويل االستجابة الرسيعة لديه(.((7
وقد ز ّود الصندوق األورويب للدميقراطية  European Endowment for Democracy, EEDالناشطني املدنيني
ووسائل اإلعالم املستق ّلة بالدعم األسايس بغية تلبية الحاجات ومواجهة التح ّديات التي قد تنجم عن األزمة ،وأطلق
الصندوق خطة ملواجهة الجائحة من أجل تسهيل األعامل املبارشة يف وسط اإلعالم والناشطني املدنيني( .((8وتستمر
املؤسسة الدولية لألنظمة االنتخابية  International Foundation for Electoral Systems, IFESيف رصد حاالت
تأجيل االنتخابات عىل الصعيد العاملي ،وتؤ ّمن املوارد مبا يف ذلك سلسلة االحتياطات الخاصة بالجائحة التي تق ّدم
اإلرشاد للمامرسني يف مجال الدميقراطية والحوكمة بشأن سبعة تحديات أساسية تواجه هؤالء يف أعقاب الجائحة(.((8
أما املنظامت املعنية بحقوق اإلنسان ،مثل منظمة العفو الدولية  ،((8(Amnesty Internationalوهيومن رايتس
ووتش  ،Human Rights Watchفقد ع ّززت رقابتها عىل مكونات حقوق اإلنسان التي تتضمنها السياسات
املعتمدة من قبل الحكومات يف وسط تفيش الجائحة( .((8أما مجلس منتدى املجتمع املدين لالتحاد األورويب وروسيا
76 "Parliaments Respond to Covid-19," National Democratic Institute, 3/4/2020, accessed on 25/5/2020, at: https://bit.ly/2NHlCEs
77 "Support from the City: Local Government Responses to Covid-19," National Democratic Institute, 27/4/2020, accessed on
25/5/2020, at: http://bit.ly/2MyxOXh
78 "Open Response + Open Recovery," Open Government Partnership, accessed on 20/5/2020, at: http://bit.ly/3b1lM2e
79 "NED Democracy Support Continues Amidst Covid-19 Crisis- Board Awards 400+ Grants," National Endowment for Democracy,
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 ،The Board of The Eu-Russia Civil Society Forumفقد دفع يف اتجاه تبني إجراءات أقوى لحامية حكم
القانون والدميقراطية وحقوق اإلنسان(.((8
 .2تحديات املجتمع املدين يف زمن جائحة فريوس كورونا

وجهت
عىل الرغم من الجهود ك ّلها ،تتعرض أنشطة دعم الدميقراطية ملخاطر فقدان الزخم؛ لكون الجامعة الدولية ّ
أغلبية مواردها ،بصورة مفهومة ،نحو جهودها الهادفة إىل التص ّدي لحاالت الطوارئ الناجمة عن الجائحة .وخالل
إعداد هذا التقرير ،سمعنا من العديد من منظامت املجتمع املدين الداعمة للدميقراطية التي انقطعت مصادر
متويلها بصورة فجائية عندما ح ّولت الجهات املانحة مواردها خدمة لألولويات التي تقتضيها الجائحة .وقد دفع هذا
الوضع هذه املنظامت إىل تخفيض عدد املوظفني وإيقاف العمليات التي سيكون من الصعب استعادتها فيام بعدُ .
ُ
ً
ويشكو أحد القياديني املدنيني يف أرمينيا قائل إنهم باتوا أكرث عرضة للمخاطر عندما احتاجوا إىل املجتمع أكرث من
أي ٍ
وقت مىض.
يالحظ ممثلو منظامت املجتمع املدين أن بعض املنظامت املانحة كانت أكرث مرون ًة؛ إذ ك ّيفت دعمها لتأمني االستدامة
التشغيلية عند بداية الجائحة ،إال أن أغلبية هذه املنظامت مل ُيسمح لها بتعديل أنشطة مشاريعها .وقد سمعنا من
ً
رشوطا بريوقراطية مرهقة منعت
أغلبية ممثيل منظامت املجتمع املدين أن الجزء األكرب من الجهات املانحة فرض
املنظامت املجتمعية من التك ّيف .وأخربنا أحد الناشطني من الرشق األوسط أن اقتطاعات التمويل وانعدام مرونة
الجهات املانحة قا َدا إىل "تق ّل ٍص هائلٍ يف األنشطة املن ّفذة عىل األرض" واملرتبطة بحقوق اإلنسان والدميقراطية
يف تلك املنطقة.
