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 فیریسك مابلیکروفت: تصاعد التهدیدات للدیمقراطیة يف ثلث دول العالم 

 ترجمة: عادل رفیق 

موقع   مابلكروفت�شر  ��    ف���سك  ا�خاطر  ا�حلل�ن 2022نوفم��    23الستشارات  كب��  كين��،  لهاميش  تحليًال   ،

ة ا�خاطر' ال�ي يتناولها املوقع، حيث جاء التحليل ا�ختص�ن �شؤون الشرق األوسط وشمال إفر�قيا �� إطار 'رؤ�

املتصاعدة  ال��ديدات  كين��  فيھ  وتناول  العالم"،  دول  ثلث   �� للديمقراطية  ال��ديدات  "تصاعد  عنوان:  تحت 

دولة حول العالم ز�ادة "كب��ة" �� معدل ا�خاطر منذ إصدار املؤشر ألول   61للديمقراطية �� العالم، حيث �ّجلت  

 . وقد جاء املقال ع�� النحو التا��:2017عام  مرة �� 

يؤدي مز�ج متقلب من التدخالت �� عمليات التصو�ت، وقمع ا�حقوق املدنية وال��اجع املؤس�ىي إ�� حدوث تدهور 

'ف���سك مابلكروفت' عامل الذي يصدره  الديمقراطية  تقر�ر سنوي ملؤشر ا�حوكمة  الديمقراطية، وفقًا آلخر   �� ي 

 الستشارات ا�خاطر.

وا�حقوق  االنتخابية  للعمليات  ال��ديدات  يقيس  الذي  الديمقراطي،  ا�حكم  مؤشر  ع��  امل�جلة  البيانات  وُتظهر 

دولة حول العالم قد �ّجلت ز�ادة "كب��ة" �� ا�خاطر    61لة، أن هناك  دو   198املدنية والسياسية وقوة املؤسسات ��  

�� عام   العام املا�ىي، حيث شهدت  2017منذ إصدار املؤشر ألول مرة  دولة   11. وقد استمر هذا االتجاه خالل 

العالم من دولة ع�� مستوى  (اآلن �� سادس  أفغا�ستان  ذلك:   �� بما  ا�خاطر،  �� معدل  حيث   ارتفاعًا م�حوظًا 

)،  100)، وتو�س (�� املرتبة  87ا�خطورة)، وروسيا (�� املرتبة ا�حادية عشرة من حيث ا�خطورة)، وا�جر (�� املرتبة  

 ).106واملكسيك (�� املرتبة 

يقول كب�� ا�حلل�ن هاميش كين��: "إن ال��اجع �� ا�حكم الديمقراطي واالنزالق نحو االستبداد ال يؤثر فقط ع��  

، بل يضعف املؤسسات ا�حيو�ة و�ؤدي إ�� استدامة الفساد و�ؤثر ع�� البيئة االستثمار�ة العامة،" حقوق الناخب�ن

ن   محصَّ ح�ومي  نظام  يوجد  "ال  ا�حكم   -مضيفًا،  مؤشر   �� انخفاضًا  األخ��ة  السنوات  مدى  ع��  شهدنا  فقد 

 االستبدادية مثل روسيا."الديمقراطي ع�� الديمقراطيات الرا�خة مثل الواليات املتحدة وكذلك �� الدول 
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) واململكة العر�ية السعودية (�� املرتبة 2022وحقيقة أن الص�ن (�� املرتبة الرا�عة من حيث ا�خطورة ع�� مؤشر  

الثامنة من حيث ا�خطورة) من ب�ن الدول العشر األك�� خطورة ع�� مستوى العالم ال يمكن أبدًا أن ت�ون مفاجأة، 

لط الضوء ع�� الدور البارز الذي تلعبھ األنظمة االستبدادية �� االقتصاد العاملي. إ��م لكن إدراجها ع�� املؤشر �س

يتمركزون مع مجموعة من األنظمة الشمولية واالستبدادية �� أد�ى سلم ال��تيب، بما �� ذلك: إر���يا، أقل ا�ح�ومات 

 والسودان، و�روناي، وسور�ا. ديمقراطية ع�� مستوى العالم، و�ور�ا الشمالية، وجنوب السودان، والوس،

 دولة ��جل ز�ادة "كب��ة" �� مخاطر مؤشر ا�حكم الديمقراطي ع�� أساس سنوي  11: 1الش�ل 

 مؤشر ا�حكم الديمقراطي 

 Q4 –  2021�غ�� النتيجة منذ  -أ

 

