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  الغابات لحوكمة االستجابة مبادرة

 بحثي برنامج

  
 Responsive Forest)" لغاباتا لحوكمة االستجابة مبادرة"

Governance Initiative) - ابرنامج هي -" الغابات مبادرة "اختصار 
 في ويشارك. أفريقيا في البيئية الحوكمة على يركز وتدريبي، بحثي
" أفريقيا في االجتماعية العلوم بحوث تنمية مجلس "من كل إدارتها

 أوربانا في إلينوي وجامعة ،"الطبيعة لحفظ الدولي االتحاد"و ،)سريايكود(
). سيدا" (الدولية للتنمية السويدية الوكالة "تمويلها على وتقوم. شامبين
 والكاميرون، فاسو، بوركينا: بلدا ١٢ في" الغابات مبادرة "أنشطة تتركز

 ونيجيريا، موزامبيق، وكينيا، وغانا، الديمقراطية، الكونغو وجمهورية
 تتولى. وأوغندا وتنزانيا، السودان، بوجنو أفريقيا، وجنوب والسنغال،

 بناء بغية منها، بلد كل في الشباب الباحثين تدريب" الغابات مبادرة "أيضا
  .البيئية الحوكمة لمحللي أفريقيا لعموم شبكة

 يتسم أن مستهدفة الالمركزية؛ إصالحات العالم بلدان أدخلت
 واطنينالم احتياجات تجاه والمساءلة باالستجابة المحلي الحكم

. الموارد وإدارة الخدمات وتقديم اإلنصاف تحسين بغية وطموحاتهم،
 هذه في مهم بدور الغابات، سيما ال الطبيعية، الموارد تضطلع



4 
 

 المحليين والسكان المحلية الحكومات تمد ألنها نظرا الالمركزية،
 المحلية الحكومات وبإمكان .والرزق والثروة، الالزمة، باإليرادات
 المرونة الغابات موارد على يعتمدون الذين للسكان توفر أن بةالمستجي
 تهدف. المتغيرة بيئاتهم في والبقاء والتكيف لإلدارة يحتاجونها التي

 االستجابة عمليات مأسسة، على والمساعدة تعزيز، إلى" الغابات مبادرة"
 القابلية تفليص إلى يؤدي بما المحلية؛ للحوكمة النطاق واسعة والمساءلة
 بوجه التركيز مع الغابات، إدارة وتحسين المحلي، الرفاه وتعزيز للتأثر،
 العادل التنفيذ تضمن توجيهية ومبادئ حماية إجراءات وضع على خاص

" وتدهورها الغابات إزالة عن الناجمة االنبعاثات خفض "لـ والمنصف
  .المناخ تكييف وتدخالت (+ REDD) +)ريد(

 للحكومات أساسا المال، زيعلتو عالمي برنامج هو+" ريد"
 يتطلب. الغابات في الكربون انبعاثات من للحد النامية، بالبلدان الوطنية
 االحتياجات دمج يمكنها دائمة، محلية مؤسسات وجود+" ريد "برنامج
 أبحاث من نتائج تُقارن وسوف. والدولية الوطنية األهداف في المحلية

 آسيا في البرنامج مع المتعاونين من بنتائج أفريقيا في" الغابات مبادرة"
 وتوسيع النسبي،" الغابات مبادرة "نطاق تعزيز بغية الجنوبية، وأمريكا
  .الجغرافية سياسته أهمية
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  ٤ رقم عمل ورقة الغابات، مبادرة

  
  

  )الغابات مبادرة (الغابات لحوكمة االستجابة مبادرة

  الغابات في العيش سبل مرونة دعم
 المحلي لتمثيلا خالل من
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 وتقدير شكر

  
 المجهولين - االثنين للمراجعين وتقديره شكره عن يعرب أن الكاتب يود
 األسباب، من ولعدد أنني، بيد. النص على بناءة تعليقات من قدماه لما -
. العملية هذه في الكثير تعلمت لكنني تعليقاتهما؛ جميع تناول من أتمكن لم

 ورقة إلى االستعراض هذا تطوير عند مشورتهما إلى أعود أن وآمل
 للغةا تبسيط في وساعدني األولى المسودة ريبوت جيسي قرأ وقد. بحثية
 أدبيات من بها أتيت التي المعقدة لألفكار المنطقي التدفق توضيح وفي
 لتقديره ممتن أنا شيء، كل وقبل. المختلفة فيرينت التعاليم من عدد

 أشكر أن وأود. والمساءلة بالتمثيل المتعلقة المسائل تناول في لمنهجي
 احثيوب علماء مع التفاعل لفرص كودسريا وبمنظمة" الغابات مبادرة"
 .منهم والتعلم" الغابات مبادرة"
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 الكاتب عن نبذة

  
 كونكتيكت، بجامعة السياسية العلوم في مساعد أستاذ هو كاشوان براكاش

 بحوثه تركز. وسياساتها المقارنة البيئية السياسة في ومتخصص
 على خاص تركيز مع البيئية، والسياسات السياسة مجال على وتدريسه
 على حصل. عليها والسيطرة الطبيعية الموارد ىإل للوصول سياسات
 قبل يعمل، وكان. إنديانا جامعة من) ٢٠١١ العامة، السياسة (الدكتوراه
 الحكومية غير المنظمات من عدد مع والتنمية البيئة مجال في تخرجه،
 .نيودلهي في" فورد مؤسسة "ذلك في بما البارزة
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  تمهيد

  
 والترز جريتشين بوت،ري جيسي مورومبيدزي، جيمس

  

 الموارد إلى والوصول الطبيعة على السيطرة أجل من النضال
 ومصايد والمراعي والغابات األراضي، على والنزاعات الطبيعية؛
 وتقع. والمعنى المصير، وتقرير البقاء، أجل من نضال هو األسماك،
 فرتو فهي: الريف في والرزق للحياة المركز موقع في الطبيعية الموارد
  . والحرية واألمن، للبقاء، الالزمة المادية الموارد

 األفراد تُمكِّن التي األصول تملك العالم في االنخراط يتطلب
 من العالم وخارج داخل العمل من المحلية والمجتمعات المعيشية واألسر
 الوصول على القدرة عن فضالً األصول، تجميع على والقدرة. حولهم
 الموارد، هذه على جزئيا تعتمد السوق، وخدمات الحكومية الخدمات إلى
 والمالذ، الحقوق، -واالقتصادية السياسية التحتية البنية جنب إلى جنبا

. الحكومة مجال تُعد التي -االجتماعية والخدمات واألسواق، والتمثيل،
 هذه إلى التصرف، حرية آن في وتتطلب تُمكِّن التي الديمقراطية، وتستند
 ثمانينيات منذ األفريقية الحكومات شرعت لقد. التحتية بنىوال األصول
 المحلية، الحكم في اللمركزية إصالحات تنفيذ في العشرين القرن
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 سريعة جعلها طريق عن ديمقراطية أكثر المحلية الحكومة جعل مستهدفة
 تحقق وقد. للمساءلة وعرضة وتطلعاته المواطن الحتياجات االستجابة

 الطبيعية الموارد حوكمة المركزية خالل من األماكن من العديد في ذلك
 المحلية الحكومات أيضا وتحتاج. المحلية لإلدارات خاضعة تصبح بحيث
 لمطالب االستجابة من تتمكن حتى القرار، صنع وسلطات الموارد إلى

 -عام مجال يوجد أن يجب. المحلي والمجتمع المعيشية واألسر األفراد
 التي األسماك، مصائد أو الغابات مثل عامة،ال الموارد من مجموعة
 أن يمكن التي والخدمات القرارات مجال للديمقراطية، المجال هذا تشكل
 مجال في الالمركزية تطبيق عند. الحكومة من المواطنين من يطلبها
 األفراد موارد من مهما جزءا الطبيعية الموارد تشكل المحلية، السلطة
 هذا يجعل مما والحكومات، المحلية معاتوالمجت المعيشية واألسر
  .ممكنًا المحلية الديمقراطية نحو التحرك

 وللحكومات للناس والرزق الثروة الطبيعية الموارد توفر
 المناطق في للدخل الوحيد المصدر الطبيعة تُشكل ال حين وفي. المحلية
 ئيسيار مكونًا تُعد الطبيعية الموارد حوكمة في الالمركزية فإن الريفية،

 كانت الحوكمة إصالحات أن بيد. المحلية الحكومات إصالح مكونات من
 االقتصادية النظم في دائمة بأزمة واسع نطاق على يتسم سياق في تُنفذ

 في والتحرير الخصخصة عمليات بدورها حفزت والتي الغربية، والمالية
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 حرمان إلى العملية أدت لقد. الطبيعة فيها بما الحياة، مجاالت جميع
 والمجتمعات األفراد حرمان مع -العامة الموارد من المحلية الحكومات
 تصبح قوة وال لها حول ال حكومة حيث لالنخراط، سبب من المحلية
 يعتمدون الذين الناس الخصخصة وتحرم. للتأثير بمحاولة جديرة غير
 في’ عامة ‘إدارتها كانت التي الموارد إلى الوصوله من الغابات على
 عن فضالً الوطنية، الحكومات إن. تقليدية بطريقة تُدار كانت أو ابقالس

 االنبعاثات خفض "المسمى المتحدة األمم برنامج مثل الدولية الهيئات
 هذا في أيضا سارت قد ،)ريد (وتدهورها الغابات إزالة عن الناجمة
 الموارد خصخصة لتشجيع الخاصة المصالح مع تتعاون حيث االتجاه؛
 على يعتمدون الذين السكان رفاه الناتجة اإلعالق عمليات تهدد. ةالطبيعي
  .الديمقراطية اإلصالحات استمرارية تهدد كما الموارد،

 وقد. اإلغالق عمليات أزمة تعميق إلى المناخ تغير شبح يؤدي
 انبعاثات تخفيف محاولة في تتمثل المناخ لتغير الرئيسية االستجابة كانت
 تخزين على النامي العالم في الغابات قدرة تعزيز خالل من الدفيئة غاز

 المحلية المجتمعات عن فضال الجوي، الغالف لصالح ظاهريا الكربون،
 إلى المتحدة لألمم التابع" ريد "برنامج يسعى. الغابات هذه تستخدم التي
 للحفاظ الوطنية، حكوماتهم خالل من المحلية، المجتمعات إلى المال دفع
 ريد، إلى’ + ‘زائد عالمة أضيفتو. للكربون كمخزن غاباتهم على
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 اإليكولوجية، النظم خدمات تحسين إلى الدعوة بغية ،+"ريد "ليصبح
 على القدرة لتعزيز والتشجير، الغابات، وترميم وحفظها، الغابات وإدارة
 مدفوعات أساس على صممت+" ريد "ألن ونظرا. الكربون تخزين
 مالية مبالغ ضخ على القدرة لديها فإن يئية،الب الخدمات لمخططات مماثلة
 الحكومات سياق وفي. المحلية والحوكمة الموارد أجل من ضخمة جديدة
 تؤدي القوية، الخاصة والمصالح الوليدة والديمقراطيات الهشة المحلية
 الطبيعية للموارد وخصخصة تجاري تسويق إلى النقدية التدفقات هذه

 هذا إن. المحلية الموارد مستخدمي يةملك نزع عن فضالً والغابات،
 من صارخ حد إلى يقلص الطبيعية الموارد على المالي للطابع اإلضفاء
 يمكن وللتأكد،. الطبيعية الموارد لحوكمة الديمقراطية المخططات نطاق
 البيئية الخدمات مدفوعات مخططات من+" ريد "تنفيذ أيضا يتعلم أن

 المحلية المصالح تمثل كانت إذا خاصةوب شهدتها، التي المزالق ويتجنب
  .الطبيعية الموارد بحوكمة الخاص القرار صنع في

 هي -" مبادرة الغابات" -" الغابات لحوكمة االستجابة مبادرة"
 على يركز عامة، أفريقيا في البيئية الحوكمة حول وتدريبي بحثي برنامج
 الريفية الشعوب تمثيل تقوية بغية والمساءلة االستجابة المركزية تعزيز

 ومنذ. المحلية بالحكومية القرار صنع عملية في الغابات على المعتمدة
 مع أفريقيا، بلدا ١٢ في حالة دراسة ٣٣ البرنامج نفذ ،٢٠١٢ يناير
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 السلطات بموجبها تنقل التي الشروط لتقييم وبيرو، نيبال حالتي مقارنة
 الحكومات إلى ماالستخدا وقرارات الغابات إدارة تفويض المركزية
 إدارة في باالنخراط المحلية الحكومات تمكين شروط عن فضالً المحلية،
 الحكومات تمكين إلى وبهدف. الفقراء ولصالح للغابات ومنصفة سليمة
 والتنمية الطبيعية الموارد إدارة في متكامل بدور القيام من المحلية
 الخطاب إلثارة هاونشر الحالة دراسات من االنتهاء اآلن يجري الريفية،
. المحلية والديمقراطية المحلية الحوكمة حول العامة والمناقشة العام

 قامت التي الحالة دراسات العمل أوراق من السلسلة هذه تنشر وسوف
 حول أخرى مقارنة دراسات نشر عن فضالً ،"الغابات مبادرة "بها

 ماكن،األ من وغيرها أفريقيا في الطبيعية الموارد حوكمة المركزية
 ومشاريع المحلية الديمقراطية بين التقاطع أوجه على تركز وجميعها
 لالختيار باستخدامها هذه، الحالة دراسات تتناول. الطبيعية الموارد إدارة

 الالمركزية اإلدارة قضايا من شامالً نطاقًا واالعتراف، المؤسسيي
 لهيئات المؤسسية االختيارات ذلك في بما ،+"ريد "سياق في للغابات
 بين والعالقات والتمثيل؛ المساءلة على الخيارات هذه مثل وآثار التدخل؛

 السلسلة ستشمل كما. المحلية المؤسسات من وغيرها المحلية الحكومات
  .البحثي" الغابات مبادرة "لبرنامج الرئيسية النتائج لمناقشة تكوينات
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 على وتحصل كودسريا، إلى تستند التي -" الغابات مبادرة "إن
 تعاونية مبادرة هي -" سيدا "الدولية للتنمية السويدية الوكالة من تمويلها
-أوربانا في إلينوي وجامعة كودسريا، أطلقتها سنوات ثالث مدتها

 عمل أوراق على االطالع يمكن. الطبيعة لحفظ الدولي واالتحاد شامبين،
 رنامجب ووصف األساسية األوراق فيها بما ،"الغابات مبادرة "ووثائق

 المواقع على عملها، بأساليب الخاص والكتيب" الغابات مبادرة"
  :التالية اإللكترونية

http://www.codesria.org/spip.php, IUCN 
http://www.iucn.org/fr/propos/union/secretariat/bureaux/
paco/programmes/paco_forest/thema-
tiques_et_projets/gouvernance_and_iucn_tools/projets_e
n_cours/_pro-
gramme_de_recherche_initiative_pour_la_gouvernance_
democratique_des_forets_/ and UIUC 
http://sdep.beckman.illinois.edu/programs/democracyen
vironment.aspx#RFGI
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 تصدير

  
 حول النطاق واسع حوار إجراء إلى االستعراض هذا تطور

 بالمعنى’ استعراضا ‘يعد لم بحيث والمساءلة، بالتمثيل المتعلقة المسائل
 االختيار إلى أشارت المرجعيات أن من الرغم وعلى. للعبارة التقني

 التي - السياسية العلوم أدبيات فإن انطالق، كنقطة المؤسسي واإلقرار
 .Przeworski et alوآخرون برجيفورسكي أسسها  كانت -  (2009)
 فريق وبين بيني دارت التي األولية المناقشة مركز في بالمثل، أيضا، تقع

 الستكشاف للغاية مثمرة وسيلة ذلك أتاح وقد. الرئيسي" الغابات مبادرة"
 قدر يتعلق حين وفي. غاباتال إدارة سياق في والمساءلة التمثيل مسائل
 فهو تحديدا،’ الغابات ‘بـ التالية الصفحات في النقاش من جدا ضئيل
 لمناطق األساسية السياسية-االجتماعية المالمح حول كليا يتمحور
 السلطة، تماثل عدم): Brechin et al. 2002: انظر (العالم في الغابات

 وارتفاع لألراضي، المالكين وغير المالكين من بين القائمة والنزاعات
 السياسية النظم أهمية، األكثر وربما وأخيرا، والتهميش، الفقر مستويات
 الديمقراطية حول شومبيتر مفاهيم عن البعد كل تبعدة التي المفككة
 سياق في االعتبار بعين الخصائص هذه أخذ المهم من. التنافسية
 اعتبارات ليس المناخ، تغبر بشأن اإلطار المتحدة األمم اتفاقية مفاوضات
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. المقترحة والبرامج السياسات متانة في التدقيقي للتفحص وإنما معيارية،
 تشكل التي هي’ الغابات حوكمة ‘لسياق الشاملة الرؤية هذه مثل إن

  .الوثيقة هذه أساس
 واسعة السياسية العلوم ألدبيات كامل باستعراض القيام أحاول لم

 الرئيسية الوسيلة هي االنتخابات: أساسية رةفك على تقوم التي النطاق
 فعالة كأداة انتخابات إجراء إلى الطموح إن. الديمقراطية في للمساءلة
 أقرب يعد الطبيعي، الغابات مشهد زاوية من لألمر نظرنا إذا للمساءلة،

 المقدمات أن بيد. تحقيقه إلى نطمح شيء أي معيارية، حالة كونه إلى
 المركزية األداة هي االنتخاب إن القائل الفتراضا إليها يستند التي

 تعتمد ال العبارة، هذه على المؤسس الكامل األدبيات وكيان للمساءلة،
 بالمواطنين المتعلقة والشواغل المسائل حول معلومات على كاف بشكل
 تجاه الحساسية هذه مثل إن. وحولها الغابات مناطق في يعيشون الذين
 المكتوبة لألدبيات النطاق واسع استعراض إنتاج أن تعني السياق

 األفريقية البلدان سياقات في عموما مستوفاة غير نظرية بافتراضات
 تراعي التي المؤلفات بين من ثانيا،. الغرض يخدم لن األخرى، والنامية

 القطاعية، السياسات نتائج على منها كبير قدر يركز السياق، خصوصية
 مبادرة "تسعى". الغابات مبادرة "لدى امركزي اهتماما ليست وهي
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 المؤسسية االختيارات ديمقراطية على التأثيرات استكشاف إلى" الغابات
  .السياسات صانعي يصنعها التي

 استراتيجية المستعِرض استخدم االعتبارات، هذه ظل في
 المساءلة حول المختلفة األدبيات كيانات من لعدد انتقائي انخراط

 الغابات، وحوكمة الديمقراطي، والتحول الكولونيالية، بعد ماو االنتخابية،
 االستعراض هذا يعطي معا العناصر هذه جمع مهمة إن. والالمركزية