وأخربنا العديد من الناشطني أنهم متوارون عن األنظار حاليًا ،وأنهم يف حاجة إىل املساعدة يك يخططوا لطرائق
يستطيعون من خاللها إعادة تنفيذ أنشطتهم الداعية للدميقراطية يف فرتة ما بعد الجائحة ،وهم يخشون أن تخ ّفف
َ
الضغط عىل األنظمة غري الدميقراطية من أجل العمل معها عىل قضايا
العديد من الجهات املانحة ومنظامت التمويل
تخص التص ّدي للجائحة؛ األمر الذي يع ّرض أمن منظامت املجتمع املدين للخطر يف وجه القمع املتزايد للدولة .وقد
ّ
تنامت هذه الرسالة إىل أسامعنا يف البلقان ورشق أوروبا والدول العربية وتركيا ،وتخىش منظامت املجتمع املدين
جميعها ،تقري ًبا ،أن يض ّيق الركود االقتصادي قاعدة مواردها ويستنزفها إىل ح ّد ُيه ّدد بقاء الكثري من املنظامت الناشطة.
كام يخىش ممثلو املجتمع املدين أن تُح ّول الجهات املانحة التمويل السيايس ،يف ظروف ما بعد كوفيد ،19-يف اتجاه
برامج مرتبطة باالنتعاش االقتصادي .ويف هذا السياق ،تدعو منظامت املجتمع املدين ملزيد من املساءلة بشأن
برامج اإلنعاش االقتصادي وسط الحاجة املتنامية إىل الرقابة عىل املساعدات االقتصادية التي مت ّولها الجهات املانحة.
وباملثل ،سمعنا قصة شائعة من منظامت املجتمع املدين يف غرب البلقان عن التمويل الدويل الذي ُيعاد توجيهه
نحو بناء قدرات الدولة ،بعي ًدا عن تلك املجاالت التي توصد الحكومات األبواب أمامها وتحول دون الوصول إليها؛
مثل حرية وسائل اإلعالم ،واستقاللية القضاء ،وحامية حقوق اإلنسان .كام ح ّذر ٌ
ناشط آخر من الرشق األوسط
84 "A Pandemic is not an Excuse for the Violation of Fundamental Rights of Citizens in Europe," EU-Russia Civil Society Forum,
9/4/2020, accessed on 12/6/2020, at: https://bit.ly/37XlHL7
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الشكل ()2
تأثري مكافحة الفساد يف معدّل الوفيات من جراء جائحة فريوس كورونا

املصدرJohns Hopkins University, 22/6/2020; World Bank; International IDEA :

ً
قائل" :لن ينجح اإلنعاش االقتصادي يف حال االفتقار إىل حوكمة رشيدة ورقابة عىل جميع هذه الربامج" .وقد بدأت
منظامت املجتمع املدين تضع بنفسها مبادرات مساءلة وتدقيق مبتكرة ،ولكنها تشعر بأنها تحظى بالقليل من الدعم.
تعب منظامت املجتمع املدين أيضً ا عن مخاوفها بشأن بقائها أكرث هشاش ًة مع تح ّولها إىل األنشطة عرب شبكة اإلنرتنت،
ّ
ويخىش أحد الناشطني يف بيئة حساسة من دعم الجامعة الدولية للكثري من النشاط املدين عرب شبكة اإلنرتنت الذي
يعد غري آمن ،ويقول" :إننا ال نثق باألجهزة [التي يجري دعمها]" .وقد ش ّدد املتحدثون إلينا كث ًريا عىل واقع عدم قيام
الجهات املانحة يف هذا السياق الجديد ،مبا يكفي ملساعدة التمكني الرقمي  Digital Empowermentيف منظامت
املجتمع املدين .أما منظامت املجتمع املدين يف البلدان التي تشهد نزاعات ،فهي قلقة من انسحاب الجامعة الدولية،
وهي تسعى لرتميم جهود بناء الجسور يف املجتمعات املحلية بشأن األزمة .يف حني أن منظامت املجتمع املدين يف
غرب البلقان ورشق أوروبا قلقة أكرث فأكرث من تراجع االتحاد األورويب؛ بشأن فرص هذه الدول يف االنضامم إىل االتحاد
الذي ال يزال العديد من ناشطي الدميقراطية يرون فيه الضامن األهم للمعايري الدميقراطية.
