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  مقدمة:

 مليون ٦٢٥ مبلغ نسمة، مليون( ١٩٠) وتسعين المائة ذات الدولة نيجيريا، أنفقت ،٢٠١٥ العام في

  أنفقت  قد نسمة، بليون ١.٢ الـ ذات الهند، مثل دولة أن حين في والمحلية،  الفيدرالية  االنتخابات لتنظيم دوالر

  في  االنتخابات  إدارة هيئة أعلنته ما  وفق االنتخابات،  على دوالر مليون( ٦٠٠) ستمائة مبلغ العام نفس  في

  المستقلة  الهيئة إدارتها تتولى والتي لالنتخابات، المخصصة الميزانية ارتفعت ،٢٠١٩ العام وفي i. الهند

  للعام  نيجيريا ميزانية من بالمائة ٢.٥ حوالي يمثل بما دوالر، مليون ٦٧٠ إلى لتصل نيجيريا، في لالنتخابات

  .خارجية مصادر من االقتراض  عبر تمويله يتم منها كبير وجزء دوالر، بليون ٢٨.٨ بـ تقدر والتي ،٢٠١٩

 يعيشون المواطنين نصف من أكثر فإن الصحيح، إطارها في االنتخابية النفقات حجم خطورة ولفهم

  للزيادة  نظرا   العالم، في الفقر كعاصمة مؤخرا   تصنيفها تم قد نيجيريا أن حتى اليوم، في واحد دوالر على

  أن  حتى ii. العالم في أخرى دولة أي من أكثر شديد فقر ظروف في يعيشون الذين المواطنين عدد في المفرطة

  والرعاية  النظيفة  المياه ومصادر والكهرباء الحديدية والسكك الطرق مثل األساسية، والخدمات التحتية البنية

 االستثمارات وضخ عاجل بشكل الدولة تدخل تتطلب سيئة، حالة في أصبحت جميعها والتعليم، الصحية

  نظرا   القريب، المستقبل في ذلك، من ألكثر لالنتخابات المخصصة النفقات ترتفع أن المتوقع ومن. لتحسينها

  على  للتغلب الرقمية التكنولوجيا أليات  بإدخال أدواتها تطوير إلى االنتخابات إلدارة المستقلة الهيئة لحاجة

  من  فقط بالمائة سبعة تخصص  نيجيريا فإن بالمقارنة،. االنتخابية العملية نزاهة وضمان والتزوير التالعب

 مرة بمعدل العامة االنتخابات تجري نيجريا زالت ما ذلك، من وبالرغم. التعليم على لإلنفاق العامة ميزانيتها

  وهذه . العامة االنتخابات بين الفاصلة الفترة خالل في تجرى فرعية انتخابات على فضالا  سنوات، أربع كل
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  بند  على أعوام  أربعة كل دوالر البليون يقارب ما صرف الدولة  من تتطلب المزدحمة  االنتخابية األجندة

 . تضاءلت  قد  عنها  الناتجة  الديمقراطية  األرباح  فإن  االنتخابات،   تكلفة  في  الهائل  االرتفاع   ذلك  وبرغم  االنتخابات،

  أفريقيا   في  االنتخابات  تكلفة  ارتفاع   ظاهرة  من  مصغرة  صورة  إال   هو  ما  نيجريا  به  تمر  الذي  المأزق  إن

 في. عام بشكل الديمقراطي التطور عملية على االنتخابات هذه من المرجوة الفوائد تقلص  من بالرغم ككل،

  على   الدول  قدرة  تهديد  حد  إلى  وصل  مستمر،  تزايد  في  االنتخابية  الديمقراطية  تكلفة  أن  نجد  القارة،  أرجاء  جميع

  اقتصادية  تحديات  من األفريقية البلدان تعانيه  ما ظل في خصوصاا  لمواطنيها، المجتمعي الرخاء توفير

 صرف  في  البلدان  هذه  تستمر  أن  الحكمة  من  هل:  هنا  طرحه  ينبغي  الذي  السؤال  فإن  ثم  ومن  معقدة،  واجتماعية

 األوضاع تطوير على ضعيف تأثير ذو سياسي طقس على سنوات خمس أو أربع كل ميزانيتها من هائلة نسب

  نسميه  الذي المرحلي الديمقراطي السياسي الطقس هذا هل األفضل؟ نحو لمواطنيها واالجتماعية االقتصادية

   ندفعه؟  الذي الباهظ الثمن هذا يستحق" االنتخابات"

اآلن، بإحباط الهدف المرجو منها وتوليد حالة من ليست التكلفة النقدية لالنتخابات فقط هي التي تهدد، 

خيبة األمل تضاف إلى تراجع ثقة المواطن في الدولة وفي قدرتها على توفير وتوزيع المنافع العامة، بل إنه  

يمكننا الزعم بأن التكلفة االجتماعية لالنتخابات المنعقدة بشكل دوري أصبحت أكبر من التكلفة المالية، حيث أنه  

  تجريها  التي االنتخابات إن .دورة انتخابية، يتم استنزاف جزء من استقرار الدولة ومصداقية مؤسساتهامع كل 

  والعنف   والموت  والتوتر  القلق  من  الكثير  معها  جلبت  قد  ١٩٩٩  في  المدني  الحكم  عودة  منذ  دوري  بشكل  نيجريا

  ساهمت  فقد الوطنية، والسياسة المجتمعي النسيج تماسك  على بالغ أثر له  كان وجميعها المتهور، والخطاب

