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يطرح هذا الكتاب موضو ًعا شهد اهتام ًما بالغًا يف الدراسات الحديثة ،وهو موضوع جودة الحكم
 ،Quality of Government, QoGوذلك ملا له من نتائج مهمة تنعكس عىل مجاالت سياسية واجتامعية واقتصادية
وبيئية .وتكمن أهمية الكتاب يف اتساع نطاقه ،ليشمل ُج ّل املفاهيم واملداخل التي ظهرت يف األدبيات ذات الصلة
بقياس جودة الحكم وأدوات تحسينه ،إىل جانب تط ّرقه إىل قضايا محورية ،مثل :حيادية مامرسة السلطة العامة،
وتدابري مكافحة الفساد ،واملهنية يف تقديم الخدمات العامة ،والتنمية املستدامة ،واملعونات الخارجية ،والحكم .هذا
ً
فضل عن حرص املشاركني يف كتابته عىل أن ُيختتم كل فصلٍ من فصوله بتقديم جدول أعامل للبحوث املستقبلية
يف موضوع الفصل.
يتألف الكتاب من مثانية وثالثني ً
فصل ،موزعة عىل مثانية أقسام؛ يعالج القسم األول ،يف فصول أربعة ،الجوانب
النظرية واملفاهيمية ،فيعرض املفاهيم النظرية لتصور جودة الحكم واملرتكزات التي يقوم عليها ،ويرشح ما ميكن
مواجهته من صعوبات ،وخاصة تحديد املفاهيم املركزية األخرى ،مثل الفساد والدميقراطية والسلطة وغريها .ويرتكز
التعريف املقرتح لجودة الحكم عىل أساس الحياد يف مامرسة السلطة العامة .وتشري اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة
الفساد يف عام  2004وتصديقها من أكرث من  180طر ًفا ،إىل أن مثة اتفا ًقا عامل ًيا عىل معايري نوعية الحكم ،وعىل الرغم
من أن االتفاقية مل تُع ّرف الفساد ،فإنها ع ّرفت الحكم الرشيد .ويهتم هذا القسم أيضً ا بتقييم جودة الحكم من منظور
فلسفي ،وذلك من أجل التمييز بني موضوعات جودة الحكم من االهتاممات الفلسفية التقليدية ،وطرح اتجاهات
للبحث املستقبيل .كام يتطرق إىل تقديم تفسري ملفهوم جودة الحكم من منظور األنرثوبولوجيا االجتامعية ،وذلك من
خالل نقد نظريات الفساد املؤسيس وتفسريها ،وأنظمة مكافحة الفساد ،وتأثري نخب الظل وطريقة تنظيمها وعملها
مقارنة بنخب السلطة.
أما القسم الثاين ،وفيه أربعة فصول ،فيتمحور حول البحث يف مفهوم جودة الحكم من خالل املقاربات املنهجية
وطرائق جمع املعلومات؛ حيث يتناول بالرشح املؤرشات املتوافرة لقياس جودة الحكم واالختالفات بينها وآثارها يف
البحث االجتامعي ،كام يقدم إيضاحات حول معايري مؤرش الجودة الجيد .ويهتم هذا القسم أيضً ا بالعوامل املحددة
لجودة الحكم ضمن السياقات املحلية ،مثل االعتبارات االقتصادية واملساءلة االنتخابية واملجتمع املدين واملنافسة
السياسية ،ويوضح أهمية املنهج التاريخي يف تقديم فهم أعمق ألسباب وجود الفساد عرب الزمان واملكان ،ويشري إىل
أن الدراسة اإلثنوغرافية للفساد ٌ
بحثي حديث نسب ًيا ،ويوضح من وجهة نظر األنرثوبولوجيا االجتامعية إمكانات
حقل ٌ
الدراسة اإلثنوغرافية للفساد وعيوبها.
الدميقراطية واملساءلة االنتخابية واملشاركة هي موضوع القسم الثالث الذي يشتمل عىل سبعة فصول .ويف إطار
ُحسن نوعية الحكم؟ يشري فصل من فصول القسم إىل أن تأثري
االهتامم بسؤال هل ُ
تح ّد الدميقراطية من الفساد وت ّ
الدميقراطية يف الح ّد من الفساد قد يبدو بديه ًيا ،إال أن عد ًدا كب ًريا من البحوث يشري إىل أن الدميقراطية ليست دامئًا
فعالة كام تتوقع النظريات ،ويق ّيم الفصل أوجه التقدم األخرية يف جهود فهم الكيفية التي ميكن أن تساهم بها
الدميقراطية يف القضاء عىل الزعامء الفاسدين والفساد الحكومي بوجه عام.