سيكتسب دعم الدميقراطية أهمية ،وسيكون رضور ًيا للتعايف من الجائحة عىل املدى البعيد ،إال أن التعايف نفسه ال
ميكنه أن يحصل بالفعل من دون تعزيز قدرات الدولة والحوكمة الرشيدة ،مبا يف ذلك الحفاظ عىل الرقابة والتدقيق
واملشاركة املدنية والسياسات املتجاوبة  Responsive Politicsمن بني مسائل أخرى .وترتبط هذه امليزات أيضً ا
كالتغي املناخي والعدالة االجتامعية والنضال من أجل املساواة يف الحقوق،
بتحديات أخرى عىل جدول األعامل،
ّ
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تقود جميعها املوجة الحالية من االحتجاجات يف الواليات املتحدة وخارجها .ويساعد دعم الدميقراطية عىل بناء
مجتمع مدين قوية يف استطاعتها مساعدة املجتمع عىل نطاق أوسع يك يواجه سلسلة من التحديات
منظامت
ٍ
املع ّقدة ،وبخاصة يف سياق األزمة الصحية العامة .وتستطيع هذه املنظامت املساعدة يف توفري املعلومات امليدانية
إلحاحا ،إضافة إىل مراقبة الفساد وضبط إساءة استخدام املعونات .وميكن لهذا الدعم
حيث تكون الحاجات أكرث
ً
أن يساعد البلدان عىل التك ّيف ملواجهة التحديات القادمة ،وسيكتسب أهمية جوهرية يف مقاومة احتامل متكني
الجائحة للسياسات األوتوقراطية.

التوصيات
قبل تفيش جائحة كوفيد ((8(19-بزمن طويل ،كانت هناك حاجة إىل تك ّيف الدعم الدويل للدميقراطية؛ بحيث يناسب
ملحة؛
االتجاه العاملي يف تراجع الدميقراطية ،وانحسار الحريات املدنية .وال تزال العديد من التحسينات املطلوبة ّ
إذ كشفت طرائق التص ّدي للجائحة عن تح ّديات بنيوية تواجهها الحوكمة والدميقراطية .كذلك ،هناك حاجة إىل
االستعداد لألزمة التالية التي ستتطلب عمليات سياسية شاملة ،وتستجيب للتحديات .تتط ّلب الجائحة من املعنيني
إلحاحا يف االعتبار؛ نتيجة لتفيش الفريوس،
بالدميقراطية الدولية أَخْ ذ عدد من التعديالت املح ّددة التي أصبحت أكرث
ً
ويف إمكان أولئك أن يستفيدوا إذا ما أخذوا يف الحسبان خمس مبادرات سياساتية واقعية ج ًّدا.
 .1تعقّب الدميقراطية يف ظل الجائحة

منسقة
تتطلب عملية تع ّقب تط ّور التدابري الطارئة التقييدية من املنظامت الدولية ،عىل نح ٍو منهجي ،بذل جهود ّ
كل ًّيا .ويف ظل الجائحة ،يجب أن يتع ّقب مرصد الدميقراطية  Covid Democracy Monitorما إذا كانت الحكومات
توقف العمل بتدابري األزمة عندما يسمح الوضع الصحي بذلك .وميكن بناء هذه اآللية عىل أساس التهديدات الرئيسة
للدميقراطية التي تتس ّبب بها الجائحة عىل النحو الذي عرضه التقرير آن ًفا .وقد ُبذلت العديد من الجهود الدولية
يف هذا املجال؛ إذ استحدثت مؤسسة ويستمنسرت للدميقراطية Westminster Foundation for Democracy
برنامجا لتع ّقب جائحة كوفيد ،Covid-19 Tracker 19-يف حني تعمل املفوضية األوروبية واملعهد الدويل
ً
للدميقراطية واملساعدة االنتخابية عىل إطالق مرصد عاملي القتفاء آثار الجائحة يف الدميقراطية وحقوق اإلنسان
 .((8(Global Monitor on Covid-19's Impact on Democracy and Human Rightsلكن هناك حاجة
إىل بذل املزيد من الجهود العاملية يف هذا الصدد .وتحتاج املنظامت الدولية إىل تعزيز جهود الرصد هذه وتوفري مزيد
من الدعم السيايس العايل املستوى لها .وعىل هذه املنظامت دعم املبادرات عرب اإلقليمية والدولية املامثلة ،وخاص ًة
تلك التي تستهدف البلدان التي تعاين ضوابط وتوازنات ضعيفة.