 االنقسامات القائمة سلفاا.   حدة زيادة وبالتالي  المختلفة  التيارات بين الصدع   توسيع في االنتخابات

تفكك نيجيريا أو  من الخوف يصاحبها لم األقل، على ٢٠٠٣ عام منذ انتخابية، دورة أي أتذكر ال  أنا

، أودى العنف الذي أعقب االنتخابات بحياة مئات المواطنين في شمال ٢٠١١و ٢٠٠٧زوال الدولة، في عامي 
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، ٢٠١٩نيجيريا، عندما قام مؤيدو المرشح السابق محمدو بوهاري بأعمال شغب بعد إعالن خسارته. وفي عام  

شخص،   ٤٦رئاسية وانتخابات المجلس الوطني مقتل  ترتب على أعمال العنف المصاحبة لكل من االنتخابات ال

، لقي ٢٠١٩مارس  ٩وفي انتخابات مجلس الوالية والحكومة المحلية التي أجريت بعد ذلك بأسبوعين، في 

عشرة أشخاص آخرين حتفهم في خمس واليات، فيما وصفته صحيفة صنداي تريبيون في عنوانها بأنه  

عنوان نشرت صنداي عنوانين آخرين يلخصان الطابع المضطرب  وتحت هذا ال iii"انتخابات دموية أخرى." 

لالنتخابات النيجيرية، األول كان: "البلطجية وسماسرة األصوات ومشعلي الحرائق يقودون يوم االنتخابات"؛  

والعنوان الثاني كان "النيجيريون يدينون عسكرة االنتخابات في األنهار وبايلسا وكوارا وأكوا إبوم وبينو" في  

ارة إلى نشر الحكومة للجنود والقوات العسكرية في معاقل المعارضة قبل وأثناء االنتخابات، حيث أُعتُبر  إش

ا لقانون االنتخابات في نيجريا، وهو ما فسره كثير من   تدخل العسكريين في تنظيم االنتخابات انتهاكاا فاضحا

ل قوتها العسكرية في التالعب بنتائج االنتخابات  المراقبين على أنه محاولة من اإلدارة السياسية الحالية الستغال

كما تشهد كل دورة انتخابية في نيجيريا انتقاالت ديموغرافية هائلة  .في الواليات التي تسيطر عليها المعارضة

مدفوعة بالخوف، حيث ينتقل أعضاء من مختلف الجماعات العرقية والديانات إلى المناطق التي يسيطر عليها  

ال الدين التابعين لهم، في انتظار نتيجة االنتخابات، وهو األمر الذي ينتهي في أغلب األحيان أقاربهم ورج

 باشتعال اشتباكات عنيفة على أساس طائفي أو عرقي، خاصة في المنطقة الشمالية المضطربة.  

ع النيجيري،  وهكذا، أدت االنتخابات الدورية إلى تفاقم حالة الهشاشة واالنقسام التي يعاني منها المجتم

وتسببت في الالمباالة والسخط لدى المواطنين، حيث شعر عامة الشعب، كونهم أصحاب المصلحة الرئيسيين  

في البناء الديمقراطي، بالضجر بسبب تعرضهم بشكل دوري ألخطار تهدد حياتهم واستقرار بلدهم، جراء  

 قعهم. استمرار النخبة في ممارسة طقوس سياسة ال تعود بنفع يذكر على وا
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لم تساهم نتائج االنتخابات في تحسين الظروف االقتصادية أو تعزيز قدرة المواطنين على محاسبة  

القادة المنتخبين. عالوة على ذلك، كما سأناقش الحقاا، فإن الحريات األساسية المتعارف عليها، والتي تأتي نتيجة  

ريين في دائرة من الوهم، وبالتالي تشكلت حالة من  للممارسة الديمقراطية عبر االنتخابات الدورية أوقعت النيج 

بالمائة في ذروته   ٦٩.١الالمباالة بشكل ملحوظ تمثلت بشكل كبير في ضعف إقبال الناخبين، والذي انخفض من  

، ٢٠١٩. وفي انتخابات  ٢٠١٩بالمائة في عام   ٣٥، وإلى حوالي  ٢٠١٥بالمائة في عام   ٤٦.٣إلى    ٢٠٠٣عام  

بالمائة في انتخابات مجلس الوالية والحكومة المحلية، حيث   ٢٠المشاركة إلى أقل من أيضاا، انخفضت نسب 

ذكر العديد من النيجيريين على وسائل التواصل االجتماعي أنهم فقدوا ثقتهم في العملية االنتخابية وأن النتائج  

 ي النتيجة النهائية. الرسمية لالنتخابات الرئاسية قبل ذلك بأسبوعين قد أظهرت أن أصواتهم لن تؤثر ف

ال يمكن اعتبار حالة الالمباالة التي أصابت الناخبين، بمفردها، عالمة على خيبة أمل المواطنين في  

الديمقراطية، ولكنها تنذر بتطورات ذات أثر أكثر تدميراا: وهو تراجع الثقة في الدولة ومؤسساتها وقراراتها،  

بعد حوالي عقدين من   ١٩٩٩عودة الحكم المدني في عام وإن كان تراجع الثقة هذا موجود بالفعل منذ 

الديكتاتورية العسكرية. ومع ذلك، اعتماداا على الصيغ النظرية، ينبغي تصحيح مثل هذا الفقد التراكمي للثقة في  

