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  رئيس المعهد الديموقراطي الوطني للشئون الدولية.. كينيث والالك ٢٠

في الماضي كانت جهود المجتمع المدني لمكافحة الفساد تتركـز          
إلى حد كبير في تطوير األطر التنظيمية أو القانونية، ولما كانـت            
النزاهة العامة تتطلب مجموعة من القواعد الصريحة فإن اللوائح         

وفي بعض  .   المعقدة ال تؤدي وحدها إلى الحد من ممارسات الفساد        
األماكن ال بد أن تكون جهود مكافحة الفساد مسبوقة بإصالحـات           
ديموقراطية ألن النظم الديموقراطية تكون في العادة أكثر نجاحـا          
في تطوير اإلرادة السياسية لمكافحة الفساد بتوفير ثالثة شـروط          
وهي التنافس بين األحزاب في انتخابات حرة ونزيهة، والشرعية،         

ويعتبر تأكيد التنافس السيـاسـي      .     وتنوع وانتشار القوة السياسية   
أمرا حاسما، لكن لن تكون األحزاب السياسية قادرة على القـيـام      
بدورها الشرعي كشريك أساسي في مكافحة الفساد إال بـإدخـال           

 . اإلصالحات المناسبة
تعتبر إستراتيجية مناهضة الفساد التي تبنتها الوكالة األمريكـيـة          

 توجها كليا نحو مواجهة الـفـسـاد          ٢٠٠٥للتنمية الدولية سنة    
وفي الماضي  كانت جهود المجتمع      .     ومناهضته في الدول النامية   

المدني لمكافحة الفساد تتركز إلى حد كبير في تطويـر األطـر             
التنظيمية أو القانونية، ولما كانت النزاهة العامة تتطلب مجموعـة     
من القواعد الصريحة فإن اللوائح المعقدة ال تؤدي وحدها إلى الحد           

وتعترف الوكالة األمريكية للتنمية الدوليـة      .   من ممارسات الفساد  
بضرورة وجود استراتيجية ناجحة تشجع على تطوير المؤسسات        
والممارسات الديموقراطية، ألن الديموقراطيات القوية توفر األطر       
التنظيمية والحريات السياسية الضرورية لتشجيع الشـفـافـيـة          

 .السلوكية
يحتاج الفاعلون السياسيون في الحكومة والبرلمان واألحزاب إلى        
التحفيز الذي يجعلهم يعتقدون أن االلتزام بالقواعد الموضـوعـة          

وهذا يعني باختصار ضرورة إيجاد     .     ضروري وأنه فى صالحهم   
ولذلـك  .     البيئة السياسية التي توفر الحوافز لهذه النخب السياسية       

فإنه مما يدعو إلى االرتياح أن نرى جهة مانحة كبرى مـثـل              
الوكالة األمريكية للتنمية الدولية تدرك أنه ال يمكن الفصل بـيـن            

هذا تقييم دقيق وواقعي في نفس      .     الفساد والبيئة السياسية األوسع   
الوقت لمشكلة مناهضة الفساد، ولكنه يؤدي إلى أحد التحديات، إذ          
بمجرد تحديد المشكلة تماما يصبح من الضروري تخـصـيـص           

 .الموارد المالية الالزمة للتصدي لها
إن استراتيجية الوكالة األمريكية للتنمية الدولية تثير عددا مـن           
المسائل الرئيسية التي سنذكرها بالتفصيل بعد قليل، ولكن المعهـد          
الديموقراطي الوطني وهو منظمة مكرسة لتحقيق التطور السياسي        
عن طريق العمل المتواصل مع األحزاب السياسية ومن خاللهـا،          
ينظر إلى بعض المسائل التي تعالجها هذه االستراتيجية من زاوية          

 .مختلفة قليال
إن الفساد ببساطة ال يضعف الديموقراطية، والحقيقة أنني قد         :   أوال

أعيد الترتيب وأؤكد أن حالة الديموقراطية في أي دولة تـبـيـن             
وبمقارنة .       قدرتها على النجاح في مواجهة الفساد بمعناه الواسع       

دليل معدالت رؤى الفساد الصادر عن منظمة الشفافية الدولية سنة          
 مع ترتيب دول العالم حسب مستوى الحرية الصادر عـن           ٢٠٠٤

منظمة فريدوم هاوس في نفس السنة يتبين أن جميع الدول الخمس           
هي الدول األكثـر    )   فيما عدا دولة واحدة   ( والعشرين األقل فسادا    

أو ديموقراطية، وأنه ال توجد دولة واحدة من جميع الدول          "   حرية" 
الخمس والعشرين األكثر فسادا حسب دليل الشفافية الدولية يمكـن         