املتخصصان توجيهات للفاعلني املحليني من أجل أن ينخرطوا عىل نحو أفضل يف
وقد يق ّدم التع ّقب والتحليل
ّ
الرقابة الدميقراطية .وال ُيعد الرصد مطلو ًبا فيام يتعلق بالتدابري املط ّبقة داخل بل ٍد ما فحسب ،بل إنه مطلوب
85 Freedom House, Freedom in the World 2019: Democracy in Retreat (Washington: 2019), accessed on 29/5/2020, at:
http://bit.ly/3bM3vVP
86 "The Global State of Democracy Indices: Covid-19," International IDEA, accessed on 24/3/2021, at: http://bit.ly/2ObBq24
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بالقدر نفسه ،أيضً ا ،فيام يتع ّلق بالجهود الدولية يف هذا املجال .ويجب ّأل تترصف املنظامت املعنية بالدميقراطية
بثق ٍة زائدة؛ فالكثري من القيود كانت رضورية ،ورمبا ال يزال مثة ارتباط لها باألولويات املبارشة للصحة العامة .وال
يستحق كل تدب ٍري النقد؛ إذ تقرتح استطالعات الرأي أن الكثري منها ال يزال ينعم بدعم الناسً .
بدل من ذلك ،يجب
اوغ لتعزيز أهدافها السياسية الخاصة
أن ير ّكز الرصد بشدة عىل تلك التدابري التي تستخدمها الحكومات عىل نح ٍو مر ٍ
واإلمساك بالسلطة .وبسبب وجود حالة من الريبة وعدم اليقني بشأن التدابري املتخذة يف حاالت الطوارئ وأثرها يف
الدميقراطية ،س ُيسهم مرصد الدميقراطية يف ظل الجائحة ،عىل نحو كبري ،يف حال استطاعته عزل التدابري امل ّربرة طب ًّيا
يف حاالت الطوارئ ،عن التدابري الشائنة سياس ًّيا .ويجب أن تضمن الحكومات واملنظامت الدولية ،عىل نحو حاسم،
ومنهجي للجائحة.
اتخاذ اإلجراءات امللموسة عىل أساس رص ٍد تفصييل
ّ
 .2معونة الجائحة التي تأخذ الدميقراطية يف الحسبان

ستبدأ كل من الجهات املانحة ،واملنظامت املتع ّددة األطراف ،وفاعلو الخري ،تخصيص أجزاء مهمة من إسهاماتهم
يف املعونات اإلمنائية لربامج اإلغاثة اإلنسانية يف حاالت الطوارئ املتعلقة بالجائحة .فمن الصواب أن يتلقى الناس
الضعفاء يف جميع أنحاء العامل هذه املعونة التي يجب ّأل تكون مسيس ًة إىل ح ّد املخاطرة بحياة األفراد .ولكن من
املهم ضامن أن تعمل املوجة القادمة من املساعدات الطبية والتمويلية الهادفة إىل املساعدة يف اإلنعاش االقتصادي،
عىل تعزيز املامرسة الدميقراطية أيضً اّ ،
وأل تعمل  -من دون وجه حقّ  -عىل متكني القادة السلطويني .كذلك،
يجب أن توفر املؤسسات والعمليات السياسية ،التي تتميز باإلدماج والتمثيلية والشفافية واالستجابة ،الضامنات
األفضل لهذه النتيجة.