العقد االجتماعي السياسي للمعامالت بين الدولة والمواطنين من خالل الُمثُل الديمقراطية للتصويت والتمثيل 

سياسي والمساءلة، وهذا هو ما لم يحدث في نيجيريا. في الواقع، فإن السيناريو المعاكس هو الذي حدث: حيث  ال

نشأت عالقة سلبية بين المواطن والدورات االنتخابية المتعاقبة مما أضعف من ثقة المواطنين في الدولة النيجيرية  

 رس بها الديمقراطية في نيجيريا. نفسها، وهنا تكمن المفارقة الناجمة عن الطريقة التي تما

بما إن الديمقراطية قد أصبحت تشكل عبء متنامي على نيجيريا، فإن اإلجراءات اإلصالحية المرجوة  

من ممارستها قد فُقدت بالتبعية، وكذلك فإن ثقة المواطن في الدولة قد فقدت أيضاا، وأصبح المواطنون يعتمدون 

ما في ذلك مقاومة الجرائم الجنائية ومعاقبة مرتكبيها، وهذا هو ما يؤدي على أنفسهم في إدارة شئون حياتهم، ب
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النهيار الدول، ودولة نيجريا ليست بعيدة عن احتماالت االنهيار، حيث أن الواقع السياسي في نيجريا، يكشف 

تطبيق  عن نقطة عمياء في الدعوات المؤيدة الستمرار الديمقراطية: فمن دون تحقيق التوازن السياسي عبر 

الالمركزية، والنمو االقتصادي المطرد، وتأمين وتنمية الطبقة الوسطى، وتعليم الفقراء وضخ األمل في نفوسهم،  

فمن الممكن أن تتسبب الديمقراطية الليبرالية في إحداث أضرار بدالا من إحراز مكاسب، والمفارقة هنا تكمن 

ة للوساطة والفساد والحكم السيئ، مما أضر كثيراا  في أن الديمقراطية الليبرالية قد أصبحت حاضنة وحامي

 باستقرار نيجيريا.  

 

 لعبة الديمقراطية، وتمزيق الوطن 

لقد احترف أعضاء الطبقة الحاكمة في نيجيريا لعبة الديمقراطية، فمن جهة يلقون الخطب البارعة حول 

، اعتاد الرؤساء ١٩٩٩نذ عام التزامهم بمبادئها، ومن جهة أخرى يفعلون ما يخربون به تلك المبادئ. م 

المنتخبون الحنث بوعودهم أمام الشعب، إذ يتحول الرئيس بعد انتخابه إلى حاكم منغلق على ذاته، رافض 

للمساءلة أو المحاسبة، وغير مهتم بما يشعر به الشعب النيجري الذي انتخبه. وبالرغم من أن هذا المشهد الهزلي  

، إال أنه أيضاا مظهر من مظاهر المخاطر الفريدة التي ترتب على السياسة  هو شر البد منه في المسرح السياسي

   االنتخابية المتبعة في البالد.

ولعل هذا األداء الدرامي المصاحب للحديث عن االلتزام بتأدية الديمقراطية يستهدف باألساس الجمهور 

الخارجي في أوروبا وأمريكا، والمؤسسات التي تروج للديمقراطية هناك. أما الواقع المؤلم فال يخلو من التالعب 

ضوع للمحاسبة، وتوسيع صالحيات السلطة  بإجراءات االنتخابات، والتعدي علناا على إرادة الشعب، ورفض الخ

الحاكمة، واإلخالل بتوازن الصالحيات بين مؤسسات الدولة، من أجل االستحواذ على السلطة بشكل مطلق  
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لصالح الفرد أو الحزب الذي يجلس على رأس اإلدارة السياسية. في نيجيريا، كما هو الحال في أغلب الدول 

تحكم األوحد بمصير الدولة ومواردها وكيفية توزيع هذه الموارد، ومن ثم  األفريقية، فإن رأس السلطة هو الم

فإن الفوز في االنتخابات والصالحيات السياسية التي يحظى بها الفائز، تجعل من العملية االنتخابية وسيلة  

 للوصول إلى موارد الدولة واالستفادة منها لصالح الفرد أو الجماعة التي تستحوذ على الحكم.  

، اعتاد القادة السياسيين في نيجريا، بمجرد انتخابهم، على تجاهل جمهور الناخبين أو ١٩٩٩عام  منذ

السماح لهم بمحاسبتهم كمسؤولين. بدالا من ذلك، كرسوا طاقاتهم والموارد التي أصبحوا يتحكمون فيها في  

خصوصاا في المناصب المحدودة    التجهيز لالنتخابات التالية من أجل ضمان بقاءهم في الحكم أطول فترة ممكنة، 

بفترة والية مثل منصب الرئيس ومنصب المحافظ. ولعل الرئيس الحالي محمدو بوهاري، يعد خير مثال على  

هذا التناقض الديمقراطي في نيجريا، من حيث كونه أحد دعاة الديمقراطية الذين دمروا الديمقراطية بأيديهم  

سعياا وراء السلطة وتحييد الضغوط السياسية الخارجية. فقد كان بوهاري    عندما شاركوا في إجراءاتها االنتخابية 

، أكد في خطابه  ٢٠١٥ديكتاتور عسكري سابق حكم البالد في فترة الثمانينات، وعندما تقدم لالنتخابات في عام  