  

، حيث �ش�� الصفر إ�� أع�� درجة من ا�خاطر. ويعت�� 10إ��    0يتم تخصيص درجات ا�خاطر ع�� مقياس يبدأ من  
 : ف���سك مابلكروفتاملصدر  -أو أك�� مهمًا  0.31 -التحول بمقدار +/
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 مؤشر ا�حكم الديمقراطي 

 Q1 – 2017�غ�� النتيجة منذ  -ب

  

، حيث �ش�� الصفر إ�� أع�� درجة من ا�خاطر. ويعت�� 10إ��    0يتم تخصيص درجات ا�خاطر ع�� مقياس يبدأ من  

 املصدر: ف���سك مابلكروفت  -أو أك�� مهمًا  0.31 -التحول بمقدار +/

 بالتدخل السیاسيالدیمقراطیة مهددة 

مستوى  ع��  م��ايدة  لضغوط  �عّرض  قد  ونز�ھ  حر  تصو�ت  إ��  الوصول  فإن  الديمقراطي،  ا�حكم  ملؤشر  ووفقًا 

دولة تحوالت سلبية ع�� رك��ة املؤشر ال�ي تقيس نزاهة عملية التصو�ت �� االنتخابات ��   37العالم، حيث شهدت  

 الف��ة األخ��ة. 

الديمقراط ا�حكم  ��  ومع ذلك، فإن  أن تحدث تحوالت سلبية  أيضًا  يتعلق فقط بصناديق االق��اع. فيمكن  ي ال 

إ��   بدوره  يؤدي  مما  الدولة،  داخل  السلطات  ب�ن  الفصل  مبدأ  القادة  يقوض  عندما  الديمقراطي  ا�حكم  مؤشر 

 إضعاف الضوابط املؤسسية ع�� سلطة ا�ح�ومة. 
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س سعّيد تفس��ًا مبتكرًا للدستور �� سبيل �عليق عمل وهذا هو ا�حال �� تو�س، حيث استخدم الرئيس التو��ىي قي

ان��اعھ  سعّيد  قّنن  فقد  املا�ىي.  العام  خالل  أوسع  وتنفيذية  و�شريعية  قضائية  سلطات  ع��  واالستيالء  ال��ملان 

من خالل استفتاء شابھ إقبال ضعيف ع�� التصو�ت. وقد أدت مركز�ة السلطة    2022للسلطة بالقانون �� يوليو  

�� قائمة الدول األك�� خطورة ع�� مؤشر ا�حكم الديمقراطي،    100مرتبة لتحتل املرتبة    21تراجع تو�س بـ    هذه إ�� 

 حيث �ّجلت أفغا�ستان وهاي�ي فقط ارتفاعًا أك�� م��ا �� ا�خاطر ع�� أساس سنوي.

، يمكن أن يحدث هذا  لكن ال�جمات ال�ي �س��دف استقالل القضاء ليست دائمًا ��ذه الدراماتيكية. فبدًال من ذلك

الرئيسية. فع��  بارزة داخل املؤسسات  بأدوار  القيام  القادة تدر�جيًا حلفاء لهم من أجل  االس��داف عندما �ع�ن 

)، أثار 120، م�جلة انخفاضًا عن العام املا�ىي، حيث �انت �� املرتبة  106سبيل املثال، �� املكسيك (�� املرتبة  

لعليا املؤ�دين ل�ح�ومة مخاوف �شأن تقلص استقاللية ا�حكمة �� عهد الرئيس �عي�ن العديد من قضاة ا�حكمة ا

أندريس مانو�ل لو��� أو�رادور. وقد يؤدي اق��اح لو��� أو�رادور األخ�� بإصالح النظام االنتخا�ي �� املكسيك، والذي  

 أثار احتجاجات جماه��ية مؤ�دة للديمقراطية، إ�� تدهور ترتيب البالد �ش�ل أك��.

من ب�ن    81إ�� املرتبة    88وهناك مثال آخر ع�� ال��اجع الديمقراطي تقدمھ دولة ا�جر، ال�ي تراجعت من املرتبة  

ب�ن عامي    -وهو العناصر الهامة ع�� مؤشر ا�حكم الديمقراطي    -الدول األك�� خطورة ع�� مؤشر استقالل القضاء  

كم السيطرة ع�� القضاء من خالل �عي�ن العديد من . وقد جاء ذلك نتيجة �شديد حزب فيدس ا�حا2022و    2021

 املوال�ن لفيكتور أور�ان، رئيس وزراء ا�جر، �� �ل من ا�حكمة العليا وا�حكمة الدستور�ة. 