املخصصة ملا بعد
املوجه للحقوق يف حزم اإلنعاش
ّ
يجب أن تلتزم الجامعة الدولية بإدراج املجتمع املدين والتمويل ّ
جائحة كوفيد .19-ويحتاج دعم الدميقراطية إىل أن يصبح جز ًءا ال يتجزأ من عملية جعل األنظمة الحاكمة املغلقة
أكرث رصاح ًة وشفافي ًة حيال اتجاهات الجائحة لديها ،وأن تسمح مبشاركة األعامل العلمية( .((8قد تأيت بعض أجزاء
املعونة االقتصادية الكل ّية مرفقة برشوط مرتبطة بالدميقراطية ،ولكن يجب ّأل يجري تطبيق هذا األمر عىل نح ٍو
صارم ،بل ينبغي أن ُيستخدم بتح ّفظ من أجل املساعدة يف حث الحكومات عىل إعادة الحقوق التي جرى تقييدها يف
أثناء حالة الطوارئ .قد تح ّدد عملية رصد الجائحة الثغرات يف املامرسات الدميقراطية ،وتساعد عىل تصميم قرارات
معونة مستندة إىل اإلصالحات .وعىل الحكومات واملنظامت الدولية االلتزام بضامن نسبة أعىل من إجاميل املعونات
التي يق ّدمها ّ
كل منها ملصلحة الجهود املرتبطة باملجتمع املدين وحقوق اإلنسان والحوكمة الرشيدة والدميقراطية.
وعىل نحو أسايس ،يجب أن تعمل معونة الجائحة التي تأخذ الدميقراطية يف االعتبار ،بطريقة أكرث فاعلية ،بغية
تعزيز قدرات الدولة ودور املؤسسات الرسمية يف العمليات الدميقراطية .سيتكامل هذا األمر مع منظور طويل األمد
يساعد عىل االستعداد لألزمة الصحية التالية .ويساعد دعم الرقابة الدميقراطية  -عرب الربملانات واألحزاب السياسية
والهيئات االنتخابية واملجتمع املدين  -عىل تحقيق هذه األهداف .وكث ًريا ما أ ّمنت املعونة من أجل الدميقراطية
مهم للمجتمع املدين وقوى املعارضة يف وجه الحكومات امليّالة إىل القبض عىل السلطة بإحكام .ولكن
دعمً أساسيًا ًّ
87 Julia Leininger, "Tackling the Pandemic without Doing Away with Democracy," German Development Institute, 27/4/2020,
accessed on 24/3/2021, at: http://bit.ly/37XLWRs
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عنرصا ًّ
مهم يف إدارة األولويات الصحية والتفاوتات االجتامعية
يف حقبة جائحة كوفيد ،19-ستكون قدرة الدولة
ً
واالقتصادية التي تع ّمق األزمة من ح ّدتها .عىل مجتمع الجهات املانحة ،أيضً ا ،أن يستثمر أكرث فأكرث يف الربط بني
عمليات بناء القدرات للدول وقدرات املجتمع املدين بأسلوب يع ّزز كل منها اآلخر .أخربتنا منظامت املجتمع املدين
أنها ترغب يف الحصول عىل املزيد من هذا الدعم العابر للقطاعات من أجل االنخراط يف العمل مع أجهزة الدولة؛ إذ
املرجح
تشعر هذه املنظامت بأن املنظامت املعنية بالدميقراطية ال تو ّفر ما يكفي من هذا النوع من املساعدة .من ّ
أن يتط ّلب جدول األعامل املستقبيل تعزيز القدرات املدنية وقدرات الدولة الج ّيدة األداء يف وقت واحد .ويتط ّلب
هذا األمر أخذ ّ
كل من منظورات املجتمع املدين واملؤسسات عىل حد سواء يف الحسبان ،من أجل حسن ضبط هذا
املوحد.
النوع من الدعم ّ
 .3تربية مدنية عاملية يف زمن الجائحة

منسقة يك يستهدف املبادرات املدنية الجديدة التي تنبثق نتيجة الجائحة.