بالديمقراطية  للشعب النيجري أنه قد تخلى تماماا عن نزعاته الشريرة بشأن االستحواذ بالسلطة وأنه أصبح يؤمن  

ويدعو لها. ونظراا لكونه مرشح عن ائتالف جديد، هو االئتالف التقدمي، فقد قدم للناخبين أثناء حملة الترشح  

، حنث بكل وعوده، خصوصاا فيما يتعلق  ٢٠١٥كم هائل من الوعود االنتخابية. وبعد تولية السلطة في مايو 

ة، وكان هذا أول وعد يحنث به في سلسلة طويلة من الوعود باإلعالن عن ممتلكاته وتقديم إقرار بالذمة المالي

التي لم يلتزم بأدائها بعد أن وصل للحكم. حتى قبل أن يحصل على منصبه، قدم بوهاري خطاباا أمام مؤسسة  

تشاتم هاوس في لندن، أعلن فيه عدة وعود كان قد ذكرها في حملته االنتخابية، ووصفها بأنها وعود حزبه 

 هو للشعب.  وليست وعوده 
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قد وعد بإجراءات اقتصادية تعتمد مبادئ السوق الحرة،   وعلى الجانب االقتصادي، كان بوهاري

وبمجرد أن وصل للحكم، أخل بهذا الوعد أيضاا، وكذلك وعده بإقامة مجلس لالقتصاديين، وتعديل سعر صرف 

العملة النيجرية )النايرا(، مما ترتب عليه خسائر هائلة في االستثمارات األجنبية المباشرة، ثم خلق بوهاري 

دي موازي جعل سعر صرف النايرا أمام الدوالر أعلى بكثير، مما فتح الباب على مصراعيه أمام  نظام اقتصا

الفاسدين والمتربحين، مما أدى إلى غرق اقتصادي زاد من معاناة الفقراء وأدى إلى ارتفاع معدالت البطالة.  

من أجل استغالل تلك األموال وقد كان بوهاري قد وعد بعدم دفع الدولة ألي نسب دعم على المواد البترولية، 

في إصالح المصافي المكسورة والتي ستمكن الدولة من توفير الوقود بكثرة وبسعر زهيد. وقد حنث بهذا الوعد 

بالمائة فوق ثمنه السابق، بالرغم من استمرار الدولة في دفع الدعم  ٧٠أيضاا، وزاد سعر الوقود إلى ما يقارب 

ق وأدانه بوهاري ووعد بوقفه. يعتبر هذا التصرف، في أعين الفقراء، هو أقصى على المواد البترولية، الذي سب 

درجات الخيانة، حيث أن جميع قطاعات االقتصاد تتأثر بسعر المواد البترولية، فإذا ما ارتفع سعر البترول 

 ئية.  ارتفعت معه أسعار السلع والخدمات األخرى بدءاا من وسائل النقل والمواصالت وحتى السلع الغذا

ومن الوعود المهمة التي أخل بها بوهاري أيضاا، باإلضافة إلى كل ما سبق، هو وعده بمحاربة الفساد  

السياسي، حيث راح يالحق رموز المعارضة باتهامات فساد غير حقيقية، متجاهالا االتهامات األكثر مصداقية  

عدهم على تبرئة ذممهم وإعادة تقديمهم  الموجهة لبعض السياسيين التابعين لحزبه، وبدالا من محاسبتهم، سا

 للمجتمع.  

ال يتعلق األمر فقط بتقلص الناتج القومي تحت حكم بوهاري، بل إن الطبقة الوسطى، التي ازدهرت 

في مطلع األلفية، وعقدت عليها اآلمال لتكون هي القاعدة التي تقوم عليها الدولة الديمقراطية قد تالشت. ويندر 

قبين المحايدين يشير إلى الطبقة الوسطى اليوم على أنها الوعاء الحامي للديمقراطية، كما  أن تجد أي من المرا

 كان متوقع لها أن تكون. 
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إن السيد بوهاري هو أحدث الرؤساء المنتخبين الذين مارسوا الكذب على الشعب، دون عمل حساب 

التعجرف المرتبط بالسلطة يتغذى على  ألصوات الناخبين أو الخوف من عزلهم عبر األدوات االنتخابية. وهذا 

عنصر وحيد: أال وهو عدم توفر آليات لمحاسبة السلطة، بما يسمح لها بالتالعب في إجراءات االنتخابات،  

وتوجيه أصوات الناخبين، وإخراس المعارضة، من أجل إحراز فوز ال يعبر عن اإلرادة الحقيقية للشعب،  

ه تأثير حقيقي على محاسبة السلطة التي تتالعب بصالحياتها أو  وبالتالي ضمان أن صوت الناخب سيكون ل

تتخذ قرارات ومواقف غير صائبة. ولم يحدث أن حكم الرؤساء المنتخبين السابقين لحقبة بوهاري بأي شكل 

، دفع أحد ٢٠١٥مختلف عن هذه الطريقة التي تعتمد عدم االهتمام برأي الشعب ورغباته، لكن فقط في العام 

من حنثه بوعوده وتجاهله إرادة الشعب، وكانت النتيجة أن تم تمكين رئيس جديد يفتقر للثقة والطموح.  الحكام ث

 بشكل عام، لم تستطع صناديق االقتراع إصالح الخلل الذي حدث في السلطة.  