 في تدخل التي المختلفة العناصر من عنصر كل أن بيد. بالحجاج الشعور
 النظر ينبغي ثم ومن الميدان، في مهمة بحثية أعمال تدعمها السرد هذا
 عبر السريعة المسيرة هذه وتهدف. االنتقائي االستعراض من ءكجز إليها
 إمكانيات ستكشافال الباحثين إستثارة إلى المختلفة األدبيات من عدد
 بالحاالت صلة ذات تكون قد التي األسئلة من متنوعة مجموعة إثارة
 تأكيد إلى نفسه، الوقت في االستعراض، يسعى كما. يدرسونها التي

 المنفردون الباحثون يتمكن بحيث األساسي التحليليو النظري التركيز
 للتمثيل أوسع بتحليل المختلفة مشاريعهم ربط من البحث وفرق

  .والمساءلة
 قليلة معرفة عمله يبدأ أن قبل المستعِرض لدى كان أخيرا،

 مستوى على االستعراض بوضع ذلك عوض وقد. األفريقي بالسياق
 العام، والمجال والسلطة، واِطن،الم مثل األساسية النظرية البنى
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 مبادرة "بحث مقترح تركيز نقطة أن الحظ حسن ومن. والديمقراطية
 االستعراض في المقدمة باالقتراحات يقصد وال. الشبهه شديدة" الغابات

 العناصر طرح في الفكرة  تكمن بل عمل، لبرنامج تخطيطًا تكون أن
 بما انتقائيا استخداما" باتالغا مبادرة "باحثو يستخدمها أن يمكن التي

 .أبحاثهم وسياق يتكيف

  

 كاشوان براكاش

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



20 
 

 مقدمة

  
 للتمثيل اإلمبيريقية الدراسة حول االستعراضي الكتيب هذا ينقسم

 النظرية األدبيات األول الجزء يستعرض. أجزاء ثالثة إلى المحلي
 التي الكتابات عناصر عن باحثًا والتمثيل، المساءلة حول والمفاهيمية

 هي" الغابات مبادرة"و - بالمعلومات" الغابات مبادرة "تُغني أن يمكن
 لحفظ الدولي واالتحاد كودسريا، من كل فيه تشترك بحثي برنامج
 الجز في والمفاهيمي النظري النقاش يتسم. إلينوي وجامعة الطبيعة،
. لنظرا وجهات من مجموعة حول أسئلة إثارة بقصد باالنتقائية، األول
 من والعديد المالحظات هذه بين حوار إلى األول القسم هذا نهاية تقود

 يستفيد سوف". الغابات مبادرة "لـ البحثية األجندة جوهر جوانب
 Ribot, Chhatre and)"الغابات مبادرة "إطار يطبقون الذين الباحثون

Lankina 2008; Ribot 2011)  الجزء هذا مع النقدي االشتباك من 
  .االستعراض من

 يستشهد فهو. تقليدية استعراض وثيقة شكل الثاني الجزء يتخذ
 تتصل التي الجوانب وتحليل قياس إلى سعت التي الرئيسية، بالدراسات
 الكتابات هذه من العديد تتعلق. يلخصها كما والمساءلة، بالتمثيل مباشرة



21 
 

 ويشير. النامية البلدان في والالمركزية الديمقراطيي التحول بمواضيع
  .الغابات بحوكمة المتعلقة األدبيات إلى أيضا الجزء هذا

 على تساعد التي واألدوات األسئلة يحدد فهو الثالث، الجزء أما
" الغابات مبادرة "تتبعه الذي النظري اإلطار تنظيم يمكن كيف توضيح
 كل صلة تكون قد. تناولها للبحث يسهل جزئية مكونات يصبح بحيث
 وبالمثل،. لآلخرين مما أكبر القطرية الدراسات ضببع جزئي مكون
 لإلمساك الميدان في تُثار أن يمطن محددة أسئلة أيضا الجزء هذا يطرح
 هذا ويدعم. أعاله األول الجزء في المطروحة النظرية الحجج بناصية
 من استخدمتها التي الرئيسية المسح أدوات بعض يتضمن ملحقًا القسم
 البحوث في الباحثين، عن فضالً األخرى، البحثية المشاريع األخرى قبل
 ".الغابات مبادرة "تستكشفها التي لتلك مماثلة مسائل تناولت التي
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1  

  

   والمفاهيمية النظرية القضايا استعراض

 والمساءلة التمثيل في

  

 المؤسسية/الرسمية المنظورات: المساءلة

  
 أن الواضح نم تمثيلية؟ سلطة أو حكومة تكون أن يعني ماذا
 يقال ،’المواطنين/الشعب ‘لرغبة وفقًا تحكم عندما الديمقراطية الحكومات

 عبر تتشكل المواطنون يعلنها التي الرغبات أن بيد. تمثيلية أنها عنها
 الرغبات اعتبار يمكن ال الحاالت، تلك وفي. فيها يعيشون التي البيئة
 تتخذها التي اإلجراءات على الحكم أساسه على يمكن الذي المعيار بمثابة

 مقتِبسا ١٩٩٢:٢ (بيرجيفورسكي يطرح هنا، ومن. التمثيلية الحكومات
Pitkin   أجل من العمل ‘باعتباره نطاقًا أوسع للتمثيل تعريفًا) 1967

 الجمهور مصلحة ‘عبارة استخدام إن. ’العام للجمهور مصلحة أفضل
 الجمهور ‘يتشكل ممن: حاسما كان وإن بسيطًا سؤاالً يطرح’ العام
 الزعيم،: ’العام الجمهور ‘مصلحة في هو ما يقرر الذي ومن ؟’العام

 في الصراع هذا من للخروج البديهية الطريقة تتمثل النشطاء؟ أم الباحث،
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 دولة في األطروحة، وتمضي. ألنفسهم القرارات المواطنون يتخذ أن
 االقتراع، صناديق طريق عن مصالحهم المواطنون ينقل بأن ديمقراطية،

 يكافئون أنهم أي لقادتهم، المواطنين مساءلة خاللها يمكن وسيلة وهي
 ويعاقبون مصالحهم، يحقق بما يعملون أنهم يرون الذين الممثلين
 الممثلين لخوف ونظرا. كممثلين دورهم في فشلوا الذين اآلخرين
 نيريدو فهم األقل، على االقتراع، صناديق عبر المعاقبة من المنتخبين

 أجل من يعملون باعتبارهم التصويت حق له الذي جمهور يراهم أن
 المنتخبين الممثلين االنتقام من الخوف يجبر قد وبالتالي،. العامة المصالح

 بيرجيفورسكي اتبعه الذي المنطق هو وهذا. دوائرهم لصالح العمل على
 يعزز االنتخاب أن جدالهم في )Przeworski et al., 1999 (وآخرون

  . التمثيل تحقق بدورها، التي،’ لمساءلةا‘
 حول قليالً نفكر أن المهم من اإلطار، هذا في االستمرار قبل

 بمثابة تزال ال التي المساءلة إطار جوهر توضح فهي. السابقة الفقرة
: انظر (التمثيل حول العلمية األدبيات لمعظم الذهبي المعيار

Mansbridge   دراية لىع شخص أي أن الواضح ومن). 2003
: شاترجي لعبارة صياغة إعادة وهي (العالم أنحاء معظم في بالسياسة

Chatterjee 2004 (سلسلة في الثغرات من العديد هناك أن سيدرك 
 الكبيرة الثغرات هذه إحدى تتعلق. أعاله المطروحة المساءلة
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تت

 - العالم أنحاء أغلب في - بالضرورة ترتبط ال التي باالنتخابات،
 المتعلقة المقترحات أو لإلجراءات المواطنين موافقة عدم أو بموافقة

 التمثيل تحقيق يمكن وال. وأحزابهم المرشحين من المقدمة بالسياسات
 عن أما. الديمقراطية العمليات في الثغرات هذه بسد إال والمساءلة الفعال
 في مطولة وشروحات لمناقشات موضوعا كان فقد ذلك، تحقيق كيفية

 Ribot (ريبوت يسرد. بالالمركزية لمتعلقةا األدبيات 2004, 

appendix (االنتخابية اآلليات جاوز التي المساءلة آليات من العديد 
 انظر( ).Przeworski et al.’s 1999 (بيرجورسكي نهج وراء الكامنة
  ).Agrawal and Ribot 2012 أيضا

 بيرجورسكي لدى المساءلة إطار ينبني أعم، وبصورة
)Przeworski et al.’s 1999 (للديمقراطية مؤسسية/رسمية رؤية على 

 الموجهة المواطنين وأفعال الرئاسية، والمكاتب البرلمانات، على تؤكد
 برؤى ذلك ولنقارن. االنتخابية خياراتهم ذلك في بما المؤسسات، هذه إلى

  : الديمقراطية حول) Dewey 1925 (ديوي
 سياسي شكل جردم من كثيرا أوسع الديمقراطية

 القوانين، وسن الحكومة، إلدارة أسلوب خاص،
 االقتراع طريق عن الحكومية اإلدارات واستمرارية

 عن التعبير يمكن ... المنتخبين والمسؤولين الشعبي
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 بالنسبة يبدو كما للحياة، كأسلوب الديمقراطية أساس
 في ناضج إنسان كل مشاركة ضرورة بوصفها لي،

 أمر هو: معا الرجال عيش تنظم التي القيم تشكيل
 االجتماعي الرفاه من كالً نظر وجهة من ضروري

 .كأفراد للبشر الكاملة والتنمية العام

  
 فلسفي، خطاب إلى القراء نقل أعاله االقتباس من المقصود ليس

 الديمقراطية عليه تأسست الذي اإلمبيريقي المجال إلى اإلشارة وإنما
 لعبته الذي الدور تقدير إلى بقوة ديوي ادع لقد. المختلفة وعناصرها
 األفراد، تشكيل في واالقتصادية االجتماعية والمنظمات المؤسسات
 له كان ما وهو. الديمقراطية على التصرفات تلك وتأثير وتصرفاتهم،

 الرسمي الطابع وإضفاء المساءلة عالقات تصور طريقة على مهمة آثار
 هذا يسعى. المواضيع ذهه على رسمية بحوث إجراء بغرض عليها

 للبحوث المباشرة األهداف لخدمة المدخالت هذه جلب إلى االستعراض
 اإلطار فإن هذا، قولي وبعد". الغابات مبادرة "برنامج إطار في الجارية
 قد )Przeworski et al. 1999 (وآخرون بيرجورسكي اقترحه الذي
 العناصر أدناه ليي ما في ويرد. جدا مفيدة إرشادية أداة بمثابة يكون
 .عملهم إطار من المهمة
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 (Przeworski et al. 1999)  التمثيل عملية :١ الشكل

 

 االستجابة على القدرة

  
  نتائجسياساتتكليفاتإشارات تفضيالت

 جزاءات

 مساءلة

 

 التمثيل، حول أعاله المطروح وآخرين، بيرجوفسكي نهج يعتمد
 صناديق خالل من المنتخبين الممثلين معاقبة على الناخبين قدرة على

 عن بوضوح محددة فكرة على’ التكليف ‘تعريف ويرتكز. االقتراع
 في والجمهوري مقراطيالدي الحزبين مثل (البرامج ذات األحزاب
 مثل إلى المواطنين أصوات تستند ال عندما). األمريكية المتحدة الواليات

 والمحددة ببرامجهم، المرشحين أولئك أو البرامج ذات األحزاب هذه
 طابع ذات تكون أن يمكن ال االستجابة على التكليف قدرة فإن بوضوح،
 يتجاوز والبرامج السياسات سن كان إذا نفسه، الوقت وفي. عملياتي
 والسياسات للبرامج الملموس المرشح دعم فإن المنفردين، الممثلين سلطة

 التمثيلية الصفة إلى يشير قد) إلخ ... الحاسمة األصايت عنه تعبر الذي(
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 ممكن، وهذا. فعليا تتحقق ال البرامج/السياسات تلك مثل كانت إذا حتى
 من غيرها في وربما (مريكيةاأل المتحدة الواليات سياق في أخرى، مرة

 بصورة التصويت المنتخبين للقادة يمكن حيث) الصناعية الديمقراطيات
 الجمهور أمام تصويت لكل سجالً يتاح وحيث الحزب، سياط عن مستقلة
 للتكليف بعينهم قادة استجابة قدرة قياس فإن ذلك، تعذر وإذا. فيه للتدقيق

 التكليف استجابة قياس على تماداالع في ثغرة أهم. شاقة مهمة تكون قد
 تفضيالت فهم تُسيء أن المحتمل من المقاييس أفضل حتى أنه في تكمن

 الذي ذلك عن مختلف لتكليف أصواتهم أعطوا ربما الذين المواطنين
 سياسة تفضيالت بين الروابط لضعف ونظرا. الناخبين أغلبية تدعمه

 جديرا يبدو االستجابة ياسق فإن التكليف، واستجابة المنفردين المواطنين
 والبرامج العامة والسياسات الناخبين تفضيالت بين التناظر أي باالهتمام،

 للبلدان بالنسبة خاصة أهمية يمثل الذي األمر وهو. ممثليهم يدعمها التي
 لقياس الالزمة البيانات بمتطلبات الوفاء يتم ما نادرا حيث الغربية، غير

 بين مباشر تناظر تحقيق يمكن ال أنه واضحا وويبد. ’التكليف استجابة‘
 عن التعبير المواطنين من طُِلب إذا إال’ السياسات‘و’ التفضيالت‘

 في انعكست قد تفضيالتهم أن اعتقدوا وإذا المسوح، خالل من تفضيالتهم
  .حكومة أو ممثل يدعمها التي والسياسات البرامج
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 إلى ويصل عميقًا، فالتكلي واستجابة االستجابة بين الفارق يعد
 لتمثيل وسيلة أفضل االنتخابات توفر هل: االنتخابية الديمقراطية قلب

 تعتمد التي المهمشة الفئات سيما ال المواطنين، من مختلفة فئات مصالح
 Dunn دن يطرح ؟"الغابات مبادرة "من القلب موقع وتحتل الغابات على

 خالل من لمساءلةا إنفاذ إلى الرامية المحاوالت أن (1999:335)
 ومع. ’حذر مؤسسي تصميم ‘إلى أدت قد’ جيدا محسوبة فعالة جزاءات‘

 متفائلة طريقة ‘هو المؤسسي التصميم نهج أن مجادالً دن يمضي ذلك،
 إلى المالحظات هذه بنا تعود. ’السياسية العالقات لتصور مدهش بشكل

 الرئيسية واضيعالم حول سيما ال الديمقراطي، بالتحول المتعلقة األدبيات
 بين الواقعة الفترات خالل الناخبين فعالية على التركيز األول،. الثالثة

 الديمقراطي التحول لسائقي المتوسط المستوى والثاني، االنتخابات؛
 والثالث، ؛)ديوي طريقة على (واالقتصاديين السياسيين -االجتماعيان

 الوطنية لفاعلةا الجهات به تضطلع الذي المهم الدور تمحيص الحاجة
 الثالث المكون يتسم. الممثل-االنتخابية الدائرة عالقات خارج والدولية
 التالي القسم ويستعرض. الغابات حوكمة سياق في خاصة بأهمية

 التي والسلطة الفاعلة الجهات من كاملة مجموعة تتناول التي األدبيات
  .والتمثيل المساءلة لتشكيل تمارسها
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  : المؤسسي االختيار

  الالمركزية الفاعلة المركزية الجهات تُملي عندما

  
 لتعزيز الدعم من األخيرة الموجة أن لالهتمام المثير من
 من كان حيث لالمركزية، نقدي تفحص إلى تستند المنتخبة المؤسسات
: قارن (القرار صنع في مستقلة سلطات المواطنون يمارس أن المفترض

Conyers 1983; Heller 2001 .(وطبيعة بالالمركزية القرار أن على 
 جانب من مسبقًا مملى ما غالبا الحاالت، من كثير في الالمركزية،

 Lele) الوطنية الحكومات على تأثيرها تفرض التي المانحة الهيئات

 Agrawal) بنشاط حشدهم تم الذين المواطنين من طلب دون ،(2000

and Ostrom 2001) .فقد ستنتاجات،اال هذه أهمية من الرغم وعلى 
 الوطنية الحكومات بتصوير الباحثين قيام إلى األحيان بعض في أدت

 وبرامج سياسات تنفيذ مهمتها وجاهلة عاجزة فاعلة هيئات باعتبارها
 وبهذا. األخرى الدولية والجهات المانحة الجهات" تُمليها "التي الالمركزية
 Ascherآشر يطرح الصدد،  تهدر اذالم: "مهما سؤاالً  (2000)

 باالستعانة ، Ascher (2000) آشر يوضح ؟"الموارد الوطنية الحكومات
 الحكومات تقوم كيف النامية، البلدان من عددا تمثل حالة بدراسات
 وسياسات الموارد’ إدارة ‘الموارد بتوظيف غالبا السياسة والنخب
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 ال قد واقتصادية سياسية مصالح لتحقيق عذر كمجرد’ الصيانة ‘وبرامج
 Sundar: أيضا انظر (الموارد إدارة بأهداف كبيرة عالقة ذات تكون

2001; Bates 1981.(  
 كمعطى، الالمركزية سياسات اتخاذ من بدالً ذلك، على وبناء

 اختيارات تمحيص أجل من الباحثون جادل المحلية، آثارها وتحليل
 والأجرا من كل يجادل وهنا. السياسية النخب بها قامت التي السياسة
 Agrawal (وريبوت and  Ribot   الفاعلين، ‘على للتركيز) 1999

 الظروف فهم في يتمثل األساسي تركيزهما لكن ،’والمساءلة والسلطات،
 واإلقرار االختيار باحثي تركيز انصب لقد. الالمركزية نجاح تعزز التي

 األقوياء، الفاعلون يصنعها التي العامة السياسة خيارات على المؤسسي
 .Ribot et al) للمساءلة عرضة الفاعلين هؤالء جعل إلى الحاجة ىوعل

2008; Ribot 2011; Poteete and Ribot 2011) .بارامترات إن 
 البرنامجية، والنتائج السياسة بالضرورة ليست اإلطار هذا في’ النجاح‘

 تمثيلية، خاللها من السياسات صنع عمليات تصبح التي الطريقة وإنما
 لمبادئ موجزا أدناه يلي ما في ونقدم. القرار صناع لةمساء وتعزز
  .األساسية اإلطار

 بين من االختيار - المؤسسية الوطنيين القادة اختيارات أدت لقد
 على للحصول تتنافس التي المحلية الفاعلة الجهات من متنوعة مجموعة
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 بالجهات اإلقرار إلى - المحلي الحكم مجال في القرار اتخاذ صالحيات
 أن كما. القرار صنع وسلطات بالموارد تتمتع التي المحلية الفاعلة
 خالل من والسلطات والمؤسسات، المحلية، الفاعلة بالعناصر اإلقرار

 عبر أو عقود خالل من ... مشاريع في شراكات وإقامة السلطات، نقل‘
 والمنظمات السلطات يقوي ... القرار وصنع الحوار في المشاركة
 ومجال والمواطنة التمثيل،] وأشكال ... [والمساندة مواردبال المختارة
  .(Ribot et al. 2008:5)’ العام العمل

 النخب دور الرئيسية، بصورة واإلقرار، االختيار علماء ويؤكد
 خالل من المحلية السياسة ديناميات تشكيل في المستوى رفيعة السياسية