يحتاج الدعم الدويل للدميقراطية إىل جهود ّ
ومبا أنه من املرجح أن تر ّكز الجهات املانحة أكرث عىل بناء القدرات الحكومية واإلنعاش االقتصادي ملا بعد الجائحة،
فإن هناك خطورة مفادها أن يجري تجاهل هذه املبادرات الواعدة .ووسط التطورات السياسية الكئيبة كلها ،ميثّل
مجموعات كهذه التغري اإليجايب األفضل الذي س ُتنتجه هذه األزمة .ومتنح هذه املبادرات ًّ
ٍ
كل من الجهات
تشكيل
املانحة ومنظامت املجتمع املدين الفرصة؛ إلعادة التواصل مع املجتمعات املحلية ،واستعادة الرشعية ،وإثبات أن دعم
ٍ
مستويات أعىل من الدعم والتنسيق من
الدميقراطية ال يتجاهل مخاوف الناس اليومية .وستكون هناك حاجة إىل
أجل املحافظة عىل جميع أنشطة املجتمع املدين الجديدة املرتبطة بالصحة وأزمة الجائحة ،ومن أجل ربطها بحقوق
اإلنسان واملسائل املتع ّلقة بالدميقراطية .وتستطيع الشبكات الدولية أن تساعد عىل نقل الدينامية املدنية املحلية إىل
املستوى الوطني والسيايس حيثام يرغب املواطنون املحليون يف ذلك.
هناك أيضً ا مخاوف محتملة يجب قطع الطريق أمام تح ّققها ،وستكون هناك حاجة إىل ضامن عدم انجرار
املجتمع املدين ،عىل املدى املتوسط ،بعي ًدا عن اهتامماته السياسية .يحتاج املجتمع املدين إىل املساعدة؛ من أجل
احتواء اإلساءات للحقوق والعنف الجنساين واختالل التوازن يف تحصيل التعليم التي تفاقمها الجائحة .ويجب
إعطاء دعم اإلعالم املستقل األولوية ،خاص ًة أن العديد من الوسائل اإلعالمية تواجه رصا ًعا وجود ًيا للبقاء.
ومثة حاجة إىل جهود دولية لدعم االستدامة املالية لوسائل اإلعالم يف أثناء الجائحة ،ويف بيئة ما بعد الجائحة.
ميكن بناء هذه الجهود عىل أساس الجهود املبذولة من أجل تأسيس صندوقٍ دويل لوسائل إعالم الصالح العا ّم
.((8(International Fund for Public Interest Media, IFPIM
إلحاحا يكمن يف الضغط
صحيح أن املجتمع املدين شهد مؤخ ًرا انتعاشً ا شدي ًداّ ،إل أن األمر الذي قد يكون األكرث
ً
االقتصادي املرتقب الذي قد يع ّرض متويل املجتمع املدين لخطر حقيقي .تستطيع الحكومات واملنظامت الدولية أن
مخصصة ملساعدة املبادرات املدنية الجديدة التي انبثقت نتيجة الجائحة واستخدامها لتمويل
تطلق خطط متويل ّ
دعم الدميقراطية؛ إذ تتمتع تلك الهيئات مبستوى أعىل من الرشعية واألهميةً .
وفعل ،قد وافقت الجامعة الدولية عىل
88 "Enabling Media Markets to Work for Democracy: An International Fund for Public Interest Media," International Fund for
Public Interest Media, accessed on 18/6/2020, at: https://bit.ly/3sG6cif
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االلتزام بدعم املجتمع املدين ضمن وثيقة نريويب الختامية  Nairobi Outcome Documentالتي ميكن استخدامها،
عىل نح ٍو أكرث منهجية ،من أجل دعم هذه األهداف( .((8ويف سياق الكالم عىل كوفيد ،19-تحتاج منظامت املجتمع
دعم أسايس لعدد من السنوات؛ ألن مواردها قد تتضاءل.
املدين ووسائل اإلعالم املستقل إىل ٍ
 .4التنسيق الدويل بشأن الدميقراطية

تحتاج الجامعة الدولية الدميقراطية إىل تعزيز التنسيق فيام بينها يف أعقاب الجائحة ،وال ب ّد من بذل جهود حقيقية
متع ّددة األطراف من أجل الدميقراطية ،وض ّد كوفيد ،19-تشمل جميع املناطق يف العامل .ويجب أن يشمل هذا
التنسيق ،بخاصة ،البلدان التي ص ّممت برامج ناجحة يف التص ّدي لألزمة ،مبا فيها حفاظها عىل مؤسسات دميقراطية
فاعلة يف أثناء األزمة؛ مثل كندا ،وكوريا ،ونيوزيلندا ،وتايوان .قد تش ّكل هذه البلدان  -التي قد تنضم إليها دولة أو
اثنتان من أوروبا أو األنظمة الدميقراطية األخرى التي كان أداؤها األفضل يف أثناء األزمة  -يف الشهور القادمة نواة
مجموعة من الدول الرائدة يف حشد الجهود الدولية ألجل الدميقراطية.