 

 تطبيق الديمقراطية الليبرالية 

بهذه الطريقة بينما هم يستمدون لماذا يستطيع بعض الرؤساء المنتخبين أن يسيئوا استخدام الديمقراطية  

شرعيتهم من استغالل الخطاب الديمقراطي للفوز باالنتخابات التي تعزز سلطتهم وتقوض استقرار النظام  

السياسي؟ والسؤال اآلخر هو: متى تنتهي هذه المسرحيات "الديمقراطية" باهظة الثمن؟ إن انحسار النخبة  

قراطية المحترمة يعود إلى أمراض اجتماعية موروثة ينبغي الكشف  الديمقراطية النيجيرية عن المبادئ الديم 

 عنها فيه لفهم الطريقة المعيبة التي تمارس بها الديمقراطية في نيجريا.  

في عقد التسعينيات، قام العديد من كبريات المؤسسات والحكومات الغربية بتشجيع وتمويل األنشطة  

يريا وبعض الدول اإلفريقية األخرى، لكن وقعت هذه الجهود في  الداعية إلرساء مبادئ الديمقراطية في نيج
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ثالثة أخطاء حرجة، أحدها كان االفتراض بأن الديمقراطية الليبرالية هي الهدف والمسعى في ذات الوقت، وأن 

األفارقة الذين أصيبوا بصدمة من األنظمة الديكتاتورية المتالحقة، سوف يفهمون ببساطة الفضائل المالزمة 

حقيق الدولة الديمقراطية، ويتمسكون بها فقط ألنها تتفوق من حيث الفضائل والقيم العليا على أشكال الحكم  لت

  .األخرى

أما الخطأ الثاني فكان إلى حد ما متناقضاا ومخادعاا ألنه ربط بين إرساء الديمقراطية وتحقيق التنمية،  

هما تؤامان متالصقان، تعتمد دورة حياة كل منهما  حيث تعامل هذا الخطاب مع الديمقراطية والتنمية على أن

على األخر، وبهذا المنطق أصبح يُنظر إلى الديمقراطية على أنها الخطوة األساسية التي يستحيل تحقيق التنمية  

إال من خاللها. وهذا االفتراض بأن الديمقراطية هي مرادف لتحسين األوضاع االقتصادية واالجتماعية المتأخرة  

اا من البروباجندا الغربية التي تروج للديمقراطية على أنها نظام الحكم المثالي، وقد تم تبني هذا  كان جزء

التوصيف الوظيفي عن الديمقراطية من جانب الشركاء النيجريين للحمالت الغربية التي تروج للديمقراطية،  

في المجتمع الذي بات يؤمن  دون أي تشكك في مصداقيته، ومع مرور الوقت، أصبح جزءاا من الوعي العام 

بأن ممارسة العمليات الديمقراطية، خصوصاا االنتخابات، هو طريقة للتأكد من أن المستقبل االقتصادي  

واالجتماعي للوطن والمواطن سيكون أفضل مما هو عليه اآلن. لكن في عالم دعاة الديمقراطية المنغلق على  

طاء ودعاة الديمقراطية األفارقة، وال حتى شركاءهم في الغرب ذاته ومصطلحاته المعقدة، لم تتح الفرصة للنش 

الذي دعموهم مالياا وأيدلوجياا، أن يفكروا في فصل الحديث عن الديمقراطية عن الحديث عن التنمية، إال أن 

أصبح المصطلحان في حالة ترادف لدى أغلب النيجيريين، وأصبح خطاب الديمقراطية كمقدمة للتنمية مصدر 

توقعات غير المنطقية لدى الشعب، مثل التوقع بأن الديمقراطية، الليبرالية أو غيرها، ال يمكن أن تتحقق  لرفع ال

 .أبداا. سأعود إلى هذا الموضوع بالتفصيل الحقاا 
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والخطأ الثالث هو االعتقاد بأن رجال السياسة النيجريين سوف يهتمون بالقيم المقدسة للعملية  

تحميها، أو أن السياسيين سوف يقبلون بالخضوع لمحاسبة المواطنين الذين   الديمقراطية والمؤسسات التي

يخدمونهم، إن الفكرة التي تقول بأن الخدمة العامة هي منصة لخدمة الجماهير وبأن االنتخابات وسيلة إلدارة  

نها في  هذا النموذج من الخدمة كانت عنصر محوري في األنشطة الدعوية الغربية المؤيدة للديمقراطية، لك

المقابل كانت نقطة عمياء في إدراك النشطاء المحليين الذين كرروها على مسامع الناس وحاربوا من أجلها  

على غير أسس واقعية، حيث تزعم النظريات الغربية حول التحول الديمقراطي بأن أصحاب المناصب يكون 

ضدهم في االنتخابات التالية، ولو خدموا   لديهم "الرغبة في إبهار الناخبين" وإال عاقبهم الناخبون بالتصويت

ربما يبدو هذا الكالم منطقياا في عالم النظريات   ivم الجمهور بالتصويت لهم من جديد.بشكل جيد سوف يكافئه

المثالية، لكن في الوسط األفريقي، فإن أصحاب المناصب ال يخشون نتائج االنتخابات وال عقاب أو ثواب من 

ن في مقابض السلطة التي تلعب دور حرج في تحديد نتائج االنتخابات، ومن ثم فإن الناخبين، ألنهم يتحكمو

الحافز المفترض نظرياا كوسيلة لمكافأة أو معاقبة صاحب المنصب يصبح بال فاعلية عند تطبيقه على أرض 

السياسيين   الواقع. لم يتحقق أي من التكهنات المذكورة أعاله في نيجيريا. على العكس من ذلك، تعمد القادة

تجاهل القواعد واألعراف والعمليات المصنّفة على أنها أطر قانونية ودستورية للممارسة الديمقراطية في  

 نيجيريا.  