يعرض فصل آخر البحوث التي تناولت الطريقة املثىل التي ُيفرتض أن تعمل بها آلية املساءلة االنتخابية للسياسيني
وأسباب التصويت إزاء مدى فسادهم والصلة بني املساءلة ومستويات الفساد ،ويشري إىل أن العقاب الذي تواجهه
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األحزاب الفاسدة والسياسيون من طرف الناخبني ال يكون يف الكثري من األحيان من القسوة ما يكفي إلبعادهم عن
مناصبهم .ويف فصل آخر حول ملاذا ينتخب الناخبون سياسيني تؤدي سياساتهم الشعوبية إىل تدهور نوعية الحكم،
فس تراجع الثقة السياسية واالجتامعية هذه املفارقة ،كام تكشف بيانات مسح
يشري كاتبه إىل أن من املمكن أن ُي ِّ
جديد من سبع دول يف أمريكا الالتينية أن املستجيبني الذين ُيظهرون ثقة اجتامعية منخفضة هم عىل األرجح من
يفضلون الشعبوية .وعرض هذا القسم أيضً ا البحوث النظرية والتجريبية التي تهتم بالرتتيبات املؤسسية التي ُص ّممت
من أجل متكني املواطنني ملحاسبة املسؤولني الحكوميني وأثر ذلك يف تحسني جودة الحكم ،وكذا البحوث املتعلقة
بدور املجتمع املدين يف مكافحة الفساد ،وبتقييم العالقة بني القواعد االنتخابية والفساد.
يحتوي القسم الرابع عىل خمسة فصول عالجت موضوعات االستدامة والتنمية؛ يتناول الفصل األول منه تأثري الفساد
وعدم املساواة يف جودة الحكم وكيفية تأثريهام يف املساءلة الدميقراطية ،وكيف ميكن للنخبة الرثية التأثري يف عمليات
صنع القرار والعملية االنتخابية .كام يعرض القسم الكتابات املتعلقة بالعالقة بني نوعية الحكم والنمو االقتصادي من
خالل الرتكيز عىل الجوانب ذات الصلة ،مثل الدميقراطية واملؤسسات الرسمية والقيم الثقافيةً ،
فضل عن التحديات
املؤسسية يف توليد معدالت من ّو مرتفعة والحفاظ عليها .ويهتم القسم أيضً ا بالبحوث السابقة بشأن العالقة بني نوعية
الحكم واالستدامة البيئية ،التي تتناول العالقة بني مختلف عنارص معايري قياس جودة الحكم ،مثل مستويات الفساد
والقدرة البريوقراطية وسيادة القانون من جهة ،واالستدامة البيئية من جهة أخرى .بينام يطرح الفصل الخامس من
هذا القسم موضو ًعا ً
مهم وهو التعليم ومدى تأثره بالفساد وعدم املساواة وانعكاسات ذلك عىل جودة الحكم،
ويشري إىل أن املجتمعات التي تتمتع بتعليم أكرث مساوا ًة ،متنح مواطنيها مزي ًدا من الفرص ملعارضة الفساد.
ينصب االهتامم يف القسم الخامس عىل األبعاد الدولية ،وذلك يف أربعة فصول؛ اهتم أحدها بثالثة نقاشات رئيسة:
ّ
ما إذا كانت جودة الحكم تؤثر يف فاعلية املساعدات الخارجية؛ وما إذا كان املانحون يقدمون املساعدات عىل نحو
تح ّدها .ويف فصل آخر تم
انتقايئ اعتام ًدا عىل جودة الحكم؛ وما إذا كانت املساعدات الخارجية تُع ّزز جودة الحكم أو ُ
الرتكيز عىل دور سياسات املؤسسات املالية الدولية يف مكافحة الفساد ونوعية الحكم ،حيث ُعرضت مختلف املقاربات
ا ُمل ّتبعة من أجل تحسني نوعية الحكومات ومكافحة الفساد يف الوقت نفسه ،مثل اإلصالح الهيكيل للدولة ومبادرات
الشفافية واملساءلة واالتفاقات الدولية والهيئات املتخصصة يف مكافحة الفساد .ويخلص إىل محدودية هذه املقاربات
بالنظر إىل الطبيعة السياسية للفساد والحوافز القوية التي تقدمها النخب للحفاظ عىل الوضع الراهن .كام يشري هذا
القسم أيضً ا إىل أهمية جودة الحكم يف الح ّد من الفساد العابر الحدود :التد ّفقات املالية غري املرشوعة ،مثل غسيل
األموال أو الرشاوى يف املعامالت التجارية وغريها .كام اهتم القسم الخامس بالضوابط واالسرتاتيجيات املؤسسية يف
مكافحة الفساد ،إذ عىل الرغم من تأسيس وكاالت ملكافحة الفساد  Anticorruption Agencies, ACAsيف نحو
مئة دولة ،فإن هذه الوكاالت ال تكون يف الكثري من األحيان فعالة؛ ذلك أن نجاحها يتوقف  -وكذا الترشيعات الخاصة
بالشفافية  -عىل تل ّقيها الدعم من مجموعة من املؤسسات الحاكمة القوية األخرى.