 .أو ديموقراطية" حرة"اعتبارها 
ألنها ليست  . .   هذا ال يعني أن الديموقراطية حائل منيع ضد الفساد        

كذلك، وما عليك إال أن تنظر إلى كوستاريكا التي تعتبر مـنـارة             
الديموقراطية في أمريكا الالتينية، ولكن اثنين من رؤسـائـهـا            

كما تعتـبـر    .     السابقين متهمان بارتكاب الفساد على نطاق واسع      
إال أن المشكلة حتى مع الـحـاكـم          .   سنغافورة مثاال على ذلك   

السلطوي المستنير هي أن الجشع والغرور يؤديان به حتما إلـى           
ويجب أن نهـتـم     .     طول البقاء على كرسي الحكم وزيادة الفساد      

 .بدراسة االتجاهات وأال نكتفي بصورة واحدة من الوقت الحاضر
الديموقراطيات األكثر نجاحا بصفة عامة في خـلـق اإلرادة            
السياسية لمناهضة الفساد تتسم بتوفير ثالثة شروط هي التنافـس          
بين األحزاب في انتخابات حرة ونزيهة، والشرعية، وتـعـدد           

 . وانتشار القوة السياسية
 

االنتخابات " الشرط األول هو التنافس بين األحزاب أو بمعنى آخر          
، وعندما تتنافس األحزاب السياسية على تـأيـيـد          " الديموقراطية

الشعب تصبح أكثر اهتماما بمراقبة تصرفات كل منها لكي تبلـغ           
وفي حضور اإلعالم الحر القادر     .   الجمهور عن ممارساته الفاسدة   
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على تغطية جرائم الفساد التي يرتكبها أي فاعل سياسي، يـؤدي           
وقـد  .     التنافس الحزبي إلى تقليل الفساد السياسي بدرجة ملموسة       

ساهم استياء الناخبين من الفساد العام في المكسيك وكـيـنـيـا             
وأوكرانيا وجورجيا في إلحاق هزائم انتخابية بذوي المنـاصـب          

وبالمثل، تعرضت األحزاب الكبيرة في بوليفيا لخسائـر        .     القوية
 .شديدة على المستويات المحلية لنفس السبب

ونتيجة لهذه األحداث بدأت النخب السياسية في البيئات التنافسيـة          
تدرك أن المنافسين من األحزاب األخرى يرصدون تصرفاتـهـا          
وأنهم على استعداد لكشف ممارساتها الفاسدة أمام الشعب بقصـد          
إبعادها عن مناصبها، وأن الشعب يتجاوب مع المعلومات المتعلقة         

 .بالفساد فيمتنع عن تأييدها
 

الشرط الثاني هو شرعية المؤسسات التي تنشأ بطريقة طبيعية من          
يجب أن يكون هؤالء القادة وأحزابهم      .   القادة المنتخبين ديموقراطيا  

السياسية التي تشارك في العملية التشريعية هم الركيزة التي يعتمد          
عليها المواطنون في تصميم إجراءات مناهضة الفساد ومراقـبـة          

ومن المؤسف أنه يتم إلى حد كبير تجاهل األحزاب فـي  .     تنفيذها
الخطاب المتنامي في المجتمع الدولي بشأن مبادرات منـاهضـة          

 .الفساد
 

الشرط الثالث هو انتشار القوة التي تأتي مع الحكم الديموقراطـي           
الرشيد، ألن إيجاد مراكز قوة مفصولة عن الجهاز التنفيذي يسمح          
للمجتمع المدني بالقيام بدوره في المؤازرة والتثقيف الـمـدنـي،           
وألعضاء البرلمان بإصدار القوانين، ولوسائل اإلعالم المستقلـة        

 .بكشف الفساد، وللسلطة القضائية بتنفيذ القوانين
وباإلضافة إلى ذلك هناك شرط مسبق لنجاح الجهود الديموقراطية         
في مناهضة الفساد وهو وجود أحزاب سياسية مستقلة ملتـزمـة           

ومن سوء الطالع أن األحزاب السياسية كمؤسـسـات         .     بالقوانين
ليست دائما بمنأى عن الفساد أو تتجنب الوقوع في ممارسات ال            

فإذا كانت الممارسات واإلجراءات الداخلية المطبقة فـي        .   أخالقية

األحزاب تتنافى مع الديموقراطية وتتلطخ بالفساد فإنه سيكون من         
الصعب تحقيق الجهود الوطنية للقضاء على الفساد وتعزيز الحكم         