من املمكن طرح مبادرة دولية تُربز كيف أنّ أداء بعض األنظمة الدميقراطية يف آسيا وأفريقيا وأمريكا الالتينية قد كان
جي ًدا ،وت ُّبي دروس الحوكمة التي تج ّلت من تجارب تلك الدول .ميكن إطالق مبادرة عىل هذا النحو بفاعلية رفيعة
املستوى (افرتاضية) بغية استحداث الزخم السيايس .ويجب أن يركز التنسيق املتع ّدد األطراف هذا ،عىل مشاركة
الدروس بني األنظمة الدميقراطية فيام بينها ،وإظهار ميزات الدميقراطية يف األزمات بفاعلية أكرب ،وتسليط الضوء عىل
املواقف املشرتكة التي تتع ّرض فيها الحقوق الدميقراطية للخطر ،وأي أنشطة برنامجية ميدانية قد يجري تنسيقها
يف بعض األماكن .ويجب لهذه املبادرة أن تتوخّ ى أيضً ا التخطيط الطويل األمد؛ إذ تحتاج األنظمة الدميقراطية إىل
أن تتشارك الدروس بشأن الكيفية التي ميكن من خاللها االستعداد  -عىل نح ٍو أفضل  -ملجابهة الطوارئ ،والتخطيط
املسبق للتخفيف من آثارها .وسيساعد وضع إطار مبادرة ضمن هذه الرشوط عىل بلورة رسدية تق ّدم الدميقراطية
عنرصا مساع ًدا أثناء التعامل مع أولويات كوفيد ،19-وتهزم الفكرة التي تقبل بوجود مقايضة بني الحريات
بوصفها
ً
السياسية والتص ّدي الف ّعال لألزمات الصحية .ستكون هنالك حاجة ،أيضً ا ،إىل تعزيز التنسيق الدويل أكرث من قبل؛ من
أجل التعامل مع أحد أخطر التحديات الناجمة عن الجائحة؛ الصني التي تج ّرأت لتكون أكرث حز ًما خارج حدودها.
وقد تتبع ٌ
ملحا بخاصة يف هونغ
دول أخرى منوذجها غري الدميقراطي بصورة متنامية ،وسيتخذ هذا املوضوع طاب ًعا ًّ
كونغ ،وإن كان موجو ًدا يف أماكن أخرى أيضً ا.
 .5املامرسات الدميقراطية ملرحلة ما بعد كوفيد19-

ال يقترص التحدي اليوم عىل مضاعفة الجهد للدفاع عن الدميقراطية ،فالفرصة سانحة إلعادة التفكري بعمق إىل درجة
قد تعيد فيها الجائحة تشكيل العديد من املامرسات الدميقراطية .يجب أن ير ّكز جدول أعامل التنمية ملرحلة ما بعد
الجائحة ،عىل نح ٍو خاص ،عىل التخطيط االسرتاتيجي والتحليل الشامل للتجارب التي نجمت عنها األزمة الحالية.
فقد كشفت الجائحة الثغرات يف مستوى االستعداد لدى جميع البلدان يف جميع أنحاء العامل .و ُيع ّد التخطيط
89 "Nairobi Outcome Document," Global Partnership for Effective Development Co-operation, 1/12/2016, accessed on 18/6/2020,
at: http://bit.ly/3r4pspy

224

الدميقراطية حول العامل وفريوس كورونا املستجد (كوفيد :)19-تعزيز الدعم الدويل

االسرتاتيجي رشطًا رضوريًا دميقراطيًا يتيح القيام باستجابات مدروسة وتجنب ردود الفعل الهلعة .ولهذا ،ال بد من
املخصصة
تعزيز الرتكيز املس ّوغ عىل االسترشاف يف إدارة األزمات؛ األمر الذي يح ّد من التأثريات السلبية للتدابري
ّ
لألزمة يف الدميقراطية.