 استهداف الحریات الدیمقراطیة

امل ا�حقوق  تآ�ل  فإن  و�التا��،  الديمقراطي.  ل�حكم  قابلية  األك��   �� وانفتاحًا  حر�ة  األك��  دنية ا�جتمعات 

 والسياسية ُ�عت�� محر�ًا رئيسيًا آخر للمخاطر �� مؤشر ا�حكم الديمقراطي.

، شهدت  2017% من الدول ال�ي �ّجلت ز�ادة كب��ة �� معدل ا�خاطر ع�� املؤشر منذ عام  75و�� الواقع، شهدت  

% من الدول 55�ي. و�ّجلت  أيضًا تحوًال مشا��ًا �� مؤشر حر�ة التجمع، والذي يقيس ان��ا�ات ا�حق �� التجمع السل

ال�ي شهدت ز�ادة كب��ة �� مخاطر مؤشر ا�حكم الديمقراطي، �ّجلت أيضًا ز�ادة كب��ة �� مؤشر مخاطر حر�ة الرأي  

 .2017والتعب�� منذ عام 
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و�� العديد من الدول، �ان هذا نتيجة تحول سلطوي. ولم يكن هذا األمر أك�� وضوحًا من عودة طالبان ل�حكم �� 

ستان، الدولة السادسة من ب�ن الدول األك�� خطورة، ع�� مؤشر ا�حكم الديمقراطي، م�ّجلة انخفاض كب��،  أفغا�

�� العام املا�ىي. و�� نفس الوقت، �ان هبوط روسيا من املرتبة التاسعة عشرة  إ��   35حيث �انت �شغل املرتبة الـ  

شر ا�حكم الديمقراطي مدفوعًة بقمع االحتجاجات  املرتبة ا�حادية عشرة ع�� قائمة الدول األك�� خطورة ع�� مؤ 

 و�شديد سيطرة الكرمل�ن ع�� وسائل اإلعالم �� أعقاب حرب أوكرانيا. 

 آثار الحوکمة البیئیة واالجتماعیة واملؤسسیة للمستثمرین والشرکات

األنظمة  و�النسبة   مع  متواطئة  أ��ا  ع��  الظهور  خطر  ي�ون  أن  يجب  أداًء،  البلدان  أسوأ   �� العاملة  للمنظمات 

 القمعية مصدر قلق كب��.

يقول كين��: "ُتصبح تصورات املستثمر�ن واملس��لك�ن أك�� تصلبًا عندما يتعلق األمر بحقوق اإل�سان، بينما تطالب 

مز�د من الشفافية،" مضيفًا، "يمكن أن ت�ون هذه ا�خاطر مرتبطة بالسمعة، اللوائح والقوان�ن ا�جديدة والناشئة ب

كما هو ا�حال عندما تتعرض الشر�ات النتقادات عامة من قبل وسائل اإلعالم، ولكن يمكن أيضًا أن ت�ون ملموسة  

ال�ي تزايد ��ا اال  ستبداد �� أعقاب �ش�ل أك��، كما �ان ا�حال بالنسبة آلالف الشر�ات ال�ي ا��حبت من روسيا 

 غزوها ألوكرانيا."

الديمقراطية   الدول  ب�ن  األك��  االنقسام  فإن  الغرب    -و�نظرة مستقبلية،  االستبدادية    -بقيادة  بقيادة    -والدول 

سيش�ل أيضًا مخاطر م��ايدة ع�� سالسل التور�د ال�ي تم بناؤها خالل عصر جيوسيا�ىي أك�� هدوءًا. وقد   -الص�ن  

مقراطية، ال�ي تدرك نقاط الضعف السابقة (مثل اعتماد أورو�ا ع�� الغاز الرو�ىي)، إ�� ��جيع  تتطلع الدول الدي

الشر�ات ع�� ا�حصول ع�� مصادر من دول ديمقراطية أخرى. و�نب�� النظر �عناية لالتجاهات ع�� مؤشر ا�حكم 

إذا �انت الشر�ات بحاجة إ�� �عز�ز الديمقراطي ملعرفة املدى الذي يمكن أن يصل إليھ هذا االنقسام الُنُظ�ي، وما  

 خطط الطوارئ ا�خاصة ��ا وفقًا لذلك.
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