 .الرشيد
تقوم بعض األحزاب السياسية بجهود مستمرة من أجل اإلصـالح          
والتحديث والتجديد الذاتي، وهي عملية طويلة وشاقة ولـذلـك           

كـان  .   تستحق هذه األحزاب  المزيد من االهتمام  والدعم الدولي         
مجتمع الجهات المانحة فيما مضي يتجاهل األحزاب السياسية أو          
يهمشها، ويركز كل اهتمامه على تقوية مؤسسات الدولة والمجتمع         

وقد أدت هذه االستراتيجية دون قصد إلى إضـعـاف           .     المدني
 .المؤسسات التمثيلية والمنظمات الوسيطة وظهور القيادات الشعبية

تشمل جهود التحديث بعض اإلصالحات الخارجية مثل توفـيـر          
وتشمل الجهـود   .     التمويل العام واإلفصاح عنه وتحديد التبرعات     

الداخلية وضع قواعد االقتراع المباشر في الحزب وسـلـطـات           
هذه اإلصالحات تساعد   .     المركزية، وإنشاء أجهزة تأديبية مستقلة    

األحزاب السياسية على القيام بأدوارها كجزء ال يتجزأ من جهود          
 . مناهضة الفساد

هذه النقاط ال تخفى على أحد، وإذا كانت مقبولة فإنها تتطـلـب             
في بـعـض    .     سياسات معينة وخاصة في ظل محدودية الموارد      

األماكن ال بد أن تأتي اإلصالحات الديموقراطية قبل جـهـود            
وفي البيئات السياسية الشمولية أو شبه الشموليـة        .     مكافحة الفساد 

أي حيث ال توجد انتخابات ديموقراطية أو منافسات أصيلة بيـن           
األحزاب السياسية، وال توجد شرعية النتخاب القادة ومراكز القوة         
المعزولة عن الجانب التنفيذي، يجب أن تكون أي استراتيجـيـة           
لمناهضة الفساد استراتيجية للدمقرطة تركز على إيجاد شروط أو         

وببساطة أكثر، إذا كان نظـام      .     حوافز مسبقة للقضاء على الفساد    
الحكم راغبا في تزوير نتائج االنتخابات، فليس هناك الكثير ممـا           

أما النظام الـذي    .   يمكن عمله لمنع ذلك النظام من سلب األموال       
يتقدم على طريق الديموقراطية واالنتخابات الحرة النزيهة فستكون        

 .لديه حوافز متعددة تدفعه إلى مكافحة الفساد
 

كينيث ولالك في اللجنة االستشارية حول المعونة الخارجـيـة          /   تم إعداد هذا  المقال باالستعانة بالتعقيبات التي أبداها السيد         
 .سي. في واشنطون دي٢٠٠٥ فبراير ١٦الطوعية في االجتماع العام المنعقد بتاريخ 

كينيث والالك هو رئيس المعهد الديموقراطي الوطني للشئون الدولية، وله مشاركات كثيرة في الشئون الخارجية والصحافة                
  كنائب للرئيس التنفيذي ، ثم       ١٩٨٦والالك إلى المعهد الديموقراطي الوطني سنة       /   وقد انضم السيد  .   ١٩٧٢والسياسة منذ   

والالك بزيارات متعددة إلى دول شرق ووسط أوروبـا         /     وقام السيد .   ١٩٩٣انتخبه مجلس اإلدارة رئيسا للمعهد في مارس        
واالتحاد السوفييتي سابقا ودول أمريكا الالتينية والشرق األوسط وآسيا وأفريقيا وذلك في إطار برامج التنمية السياسية التي 

" مسح سياسة الشرق األوسط   " ولالك إلى المعهد الديموقراطي الوطني شارك في تحرير         /   وقبل انضمام السيد  .   ينظمها المعهد 
وفـي  .   وهي نشرة إخبارية تصدر في واشنطون، وكان يكتب بصفة منتظمة عن الشئون الخارجية في لوس انجيلوس تايمز                

والالك المدير القانوني للجنة الشئون العامة األمريكية اإلسرائيلية، وله أنشطـة           /    كان السيد  ١٩٨٠ إلى   ١٩٧٣الفترة من   
وهو خريج كلية إيرلهام فـي  .   ١٩٧٢متعددة في السياسة األمريكية، وشارك في حملة ماك جفرن لالنتخابات الرئاسية سنة  

ولالك عضو اللجنة االستشارية حول المعونة الخارجـيـة         /   السيد.   ريتشموند، انديانا كما درس في الخارج في جامعة لندن        
 .الطوعية، وهو رئيس اللجنة األمريكية لبرامج تطوير األمم المتحدة