يف حني يهتم القسم السادس بدراسة قضايا التنوع والرفاهية والتامسك االجتامعي يف خمسة فصول؛ فيتناول الفصل
األول منه العالقة بني جودة الحكم والثقة االجتامعية (الثقة بالغرباء) ،ويعرض مختلف األدوات النظرية يف ما
يتعلق بالربط بني املفهومني ،ويق ّدم أد ّلة بشأن وجود عالقة بني الثقة ومختلف ظواهر جودة الحكم عىل املستويني
الجزيئ (الفردي) ّ
والكل (املجتمعي) .ويغطي الفصل الثاين البحوث النظرية والتطبيقية التي تتناول العالقة بني النوع
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واملساواة بني الجنسني والفساد ،ويعرض أيضً ا نظريات أخرى ،مثل تلك التي تفرتض أن املساواة بني الجنسني تُق ّلل
من الفساد من خالل متكني املرأة وتعزيز مصالحها ،والنظرية التي تفرتض أن انخفاض الفساد يزيد من املساواة بني
الجنسني .ويهتم الفصل الثالث بسؤال ما الذي يجعل بعض الدول قادرة عىل توفري املنافع العامة وتعزيز التنمية
الواسعة ،يف حني ال متلك دول أخرى القدرة عىل القيام بأي من هذه األمور؟ وذلك مع الرتكيز عىل الدور الذي تقوم به
االنقسامات اإلثنية يف هذا املجال .ويستخدم الفصل الرابع بيانات السعادة يف استطالع غالوب العاملي Gallup Poll
لتقييم نوعية الحكم ،وذلك من ناحية مدى االرتباط بني قدرة الحكومة عىل القيام مبهامتها والسعادة الوطنية،
والعالقة بني الثقة بالحكومة والسعادة .وأخ ًريا ،ينظر الفصل الخامس إىل الحكم نظرة موسعة ،ويس ّلط الضوء عىل
دور املؤسسات غري الحكومية أو االجتامعية ،وذلك ضمن الجهود الرامية إىل تفسري التباين الذي نالحظه بني الدول
وداخلها يف نوعية تقديم الخدمات.
يناقش القسم السابع طبيعة هيكل الدولة وسياساتها وذلك يف خمسة فصول ،فيتناول فصل منه كيف تؤثر طريقة
تنظيم البريوقراطية يف نوعية السياسات العامة يف الدولة ،مع الرتكيز عىل دور املوارد البرشية يف القطاع العام وأثره
يف الحكم الرشيد .وهنا يجدر االهتامم بن ُُظم الخدمة املدنية  ،Civil Service Systemsأي كيف يتم توظيف
البريوقراطيني وترقيتهم وفصلهم وتحفيزهم؛ ً
فضل عن البحث يف إيجابيات وسلبيات وجود موظفني عموميني
مسؤولني عىل نحو مبارش أمام السياسيني يف مواجهة املوظفني العموميني الذين يتمتعون باالستقالل السيايس .ويشري
عرض األد ّلة ا ُملتاحة إىل أن استقالل موظفي الخدمة املدنية يؤدي إىل حكومات أقل فسا ًدا وأكرث فاعلية ،مقارنة
بالسياسة التي يدين فيها موظفو الخدمة املدنية للسياسيني .يف حني يبحث فصل آخر يف هذا القسم يف التباين
يف نوعية الحكم داخل اإلدارات املركزية للدولة ،وهو مجال فرعي حديث تم تحديده باسم "جيوب الفاعلية"
 Pockets of Effectivenessأو "جزر النزاهة"  .Islands of Integrityويعرض كيف أن بعض األجهزة يف الدولة
قد تُدار بقد ٍر عالٍ من الجودة مع وجود أجهزة أخرى ضعيفة أو فاسدة أو سياقات مؤسسية صعبة .ويف فصل آخر
يتم البحث يف جودة الحكم يف ظل وجود دميقراطية غري كاملة ،حيث يظهر التناقض عندما توفر بعض الزعامات
يف املراحل االنتقالية قد ًرا من الجودة يف الحكم ،بينام يتم تقييد بعض الحريات .لذلك يتساءل الباحث عام إذا كان
يجب علينا توسيع مفهوم جودة الحكم ،بحيث يستوعب الدميقراطيات غري الكاملة .ويهتم فصل آخر يف القسم
نفسه بالصلة بني الرضائب ونوعية الحكم؛ إذ متثل الرضائب نو ًعا من التفاعل املهم بني املواطنني والدولة ،ومن ثم،
تنعكس الطريقة التي ت َّ
ُنظم بها السياسات الرضيبية عىل نوعية الحكم .ويف هذا اإلطار ،يعرض الباحث ثالث وجهات
نظر مختلفة بشأن تصميم السياسات الرضيبية ونوعية الحكومة :األوىل تتصل بالحياد اإلداري ،والثانية بحجم الدولة
والنم ّو االقتصادي ،والثالث بالدميقراطية .أما الفصل األخري من هذا القسم فيهتم بتأخر الباحثني يف تناول املوضوعات
املتعلقة بدعم دولة الرفاه يف دراسة جودة الحكم وتفسريه ،ثم قيامهم يف العقد األول من القرن الحايل بتوسيع نطاق
البحث يف هذا املجال إىل ما هو أبعد من دول الرفاهية الغربية الغنية التي ُدرست كث ًريا.