 المحلية الفاعلة الجهات أي يقدمونها، التي المؤسسية االختيارات
 ما في االختيارات هذه وأثر بها؛ يقرون التي والمؤسسات والسلطات

 من متنافسة مجموعة بين القرار صنع وسلطات موارد باستثمار يتعلق
 التمثيل، على واإلقرار االختيار وأثر والسلطة؛ الفاعلة الجهات

 تترتب التي اآلثار من أنواع ثالثة هناك. العام العمل ومجال والمواطنة،
 موارد نقل إلى تؤدي التي القوية الفاعلة الجهات إجراءات على

 نقل تعزيز األول،. المنتخَبة غير المحلية اللجان إلى مهمة وصالحيات
 أن يمكن المنتخَبة غير اللجان/المنظمات لسلطة والصالحيات الموارد
 يرغ شيء كل يبقى الثاني،. المنتخبة السلطات عن الشرعية صفة ينزع
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 والفاعلين القادة مساءلة تقل أن المرجح من ويصبح متساويا، ذلك
 هذه وفي المنتخَبة، بتلك مقارنة المنتخَبة غير الهيئات على المسيطرين

. األداء في المتعثرين القادة معاقبة على المواطنين قدرة تقل الحالة
 محليا، المنتخَبة السلطات مع للمشاركة للمواطنين مثبطات بخلق الثالث،
 فراغ إحداث في مباشر غير إسهاما القوية الفاعلة الجهات تسهم

 الصالحيات من محليا المنتخَبة الهيئات حرمان إن. محلي ديمقراطي
 يحرم ما بدوره وهو صلة، ذات غير المحلية الديمقراطية يجعل والموارد
 بمثابة تكون أن ذلك خالف على يمكن التي الخبرات من المواطنين
 Grindle 2007: انظر(للديمقراطية مختبر cited  in Ribot 2011, 

endnote 3(   
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  والتمثيل اإلقرار

  
 المؤسسي االختيار "إطار في االختيار جزء أعاله ناقشنا

 المؤسسي االختيار "إطار من الثاني المهم الجزء أما". واإلقرار
 األقوياء الفاعلون يصنعها التي المؤسسية االختيارات فيربط ،"واإلقرار
) ٢ (التخطيطي الرسم يوضح. االختيارات تلك عنها تسفر التي باآلثار
 االختيار "طرحها التي والسياسية التحليلية للروابط الكامل التسلسل أدناه

 إطار يطرح الديمقراطية، على التركيز استمرار مع". واإلقرار المؤسسي
 حيث من المؤسسي االختيار رآلثا تصورا" واإلقرار المؤسسي االختيار"

 بعض بإيجاز تحدد أن المفيد ومن. العام والمجال والمواطنة، التمثيل،
 :التالي التعريف  Ribot (2011)ريبوت يقدم. الرئيسية المفاهيم

 يستجيب ‘بحيث والسياسات، المواطنين مصالح بين التناظر: تمثيلال
 ؛’أمامه للمساءلة ويخضعون للشعب القادة

 التي السياسات تشكيل على، وقدرتهم في، الناس حق :نةالمواط
  تحكمهم؛

 ،’العامة للسيطرة الخاضعة والقرارات المادية الموارد ‘:العام المجال
 Ribot) ’ الديمقراطية يشكل الذي التكاملي الجماعي العمل مساحة‘و

2011:11) 
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  اإلقرار وإطار المؤسسي االختيار ):٢ (الشكل
  القرار نعيصا من رفيع مستوى  المحلية والسلطات المؤسسات

   العام المجال  المادي األساس
 للديمقراطية

 االختيار
 المؤسسي

 اإلقرار  التمثيل  مستجيبين قادة
 للمساءلة وعرضة

   المؤسسي الدعم
 لموارد
 الشراكات

 المواطنة  التأثير على القدرة
 يحكمون من على

 ألعلى البحث  ألسفل البحث

  
 ،)٢ (الشكل يبين كما والتمثيل، والمواطنة العام المجال يرتبط

 للتمثيل أساسيا يعد هادف عام مجال فوجود. معقدة بطرق وثيقًا ارتباطًا
 تاريخية ألسباب المشاركة يختارون ال قد المواطنين أن بيد. الديمقراطي

 واسع نطاق على بعد القبول تجد لم نفسها المواطنة ففكرة اجتماعية؛ أو
 مساءلة على الرعايا يقدر أن يمكن ال شيء، كل وقبل. لمجتمعا داخل
 المواطنين مشاركة تستمر أن المرجح غير من أخرى، ناحية ومن. قادته
 وخاضعة مستجيبة السلطات تكن لم إذا طويلة، لفترة العامة السلطات مع
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 أيضا الديمقراطي التمثيل يسهم أخرى، وبعبارة. المواطنين أمام للمساءلة
 للحكم كنظام الديمقراطية وشرعية المواطن، لحقوق الفعال اإلعمال في

(Fails and Pierce 2010) .  
 المفاهيم هذه بين الجوانب ومتعددة المعقدة العالقة هذه إن

 قضية وهي التمثيل، قياس على مهمة تبعات عن تسفر الثالثة الرئيسية
 األدبيات تطرح وكما ذلك، على عالوة. الالحقة األقسام في سنتناولها
 االختيارات تشكيل مدى فإن السياسي، واالقتصاد بالديمقراطية المتعلقة

 السياق على يعتمد والتمثيل، العام والمجال للمواطنة المؤسسية
 Ribot et al. 2008; Chhatre) واالقتصادي السياسي-االجتماعي

 Mamdani) االستعمار مثل التاريخية العمليات عن فضالً ،(2008

 بالديمقراطية المتعلقة األدبيات هذه بإيجاز التالي القسم ناقشي. (1996
 لكيفية شاملة مناقشة إلجراء الطريق لتمهيد السياسي، واالقتصاد المحلية
 بسياقات المختلفة" واإلقرار المؤسسي االختيار "عناصر ارتباط

 .بعينها سياسية-اجتماعية
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  تاتالتفاو خضم في الديمقراطية

 السلطة والتماثل

  
" واإلقرار المؤسسي االختيار "إطار عن يتحدث الذي النقاش إن

 الجوهرية المعاني كانت لقد. الديمقراطية بأسس مركزيا يتعلق
 وال (Dewey 1925) الكالسيكيين المفكرين بين نقاش محل للديمقراطية

 Beckman 1989; Bryan 2003; Diamond (مستمرا النقاش يزال

and Morlino 2004; Dryzek 2005; Mutz 2008 .(في 
 وقد. ’الشعب ‘باسم المنتخبون الممثلون يحكُم التمثيلية، الديمقراطية

 للديمقراطية الرسمية الرؤية (Kateb 1981:357) كاتب أوضح
 :التمثيلية

 مصدر يكون التمثيلية، الديمقراطية في
 أصحاب من هو العامة والسياسات القوانين
 طريق عن لمناصبهم وصلوا الذين المناصب

 واالنتخابات. تنافسية انتخابات في الفوز
 بتوجيهات الفائزين تمد بطبيعتها، التنافسية،

 القوانين وتفضيالت العام، بالرأي يتعلق ما في
. ستُصنع والتي الموجودة العامة والسياسات
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 صدق تور،دس طريق عن المناصب تتحدد
 دائما عرضة ويكون أصالً، الشعب عليه

. أساسي مشترك فهم عبر أو الشعب، لتعديالت
 للديمقراطية الرئيسية المؤسسة فإن وبالتالي،
  .االنتخابي النظام هي التمثيلية

  
 الرسمية والنماذج النظريات تأسيس في كبيرة قيمة هناك
 البحث أن بيد. الرسمية ةللديمقراطي التأسيسية المبادئ على للديمقراطية
 دراسة يتيح نحو على يبنى أن ينيجب التعريف، حيث من ،اإلمبيريقي

 ؛Arendt 1959; Fraser 1990(’ بالفعل الموجودة الديمقراطيات‘
 البحوث في للمساهمة الرشيد االختيار نموذج لفشل مناقشة على لالطالع

 هذه تتسم). Green and Shapiro 1994 انظر اإلمبيريقية،
 تؤثر التي االقتصادية،-االجتماعية الفوارق من كبير بقدر الديمقراطيات

 وعلى الديمقراطية المؤسسات في المشاركة على المواطنين قدرة على
 ليست العالم دول معظم في السكان غالبية إن. القادة مساءلة على قدرتها
 وكالء يستئجرون الذين (سياسيين كنُظّار العمل من لها يتيح وضع في

 الرئيسي-الوكيل نماذج تفترض كما السياسية، بالمزايدة للقيام
 تخصيص عن الناجمة المكاسب توزع ذلك، على وبناء). للديمقراطية
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 يعزز ما وهو متكافئ، غير توزيعا الديمقراطية المؤسسات عبر الموارد
 Olsen 1965; March and: انظر (التاريخية التفاوتات - بدوره –

Olsen 1995.(  
 أقوى نظري فهم أجل من بأنه Moe (2005) موي يجادل

 المتعلقة المسائل الباحثون يضع أن يجب ،)الديمقراطية وضمنًا، (للسياسة
 أيضا وأكد). Dahl 2005 أيضا انظر (الصدارة مركز في بالسلطة
 طريق عن يمقراطيةوالد السياسة تشكيل كيفية فهم أهمية آخرون باحثون
 أن هو تحكم أن قائالً Heller (2001) هيلر ويجادل. السلطة ألعاب
 أسلوبا ‘باعتباره التمثيل تصوروا آخرون وهناك. السلطة تمارسة
 Pollak 2007:94)’ سياسي مجتمع في السلطة بنية يحدد مؤسسيا

citing Schwartz 1988).iبفضائل التسليم من بدالً بالتالي، و 
 العكسي االفتراض وفق يسير أن المرء على يتعين التمثيلية، الديمقراطية

 إساءة إلى الذاتية المنتخبين مثلينالم مصلحة تؤدي أن أرجحية -
 الواضح ومن ii.(Tullock et al. 2002) أمكن كلما السلطة استعمال

 لضمان الالزمة المؤسسية الترتيبات ومضمون شكل عن التقصي أن
 تقف التي للحواجز سليما كامالً فهما يستلزم فعالة، تمثيلية ديمقراطية

  .التمثيلية للديمقراطية العليا المثل تحقيق ضد
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 الديمقراطية تواجه التي التحديات Dunn (1999) دن يقسم
 الرأسية األخطار: السياسية-االجتماعية المخاطر من نوعين إلى أساسا

 المنتخَبون القادة يفرضها التي المخاطر هي الرأسية األخطار. واألفقية
 حظر األخطار هذه أمثلة ومن. المواطنين حريات على والحكومات
  .الداخلي األمن تهدد دق أنها بحجة والجمعيات الروابط أنشطة الحكومات
 ضد المواطنون يضعها التي الحواجز فهي األفقية المخاطر أما

 هذه أمثلة ومن. الديمقراطية في النشطة المواطنين زمالءهم مشاركة
 أعضاء يرفع أن لطائفة الهرمي التراتب فيها يجعل التي الحالة المخاطر

 ومن. سادالف ضد أصواتهم سفلي الدنيا الطائفة مجموعات يسمى ما
 من يتحقق أن يمكن فعالة عامة ومؤسسات سلطة وجود أن الواضح
 ذات المجتمعات في خاص بوجه يبرز نوع وهو األفقية، المخاطر
 خاصة بصفة االستعراض هذا بها يهتم التي الهرمي التسلسل

(Bardhan 2002). بإعطاء األفقية المخاطر مواجهة محاولة أن على 
 المخاطر احتماالت زيادة إلى يؤدي قد العامة للسلطات كبيرة صالحيات
  .الرأسية

 أي المخاطر، من النوعين هذين أحد على عادة الباحثون يؤكد
 الظلم ضد الحامي دور تلعب جدا قوية دولة إلى الدعوة طريق عن

 التقليص إلى الدعوة طريق عن أو ،)النامية البلدان في عادة (المحلي
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ئي

 تدخل شكل على وتظهر للدولة مخولةال الصالحيات من األدنى للحد
 الليبرالية الديمقراطيات في عادة (المواطنين حريات في الدولة
 أن االتجاه، هذا عن مبتعدا ،Dunn (1999) دن يجادل iii).الغربية
سي التهديد  مخاطر إلى األفقي التهديد تحويل مع يتالزم للمساءلة الر
 .(Dunn 1999:333) ذاتها حد في الرأسية المخاطر من وليس رأسية،
 العام المنصب استخدام إساءة أن ترجيحا كثراأل من أخرى، وبعبارة
. أفقية إخطار إلى تؤدي التي االجتماعية العالقات في بجذورها تضرب
 ويصل االنتخابات في قوي رجل ينجح عندما هو هنا المناسب والمثال

 في ضده كانوا من لمعاقبة منصبه يستخدم ثم المحلية الحكومة إلى
 التالي، للمثال تفصيالً أكثر ناقشةم عبر النقطة هذه وتتضح. الماضي
  .األدبيات من المأخوذ

 مجال في التقدمية لسياساتها أوسمة الهندية كيراال والية تلقت
 من العظمى للغالبية بالنسبة السياسات تلك نجحت حيث البشرية، التنمية
 قصة أن على. (Dreze and Sen 2002; Heller 2009) سكانها
 المدني المجتمع تضم مشتركة قيادة تحت كانت التي كيراال، والية نجاح

 السكان تقريبا كليا تجاهلت الحاكمة، اليسارية واألحزاب اليساري
 المطاف، نهاية وفي.(Damodaran 2006) الوالية داخل األصليين

 المعبأة األصلية" األديفاسي "مجموعة بين دموي نزاع في الفشل هذا أسهم
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-Bijoy and Ra) والشرطة الغابات إداراتي في الوالية وموظفي سياسيا

man 2003) .داموداران ويوضح Damodaran (2006) هذه أن 
 المسائل معالجة في اليسارية األحزاب لفشل نتيجة كانت النزاعات
 من فبدالً. كيراال بوالية األراضي في األصليين السكان بحقوق المتعلقة
 سعت المجموعات، بهذه ةالصل ذات الغابات أراضي إصالحات في البدء

 المجموعات بين التنمية تعزيز إلى كيراال في اليسار بقيادة الحكومة
 األراضي في كبيرة شاي مزارع بإقامة األصليين السكان من’ الخلفية‘

 مزارع فشلت حين في هذا،. لإلعاشة المحليين السكان يستخدمها التي
 في ووأوقف قراطية،البيرو الكفاءة عدم بسبب النباتات وتجهيز الشاي
 في نجحت المختلفة العامة الهيئات من مجموعة فإن تشغيلها، النهاية
 Damodaran) المزروعة األراضي على دائمة سيطرة اكتساب

 األرض على السيطرة المحليون السكان فقد أخرى، وبعبارة. (2006
 لهذه الرئيسي السبب يعزى أن ويمكن. دال مكسب أي تحقيق دون

 األحزاب بين كبير حد إلى المتفاوتة السياسية العالقات إلى النتيجة
 Hardiman) تاريخيا المهمشة األصليين السكان ومجموعات الشيوعية

2000).  
 حول هذه لمناقشتنا بالنسبة األفكار، هذه على المترتبة اآلثار ما

 اآلليات ضرورة  من الرغم وعلى ناحية، من والمساءلة؟ التمثيل
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 التمثيل لتحقيق وحدها تكفي ال المؤسسات فإن رسمية،ال المؤسسية
انتشار معدالت عالية  إن). Heller 2000, 2001 انظر (الديمقراطي

من الفساد وتكرار السلطة لالنتهاكات في البلدان الديمقراطية مثل الهند، 
على ما يبدو، اتشير جميعها إلى الفجوة الكبيرة بين الشروط الضرورية 

 إلى األفقية المخاطر نقل احتماالت فإن ذلك، على عالوة iv.والكافية
 الجماعات بين االجتماعي التفاوت سياسة تحولت مثلما (رأسية مخاطر
 الحكومة أمام رأسي خطر إلى كيراال في الشيوعية والنخبة األصلية
 نتناول. متأن تحليل إلى يحتاج) األصلية األراضي على للسيطرة
 مع المحلية بالديمقراطية المتعلقة األدبيات ي،التال القسم في بالنقاش،
: وهي ،"الغابات مبادرة "لـ الثالثة الرئيسية التركيز عناصر إلى اإلشارة

 عالقات من العديد توسط ظل في ،والتمثيل العام، والمجال المواطنة،
 .السلطة
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   والمجتمع، الدولة بين القائم البيني السطح

 ةالمحلي الديمقراطية وأسس

 

 من المستقاة الموضوعات من واسعا قدرا تضم خالصة توجد
 االنتخابية النظريات تفترض. اآلن حتى استعرضناها التي األدبيات
 شومبيتر أفكار فرضيات على تأسست التي والمساءلة، بالتمثيل المتعلقة
 متوفرة للديمقراطية األساسية اللبنات أن التنافسية، الديمقراطية حول
). Schumpeter 1943 انظر (النظرية تتوقع كما ما حد ىإل وتعمل
 والمرشحين السياسية األحزاب أن المفترض من المثال، سبيل وعلى

 يمكن واضحة برنامجية أجندة إلى استنادا التنافسية االنتخابات يخوضون
 عن يعبرون المواطنين أن النظريات هذه أيضا تفترض كما. تمييزها

 التكليف من كل عن تعبيرا حصرا، لتصويتا طريق عن تفضيالتهم
). Przeworski et al. 1999 انظر (الماضي لألداء وجزاء المستقبلي

 المطالب شديدة تُعتبر االفتراضات هذه أن توضح السابقة البحوث أن بيد
 Agrawal and (النامية البلدان في المحلية الحكومات لسياق بالنسبة

Ribot 1999; Grindle 2007; Ribot et al. 2008; 
Brockington 2008; Chandhoke 2009.(  
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 من صراعات توليد إلى العالم أنحاء معظم في السياسة تؤدي
 وتتشكل. (Chatterjee 2004) الدولة موارد على السيطرة أجل

 على قدرتها عبر الصراعات هذه في الفاعلون يحققها التي المكاسب
 العموم، الموظفين: متعددة سلطات مع التنمية مسارات حول التفاوض
 االجتماعية والمكانة بالنفوذ يتمتعون الذين واإلقليميين المحليين القادة
 صغار على كبيرة بمزايا يتمتعون الذين السوق في والالعبين القوية،
 هذا يتطرق v.فقط منهم القليل ذكرنا إن هذا ... الرزق ومنتجي المالكين
 مع السياسي واالقتصادي التاريخي التحليل تدمج التي األدبيات إلى القسم
 قدرتهم مدى أي المواطنين، حقوق قوة إن. والمساءلة التمثيل مسائل
 روابط على االعتماد إلى االضطرار دون أو تمييز دون المطالبة على

 الديمقراطية المفاهيم لهذه أساسية تُعد أحقياتهم، عن فضالً بعينها،
(Heller 2009 citing Dagnino 1998) .  
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  المتأصلين والحواجز المساواة لعدم التصدي: المواطنة

  
 في المشاركة على، وقدرتهم في، الناس بحق المواطنة تتعلق

 في مقتبس (مارشال طرح وقد. تحكمهم التي السياسات صياغة
Kymlicka and Norman 1994 (الحقوق من رئيسية فئات ثالث 