 

 الديمقراطية كأداة فساد 

إن المواطنين النيجيريين الذين سعوا للديمقراطية االنتخابية كنتيجة العتقادهم بأنها سوف تحقق لهم  

التنمية، قد أصابهم االحباط وخيبة األمل، حيث أن الوعود المادية للديمقراطية، والتي تتمثل في الربط الشرطي  
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سعينات، لم يتم ترجمتها بشكل حقيقي وملموس بينها وبين تحسين مستوى المعيشة، والتي راجت بشدة في فترة الت 

على أرض الواقع بالنسبة للنيجريين عبر عشرين عاماا من ممارسة الديمقراطية. بل أن المحزن حقاا، هو أنه  

تحت لواء الديمقراطية، قد وجد القادة السياسيين أعذار مثالية لممارسة الفساد: أال وهي نفس األطر القانونية  

يز الشفافية والنزاهة والسالمة اإلجرائية. فقد وفرت الديمقراطية غطاء مثالي لممارسة الفساد  التي صممت لتعز

عذراا على التكرار   –على نطاق واسع، بمعنى أخر لقد صبغت الديمقراطية الفساد بصبغة ديمقراطية، وجعلته 

مارسة احتكارية؛ أي أنه كان  فساد ديمقراطي. في ظل الحكم العسكري السابق، كان الفساد أشبه ما يكون بم –

محدوداا ومقصوراا على جماعة الحاكم ومن حوله فقط. أما في ظل نظام الحكم الديمقراطي الحالي في نيجيريا،  

فإن الحاجة لكسب الدعم السياسي والحصول على االمتيازات المترتبة عليه مثل الحصانة، جعل من الفساد  

متد إلى خارج حدود الجماعة الداعمة للمرشح، الستقطاب مؤيدين  مرضاا معدياا، وأخذت ممارسات الفساد ت

 سياسيين على نطاق أوسع.  

وهكذا، جعلت الديمقراطية من ممارسة الفساد أمراا مشروعاا، بكل ما يحمله هذا المعنى من تناقض. 

ر القانونية،  في أيام الحكم العسكري، كان هناك حدود فاصلة وواضحة بين المخصصات المالية القانونية وغي

بحيث يستطيع المواطنين بسهولة تمييز ممارسات الفساد والعالمات الدالة عليها مثل الثروة المفاجأة ألصحاب  

المناصب السياسية. لكن لم يعد هذا هو الحال في ظل الحكم الديمقراطي الحالي، حيث يسرق المسؤولين الكبار  

فقط تدوين ما يقومون بسرقته كبند قانوني في العملية التشريعية    أموال الدولة عبر طرق قانونية، كل ما عليهم هو

العتماد المخصصات، ويحدث ذلك في خالل عدد قليل من جلسات اللجنة التشريعية المسؤولة عن إدارة أموال 

في المخصصات دون مناقشتها، حتى أن أصحاب    الواردة دافعي الضرائب، تنتهي بالموافقة العاجلة على البنود  

ناصب السياسية أحياناا يسرقون األموال العامة مسبقاا، ثم يقومون بتوثيق السرقات في الكشوف المستقبلية  الم

بعناية، ثم إدراجها كحسابات في الميزانية أو في حواشي المالحظات تحت اإلقرارات التشريعية، وهذا كله يتم  
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اطية الليبرالية. وفي السنوات األخيرة، أصبح  بشكل قانوني وفي حدود المعايير اإلجرائية التي تقرها الديمقر

ا في قاموس الشارع السياسي النيجري، حيث يسميه النيجيريون "الفساد   لهذا الفساد الديمقراطي المشروع اسما

 االستباقي"، أما أنا فأسميه الفساد الشرعي، ممارساا هوايتي السفسطائية.  

لجأ المشرعون النيجريون إلصدار هذا القانون تحت  حيثما ال يوجد قانون يضفي شرعية على السرقة، ي

ضغط من السلطة التنفيذية، وبعد الوعد في أفادتهم كمسؤولين بالسلطة التشريعية من هذا القانون أيضاا. بمعنى  

أخر، فإن الديمقراطية بالشكل الذي تمارس به حالياا في نيجريا قد سمحت بظهور أشكال جديد من الفساد،  

 السرقة من األموال العامة من خالل إضفاء صبغة شرعية على الممارسات الفاسدة.   ووسعت من مجال

من الواضح أن النخبة الحاكمة في نيجريا قد اكتشفت طريقة لقلب قواعد الديمقراطية رأساا على عقب،  

هم للحكم،  من أجل خدمة مصالحها، والتي تتمثل في الحفاظ على استمرار نفس العملية الديمقراطية التي أوصلت

واالستمرار في تقديمها للجماهير على أنها هي نظام الحكم األمثل الذي يمّكن العامة من السيطرة على مجريات  

 األمور ويحفز السلوك السياسي الواعي لخدمة المصلحة العامة. 