تنسق املنظامت الدميقراطية والجهات املانحة مبادرة تستهدف هذه املسألة وتدعم ابتكارات ما بعد
يجب أن ّ
كوفيد 19-يف مناذج دميقراطية .فقد شهدت األسابيع املاضية انتعاشً ا للمداوالت الرقمية ،Digital Deliberation
واالحتجاج ا ُملبت َكر عىل شبكة اإلنرتنت ،وال َّر ْق َمنة الربملانية  ،Parliamentary Digitalizationوغريها من املبادرات.
كام أن ترسيع وترية التصويت اإللكرتوين مهم عىل الرغم من التحديات الباقية الكامنة يف ضامن السالمة والثقة
العامة بالتصويت عرب اإلنرتنت .وتنقسم اآلراء بشأن مدى قيمة مبادرات كهذه أو طول أمدها .وبالتأكيد ،قد تكون
برنامجا ف ّع ًال للرقابة عىل جميع املؤسسات
الجهود الدولية ق ّيمة يف ضامن تضافر هذه الجهود التدريجية لتش ّكل
ً
الدميقراطية األساسية .يجب أن تطلق الحكومات واملنظامت الدولية مبادرة الستكشاف الجوانب املحتملة والسلبية
لهذه املبادرات ،عىل أن تتضمن إعداد خريطة لالبتكارات الناشئة ،وتخصيص متويل مبديئ و"صندوق للمخاطر"
بدعم مرن .ويجب أن تكون هذه املبادرة أكرث هيكلية وانتظا ًما من الدعم الفردي لكل جهة
 Risk Fundلتزويدها ٍ
متويل تدعم بعضً ا من هذه االبتكارات عىل نح ٍو متقطع ووفق ما يالمئها.
ويجب أن تط ّور املنظامت املعنية بالدميقراطية ،عىل وجه الخصوص ،وسائل اتصال أفضل متزامنة مع التطورات
رسعتها األزمة ،وعليها أن تسعى لضامن أن تأيت وسائل االتصال هذه ملصلحة سياسات دميقراطية
التكنولوجية التي ّ
أفضل ،ال أن تكون ض ّدها .وعىل هذه املنظامت إيالء اهتامم خاص بسبلٍ جديدة ملراقبة االنتخابات يف سياق
الجائحة .وهناك حاجة إىل آليات مساءلة أقوى من أجل التعامل مع تفاقم الفساد املذكور آن ًفا .ويجب أن تتم بلورة
تبي صلتها بالقضايا الرئيسة التي ستسود يف مرحلة االنتعاش الطويلة األمد؛ وهي
هذه االبتكارات وتوجيهها بطريقة ّ
قضايا الرعاية الصحية ،والتجديد االقتصادي ،والحوكمة الدميقراطية.
ختا ًما ،تبدو بيئة ما بعد الجائحة مختلفة ،وتتط ّلب أفكا ًرا ومقاربات جديدة من أجل حامية املامرسات الدميقراطية
ومكافحة اإلساءات السلطوية .وتبدو العديد من املشكالت أخطر من قبل ،خاص ًة مع اتساع االنقسامات االقتصادية
والسياسية التي تضغط عىل السياسات ذات الطبيعة الشاملة .ستواجه البلدان أنوا ًعا مختلفة من املشكالت عند
ترتسخ مامرسات موجهة تتسم مبنحى وطني أكرب
تعاملها مع التداعيات االجتامعية واالقتصادية للجائحة ،وقد ّ
عىل املدى الطويل ،وتش ّكل تحديات إضافية للحوكمة الدميقراطية .وتحتاج الجامعة الدولية إىل أن تكون مستعدة
للتعامل مع موجة أخرى من الشعبوية وانتشار الرسديات القومية .وعىل أولئك املعنيني بالدميقراطية مساعدة
الحكومات واملنظامت الدولية وإصالحيي املجتمع املدين؛ يك ينهضوا من املأساة الحالية الناجمة عن الجائحة ،مع
أخذ هذه القضايا السياسية يف الحسبان عىل املدى األطول.
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