 المدنية، والحقوق السياسية، الحقوق: المواطنة من جزءا باعتبارها
). بطالةال وإعانات الصحية والرعاية العام، التعليم (االجتماعية والحقوق

 لفترة مقصورة التصويت، في الحق مثل السياسية، الحقوق ظلت لقد
 الشمالية؛ وأمريكا أوروبا في المالكة الطبقات داخل الذكور على طويلة
 مقصورا المحلي بالمجتمع اآلبار وحتى المعابد إلى الوصول ظل كما
  .(Beteille 1999) دواليك وهكذا الهند، في العليا الطوائف على

 بقضية النهوض في التمثيلية الديمقراطية فشل أدى دلق
 أجندة "بـ للنهوض والنشطاء الباحثين حفز إلى المهمشة الجماعات
 وبريكينج هيكي يطرح. (Korpi 1989; Nickel 2005)" للحقوق

Hickey and Bracking (2005)، تموضع إعادة المثال، سبيل على 
 تُعد. ’عدالة ‘للـ مشروع لىإ التمثيل مجال من المزمن الفقر سياسة

 الغابات مثل المعيشية بالموارد المتصلة تلك سيما ال الحقوق،
 Newell (العامة والسلطات المواطنين بين مهما وسيطًا واألراضي،
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and Wheeler 2006; Nickel 2005 .(كان الحقوق دعاة أن على 
 غير اكانو حين في الحقوق، غياب على قليالً أكثر منصبا تركيزهم
  .اإلقصاء ينتجها التي التأثيرات تجاه فاعلين

 اإلدماج أنماط تُشكل ،Mamdani (1996) ممداني يجادل وكما
-االجتماعية للسيطرة الكولونيالية بعد وما الكولونيالية األشكال في

 المختلفة، المجموعات إدراك طريقة كبير حد إلى واالقتصادية السياسية
 المثال، سبيل فعلى. المواطنين وحقوق للمواطنة المهمشة، الفئات فيها بما
 تشنها التي الباسلة النضاالت حول عادة والباحثون النشطاء يتحدث بينما

 داخل توضع ما غالبا النضاالت هذه فإن تاريخيا، المهمشة المجموعات
 ضدها يناضلون أنهم المفترض من التي ذاتها االستبعاد شروط إطار

)Liers 1999 من امقتبس Mamdani .(كاشوان ويوثقKashwan 

(2011a)  استوعب حيث الغابات، أراضي في الحقوق أصحاب حالة 
 إدارات تروجها التي الغابات استغالل تجريم خطابات منهم العديد
 الفئات استحقاقات اعتبار على األمر يقتصر ال أخرى، وبعبارة. الغابات
 وغير شرعية غير والغابات، األراضي حقوق سيما ال تاريخيا، المهمشة
 األفراد قدرة أيضا وإنما ،(Larson 2010) اإلدارات جانب من قانونية
 مهددة تُعتبر حقوقهم أجل من الكفاح على المهمشة المجموعات داخل

 هذا مثل ويسفر. Kashwan (2011a) الخطابات هذه مثل باستيعاب
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 المواطنة على للطلب بالنسبة عواقب عن المواطنة لفكرة التدنيس
 بإمداد المتعلقة المسائل عن أهمية تقل ال مسألة وهي والديمقراطية،
  .المؤسسات

 بحقوق المحيط المشروعية وعدم التهميش من تاريخ ظل وفي
 مشروعة أرضية "لديهم أن يعتقدون ال المواطنين غالبية فإن اإلعاشة،
 االنفتاحات) ... نم الرغم على (بالمساءلة للمطالبة إليها االستناد يمكنهم

 المحرومين المواطنين إن. (Dauda 2006:26)" الجديدة الديمقراطية
 في يكونوا أن يمكنهم ما بالكاد يحقوقهم، المتيقنين وغير حقوقهم، من

 Ribot 1999; Agarwal) العامة السلطات مساءلة لهم يتيح وضع

2003; Campese et al. 2009) .نالمواطنو يعتقد العكس، على بل 
 جيدة بسمعة التمتع وضمان المحليين، البيروقراطيين رشوة عليهم أن
 قد أخرى، حاالت وفي. التقليديين الزعماء أو المحلي القوي الرجل لدى
 Peters) التقليديين والزعماء عاداتهم بحق الناخبون يحترم قد يكون

1994; Walters 2010) .ويلشوسن يستخدم Wilshusen (2003, 

endnote2) المادي الجانبين لدمج’ الهيكلية-الثقافية‘ صطلحم 
. المواطنون يدركها كما السلطة عالقات جوانب من التعبيري-والرمزي

 اآلثار هذه يعالج أن يجب المواطنة تحقيق نحو المتجه المسار إن
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 القدسية مع معقدة بطرق تشتبك التي التهميش، عن الناجمة الراسخة
  .العرفية لسلطاتا بمؤسسات المرتبطة الثقافية

 تكافؤ خلق في تساعد قد المهمشة الفئات فحقوق ذلك، مع وحتى
 أن اعتبار فكرة جيدا فيها تترسخ لم التي المجتمعات إن. الفرص

 بحكم حقوق توفر إلى تحتاج ،’متساوون ‘هم الحقوق أصحاب المواطنين
 حقوق اعتبار يجب ولذلك،. المساواة أجل من للكفاح كأساس القانون

 تماثل لعدم الراهن الوضع معارضة خطوات من مهمة خطوة لمواطنينا
 هذه في مهم عنصر وهناك. (Joshi 2010) المجتمع داخل السلطة
 تاريخيا، المهمشة للقطاعات والتمكين المساواة أجل من تالالنضا
 المناقشة موضوع وهو قوي، عام مجال وجود هو تجاهله، يتم ما وغالبا
 .التالي القسم في
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  العام المجال
  

 خاضعة لسلطات علنًا المخولة الصالحيات - العام المجال يعتبر
’ عام مجال ‘دون أنه هو بسيط لسبب مهما - (Ribot 2011) للمساءلة

 المواطنين أمام - حصص توجد لن - قليلة أسباب سوى توجد لن
. لدولةا تقودها التي السياسات صنع عمليات في أو الدولة مع للمشاركة
 بشكل الملحوظة الشواغل في العام المجال تعزيز مقترحات تنعكس
 مهمة مجاالت هناك نفسه، الوقت وفي. الدولة دور تقليص حول متزايد
 المجال نحو توجيهها إعادة يجري الصيانة، مثل العامة، السياسات في

 الصيانة إخطار من التحذير إلى الباحثين دفع مما والخصخصة، السلعي
 ;Brockington and Igoe 2007) الجديدة الليبرالية تطرحها يالت

Brockington and Duffy 2010). عنه يسفر وما الدولة انسحاب إن 
 الخاضعين غير الخاص، بالقطاع الفاعلين إلى الحومكة فضاء تحويل من

 المساءلة معاني حول جديدة تساؤالت يثير إنما المواطنين، أمام للمساءلة
(Haque 1998, 2000).   

 تحويل من تحذيرنا إلى آخرون سعى ذلك، من الرغم وعلى
 رانديريا يستخدم. ’الجديدة الليبرالية دولة ‘إلى’ الدولة ‘من تركيزنا بؤرة

(Randeria 2003) الدولة، قدرة على للداللة’ الماكرة الدولة ‘مصطلح 
 الليبرالية يفلتوظ الدولة جهاز على المهيمنة الفاعلة الجهات وقوى
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 جوبتا كتاب في المشاركون يجادل. اإلرثية النزعة خدمة في الجديدة
 من Gupta and Sivaramakrishnan (2011) وسيفاراماكريشنان

 التحليل إلى واالنتقال االقتصادي، المجال على التركيز تجاوز أجل
 إن. دةالجدي الليبرالية تؤيدها التي والقديمة، الجديدة للعالقات، المتأني
 مواجهة في االرتجال على األقوياء الفاعلين وقدرة الدولة، مرونة

 يتعلق مماثل تاريخ من فهمها يمكن أعلى، من المفروضة التغييرات
 تحليل على لالطالع (الالمركزية ظل في’ السياسة في تغييرات ‘بإدخال
 السياسية، للنخب بالنسبة). Kiser and Sacks 2011: انظر إيجابي،

 في للسيطرة الدولة هيئات اختراق ‘أجل من طريقة الالمركزية رتوف
 Crook(’السلطة سماسرة على ... الذاتي االستقالل] توزيع[و الريف،

and Sverrisson 1999:4، امن مقتبس Boone 1998 .(هذه ظل في 
 عليه تهيمن موقعا المحلي العام المجال يصبح أن المرجح من الظروف،
 في النتائج هذه احتماالت وتزداد. الريفية المجتمعات اخلد الجديدة النخب
 خالل من المحلية االنتخابية العمليات تنسيق خاللها يجري التي الحاالت
 توقعا التصويت صفقات تسهيل على تعمل التي الحزبية اآلليات طرف
 يجادل وكما. (Bailey 1963) االنتخابات بعد االستثنائية للمزايا

 فإن ،)عندي من التشديد ،Murombedzi 2012: 3 (مورومبيدزي
 خارج ‘الوقت معظم يجري الدولة موارد على السيطرة أجل من الكفاح
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 القائمة والعالقات القرابة عالقات حول ويدور الرسمية، المؤسسات حدود
  .’والطائفية الشخصية المحسوبية على

 ألماكنا من وغيرها أفريقيا في للدول اإلرثية غير للطبيعة نظرا
(Englebert 2000; Boone 2003)، الحكم لنظم المراقبون يجادل 

 بين المعقد التفاعل لسياق االهتمام من مزيد إعطاء أجل من األفريقية
 Murombedzi) والعمليات الرسمية، وغير الرسمية المؤسسات

 للسلطات والموارد السلطة نقل يعتبر حين في أخرى، وبعبارة. (2012
 النقل هذا ترجمة مدى فإن األولى، الحاسمة الخطوة بمثابة حليام المنتخبة

 في متعددة سلطات تدخل كيفية على يتوقف للشعب فعلي تمثيل إلى
 حد إلى يتوقف أنه ذلك من واألهم). Beck 2001: أيضا انظر (العملية
 تعبئة ذات كجماعات أو فرديا سواء المواطنين، تفاوض كيفية على كبير

 حول المجموعات، تعبئة ليتيكالي بو والتفاوض ، وسياسية، ةاجتماعي
 عملية بين القائم التفاعل هذا أن ربما. السلطة هياكل متاهة عبر مسارهم
 الخاصة، مطالبهم إثارة في المواطنين وجهود للسلطة المتعددة الهياكل

 المضطربة المناقشات على إجابات فيه نجد أن يمكن الذي المكان هو
 ;Mamdani 1996) األفريقي السياق في والديمقراطية واطنةالم حول

Liers 1999) .بين التفاعل تتناول التي األدبيات إلى التالي القسم يشير 
  .المحلي الصعيد على سيما ال السلطات، تعدد
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  : السلطة عالقات شبكات حول التفاوض

  المقرطة؟ أم التشرد، التكيف، االستيالء،

  
 بحيث السلطة، عالقات صياغة بإعادة أساسا المقرطة تتعلق

 Lund قارن (السلطات مساءلة من المواطنون يتمكن  لذلك،). 2001
 في يضع أن" الغابات مبادرة "مثل بحثي مشروع على يجب ولهذا،
 طريق عن القوى لعالقات السياسية الجغرافيا صياغة إعادة ‘حسبانه

 لحوكمة حددةم بأهداف المتعلقة والمؤسسات الديمقراطية مؤسسات
 Kashwan)’ الموارد 2011a:   نحو النهج هذا مثل يتطلب. (24
 استجابة كيفية عن وتحريا السلطة، عالقات في دقيقًا تمحيصا المقرطة
 الرامية للمقترحات الراهن الوضع إطار في بميزة تتمتع التي السلطات

  .المساءلة وتحسين السلطة عالقات صياغة إعادة إلى
 بحث حيث النخبة، أسر موضوع تكرار إلى هنا حاجة من ما 

 ;Platteau and Abraham 2002; Olowy 2003) واسع نطاق على

Platteau 2004) .ر أن على التأكيد المهم ومنا يستمر النخبة أسجزئي 
 وإضفاء النخبة سلطة لقبول المنفردين المواطنين رضوخ خالل من

 Pauline Peters بيترز بولين درس لقد. مختلفة بطرق عليها الشرعية

 هذه أن ووجد بوتسوانا، في الجماعية المزارع تسييج قضية (1994)
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 وضع في النخب غير وضعت حيث منصفة، غير نتائج إلى أدت السياسة
 اتسمت بالتسييج المتعلقة المفاوضات أن من الرغم وعلى. موات غير

 أضعفت بالتراتب خاصةال الثقافية المفاهيم فإن بالنزاع، وحتى بالمنافسة
 المرجع (المنصفة غير النتائج تجاه المواطنين أفعال ردود  كبير حد إلى
 غير اآلثار تلك الموعودة المنافع خسروا ممن كثيرون عزا فقد). نفسه

 للعائالت المختلفة الموقعية الثروات ‘إلى المزرعة ألسوار المنصفة
 باحثون قام vi.(Peters1994:200)’ المنفردين واألشخاص المنفردة
 على السيطرة في العرفية السلطات استمرار حاالت بتوثيق أيضا آخرون
 القادة االحترام هذا يدفع ما وكثيرا). Walters 2010: انظر (الشرعية
 رصد المهم ومن. المنتخَبة السلطات في مناصب إلى أسرهم وأفراد
 ديمقراطيا المنتخبة السلطات داخل العرفية للسلطات هذه اإلنتاج إعادة

  ).Liers 1999 للمقارنة(
 Rata راتا تصف  الماوري سلطات استغلت كيف (2011)

 الغربية الثقافة ضد المطرح (األصليين السكان ثقافة خطاب األصلية
 إرساء أجل من ضغوطال تزايد مواجهة في سلطتهم لتوطيد) ’المادية‘

 إلى فعال بشكل تؤدي هذه التكيفية األفعال ردود مثل إن. الديمقراطية
 النخب تستفيد بينما األصليين، السكان ماضي في السكان غالبية تجميد
 داخل سلطتهم يعزز مما األصليين، السكان لحقوق العالمية الحركات من
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 يستفيدون الذين القادة أن المفارقات ومن. المحلي األصليين السكان نطاق
 شؤون بأن يجادلون األصليين السكان حقوق حركات عولمة من

 الثقافة قوانين تحكمها أن يجب قيادتها يتولون التي المحلية المجتمعات
. الديمقراطية المعايير مع األوقات من كثير في تصطدم التي األصلية،

 الحكومات إلى والموارد للسلطة الديمقراطي االنتقال فإن ذلك، ومع
 السلطات البداية في عليها هيمنت وإن حتى محليا، المنتخَبة المحلية
 المساءلة تحسين في الطويل، المدى على تسهم، أن يمكنها العرفية،

  ).Karlström1996: انظر (واالستجابة
 الضرائب ثورة من رائعة حالة Beck (2001) بك يعرض

 السنغال، في المقدسة موسك توبا نةمدي في المحليون التجار بها قام التي
. الريفي للمجلس المنتخَب الرئيس بصدق التجار اقتناع لعدم نظرا

 العرفية السلطة فروع مختلف بين القائم التنافس  مع الحالة تشابكت
 المستحقَة الضرائب من التقليل التجار ومحاوالت الجديدة، والقيادة
 الحالة يتناول الذي الخليفة أن يوضح Beck (2001) بك أن بيد. للمجلس

 لجمع المبذولة المجلس جهود شرعية قبول على التجار أجبر قد
 إضفاء من بدالً ،Mamdani (1996) ممداني يجادل وكما. الضرائب

 نُظُم ‘تحليل فإن بعينها، وسلطات بعينها مفاهيم على جوهري طابع
 النظم تلك ديتح من المواطنين تمكين شأنها من التي والظروف’ السلطة
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 التحول حول متبصرة أفكارا يطرح أن المرجح من الهوامش، على
  . الديمقراطي
 بارتا أفكار تمثل ربما الكولونيالية، بعد ما مجتمعات السياق في
 أكثر السياسي المجتمع حول Partha Chatterjee’s (2004) شاترجي
 النظرة هذه مثل تتعارض. ’المحكومين سياسة ‘حول وضوحا األفكار
 أفرادا بوصفهم للمواطنين الليبرالي المنظور مع’ المواطنين ‘تجاه

 في الدولة تدخل في الرئيسية مشكلتهم وتتمثل ومتمكنين، مستقلين
 االندماج آثار فهم في’ محكومين ‘المواطنين بأن اإلقرار يساعد. حياتهم
 Mamdani ممداني ناقشها التي  في القضية إلى وبالنظر. (1996)
 العالقات في الضمني التماثل عدم’ السياسي المجتمع ‘يؤكد ذلك، ءضو
 المحاوالت أما. (Chatterjee 2004:36‐41) والمحكومين الحكام بين

 األدبيات في المطروحة المساءلة، آليات من أي توظيف إلى الرامية
 القائمة التماثل عدم أوجه مع التعامل فتتطلب ،)Ribot 2004: انظر(

 بتعميق المتعلقة األدبيات تناولته تحد إنه. والحكام مينالمحكو بين
 Fox) الالتينية وأمريكا آسيا جنوب من أغلبه برز وقد الديمقراطية،

1996; Heller 2009)، التالي الفرعي القسم في ونناقشه.  
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  : المساءلة آليات

  سياسيا؟ تعبئتهم تم الذين المواطنين دور ما

 

 األساسية اآلليات باعتبارها االنتخابات، أن أعاله المناقشة تطرح
 أحد هي االنتخابات أن واضحا ويبدو. محدودا نجاحها كان للمساءلة،
 Agrawal) كافية ليست لكنها الديمقراطية، للمساءلة الضرورية الشروط

and  Ribot  1999;  Ribot   مجموعة األدبيات وصفت وقد .(1999
 Blair) االنتخابية غير األخرى المساءلة آليات من متنوعة 2000) .
 للحسابات، الرسمية المراجعة اإلعالم، وسائط: اآلليات هذه بعض تشمل

 والروابط للسلطات، االجتماعي االنخراط الحكومية، غير المنظمات
 الحفاظ في األفراد لمصلحة عوامل إلى تنقسم ما غالبا التي االجتماعية،

 Ribot في ج حقالمل يضم. إلخ ... اجتماعية، السمعة على (2004) 
 تجارب عدة بإيجاز القسم هذا يلخص. اآلليات هذه بشأن تفصيلية مذكرة
 سياسيا االنخراط على المواطنين تساعد الالمركزية، مجال في قليلة

 الدور حول الثاقبة المناقشات أكثر بين ومن. عليهم تأثيرا األكثر باألسئلة
 في ورد ما هو منتخَبة وغير يةحكوم غير جماعات به تقوم الذي البناء
 الهند، في الديمقراطي التحول حول هيلر لباتريك المقارن الكتاب

  .(Heller et al. 2007) أفريقيا وجنوب والبرازيل،



57 
 

" كيراال في التخطيط المركزية أجل من الشعبية الحملة "حشدت
 يسارية ألحزاب المنتمين المنتخَبين والممثلين المدني المجتمع طاقات
 عبر الفعالة المشاركة نطاق توسيع على الحملة ساعدت. البرامج