 

 التكلفة الحقيقية للديمقراطية 

، السابق ذكرها، هناك تكاليف أخرى  بعيداا عن التكلفة المالية لالنتخابات ومصاريف كسب المؤيدين

تصل إلى عشرات المليارات قد تكبدتها نيجريا على مدار عشرين عام في ظل المشروع الديمقراطي، وهي 

 تكاليف سوف تضرب الدعائم المالية للدولة، عاجالا أو آجالا. وهذا ما سأشرحه بالتفصيل.  
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مالية التي يحصل عليها القادة المنتخبين في  فقد أكدت التقارير شكوك النيجريين بشأن المكافآت ال

السلطتين التنفيذية والتشريعية: أصحاب المناصب السياسية على جميع المستويات في كافة أروقة الحكومة 

أضف إلى ذلك خاصتهم من المساعدين   v. رنة مع نظرائهم على مستوى العالميتلقون أعلى الرواتب بالمقا

تشارين مساعدين أيضاا( ليصبح مجموع اإلنفاق على رواتب ومكافآت  والمستشارين )وبعضهم لديه مس

المسؤولين السياسيين في المناصب العامة يساوي على األقل نصف الدخل القومي، إلى جانب المخصصات  

التشريعية التي تمنحهم حوافز ومكافآت إضافية. تركت هذه النفقات الديمقراطية الباهظة للبالد وعاء مالي  

ل من أي وقت مضى، يسمح باالستثمار في األشياء التي تهم النيجيريين: مثل تطوير الطرق والرعاية  ضئيل، أق

 الصحية والمدارس والمياه والكهرباء وإنتاج الغذاء.  

إن هذا الواقع الغريب المتمثل في انخفاض العائد من االستثمار في الديمقراطية لم يعد من الممكن 

ناس بأي نفع. استقرار الدولة يتراجع، وثقة المواطنين في الدولة تتأكل. هذه قنبلة  تحمله، فهو ال يعود على ال

موقوتة سوف تنفجر إذا واصلنا السير في هذا االتجاه، وإذا استمرت هذه الديمقراطية. فبعد عشرين عاماا من 

ي ثمارها وأنها تشكل اآلن عودة الحكم المدني الديمقراطي، لن يكون من المبالغة أن نقول إن الديمقراطية لم تؤت

تهديداا لعلى استقرار الدولة وبقائها. هذا تحول جذري حدث في ساعة غفلة من المؤسسات الفاعلة في الغرب،  

 سواء الحكومية وغير الحكومية، التي شجعت ومولت الدعوة الديمقراطية في التسعينيات. 

 

 خيبة األمل الديمقراطية 

مع هذا العائد المتدني للممارسة الديمقراطية، رغم الكلفة الباهظة للديمقراطية التي أصبحت كالسم  

بالنسبة للجسد السياسي، لم تكن مفاجأة أن يشرع الكثير من النيجيريين في التشكيك اعتقادهم السابق بأن  
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ريين، واألفارقة، فإن الديمقراطية هي الديمقراطية متفوقة على أنظمة الحكم األخرى. بالنسبة للعديد من النيجي

التي تدعيها. وقد خلص   –الملموسة وغير الملموسة  –نظام فاشل. لقد فشلت الديمقراطية في تحقيق الفوائد 

 إلى ما يلي:   2014مترية المعروفة، في ديسمبر -استطالع للرأي أجرته منظمة االقتراع األفرو

"بالنظر إلى مواقف المواطنين تجاه الديمقراطية والمساءلة، يخلص التحليل إلى أنه بينما يتبنى معظم  

النيجيريين مفهوم الديمقراطية ويرفضون أشكال الحكم األخرى، فإن نسباا كبيرة من السكان تعبر عن دعمها 

وهذا يعكس عدم الرضا العام عن لعودة أنظمة غير الديمقراطية، مثل الحكم العسكري أو رئيس استبدادي، 

كيفية عمل الديمقراطية في نيجيريا وأداء قادتها المنتخبين. كما يعتقد الكثير من النيجيريين أن المؤسسات 

العامة وأصحاب المناصب ربما يمارسون الرقابة على بعضهم البعض، لكنهم ال يرون أن أصوات الناخبين  

 viالمسؤولين السياسيين."تلعب أي دور مؤثر في مساءلة ومحاسبة 

تمثل النتائج الواردة بها االستطالع تحول ملحوظ في مواقف المواطن النيجري، حيث أظهر  

ا للديمقراطية، وعقدوا عليها اآلمال كطريقهم األمثل نحو التنمية   ١٩٩٩النيجيريون، في عام  تأييداا واسعا

، فقد زاد هذا الوهم  ٢٠١٤. لكن منذ عام والتمكين السياسي وتوطيد األواصر الهشة للنسيج المجتمعي

الديمقراطي من احباط المواطنين وفقدانهم الثقة في مؤسسات الدولة وبأهمية مشاركتهم في االنتخابات وبأن 

 أصواتهم ستحدث فارق.  

قد يجد منظري الديمقراطية في الغرب صعوبة كبيرة في فهم هذا التحول الدراماتيكي في الرأي العام  

من التطلع إلى التحول الديمقراطي بشغف شديد وصل إلى حد عزل الديكتاتورية العسكرية قبل عقدين    النيجري،

من الزمان، إلى التطلع اآلن لنظام حكم سلطوي. ولكن يمكن فهم هذا التحول الجمعي في موقف الرأي العام  

راطية المحدودة للغاية. إن الكم الهائل  كنتيجة منطقية لوعود الديمقراطية المبالغ فيها في مقابل المكتسبات الديمق

من المواطنين النيجريين الذي عبروا عن تفضيلهم لتطبيق نظام حكم غير ديمقراطي في هذا االستطالع ال يعني 
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بالضرورة أنهم متيمون عشقاا بعودة الحكم العسكري األوتوقراطي مرة أخرى. بل كانوا يعبرون عن احباطهم 

 من فشل الديمقراطية.  