القسم الثامن ،وهو األخري يف هذا الكتاب ،ناقش بناء الدولة وانهيارها يف أربعة فصول؛ حيث يبحث الفصل األول
منه يف كيفية تأثري بناء الدولة يف التطور السيايس وجودة الحكم ،ويشري إىل أنه طوال عقود طويلة ،أدرك الباحثون
أن الدول القوية والفعالة تشكل ً
رشطا أساس ًيا ُمسب ًقا ملجموعة واسعة من ا ُملخرجات السياسية واالقتصادية ،لكن
من دون تناول الكيفية التي تتطور بها هذه الدول يف الواقع .يف حني يتناول الفصل الثاين منه مفهوم قدرة الدولة
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 ،State Capacityواألدبيات التي تناولته من حيث املفهوم ،وإيجابيات وسلبيات املداخل املختلفة يف دراسته يف ما
يتصل بالقياس واالستدالل واملؤرشات التجريبية القامئة ،ويتطرق إىل الجهود الرامية إىل قياس القدرات املعلوماتية.
أول" و"الدميقراطية ً
كام يعرض الفصل الحجج النظرية واألد ّلة التجريبية للبحوث التي تتناول فكرة "الدولة ً
أول"،
ً
فضل عن تقييم البحوث التي تتناول آثار قدرة الدولة يف التنمية االقتصادية وتوفري املنافع العامة .ويتضمن القسم
أيضً ا ً
فصل يهتم بالبحوث التي تركزت عىل العالقة بني نوعية الحكومة والرصاعات األهلية ،وما إذا كانت نوعية
معنية من الحكم قد تُنبئ باندالع الرصاعات أو تكرارها .وأخ ًريا يسلط القسم الضوء عىل االهتامم البحثي الذي ظهر
يف أعقاب انتهاء الحرب الباردة ،والذي ينظر إىل الجرمية املنظمة باعتبارها تهدي ًدا أمن ًيا وظاهر ًة سياسي ًة ميكنها أن
تؤثر يف نوعية الحكم .ويزداد تأثري الجرمية املنظمة إذا تواطأ أفرادها مع مسؤولني فاسدين يف الدولة ،أو حتى مع
الدولة نفسها.
أخ ًريا ،من الجدير اإلشارة إىل أن عدد املساهمني يف تأليف الكتاب يبلغ ثالثة وخمسني مؤل ًفا .وعمل عىل تحرير
الكتاب أربعة أساتذة يف قسم العلوم السياسية يف جامعة غوتنربغ  ،University of Gothenburgوهم يعملون
يف الوقت نفسه يف معهد جودة الحكم  QoGيف الجامعة ذاتها ،وهم :أندرياس باجينهومل ومونيكا بور ومارسيا
غراميز وبو روثستاين .وتركز بحوث باجينهومل عىل املساءلة االنتخابية والفساد ،وهو شغل منصب مدير برنامج يف
املعهد ومدير مرشوع مكافحة الفساد ،وهو مرشوع بحثي متعدد التخصصاتُ ،ت ّوله املفوضية األوروبية ،ويهتم
بدراسة العوامل التي تعزز /تع ّوق تطوير سياسات مكافحة الفساد .أما بور ،فتهتم يف بحوثها بالصلة بني الدميقراطية
والشفافية والفساد .وتدور بحوث غراميز حول املساءلة املجتمعية ودور املجتمع املدين يف مكافحة الفساد .أما
روثستاين ،فهو مؤسس املعهد ،ويشغل مقعد أستاذ أوغست روس  August Röhssللعلوم السياسية يف جامعة
غوتنربغ نفسها ،وتدور اهتامماته البحثية حول قضية جودة الحكم وقضايا الفساد واملحسوبية وسياسات الرفاهية
والعدالة االجتامعية.
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