 إلى الخدمات تقديم وتحسين الجنس، ونوع الطبقة على القائمة االنقسامات
 المجالس بنشاط انخرطت أليجري، بورتو وفي vii.الفقيرة المعيشية األسر

 واتخاذ المناقشة عملية في المدينة طاقن على الميزانية ومجالس المنتخبة
 ويجادل. منهما كل مستوى على العامة الميزانية أولويات بشأن قرار
 يمكن التجربتين هاتين نجاح بأن Heller et al. (2007) وآخرون هيلر
. االجتماعية والحركات الحاكمة األحزاب بين النشط التآزر إلى يعزى أن

 إمداد إلى الواليات حكومات خذتهاات التي القرارات أدى وهكذا،
 لهندسة االجتماعية الحركات خالله تعمل أن يمكن بفضاء المؤسسات
 ساعدت أخرى، ناحية ومن. واسع نطاق على المواطنين مشاركة
 متاحة يجعلها نحو على السياسة تغيير في االجتماعية الحركات
 شديد" ألفريقيا الوطني المؤتمر "انتهى اآلخر، الجانب وعلى. للمواطنين
 الناهضة القومية للنزعة الوحيد الحكَم بوصفه نفسه قدم الذي - التحمس

 زيادة ظل في المواطنين، إشراك فضاء إغالق إلى - األبارتهيد بعد ما
  ).نفسه المرجع (العام المجال على الصارمة الحزب رقابة
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 لجان ‘إنشاء على بوليفيا في الشعبية المشاركة قانون ينص
 World) المنتخبة المحلية الحكومات أنشطة رصد بمهمة المكلفة’ ةاليقظ

Bank, n.d.) .ا اللجنة تشاركعلى الميزانية ووضع التخطيط في أيض 
 المجتمع مجموعات من اليقظة لجان أعضاء يختار. المحلي المستوى
 األصلية المجتمعية والمؤسسات الفالحين روابط ذلك في بما المدني،

 Blair :أيضا انظر(  إجراء بصالحية اليقظة لجان وتتمتع). 2001
 الحكومات ترتكبها التي المخالفات في بالتحقيق للمطالبة قانونية شكاوى
 بوبر درسها التي اليقظة لجان أداء يكن لم إذا وحتى viii.المنتخبة المحلية

Roper   تتعلق كانت القصور أوجه من العديد فإن مدهشًا، (2003)
 حول’ الفهم سوء‘و المقاطعات حكومات لدى الراسخة بالصالحيات

 Ribotريبوت يناقش. القانون أحكام  مشابهة أدوارا  (2004:110)
 سعت وبالمثل،. المتحدة الواليات في المنتخَبين البلدات بمراقبي منوطة
 االجتماعية، توالحركا الشعبية، المنظمات إلدراج والفلبين البرازيل
 المحلية الحوكمة نظم في رسميا الحكومية، غير المنظمات ممثلي وحتى

(Crook and Sverrisson 1999) .  
 الخاصة األحكام وهو اآلليات، لهذه آخر مهم مثال هناك

 وبعض االتحادية الحكومة أدخلتها التي االجتماعي التدقيق بعمليات
 Pandey) الهند في المقاطعات حكومات  النحو، هذا وعلى. (2008
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 إلى سابقًا، مقدسة كانت التي الرسميين، المراجعين مجاالت دخلت
 تحديد في المحلية المجتمعات لمشاركة أحكام خالل من العام المجال
 أحكام وجهت وبينما. مهامها في مباشرة والتدخل المراجعة معايير
 وحاالت المعتادة الراسخة الحواجز إلى ضربة االجتماعي التدقيق
 كانت فقد والمقاولين، والبيروقراطيين السياسيين بين بالعالقات التالعب
 التدقيق وآليات أفكار أن ذلك من واألهم. األمام إلى مهمة خطوة

 شاكتي كيسان مازدور "حركة وتنظيم ابتكار من كانت االجتماعي
 معالمجت حركات إحدى وهي ،")مازدور حركة "اختصارا" (سانجتان
 Jenkins and Goetz) المهمشة المجموعات بين تعمل التي المدني

1999;  Jenkins   في أيضا حاسمة" مازدور حركة "وكانت .(2006
 صدورة، وكفالة ،٢٠٠٥ لعام المعلومات في الهنود حق بقانون المطالبة
 حالة كل توضح ix.العالم في القوانين تلك أقوى، أحد بأنه المعروف ومن
 على االنفتاح نحو الحاسمة الخطوات أعاله نوقشت التي الحاالت من

  .الرصد استمرار إلى يؤدي بما المواطنين، إشراك لزيادة العام المجال
 أعاله، المذكورة األخرى واألمثلة المقارنة، اساتالدر هذه تضم

 وتحليل، عن، بالتحري المعنيين السياسة وصناع للباحثين مهمة دروسا
 كانت إذا ما أما. والمساءلة الديمقراطي التمثيل في تسهم التي العوامل
 المطاف نهاية في تؤدي المحلية الحكومة وموارد صالحيات المركزية
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 تعزيز "إلى تؤدي أو ،"المحلي واالنتماء السلطة جزأةم أشكال خلق "إلى
 على سيتوقف ذلك فإن ،(Ribot 2011) للمواطنة واإلنتاج الديمقراطية

 الجماعات بين القوى توازن على بعينها سياسية تكوينات تأثير كيفية
 للحوافز المؤسسي التكوين تشكيل مع وحتى. المجتمع داخل المختلفة
 أو دمج فإن المواطنين، بين بعينها سلطات ةشرعي على تأثيره ومع

’ والسلطة الصوت ‘توزيع على يعتمد مجتمع أي في الديمقراطية تجزئة
  . (Fox 2007:10) العامة والسلطات المواطنين بين
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2  
  

 التمثيل قياس مجال في اإلمبيريقية األدبيات استعراض

  

 والتمثيل ةالمساءل تخص نطاقًا أوسع مسائل على بحث ركز
 األدبيات في نوقشت التي المعقدة الجوانب من أي في تتسبب أن ويمكن
 أن يمكنها أخرى دراسة أي توجد ال أنه الواضح ومن. أعاله النظرية
 يمكن ذلك، مع وحتى. القدر هذا بمثل ومعقدا واسعا موضوعا تنصف
 سيمهابتق أعاله ٢ الشكل يرضحها التي الموسعة المساءلة سلسلة تناول
 المؤسسية باالختيارات المتصل السلسلة جزء أن المتوقع من. جزئين إلى
 بالمقطع مشمولة يغطيه سوف القوية الفاعلة األطراف بها قامت التي
 لقد". الغابات مبادرة "لـ البحثي الكتيب في" ألعلى البحث "المعنون القسم
 لبعض إلى اإلشارة طريق عن فقط، بإيجاز البحث من الجزء هذا تناولت
 سلسلة من الثاني للجزء بالنسبة أما. الموضوع حول البحثية األوراق
 سوى يوجد ال ،")ألسفل البحث "اسميته الذي) (٢ (الشكل في المساءلة
 درسها التي الحاالت بخالف المحددة اإلمبيريقية البحوث من جدا القليل
 Ribot 2004; Ribot and Larson 2005; Faye) والزمالء ريبوت

2006; Kante 2006; Bandiaky 2007; Ribot, Chhatre and 
Lankina 2008) .األدبيات من الكثير أعاله األول الجزء لخص وقد 
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 األدبيات إن. المساءلة سلسلة في الروابط من أكثر أو واحد تتناول التي
 على - والتمثيل المساءلة حول السياسية العلوم في القطاعية عبر/الكمية
 ١,١ القسم في نوقشت التي - Przeworski et al. (1999) شاكلة
 حوكمة في واالستجابة المساءلة بقضايا محدودة صلة ذات تُعد أعاله،
 تركز التي البحوث من كبيرة مجموعة توجد أخرى، ناحية ومن. الغابات
 مبادرة "وأهداف بنطاق مباشرة صلة ذات الالمركزية تحقيق على

 الصلة ذات األدبيات أمثلة من عددا أدناه التالي القسم ويعرض". الغابات
 .الالمركزية بقضية

 
 فهم وشرح االختيار المؤسسي

  
 السياسية النخب تقوم لماذا شرح إلى" الغابات مبادرة "تسعى

 في تبحث التي لألدبيات التفصيلي االستعراض إن. االختيارات بهذه
 يقع القرار صنع في السياسية النخب سياسة على تؤثر التي العوامل
 ;Grindle and Thomas 1989: انظر (الورقة هذه نطاق خارج

Scharpf 1989 .(ا أدناه نناقش ذلك، ومعالدراسات من قليالً عدد 
  . النموذجية

 مناطق ست المثال، سبيل على ،Boone (2003) بوون يدرس
 وغانا ديفوار، وكوت السنغال، - أفريقيا غرب في بلدان ثالثة في فرعية
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 اهتمام حيث من الالمركزية لسياسات األفريقية النخب اختيار مفسرا -
 الالمركزية بأن بوون ويجادل. اإلقليمي التكامل على الحفاظ في النخب
 واإلقليمية المحلية النخب مع سياسية صفقات لتنفيذ وسطًا للنخب توفر
. قليمياإل الوطني التكامل أهداف لتحقيق المحلية النخب تعاون مقابل في

 االنتخابية النُظم أن إلى Brady and Mo (1992) ومو برادي ويخلُص
 وقوة الصواته، المكاني بالتوزيع تفسيرها يمكن األحزاب ألحد المفضلة
 يكمن. األخرى السياسية األحزاب مواجة في معين حزب لدى المساومة
 نهاأ في) Frye 1997 أيضا انظر (الدراسات هذه بين المشترك القاسم
 جذور أن بيد. للنخب السياسة لالختيارات نظريا مستساغًا تفسيرا تحدد
 القياسية الرسمية المؤسسية الرؤية إلى أيضا تمتد البحوث هذه من الكثير

  .للديمقراطية الليبرالية
 

  المؤسسية خيار شرح ):أ-٣ (الشكل
  

 السياسة أولويات/السياسية األهداف

 االقتصاد/سوسيولوجياال عوامل
 السياسي

 المهنية الخلفية

  
 المؤسسي الخيار
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 باحثو يستفيد أن يمكن أعاله، النظرية المناقشات ضوء وفي
 النظرية السببية التفسيرات من أوسع نطاق معرفة من" الغابات مبادرة"

 حوكمة مواجهة في أفريقيا في النخب بها تقوم التي السياسة لخيارات
 تُفسر أن يحتمل التي األسباب بعض) أ-٣ (الشكل يضم. الغابات

. الغابات حوكمة مجال في السياسية النخب بها تقوم التي االختيارات
 يمكن الذي الدولي واإلقرار االختيار آثار على) ب-٣ (الشكل ويركز

 والشراكات، الموارد، على المترتبة الملحوظة النتائج حيث من مالحظته
  .المؤسسي والدعم

 

   االختيار واإلقرار المؤسسي آثار):ب-٣(الشكل 
 المؤسسي االختيار  اإلقرار  الصالحيات •

 الموارد •

 الشراكات •
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  التمثيل على اإلمبيريقية األدلة

  المحلية الحكومة في

  
 التي والمساءلة، المحلي بالتمثيل المتعلقة النظرية المناقشات إن
 من كبير قدر تأسس لقد. البداية مرحلة في تزال ال أعاله، استعرضناها

 سياق في مؤخرا توسعات مع الليبرالية، الديمقراطية تقاليد على األدبيات
 إمبيريقية أدبيات هناك أن يبدو األخرى، الناحية ومن. المحلي التمثيل
 نتائج حيث من الديمقراطية الالمركزية نجاح قياس إلى تهدف ثرية

 أهداف أجل من تُتبع الالمركزية برامج من العديد ألن ونظرا. السياسات
 تأثير لدراسة كبيرة جهود بذلت فقد واإلنصاف، االجتماعية العدالة
 أهداف إلى باإلضافة (التقدمية المثُل هذه تحقيق في الالمركزية سياسات
 األدلة طبيعة القسم هذا يستعرض). كفء عامة خدمة أداء تقديم

  .السياسات بنتائج التمثيل تربط التي اإلمبيريقية
 هي الالمركزية برامج آثار حول منفردة دراسة أكبر تكون مارب

 حيث ،Manor and Crook (1998) وكوك مانور عنها أفاد التي تلك

 أربعة في) والنخبة للجمهور مسوح ذلك في بما (مبحوثًا ٢،٠٣٠ تغطي
 الدراسات هذه أن على). وغانا ديفوار، وكوت وبنجالديش، الهند، (بلدان

 عمد، عن ربما آخر، أو بشكل نتائجها تقدم المركزيةال حول المحنكة
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 برامج من سياق عبر التعميم تحديات يطرح مما حالة؛ دراسة شكل على
 ،’القوي العمدة ‘نظام أن المؤلفون يطرح. المختلفة وأنواعها الالمركزية

 في ناجحا يكن لم المنتخَبين، للممثلين جوهرية صالحيات أعطى الذي
 المؤلفون وجد بينما وبالمثل،. مواِزن قوي روقراطيبي جهاز غياب ظل
 فهم نسبيا، ناجحة غانا في الحزبية غير المحلية االنتخابات نُظم أن

 الحزبية المنافسة انعدام يضر حيث عام؛ بوجه النهج هذا من يحذرون
 مانور أيضا يطرح. البيروقراطيين رصد في المحلية المجالس بمصالح
 الحكومات أكثر رصد يمكن أنه  Manor and Crook (1998)وكروك
 إلى ضافةإلوبا. اللجان من للعديد اللجان نظام خالل من فعالية المحلية
 البنغال وغرب شيلي من بحاالت االستشهاد مع - المؤلفون يجادل ذلك،
 الفقر حدة وتخفيف التوزيع إعادة في تنجح ال الالمركزية أن - الهند في
 مباشر بشكل تدفع المقاطعة، في قوية مركزية حكومة شرافإ تحت إال
  .اإلصالحات هذه أجل من

 حول تقريرا Bardhan et al. (2008) وآخرون باردان يقدم
 تقديم فاعلية مدى لتأكيد المعيشية األسر على ُأجريت التي المسوح نتائج

 فعالمنا توزيع في اإلجحاف أوجه أن إلى خلُصا وقد. المحلية الخدمات
 مقارنة القرى عبر وضوحا أكثر كانت المحلية الخدمات تقديم خالل من

 المعيشية األسر من األعلى النسب ذات القرى كانت فقد. القرى بداخل
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جر

 من منخفضة مستويات على باستمرار تحصل أرضا تملك ال التي
 من الفرعية المقاطعات مستوى من تقل العامة، الموارد تخصيص
 Bardhanوآخرين لباردان وفقًا النتائج، هذه وتُعزى. المحلية الحكومة

et al. ، الديمقراطية من مباشرة لضغوط يخضع القرية مجلس أن إلى 
 على هي الهند في قرية لحكومة مستوى أدنى فإن ذلك، ومع. المحلية
 في ذلك أخذ ومع. متعددة قرى تضم التي ،"بانشايات ام" مستوى
 توزيع يحللون وآخرون باردان كان إذا ام على الحكم يصعب الحسبان،
 ومن. المتعددة القرى ذات" بانشايات جرام" عبر أو القرى، عبر المنافع
 Bardhan وآخرون باردان يوضح أخرى، ناحية et al.   أن (2008)

 بالمفاوضات مرهون للحكومة التالي األعلى المستوى من المخصصات
 يؤدي مما متعددة، مستويات رعب المنتخبين والقادة البيروقراطيين بين
 بحثية ورقة وفي. الجمهور ومشاركة الشفافية من مستويات انخفاض إلى
 Bardhanand Mookherjee موكيرجي بارداناند يحلل صلة، ذات

 الخاص القطاع وفي المحلية العامة السلع استهداف‘ تأثير (2008)
 اإلجراءات على’ نساء تعولها التي المعيشية واألسر الدنيا للطوائف
 التمثيل ‘أو معينة، اجتماعية لمجموعات التمثيل تضمن التي اإليجابية
 على المشترك التمثيل أن حين في. الغربية البنغال والية في’ بالوجود
 زيادة إلى أدى قد االجتماعي النوع إلى المستند العرقي االنتماء أساس
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 هذه من ألي الفوائد استهداف يحسن لم فهو للفرد، الموارد تخصيص
 Bardhan وموكيرجي باردان وجد األمر، واقع وفي. الضعيفة الفئات

and Mookherjee   في المرأة تمثيل أن على األدلة بعض (2008)
 األديفازي المعيشية األسر نصيب خفض إلى أدى قد القروية المجالس

 طائفة تمثيل أدى كما الفوائد، من) الهنود األصليين السكان جماعات(
  . نساء تعولها التي المعيشية األسر نصيب خفض إلى ديفاسياأل

 Besley وجاتاك بيسلي خلُص and  Ghatak   في ،(2007)
 المساءلة أن إلى العامة، الخدمات بتقديم المتعلقة للدراسات شارح تحليل
 المعلومات، تدفق على تعتمد الخدمات تقديم المركزية مجال في

 أيضا أنها بيد. والمنفذ المشرع سلطات بين والفصل السياسية، والمنافسة
 يتمتع أن يمكن حيث المحلي، اإلثني التجانس حاالت من القراء تُحذر
 تحالف إلى ينتمي أو كبير شخصي تصويت ‘بـ المحليين الساسة أحد

 في شائع غير ليس وضع وهذا). ١٤٧ نفسه، المرجع(’ منيع سياسي
 وانخفاض التماثل بعدم تسمت ما غالبا التي المحلية الحوكمة سياق

 نظرية مسألة الدراسات هذه تثير أخرى، ناحية ومن. السياسية المنافسة
 الخدمات تقديم بنتائج المحلي التمثيل نجاح قياس يمكن هل - مهمة

 اقترنت التي ،’الكفاءة عدم ‘أن افتراض المعقول من هل أو، المحلية؟
 نتائج عن تسفر أن المرجح من طويالً، الممتدة الديمقراطية بالمداوالت
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 يأتي األفضل التمثيل هل أخرى، وبعبارة. للخدمة مثالي تقديم من أقل
 اآلثار تعوض أن يمكن هل أو، ؟’كفء ‘خدمات تقديم حساب على

  الخدمات؟ تقديم في الكفاءة خسائر عن للتمثيل األجل طويلة السياسية
 تعلقةالم المسائل لحل البحوث من مزيد إجراء يلزم حين في
 أن تفترض أعاله المطروحة األسئلة فإن الديمقراطية،-االكفاءة بمقايضة
 المتلقين من خاصة مشاركة دون تتحقق أن يمكن الخدمات تقديم كفاءة

 اإلمبيريقية األدبيات أن ويبدو. العامة الخدمات على حصولهم المستهدف
 للحصول. فينالمستهد المتلقين إلى الخدمات تقديم ندرة إلى تشير المتاحة
 التمثيل أدبيات تستفيد أن يجب التحديات، لهذه أفضل تقدير على

 األفراد يوظفها التي باالستراتيجيات المتعلقة البحوث من والالمركزية
 Chatterjee) الديمقراطية المؤسسات إلى الوصول بشأن للتفاوض

2004;  Krishna  2006,   من أهمية أكثر حتى يعد ما وهو .(2010
 إلى تشير التي ،’التمثيل أطروحة أزمة ‘على المترتبة اآلثار في النظر
 االنتخابية والسياسات المنتخبين القادة في الثقة المواطنين فقدان

(Mainwaring 2006) .الممثلين إلى الوصول من بدالً أخرى، وبعبارة 
 المجتمع منظمات إلى األفراد المواطنون يتحول والسلطات، المنتخبين
  .أصواتهم تمثيل أجل من المدني
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 Chandhoke والزمالء شاندهوك بحث  هذه (2009 ,2005)
 فقط، دلهي في فردا ١،٤٠٠ من أكثر يغطي مسح  عبر األطروحة
 في الثقة محله تحل لم السياسية األحزاب في الثقة فقدان أن ووجدوا

 الشخصية روابطهم على المواطنون اعتمد بل. الحكومية غير المنظمات
 حسب تدعمه الدليل وهذا. يرغبون ما لتحقيق النفوذ ذوي فراداأل مع

 الريفية المجتمعات في كريشنا أنيرود أجرأها األجل طويلة أخرى دراسة
 Krishna كريشنا خلُص وقد. الهند بشمال  المواطنين أن إلى (2011)
) بمصطلحاته ،’الجدد القادة‘ (والمتعلمين الشباب القادة يفضلون األفراد
 التي والخدمات الدولة، إلى الوصول من للتمكن المنتخبين مثليهمم على
  .هيئاتها تقدمها

 التي التمثيلية االستراتيجيات على الضوء تسليط خالف وعلى
 يبعث عامالً إلى أيضا الدراسات هذه تشير الهند، في المواطنون يوظفها
 من كبير لعدد بالنسبة العام، المجال إلى الوصول يتيسر ال - القلق على

 ديمقراطية، وغير رسمية، غير قنوات خالل من إال المواطنين،
 صوت شكل على السياسة في التأثير على القدرة أن بمعنى أي. وزبائنية

 وفاعلون مختارون مواطنون يتمتع - الطبقية شديدة تُعد عقوبة أو
 وقنوات والمعرفة، المادية، الموارد مع (مناسبة بموهبة المدني بالمجتمع
 الهيمنة مع حدسيا النتائج هذه تتفق بينما. بفعالية لالنخراط) الوصول
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 سياقات في منها التحقق إلى تحتاج فهي الزبائنية، للسياسيا المفترضة
 أفريقيا في بلدان عبر صحيحة النتائج هذه كانت إذا ذلك، ومع. مختلفة
 تتطلب العام المجال في للثقة المواطنين استعادة فإن الالتينية، وأمريكا

 كما بالمشاركة، جدير العام المجال جعل األول،: شقين من استراتيجية
 Ribot) واإلقرار المؤسسي االختيار إطار في طُرح et  al.   ؛(2008
 يمكن العام المجال أن نفسه الوقت في التوضيح هو أهمية األكثر وربما
 األدبيات أن لالهتمام، المثير ومن. الزبائنية شبكات أغالل من تحريره
 االستراتيجية هذه لفائدة دعما توفر أدناه، بعضها نناقش التي القائمة،

  .العام المجال في المواطنين مشاركة تيسير في المزدوجة
 Fox فوكس قام  اإلقليمية المجالس من ستة تحليلب (2007)

 التقديرية السلطة كفاية عدم أن إلى وخلُص المكسيك، في الريفية للتنمية
 فضالً الوالية، لحكومة الممنوحة الفيتو وسلطة المجلس، ممثل يديأ في
 فاعلية دون حال قد االتحادية، الحكومة برنامج تمويل على االعتماد عن
 Ribot) واإلقرار االختيار أطروحة النتائج هذه وتدعم. المجالس هذه

 اإلمبيريقي) نفسه المرجع (فوكس تحليل طرح الحق، وقت وفي .(2011
 يسمى ما" (األوبورتونيداديس"و المحلي بالمجتمع الغذاء لمجالس رنالمقا
 مستويات عبر الفعال التمثيل أن) المشروطة النقدية التحويالت برامج
 المساءلة على القدرة لتحسين أهمية يمثل كان الحكومات، من متعددة
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 Deininger وآخرون دينينجر دعم. بفعالية الخدمات وتقديم et  al. 

 على امتدت بيانات لمجوعة تحليلهم طرح حيث النتائج، هذه (2011)
 في محليا المنتخبة المحلية الحكومات في اإلناث حصة أن سنة ١٥ مدار
 أدى نحو على االجتماعي، النوع مجال في تمييزية آثار إلى أدت الهند
 في والمشاركة العام، الصالح في للمساهمة األفراد ‘استعداد تحسين إلى

 ومعالجتها المعلومات إلى الوصول على والقدرة السياسية، تالعمليا
 Pande باندي وجد المنوال، نفس وعلى. ’القادة لمحاسبة واستخدامها

 لهذه أكبر نفوذًا أتاحت المهمشة المجموعات حصة أن (2003)
 وحسنت المقاطعة، مستوى على العامة السياسة نتائج على المجموعات

 من أكثر مدى على المجموعات هذه صالحل المستهدفة توزيع إعادة
  .قرن نصف

 اتخاذ أهمية أعاله المذكورة الدراسات من دراسة كل تؤكد
 المجال إلى المهمشة المجموعات وصول تسهيل إلى تهدف محددة تدابير
 لجعله العام، المجال توسيع محاوالت على يجب أخرى، وبعبارة. العام
 التي التدابير مع جنب إلى جنبا تسير أن المواطنين، بمشاركة جديرا
 وأعاقت الماضي في الناس واجهها التي الحواجز كسر على تساعد

 المتبصرة، الرؤى تطرح ذلك، على عالوة. العام المجال إلى وصولهم
 المواطنين جعل أن للمؤسسات، السياسي االقتصاد بحوث من المستقاة
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 أهمية يماثل أكثر، يكن لم إن أيديهم، متناول في العام المجال بأن يثقون
 االستحقاقات إلى الوصول في بالمساواة تسمح التي الظروف خلق

(Wilshusen 2003, 2009; Kashwan 2011a).  
  

  : المحلي التمثيل

  الغابات بحوكمة المتعلقة المسائل على تطبيق

  
 البحثية المشاريع من عددا األخيرة السنوات شهدت
 حوكمة سياق في والمساءلة لتمثيلا بموضوعة المتعلقة والمطبوعات

 Agrawal and Ribot 1999; Larson 2004; Xu and) الغابات

Ribot 2004; Chhatre and Saberwal 2005; Wollenberg et 
al. 2006; Ribot et al. 2008; Chhatre 2007a) .هذه خلقت وقد 

 لين،الفاع على تركز إمبيريقية قطاعية ألبحاث قويا أساسا الدراسات
 ال حين وفي. إليها انتقلت التي والصالحيات والسلطات، والمؤسسات،

 بتفوق يتعلق ما في البحث لهذا المعيارية المزاعم اختبار يمكن
 الصعب من تجعل التي السياقية للبيئة نظرا سيما ال (المنتخبة المؤسسات

 يةالتوزيع اآلثار دراسة يجب ،)الممارسة في المعيارية المثُل تحقيق
  .الغابات بحوكمة الخاصة المحددة للسياسات
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 طريق عن الخدمات تقديم المركزية بنتائج المتعلقة البحوث إن
 السؤال، يكمن. الغابات حوكمة بسياق صلة ذات تُعد المحلية الحكومات

 دائما تقترن قد التي العوامل ما في القطاعية، البحثوث منظور من
 منهجي إنجاز تحقيق دون تحول قد التي لالعوام وما والتمثيل؟ بالمساءلة
  والمساءلة؟ للتمثيل

 أسر خاللها المحليون السكان يدرك ال قد أخرى حاالت هناك
 سياسات تأثير في تبحث التي الدراسات تفتقر. النحو هذا على النخبة
 تحليل إلى وتنفيذها، إدخالها على سنوات عدة مرور بعد النقل، عمليات
 خالل من بالحقوق المطالبة عملية تشكُل وكيفية حقوق،ال فهم لكيفية نقدي

 يحلل. أنفسهم الناس يفهمها التي السياسية لالقتصادات الطارئة الحاالت
 عملية الثغرة، هذه سد إلى محاولة في ، Kashwan (2011a)كاشوان
 عبر الهند، في محليا المنتخبة اللجان جانب من المطالب صنع ونتائج
 أن اإلمبيريقي التحليل يطرح. ٢٠٠٦ لعام غاباتال حقوق قانون

 تأثير لكن المطالبات، تيسير في حاسما دورا لعبت االجتماعية الحركات
 أن لالهتمام إثارة واألكثر. وضعيف يقيني غير االنتخابية المنافسة
 القرية مستوى على الغابات لصيانة مسبقًا موجودة كانت التي الترتيبات

 كاشوان ويعزو. العملية هذه في اإلعاشة قوقح مدى من خففت قد
Kashwan (2011a) لتفاعل ما، حد إلى البديهية غير النتائج، هذه 
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 والمسؤول المواطنين بين االعتماد لتبادل السياسية واالقتصادات الذوات
 من طويل تاريخ عبر المؤسسي الراهن الوضع شرعية وتستمر. المحلي
 مرارا فشلت التي لإلصالحات ابقةالس اإلصالح ومحاوالت التهميش
 في الغابات لحوكمة الصغرى السياسية األسس أهمية وتتأكد. وتكرارا

 قدمه للغابات، حوكمة شرعية على تؤثر التي للعوامل شامل استعراض
  :أن إلى خلُص حيث ،Pierce-Colfer (2011:2160) كولفر-بيير

 تغابا في يتحقق أن يمكن ال’ القانون سيادة ‘معنى
 والحقوق، بالعدالة، االهتمام زيادة دون المدارية العالم
 على والمدركَة (األصيلة الشرعية و المحلية، والنظم
 يمكن. والقانونية العرفية العالم نظم في) أوسع نطاق
 العالمية، السياسة ساحات في العمل هذا ببعض القيام

 ؛القومية للدولة القانونية المجتمعات في اآلخر والبعض
 ومع في، به القيام يجب سوف منه كبيرا قدرا لكن
 هؤالء فيها يعيش التي المحلية المجتمعات طريق، وعن
  .الناس

 

 عبر الغابات حوكمة على تؤثر التي العوامل أحد يتعلق
 تبرز. الجنسين بين والمنتشرة الراسخة المساواة بعدم مختلفة مستويات
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 اشتهر فقد. الغابات لحوكمة يداتالمؤ النسويات من كبيرة مجموعة أيضا
 أهمية يطرح الذي Bina Agarwal (1994, 2001) أجاروال بينا كتاب
 إمبيريقيا دعما في مؤخرا قدمت كما. والموارد األرض في المرأة حقوق
 الرئيسية، القرار صنع هيئات في النساء تمثيل زيادة إن القائل للزعم
 تحسن في كبيرا إسهاما تسهم ية،المحل الغابات إدارة مجموعات داخل
 أجراوال قدمت كما. Agarwal (2010) ونيبال الهند في الصيانة نتائج

(Agarwal 2009) صنع هيئات في النساء تمثيل زيادة أن توضح أدلة 
 الهيئة مداوالت في األعضاء النساء مشاركة زيادة إلى يؤدي القرار
 في أرضا يملكن ال الالتي النساء تمثيل زيادة أن أوضحت كما. العامة
 المحرومات النساء مشاركة زيادة إلى بالمثل أدى قد القرار صنع هيئات
 تجادل ذلك، من العكس وعلى). نفسه المرجع (العامة العضوية داخل

 Bandiaky‐Badji بادجي-باندياكي  سياسة نتائج سوء أن (2011)
 التمثيل إلى ارباالفتق يرتبط االجتماعي النوع على القائمة الغابات
 في بما المستويات، جميع على السياسية المؤسسات في للنساء السياسي

. المحلية الحكومات وفي التشريعية، والسلطة السياسية، األحزاب ذلك
 كجزيرة الغابات، حوكمة إصالحات تنجح أن المرجح غير من وبالتابي،
  .راسخ يسياس نظام داخل مطمورة ذلك خالف على استمرت إذا تقدمية،
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 يتبعه الذي والنهج الغابات مستخدمي مصالح بين التناظر يتسم
 االنتقال جعل في كبيرة بأهمية السياسات لوضع المنتخبون الممثلون
 اختالفات Wellstead et al. (2003) وآخرون ويلستد وجد فقد. ممكنًا
 نللناخبي الغابات إدارة تجاه’ والمواقف والقيم، المعتقدات، ‘بين كبيرة

’ الوصفي التمثيل ‘حد إلى ذلك ويصل. الغابات لجنة في وممثليهم
 يطرح ذلك، ومع). Pitkin 1967: انظر (بالوجود التمثيل ‘أو الضعيف
 الممثلين قدرة بالضرورة تعوق ال الوصفية االختالفات هذه أن المؤلفون

 إلى تصل بطريقة الغابات إدارة وبرامج سياسات في التأثير على
 Parkins باركينس ويخلُص. الناخبين مصالح أجل نم’ العمل‘

 السلوكيات إلى التمثيل نجاح يعزو لكنه مماثلة، نتيجة إلى (2002:177)
  .  الممثلين لدى’ األخرى المراعية‘

 حول النوعية والبيانات المسوح من مزيج على واعتمادا
 Parkins باركينس يجادل للغابات، العامة االستشارية ألبرتا مجموعات

 تأثير أعاقها قد عام مجال إلنشاء الهيئات هذه إمكانات أن (2002)
 McFarlane وبوكسل ماكفارلين وخلُص. الخاصة الشركات and 

Boxall  (2001,  cited  in  Parkins   أعضاء آراء أن إلى (2002
 الذين المهنيين الغابات مسؤولي مع تتسق كانت االستشارية المجموعة
 النتائج هذه وتثير. بالغابات المعنية والشركات الحكومية الهيئاتت توظفهم
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 أن من محليا المنتخبة الهيئات يمنع قد الذي ما - أخرى مهمة مسألة
 ومتعلمين دقيقة، لسيطرة الخاضعين المواطنين من مجموعات ‘تصبح
 خاص بوجه المخاوف هذه مثل تتعلق. (Parkins 2002:178)’ انتقائيا

 الحكومة مسؤولي ورؤى مواقف محاكاة فيها تؤدي قد التي بالحاالت
 لالستفادة أفضل موقع في المنتخبين الممثلين وضع إلى المانحة والجهات

 مشاريع خالل من المثال، سبيل على (الخارج من والتأثير التمويل من
 لضمان تحديدها يمكن التي واآلليات العمليات أنواع ما). للغابات" ريد"

  االنتخابات؟ بين الفاصلة الفترات في ناخبيهم أمام القادة مساءلة
 Kashwan and Holahan (2011) وهوالهان كاشوان يقترح

 بين تجمع ،+"ريد "لـ دائمة متشابكة حوكمة باعتباره إليه يشيران ما
 الغابات على المعتمدة للجماعات السياسية والتعبئة المؤسسية الحوافز
 إلى المتشابكة للحوكمة المؤسسية الجوانب تشير. الدولة بمساءلة للمطالبة
 حماية في للمشاركة الغابات لمستخدمي والمضمونة اإللزامية الحقوق
 اإلقليمية والروابط االتحادات بدور المناسب اإلقرار عن فضالً الغابات،
 النهج هذا مثل أن ظهر وقد. اإلقليمي القرار صنع المجال في للغابات
 الغابات مستخدمي مطالبة حيث من سياسية، فوائد إلى يؤدي المتشابك
. القوية الفاعلة الجهات من وغيرها الدولة بمساءلة والمستنيرين المعبئين
 ال قد القطاعية، والسياسية المؤسسية الترتيبات من األنواع هذه مع وحتى
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 أمام تظل العموم الموظفين مساءلة دامت ما األفق؛ في المساءلة تلوح
  .فقط بالمقاطعة أو الوطنية الغابات لهيئة قياديال للهيكل خاضعة

 مع الديمقراطية السياسة تقاطع القليلة الدراسات بعض تناولت
 Chhatre شاتر بحث االستثناءات إحدى تتضمن. الموارد حوكمة نتائج

(2007b) أن شاتر يطرح. الشمالية الهندية براديش هيماشال بوالية 
 الموارد سياسات نقلت قد الحزبية فسةوالمنا الشاملة السياسية التعبئة

 هذا أدى وقد الديمقراطية، السياسة في الصدارة موقع إلى الطبيعية
 األفضل التمثيل إن. الموارد نتائج على إيجابية آثار إلى المتزايد االهتمام
 والروابط المحلي، المجتمع شؤون مجال في الفرعية المجموعة لمصالح
 أدت قد المتعددة، السياسية األحزاب مع المحلي المجتمع قادة أقامها التي
 النبضات ‘يسميه مما شاتر يحذر نفسه، الوقت وفي. التعاون تحسين إلى

 زيادة أن تشير بحثه ويطرح. الديمقراطية السياسة تطلقها التي’ المتعددة
 السياسية، األحزاب من المتزايد التدخل تجذب التي االنتخابية، المنافسة
 تتسم. الحوكمة في تتعاون أن المحلية المجتمعات على عبالص من يجعل
 على المنقسمة المحلية المجتمعات في خاصة بصفة بالخطورة اآلثار هذه

  . (Chhatre 2007b) بارزة سياسية هويات أساس
 تحليالت الدراسات من قليل عدد منهجي بشكل قدم حين في

 التي الدراسات نفإ والتمثيل، الديمقراطية السياسة أثر حول قطاعية
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 من النوع هذا من مستقاة مستفادة بدروس تمد أعاله استعراضناها
 وحتى. الغابات حوكمة مجال في بها االضطالع يمكن التي التحليالت

 ونوعية تاريخية بدراسات القطاعية البحوث استكمال يجب ذلك، مع
 تُشكل التي والسياسية االجتماعية القوى بين المعقد التفاعل حول واقعية
 داخل القوة عالقات في االجتماعية والمجموعات األفراد تضمين طريقة
 الرئيسية العناصر لتحديد محاولة بأول التالي القسم يقوم. الحكم نظام

 مقتضيات فهم تحسين إلى الرامية والكمية النوعية البحوث لبروتوكوالت
 .  للغابات المحلية الحوكمة داخل والمساءلة التمثيل
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٣  

  

 "الغابات مبادرة "بحوث لهيكلة توضيحية مقترحات

  
 المنهجية التعددية أن افتراض إلى االستعراض هذا يستند
 ذات سياقات في المعقدة والنتائج العمليات لفهم مثمرة تُعد استراتيجية

 يتعلق ما في استكمالية مزايا والكمي النوعي البحث أساليب وتوفر. صلة
 Brady: انظر (البحث محل للمسائل فةالمختل الجوانب بفهم and 

Collier 2004 .(بين الجمع أن إلى اإلشارة تجدر نفسه، الوقت وفي 
 فضالً كبيرة، استثمارات يستلزم المنهجية األساليب من النوعين هذين
 Mahoney: انظر (بها وعي على الباحثون يكون أن يجب صفقات عن

and Goetz 2006 .(توضيحية، وأسئلة عملية تأدوا القسم هذا يقدم 
 دراسات وتنظيم تصور في" الغابات مبادرة "باحثي تساعد أن يمكن التي
 التتي العينة أسئلة بسرد التالي القسم يبدأ. الكمية البيانات وجمع الحالة
 النوعي البحث من كجزء" الغابات مبادرة "باحثو يوجهها أن يمكن

 مفيدة تكون قد التي المتغيرات ديسر الذي ٢,٣ القسم يليه الحالة، لدراسة
  . والمساءلة التمثيل مسائل على تركز التي البيانات جمع تنظيم في
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  نوعيا الحالة تحليل أجل من االستفسارات تنظيم

  
 يصبح أن إمكانية في حالة لتوثيق الكبيرة المخاطر إحدى تكمن

 انبالجو من يحصى ال عدد إلى يتطرق بحرية، متدفقًا سردا التوثيق
 وهناك. األساسي التحليلي بالشاغل المناقشة ربط دون بالحالة المتصلة
 والسرد، البحث تنظيم في الباحثين تساعد أن المرجح من بسيطة حيلة
 من ما نوع خالل من النظرية المفاهيم تربط عقلية خارطة وهي

 البساطة شديد خطيا نموذجا أطرح فإنني للبساطة، وتوخيا. العالقات
 في التمثيل حول النتائج تشكيل في تسهم التي والقوى والعمليات واملللع

 خارطة استخالص يمكن الواقع، وفي. للغابات المحلية الحوكمة
 تحديد في هنا الرئيسي الهدف يكمن. تعميم عملية عن فضالً مفاهيمية،
 .الحقيقي العالم في الباحث عنها يبحث التي والعالقات الصالت

  
  بالتمثيل المتعلقة للبحوث عام نهج: ٤ الشكل

 

 التاريخ .١

 السياسي االقتصاد .٢

 النظام/السياسة .٣

  
 سببية آليات

 في التمثيل
 المحلية الحوكمة

 للغابات
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 األساسي

 السلطة طبيعة .٤

 الموارد/الصالحيات .٥

 االجتماعية الحركات .٦

 المواطنة .٧

 المحلية الحالة طبيعة .٨

 

 سيصبح النطاق، واسع النظري موذجالن هذا مثل إعداد وبمجرد
 أعاله إليها أشرت لما معينة، نظرية عناصر على التركيز األسهل من

 األسئلة أدناه وترد). ٢ (الشكل يمثلها التي’ المساءلة سلسلة ‘بوصفه
  .العناصر من عنصر كل على حول طرحها يمكن التي التوضيحية

 

   يحكمون من في التأثير على القدرة - المواطنة

 لإلقامة (األساسية واالجتماعية االقتصادية الحقوق تأمين يتم هل •
 االجتماعية؟ الفئات لجميع) كريمة حياة ظل في والعيش

 األفراد يتخذها التي الخطوات ما كذلك، األمر يكن لم إذا •
 يمكن وكيف الحقوق، من الحرمان على للتغلب المعيشية واألسر

 بالمساءلة؟ لبةالمطا على بقدرتهم ذلك يرتبط أن



84 
 

 إقليميا، أو محليا للسكان، المتاحة المحتملة المساءلة وسائل ما •
 ؟الراهن الوضع من المستفيدين توازن بحيث

 من جماعية بصورة للتعبئة المهمشة للفئات المتوفرة الفرص ما •
 األساسية؟ بحقوقهم المطالبة أجل

 

 قراطيةالديم لالستجابة المادي األساس - العام المجال

 المنتخبة العامة للسلطات المخولة والموارد الصالحيات ما •
 المحلي؟ العام المجال قوة مدى ما أي محليا،

 بصالحيات المكلفة للقيادة والجنساني االجتماعي التكوين ما •
 المحلي؟ العام المجال في القرار صنع

 في الشمول زيادة نحو واضح تقدم وجود على أدلة هناك هل •
 السنين؟ عبر العموم القادة ائردو

 حول للمعلومات العام الوصول خاللها من يمكن التي القنوات ما •
 العام؟ المجال

 

   المساءلة وسائل خالل من االستجابة ضمان - التمثيل

 من أمواالً تتلقى محلية وسلطات جماعات هناك هل •
 الحكومات أمام للمساءلة تخضع ال لكنها الحكومة،/المانحين
 محليا؟ المنتخبة
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 إدارة كيفية حول صوتهم لممارسة للناخبين المتاحة القنوات ما •
 المحلي؟ العام المجال

 المواطنين ومجموعات االجتماعية الحركات تضطلع هل •
 المنافع؟ وتوزيع المحلية القواعد وضع في بدور المنظمة

 على المواطنين مجموعات ترتكز فهل نعم، اإلجابة كانت إذا •
 واسع؟ نطاق على شاملة هي أم المشروع

 وجود ظل في (المتاحة الرسمية الرقابة آليات نوع ما •
 الحكومات لمحاسبة) القانون يدعمها وإجراءات صالحيات
 محليا؟ المنتخبة

 من أكثر تستفيد التي الخاصة االجتماعية/العرقية المجموعات ما •
 الدعم؟ هذا من غيرها
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  "الغابات مبادرة "بموجب الكمي التحليل تنظيم

  
 الرئيسية المتغيرات وضع يجب الكمي، للتحليل بيانات لجمع

 حيث من تمثيلها أي التنفيذ؛ موضع) التفسيرية والمتغيرات النتائج أي(
 ألن ونظرا. كميا تسجيلها يمكن التي الواقعية الحياة حقائق/حاالت/أحداث
 بالدراسة" الغابات مبادرة "باحثو يتناول التمثيل، على يركز البحث هذا

 داخل واالستجابة المساءلة من تتكون التي - للتمثيل السياسية النتائج
 بمثابة واالستجابة المساءلة تُعتبر وبالتالي،. الغابات حوكمة عالم

 وستتمثل). التابعة المتغيرات أيضا وتسمى (للنتائج الرئيسية المتغيرات
 العوامل/المتغيرات (التفسيرية المتغيرات في التفكير في الثانية الخطوة
 كل يرتبط). الباحث اهتمامات بنتائج ترتبط أو في توثر/تسبب التي
 سببية، آلية طريق عن النتيجة بمتغير التفسيرية لبمتغيرات من متغير
 أن يجب أخرى، وبعبارة. أدناه) ٥ (الشكل منتصف في بالسهم لها يرمز
 معطى تفسيري متغير أي بأن لالعتقاد ملموس سبب الباحث لدى يوجد
 أو األسباب، هذه اشتقاق يمكن. إيجابا أو سلبا إما الفائدة نتيجة على يؤثر

 تعريفه يجري الذي التوقع من أو للسياق، عميق فهم من السببية، اآلليات
 استكشاف يجري ،"الغابات مبادرة "في المثال، سبيل وعلى. بنظرية
 االختيار هنا - المؤسسي لالختيار نتيجة أو وظيفة بوصفه التمثيل
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 وحدة الباحث يقرر أن يجب وأخيرا،. المستقل المتغير هو المؤسسي
  . البيانات جمع مستوى/كيان وهو للتحليل،

. التحليل وحدة في النظر المهم من البيانات، لجمع التخطيط عند
 على راستهاد الواقع، في يمكن، أعاله المذكورة النتائج من نتيجة كل إن

 مثل كبيرة جغرافية وحدة إلى منفرد شخص من تتراوح مختلفة مستويات
 في لالستجابة السياسية النتيجة أن المثال، سبيل على لنفترض،. حي

 تركيبة وهي (الفرد مستوى على دراستها ينبغي كان الغابات حوكمة
 يحتاج الحالة، هذه في). التوضيح بغرض مختارة خاص، بوجه صعبة

 بشخص يتعلق ما في التفسيرية والمتغيرات النتيجة تفعيل إلى باحثال
 على البداية، في عليها يبدو أنها قد التي بالصعوبة ليس واألمر. منفرد
  .الكمي البحث أساليب نطاق في األقل

 الغابات حوكمة في االستجابة تفعيل يمكن المثال، سبيل وعلى
 بين الفصل بصالحيات خولةالم السلطة مع الفرد تجربة إلى استنادا

 المبحوثين من نطلب أن يمكننا. المحلي المستوى على السلطات
) ١٠ إلى ١ من مقياس على وليكن (للسلطة درجات تصنيف المنفردين

 اإلدارة حول الفرد توقعات تلبية في نجاحها في بالتغييرات يتعلق ما في
 أن تعني ألعلىا الدرجة أن اعتبار يمكن وبالتالي،. للغابات المحلية
 يجب التبسيط، هذا مثل وبفهم. المبحوث لشواغل مستجيبة كانت السلطة



88 
 

 تفعيل يعكس أن يمكن مدى، أي وإلى كان، إذا ما الباحثون يضمن أن
 متغير كل يحتاج وبالمثل،. قياسه إلى نسعى الذي المفهوم لمتغير بعينه
 بحيث عيل،التف إلى) ٣ (الشكل في المدرجة التفسيرية المتغيرات من

  .المنفرد بالمبحوث يرتبط
 الشكل في التفسيرية المتغيرات قائمة في األول المتغير لنأخذ

 االستجابة على بالقدرة المبحوث دخل يرتبط أن يمكن كيف. أعاله) ٥(
 تشكيل كيفية حول أعاله الواردة المناقشة ضوء في الغابات؟ حوكمة في

 في التأثير على المواطنين لقدرة االقتصادية-االجتماعية التفاوتات
 سلطة تكون أن المرجح غير من أنه االفتراض يمكن العامة، السياسة
 الدخل ذات االجتماعية الفئات الحتياجات مستجيبة الغابات إدارة

 الفرد دخل ربط طريق عن االقتراح هذا اختبار نحاول إننا. المنخفض
 النتيجة لمتغير Likert ليكرت مقياس (السلطة استجابة لمدى بتقييمهم
  ).أعاله المذكورة

 السلطات تكون أن واإلقرار المؤسسي االختيار إطار يفترض
 ذلك، على وبناء. المنتخبة غير بالسلطات مقارنة استجابة أكثر المنتخبة
 في يعيش الفرد المبحوث كان إذا ما ٤ رقم التفسيري المتغير يسجل
 التي الفرضية صحة ثبتت اوإذ. منتخبة لسلطة تخضع قضائية والية

 أن المرجح فمن العينة، في واإلقرار المؤسسي االختيار إطار اقترحها
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) المنتخبة السلطة (٤ التفسيري المتغير بين إيجابية عالقة نرى
 أن ضرورة أيضا يعني ذلك أن على. الغابات حوكمة في واالستجابة

 واليات في عيشوني الذين المنفردين المبحوثين من العديد العينة تشمل
 قضائية واليات في يعيش تقريبا مساو وعدد منتخبة، سلطة ذات قضائية

 مقارنة فإن المساواة، قدم على شيء كل ومع. منتخبة بسلطة تتمتع ال
 في يعيشون الذين المواطنون يقدمها التي السلطات، استجابة تراتب
 إذا ما ولح دالئل توفر سوف القضائية، الواليات من مختلفين نوعين
 مقارنة استجابة أكثر المنتخبة السلطات تكون أن المحتمل من كان

  .المنتخبين غير بنظرائهم
 السلطة آلثار الفج التمثيل هذا مثل بأن القول المعقول ومن

 أسوأ في ومضلالً األحوال، أفضل في كافيا يكون ال قد المنتخبة
 ممكنة معلومات قأد على الحصول إلى المبدع الباحث ويسعى. األحوال
 وباإلضافة كذلك، األمر كان وإذا. لالهتمام المثيرة الظاهرة هذه حول
 منتخب، زعيم يقودها الغابات هيئة كانت إذا ما حول بيانات جمع إلى
 تؤثر أن يحتمل التي األخرى المتغيرات في المرء يفكر أن الممكن فمن
 بيانات جمع في رءالم يفكر قد المثال، سبيل وعلى. المساءلة مستوى في

 التي العامة الجمعية اجتماعات في شاركوا الذين األفراد عدد حول
 من معطى نوع أي يمارس الذي العدد أو المحلية، الغابات هيئة نظمتها
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 عن الناجمة اآلثار تحليل اإلحصائي التحليل لنا ويتيح. المساءلة آلية
 أي (الباحث اهتمام نتيجة على تؤثر أن المفترض من المتعددة المتغيرات
  ").الغابات مبادرة "سياق في التمثيل أو المساءلة

 بالبحث الكمية البيانات فجاجة عن التعويض غالبا يمكن أخيرا،و
 أعاله، نوقش الذي المنتخبة السلطات مثال وبمواصلة. الدقيق النوعي
 االنتخاب مؤسسات حققته الذي الفارق بالدراسة الباحث يتناول أن يمكن

 وتتجلى. الغابات حوكمة مجال في الغابات هيئة بأسلوب يتعلق ما يف
 ،ذاتها حد في االنتخابات آثار تتبع على الباحث قدرة مدى في البحث دقة
 تكن لم أو كانت سواء سلطة أي بها تقوم التي األشياء آثار مقابل في

 أخرى آليات آثار تتبع على قدرتهم درجة أو. منتخب زعيم بقيادة
 أسباب حول النوعي بحث إجراء يمكن ذلك، عن وبديالً. ءلةللمسا
 إلى دفع الذي ما فهم على يساعدنا بما - بالفعل استجابة حالة أي حدوث

  .النوعي البحث طريق عن كميا المحددة االستجابة
 بعض أن تعني منتخَب الزعيم أن حقيقة هل المثال، سبيل وعلى

 بعد خُِففت قد الغابات تخداماس حول بشعبية تحظى ال التي القيود
 الوظيفة؟ شاغل حالة في مباشرة االنتخابات قبل أو مباشرة، االنتخابات
 وغير المنتخبين القادة أفعال ردود نتتبع أن أخرى، حالة في ويمكننا،
 في محلي بمجتمع غابة إدراج مثالً، حول، مماثل مقتَرح تجاه المنتخبين
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 تتوفر القادة، مع مقابلة الباحث يجري عندما. الكربونية الغابات برنامج
 عن جديثهما في الزعيمين اختالف مدى حول قرائن لجمع فرصة لديه

 عبر تالحظ، أن يمكنك. الغابات على تعتمد التي المعيشية األسر مصالح
 في منهجي فارق وجود الغابات، إلدارة المحلية السلطات من كبير عدد

. العامة الهيئات من بتعيين جاءوا بمن ةمقارن المنتخبين القادة استجابات
 يمكن إلخ، ... القادة بخلفية تتعلق أخرى، عوامل هناك األمر، واقع وفي
 يساعد ما وغالبا إجراء. قرارات من يتخذونه ما على أيضا تؤثر أن

 على والعمليات العوامل مختلف تأثير كيفية تفسير في المتأني البحث
 منهجيا ترتبط االنتخابات مؤسسة أن تبين إذا. الباحث تهم التي النتيجة
 لمصلحة يعملون المنتخبين القادة إن القول يمكن الفقراء، لصالح بنتائج

 عمل مما كثيرا أفضل نحو على الغابات على تعتمد التي المجموعات
 التي اآلثار نوع هي هذه لكن كال، وربما. تعيينهم يتم كان الذين االقادة
  .والتمثيل بالمساءلة المتعلقة بالمسائل المهتم الباحث ايتناوله أن يمكن

 األساليب مختلطة البحثية البرنامج تقسيم ينبغي الخالصة، وفي
 المستنير الصارم النوعي البحث إن. المختلفة المكونات من عدد إلى

 في النظر وإعادة البحثية، األسئلة لصياغة أساسية ركيزة هو تاريخيا
 يسعى بحثي مشروع تصميم وفي والراسخة، الصلة تذا النظرية الرؤى
 أن المرجح من أخرى، ناحية ومن. تتحدد التي الثغرات معالجة إلى
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 كجزء للقياس، القابلة البيانات/المؤشرات من عناية أكثر مجموعة توفر
 وإنما فجة، اختبارات إجراء في الباحثين تساعد المسح، استبيان/أداة من
 يلزم قد الواقع، وفي. التحليالت وحدات من كبير دعد عبر تعميما، أكثر
 التحليل نتائج كانت إذا ما لفهم النوعي البحث من المزيد إجراء

). ممكنًا يكون قد ما وهو (المسح لتصميم حرفة مجرد ليست اإلحصائي
 الكمية البيانات وجمع المتعمق النوعي البحث من حكيما مزيجا إن

 ذات المسائل معالجة في أفضل أساسا ريوف أن المرجح من القطاعية
 التفسيرية المتغيرات بين السببية العالقات حول سيما ال االهتمام،

 مع المشاركة يجب األهمية، من القدر نفس وعلى. النتائج ومتغيرات
 نوعية مشاريعها كانت إذا عما النظر بغض األخرى، البحثية الهيئات
 النماذج وضع إلى تهدف لتيا الكمية البرامج سياق في أو أساسا

 نظريات لتطوير األهمية من نفسه بالقدر يتسم منها كالً إن. الرسمية
 أو للمساءلة، وخاضعة تمثيلية للغابات حوكمة وجود يعنيه ما حول قوية

 الذي المثالي غير العالم في الديمقراطية لتعميق - السياق هذا في -
 .فيه نعيش
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٤  

 

 الخالصة

  
 السائدة النظرية النماذج موقع تحديد ستعراضاال هذا استهدف

 الديمقراطي التحول تحديات ضوء في للمساءلة حول االنتخابية للنظريات
 يقدر حين وفي. بالتحليل أخرى أدبيات تناولتها التي المحلية والحوكمة

 بريجورسكي وضعه الذي والمساءلة للتمثيل الشحيح النهج االستعراض
 .Przeworski et al وآخرون  الطابع إضفاء أن يطرح فإن ،(1999)
 على بالتركيز التضحية حيث من باهظة، تكاليف يتطلب الرسمي
. (Fraser 1990)’ فعال الموجودة الديمقراطيات ‘في المهمة الجوانب
 لعملية المرجعية الشروط أن المساءلة حول االنتخابية النظريات تفترض

. العالم أنحاء في وتُمارس ومقبولة، ا،جيد مفهومة الليبرالية الديمقراطية
 المواطنة لطبيعة الحسبان في واألخذ االفتراض، هذا تخفيف وبمجرد
 من يصبح فإنه المؤسسات، شرعية عن فضالً تاريخيا، المبنية والسلطة
 والناخبين المنتخبين القادة بين السلطة عالقات تعقيدات أن الواضح

 التنمية برامج إلى الوصول بوابات ونيحرس الذين - العموم والموظفين
. كليا فهما فهمها إلى تحتاج -) ٢ الشكل يبين كما (الدولة تقودها التي
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 اإلمساك في كبير تقدم تحقيق الكلي الفهم هذا لنا يضمن أن المرجح ومن
 الحوكمة مجال في والمساءلة بالتمثيل المتعلقة المهمة األسئلة بناصية
  . المحلية

 يسعى. التركيز ثنائي نهجا االستعراض اهذ يستخدم
 لعالقات النظري البناء تعقيد طرح إلى األول، الجزء في االستعراض،

 من واسعا طيفًا يلخص كما. المحلية الديمقراطيات سياق في المساءلة
 السياسية االقتصادات في بجذورها تضرب التي المجتمع-الدولة ديناميات
 Fox فوكس صياغة تعكس وهي سواء؛ دح على والمعاصرة التاريخية

 المساءلة فهم إلى جذورها تمتد نظر وجهة: المساءلة لسياسات (2007)
 الفاعلة، األطراف بمختلف المنوطة الصالحيات على كمفاوضات
 نظام من يتخذ الذي النهج ‘هذا مثل إن. عليها ويحاسبون ويمارسونها،

 .Lavalle et al وآخرون الفال يطرح كما ،’مركزا الحكم (2005) ، 
 اإلمبيريقية للبحوث الثاني، الجزء في االستعراض، بنظرة يرتبط

. السياسات ونتائج الناخبين مصالح بين محددة روابط حول المتوفرة
 المعيشية االحتياجات بنجاح تعالج التي الغابات سلطات إن القول ويمكن
 تحظى أن لمرجحا من الغابات، على المعتمدين والمجموعات لألفراد
 أنماط بتفاعل تتعلق وألسباب نفسه، الوقت وفي. الناس بين بالدعم
 واالقتصادات تاريخيا المشكلة) المؤسسات أي (والتوقعات القواعد
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 - المهمشة المجموعات تقبل أن المرجح غير من فإنه المحلية، السياسية
 تعبئتهم تتم لم ام السلطوية والقيادات السلطات - الغابات على تعتمد التي
  .(Heller 2009) األمد طويلة االجتماعية بحركات طريق عن

 من التي االجتماعي، المجال في الناشطين لشبكة بالنسبة أما
 أن المرجح فمن للصالحيات، توازن مصادر توفر أن ترجيحا األكثر
’ محليا المرتكزين التمثيليين االجتماعيين الفاعلين من كبير قدر ‘تضم

(Fox  2007:220  citing  Fung  and Wright   وباستخدام. (2003
 على المعتمدة الفئات إن القول يمكن لي، موراي لتانيا الثاقبة الصياغة
 فتحات تحديد ... النمل طريقة ‘يتبعوا أن المحتمل من وممثليهم، الغابات
 Li)’ اإلصرار عبر والفوز صغيرة، مسارات وحفر صغيرة

 عن الكشف يستهدف الذي البحث فإن ذلك، لىع وبناء. (2007:284
 ومتعددة معقدة تكون وأن البد الغابات حوكمة تسهل التي الظروف
 قوة تضم التي - المتآزرة المجتمع-الدولة شبكات أن يبدو. األوجه

 في الفاعلة الجهات مع استراتيجي تعاون مع المحلية السياسية التعبئة
 العديد في المساءلة عالقات ززتع قد - السياسية واألحزاب الحكومة

 العكس وعلى .(Fox 1996) االستعراض هذا في الموثقة الحاالت من
-األداتي لمنطقهم تُِركوا الذين المنتخبون، الممثلون كان ذلك، من

 الفقراء لصالح إجراءاتهم في تفاوتًا أكثر االنتخابية، للسياسة االستراتيجي
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(Véron  et  al.  2003;  Heller  2001,   البحوث وتُحسن. (2009
 دخول ألسباب تحديدها عند صنعا والمساءلة التمثيل حول اإلمبيريقية
’ المساومة ساحات ‘من متنوعة مجموعة في المختلفة الفاعلة العناصر
 المقاييس وعبر المجتمع،-الدولة انقسام عبر الدينامي التفاعل في لإلسهام
 هذه تقليص إما من وبدالً. (Fox 2007:219) لوطنيةا-اإلقليمية-المحلية

 الخطية القائد-الناخب تفاعالت إلى التفاعالت من الثرية المجموعة
 تحليل لصالح القطاعية البحوث عن التخلي أو رسمية، نماذج لوضع
 الموجودة الديمقراطيات في الراهنة الحالة تناول يمكن للحالة، متعمق
 مجموعة خالل من المحلية، السياسة في ماسي ال أفضل، بصورة فعالً
  .أعاله ناقشنا كما البحثية المناهج من

 المحلي التمثيل على االستعراض هذا يركز حين وفي
 لألدبيات، واسعة واسعا كيانًا استخالص اإلنتاجية عبر يمكن والمساءلة،

 Chhatre) الكربونية الغابات تتناول التي and  Agrawal  2009; 

Sandbrook  et  al.   البحوث إطار مراعاة أيضا يجب. (2010
 للمتغيرات وذلك الغابات، حوكمة في والمساءلة التمثيل حول اإلمبيريقية
 كانت إذا ما المثال، سبيل على (المؤسسية والمتغيرات الكلية السياسية
 الغابات، على تعتمد التي للمجموعات المضمونة، الكربون حقوق

 والوساطة ،)مستقبلية+" ريد "معاهدة ضمن قانونًا عليها منصوص
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عن

-

 صعيد وعلى الوطني الصعيد على والمؤسسات السياسات لهذه السياسية
 ترتيبات يعتبرون الساسة كان إذا ما المثال، سبيل على (المقاطعات
 انتقلت التي الحقوق وطبيعة السياسية؛ اهتماماتهم بين من الغابات حوكمة
 األعلى المستوى ما على اعتمادا نتخابا محليا المنتخبة الهيئات إلى

 األليات عن فضالً ،)المحلية النخب مواجهة في الساسة الصطفاف
 أي إلى المثال، سبيل على (للمساءلة المحلية واألليات المؤسسية المحلية
  ).تاريخيا المهمشة الفئات مصالح المؤسسية الترتيبات  توجه

 تعمل التي الفاعلة، الجهات بين والديناميكية المعقدة العالقة إن
 التوقعات حصر قبل وتحليلها إمبيريقيا تسجيلها يجب مقاييس، عبر

 نقل عند ذلك في بما (المؤسسي للترتيب خاص تكوين أي على المعيارية
 الذي األمر وهو). محليا المنتخبة للهيئات كبيرة تقديرية صالحيات
 حول المفاهيمية خالفاتبال المرتبط النظري للعبء تبسيط على ينطوي
 إلى البحثية، البروتوكوالت تُسجل أن ويجب. والمساءلة التمثيل مفاهيم
، المدى  ما إذا وترى المحلي، الصعيد لى للسياسة الفعلية النتائج الممك
 والتمثيل المساءلة آليات من أي إلى إرجاعه يمكن النتائج في التباين كان

 من مجموعة بأي تفسيرها د،الصد بهذا يمكن، أو  المفترضة
 ويبر ماكس الحظ وكما. للدهشة المثيرة أو المفترضة غير المتغيرات

Max Weber (cited in Mehta 2001) بشكل بالسياسة يتعلق ما في 
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 أنها على ‘ بوصفها هي الغابات حوكمة الستجابة نظرة أفضل فإن عام،
 الراسخة السياسية-االجتماعية للنظم’ الصعبة المجالس في مملة بطيئة‘
 .بعيد أمد منذ للسلطة تماثل عدم في
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i  وسفيريسون كروك يشيرCrook and Sverrisson (1999)   كرؤية ذلك إلى  

 .الوسيطة القيادات منظور من الالمركزية لبرامج تحليلهما عند السلطة، لتفويض سوسيولوجية
ii  أي (نظم وضع ضرورة من تنتقص إال ينبغي أفاضل قادة المرء يقابل أن حقيقة إن 

 قلبا الديمقراطية، انتهاك من المناصب أصحاب منع شأنها من) وعمليات ومنظمات، مؤسسات،
 . (Przeworski et al. 1999, Przeworski 2006) وقالبا

iii  العامة والسلطات الحكومات في السلطة تخويل معارضة إلى العام االختيار باحثو يميل .
 الدول ةممارس أجل من الجدال إلى والنشطاء اليساريون إالباحثون يميل أخرى، ناحية ومن

 .السوق لسلطة الشركات استعمال إساءة من للحد لسلطاتها
iv  ا ١٨٢ بين من الفساد مؤشر على ٩٥ المرتبة الهند تحتل ،"الدولية الشفافية "لمنظمة وفقًابلد 
 الموقع على العالمية البيانات مجموعة تتوفر). الفساد مستويات ارتفاع يعني األعلى الرقم(

 : التالي اإللكتروني
https://www.google.com/fusiontables/DataSource?dsrcid=2313444 

v  وبيلوسو ريبوت وضع Ribot and Peluso (2003) امناقشتهم في مماثلة ألسئلة إطار 
 .الطبيعية الموارد حوكمة سياق في الوصول ألليات

vi  ا الفقرة هذه تستندعلى أساس Kashwan (2011a:21). 
vii  اليساري المدني للمجتمع مشتركة قيادة تحت ،كيراال في التعبئة أن اإلشارة تجدر 
 Damodaran) الوالية داخل األصليين السكان اتقريب اكلي أغفلت ،اليسارية األحزابو

 معبئة مجموعة بين دموي اعنز نشوب في ،المطاف نهاية في ،الفشل هذا وأسهم .(2006
ةوالشرط غاباتال يتإدار في الوالية وموظفي" األديفاسي "طائفة من اسياسي (Bijoy and 

Raman 2003) .نجاح ‘بـ يتعلق ما في ةسادر األقل هو الموضوع هذا يكون وربما ’
 لمراجعة الحاجة إلى ويشير واسع، نطاق على والتنمية البشرية التنمية في كيراال والية تجربة
 .سياسيا المحشودة المدنية المجتمعات حتى بين والتنسيق لألولويات دائمة
viii  انظر :  

http://www.worldbank.org/socialaccountability_sourcebook/Thematic_Se
ctorAppl/Decentralization/dec_ep4ex1.html

 ix 1114\: انظر=id_page?/org.democracy-law.www://http  
 

http://www.worldbank.org/socialaccountability_sourcebook/Thematic_SectorAppl/Decentralization/dec_ep4ex1.html
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  ركز البحوث العربية واإلفريقيةأحدث إصدارات م
  

  
مـسئول  (، مـصطفى مجـدى الجمـال      )إشراف(شهيدة الباز  •

مختارات العلوم االجتماعيـة،    :  عربية   -أفريقية  (،  )التحرير
المجلد العاشر، نشر مشترك مع كوديسريا ودار العالم الثالث،         

  .٢٠٠٩إبريل 
عبد الغفار شكر، الصراع حول الديمقراطية فى مصر، نشر          •

 .٢٠٠٩مشترك مع مركز المحروسة، 
، اإلستراتيجية اإلسرائيلية تجـاه     )تحرير(عبد العال الباقوري   •

  .٢٠٠٩الوطن العربى، نشر مشترك مع مركز المحروسة، 
، تمويل التعليم فى مـصر، نـشر        )تحرير(ضياء الدين زاهر   •

  .٢٠٠٩مشترك مع كوديسريا، 
التنميـة  : ، فى رحاب فاروق كدودة    )تحرير(حلمى شعراوى    •

  .٢٠٠٩والديمقراطية، 
حلمى شعراوى، أفريقيا من قرن إلى قرن، نشر مشترك مـع            •

  .٢٠١٠مكتبة جزيرة الورد، 
مـسئول  (، مـصطفى مجـدى الجمـال      )إشراف(شهيدة الباز  •

مختارات العلوم االجتماعيـة،    :  عربية   -أفريقية  (،  )التحرير
لعـالم  المجلد الحادى عشر، نشر مشترك مع كوديسريا ودار ا        

  .٢٠١٠الثالث، إبريل 
، )اإلعداد والتصنيف (، حنان رمضان    )تقديم(عاصم الدسوقى    •

مجلة الفجر الجديد، المجلد األول، والثانى، مطبوعات المركز        
 .٢٠١٠بالتعاون مع صندوق التنمية الثقافية، 

عبد الغفار شكر وآخرون، األحزاب السياسية وأزمة التعددية         •
ع مكتبـة جزيـرة الـورد للنـشر         فى مصر، نشر مشترك م    

  .٢٠١٠والتوزيع، 
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، وثائق الحركـة الـشيوعية      )تحرير(سعد الطويل وآخرون     •
-١٩٥٣(، المجلـد الثالـث مـن        ١٩٦٥المصرية حتى عام    

، بالتعاون مع لجنة توثيق تاريخ الحركـة الـشيوعية          )١٩٥٤
  .٢٠١١، ١٩٦٥المصرية حتى 

يل فى مـصر    عطيه الصيرفى، تاريخ عمال الزراعة والتراح      •
، نشر مشترك مع    ١٩٦٩منذ عهد السخرة حتى سنة      : والعالم

  .٢٠١١مكتبة جزيرة الورد للنشر والتوزيع 
، نحـو نهـوض     )تحرير(حلمى شعراوى، عبد الغفار شكر       •

حوارات مع أطروحات كريم مروة،     : اليسار فى العالم العربى   
  .٢٠١١نشر مشترك مع مكتبة جزيرة الورد للنشر والتوزيع 

حلمى شعراوى، السودان فى مفترق الطرق، نشر مشترك مع          •
  .٢٠١١مكتبة جزيرة الورد للنشر والتوزيع 

باسم رزق عدلى رزق، أفريقيا والغرب، دراسة آلراء المفكر          •
كتب جائزة حلمى شعراوى    (األفريقى الالتينى ولتر رودنى،     

، نشر مشترك مع مكتبة جزيـرة الـورد        )للدراسات األفريقية 
  .٢٠١١والتوزيع للنشر 

مدير (، مصطفى مجدى الجمال     )رئيسة التحرير (شهيدة الباز    •
مختارات العلوم االجتماعيـة،    ):  عربية –أفريقية  (،  )التحرير

المجلد الثانى عشر، نشر مشترك مع كوديـسريا والمركـز،          
٢٠١١.  

كتب جـائزة   (طه طنطاوى، فرانز فانون والثورة الجزائرية        •
، نشر مشترك مع مكتبة     ) األفريقية حلمى شعراوى للدراسات  

  .٢٠١٢جزيرة الورد للنشر والتوزيع 
كتـب  (هبة البشبيشى، أفريقيا فى الفكر السياسى الـصهيونى      •

، نشر مشترك مع    )جائزة حلمى شعراوى للدراسات األفريقية    
  .٢٠١٢مكتبة جزيرة الورد للنشر والتوزيع 

مدير (مال  ، مصطفى مجدى الج   )رئيسة التحرير (شهيدة الباز    •
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مختارات العلوم االجتماعيـة،    ):  عربية –أفريقية  (،  )التحرير
المجلد الثالث عشر ، نشر مشترك مع كوديسريا والمركـز،          

٢٠١٢.  
مـدير  (، مصطفى مجدى الجمال     )رئيسة التحرير (شهيدة الباز  •

مختارات العلوم االجتماعية،   ) :  عربية –أفريقية  (،  )التحرير
ر مشترك مع كوديسريا والمركـز،      المجلد الرابع عشر ، نش    

٢٠١٢.  
، الحركـات   )تحريـر ( عبد الغفـار شـكر     -حلمى شعراوى  •

 ينـاير،   ٢٥االحتجاجية االجتماعية فى مصر والتمهيد لثورة       
نشر مشترك بين المركز وكوديسريا ومكتبة جزيرة الـورد،         

٢٠١٢.  
، وثـائق الحركـة     )تحريـر (سعد الطويل، حنان رمـضان       •

، المجلـد الرابـع مـن       ١٩٦٥حتى عام   الشيوعية المصرية   
، بالتعاون مع لجنة توثيـق تـاريخ الحركـة          ١٩٥٦-١٩٥٥

  .٢٠١٣، ١٩٦٥الشيوعية المصرية حتى 
مـدير  (، مصطفى مجدى الجمال     )رئيسة التحرير (شهيدة الباز  •

مختارات العلوم االجتماعية،   ) :  عربية –أفريقية  (،  )التحرير
وديسريا والمركز،  المجلد الخامس عشر ، نشر مشترك مع ك       

٢٠١٣.  
دراسـة  : علياء الحسين، الدينكاويون فى القاهرة والخرطـوم       •

كتب جـائزة حلمـى     (ميدانية فى األنثروبولوجيا االجتماعية     
، نشر مشترك مـع     )٢٠١٣شعراوى للدراسات األفريقية لعام     

 .٢٠١٣مكتبة جزيرة الورد للنشر والتوزيع، 
عالمية وأثرها على التنمية فى غادة البياع، أزمات الرأسمالية ال •

كتب جائزة حلمى شعراوى للدراسات األفريقية لعـام        (أفريقيا
، نشر مشترك مع مكتبـة جزيـرة الـورد للنـشر            )٢٠١٣

  .٢٠١٤والتوزيع، 
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مـدير  (، مصطفى مجدى الجمال     )رئيسة التحرير (شهيدة الباز  •
مختارات العلوم االجتماعية،   ) :  عربية –أفريقية  (،  )التحرير

مجلد السادس عشر ، نشر مشترك مع كوديسريا والمركز،         ال
٢٠١٤.  

، أدب السجون، نشرته الهيئة المصرية   )تحرير(شعبان يوسف    •
  .٢٠١٤العامة للكتاب، 

  
  

  كتيبات كوديسريا
  

آدم با كونارى، التاريخ والديمقراطية والقيم، خطوط جديـدة          •
  .٢٠١٠مصطفى مجدى الجمال، : ، ترجمة٢٠٢٠للتأمل، 

ايلن شونج كنج وآخرون، بحوث الطفولة فى أفريقيا، ترجمة         م •
  .٢٠١١منى مصطفى الجمال، 

كارلوس لوبيز، أفريقيا وتحديات جماعة المواطنين وعمليـة         •
شهرت العالم،  : ميراث ماريودى أندراوى، ترجمة   : االندماج
٢٠١١.  

: أتيليو بورون، حقيقة الـديمقراطيات الرأسـمالية، ترجمـة         •
  .٢٠١٢الجمال، مصطفى مجدى 

تيريزا كروز إى سيلفا، المجاالن العـام والخـاص والـدور            •
مـصطفى مجـدى    : االجتماعى للجامعات فى أفريقيا، ترجمة    

  .٢٠١٢الجمال، 
خطوط جديـدة   : آدم با كونارى، التاريخ والديمقراطية والقيم      •

  .٢٠١٣مصطفى مجدى الجمال، : للتأمل، ترجمة
ألولى والسياسة فـي نيجيريـا،      كونلي أجابي، مفهوم السيدة ا     •

  .٢٠١٣شهرت العالم، : ترجمة
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  النشرات
 نشرة المجلـس األفريقـى لتنميـة البحـوث االقتـصادية واالجتماعيـة              -

 إلى العدد الثالث والستين،     ١٩٩١ من العدد األول أبريل      ):كوديسريا(
٢٠١٤.  

  
  تحت الطبع

 .٢٠١٤، )١٨(، )١٧(أفريقية عربية، العدد  •
 .٢٠١٤كتيبات كوديسريا نشرات و •
الجزء الخامس من وثائق الحركة الشيوعية المـصرية مـن           •

١٩٥٥ -١٩٥٤. 
 .الجزء الثامن: شهادات ورؤى •
خبرات الحركـة   : التاريخ الشفاهى للحركة العمالية فى مصر      •

 .١٩٧٥-١٩٤٥االحتجاجية 
 

  
 
 