 

 ين الديمقراطيات المجردة والديمقراطيات الملموسةب

إن نظرة األفارقة للديمقراطية هي نظرة منفعية، تشبه عالقتهم بالدين، وهي أيضاا عالقة تقوم على  

النفع العائد منه، وتعتمد على الخبرات الحياتية التي يقدمها للفرد وأبعاده التطبيقية في تلبية االحتياجات المعيشية،  

وسواء كانت ديناا أو مفهوماا جديداا، فإن الديمقراطية الليبرالية   viiونها قيم ومذاهب روحانية مجردة. ن كأكثر م

بالنسبة لألفارقة تقع في نفس اإلطار األيديولوجي لهذه النظرة النفعية، إذ أنه من النادر أن ينخرط األفارقة في  

ه الممارسات  أنظمة فكرية أو ممارسات فقط ألنها تحمل قيم سامية، بل إن ما يهمهم دائماا هو كيف ستترجم هذ

إلى وسائل لتحسين ظروفهم االقتصادية واالجتماعية. إنها عملية تفكير عقالني ينطوي على الطبيعة المادية  

 للبحث عن المصلحة الشخصية.  

كونهم صورة مصغرة من أفريقيا، فإن النيجريين يميلون أيضاا إلى فهم الديمقراطية خارج إطار القيم  

عن فوائدها الملموسة. إنها ظاهرة ثقافية ترتبط بالحضارة النيجرية لم يضعها دعاة   المجردة التي تمثلها، باحثين

الديمقراطية من النشطاء المحليين أو الغربيين في حسبانهم عند بداية تحركهم في حقبة التسعينات. وهذه الظاهرة 

نذاك. لو أن التحول الديمقراطي  أيضاا هي رد فعل العالم االستثنائي الذي خلقته الحركات الداعية للديمقراطية آ

فشل في إحداث تحسينات ملموسة على البناء السياسي للدولة وحياة المواطنين، وهو أمر من الصعب تخيل  

تحقيقه في دولة ذات تعقيدات وتحديات اقتصادية واجتماعية ضخمة مثل نيجريا، فإن الديمقراطية ستعتبر في 
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ا لتقييم التحرير السياسي بعد الحرب  نظر النيجيريين نظام فاشل. أو أن المو اطنين سيتبنون مقياساا تجريديا

 .الباردة

لقد كان النيجيريون الذين قاموا بحمالت دعم الديمقراطية في التسعينيات بطيئين في إدراك الصلة بين  

قراطي، أرجعوا  الديمقراطية والخلل في نظام الحكم، وعندما اعترفوا أخيراا بخيبة األمل في مساعي التحول الديم

أسبابه إلى نفس األفكار األرثوذوكسية المؤيدة للديموقراطية، أحد هذه األفكار تقول إن الديمقراطية تحتاج إلى  

وقت حتى تصبح راسخة وحتى تنضج، وبالتالي فإن الحل إلصالح النظام الديمقراطي الفاشل هو ممارسة مزيد 

هذا التفسير ال ينظر إلى التكلفة الهائلة وغير المجدية لالستمرار   من الديمقراطية، حسب "اإلكليشيه" الشائع. لكن

في ممارسة الديمقراطية، كما أنه ال يأخذ بعين االعتبار حقيقة أن البلدان التي تحاصرها عواصف عاتية من  

وقت ال المشاكل االقتصادية والسياسية والوجودية ال تتمتع برفاهية انتظار أن تنضج الديمقراطية. حرفياا، ال

 يعمل في صالح هذه البلدان. 

وهناك فكرة ثانية يسوقونها، تحاول الفصل بين الديمقراطية والتنمية، والتركيز فقط على أن 

الديمقراطية وقيم الحقوق والحريات التي تروج لها كافية في حد ذاتها وبشكل مجرد، وأن الديمقراطية هي التي  

في الصفحات   viiiألخالقية كما يطرحها أكسل هونيث.االزدواجية اتعترف بنظرية إعادة التوزيع الستدعاء 

النيجيرية على منصات التواصل االجتماعي، قرأت حجة بعض الناشطين المؤيدين للديمقراطية بأن الديمقراطية  

لها فضيلة جوهرية حتى لو لم تؤد إلى التنمية، ألنها تشجع على الحريات المجردة والحريات المدنية والحقوق.  

ذا االدعاء هدفه بالطبع تهدئة النيجيريين الذين تم إغراءهم للدخول سريعاا في عملية التحول الديمقراطي ثم  ه

وجدوا أنفسهم بعد عشرين سنة قد تركوا بخيبة أمل بسبب الربط الشرطي السابق بين ممارسة الديمقراطية  

    وتحقيق التنمية.
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يجية التي تتم على مدار عدة دورات انتخابية، والتي  ترتكز هذه الحجة على مدى قوة التحسينات التدر

تمنح الديمقراطية القدرة على إصالح أخطائها بنفسها. ولكي يتحقق هذا المنطق في نيجيريا، يجب أن تكون 

عملية االقتراع مقترنة بالحق في المحاسبة والمسائلة، وهذا ال يوجد في بلد تمزق بالفعل بسبب حركات تمرد 

وكو حرام، وهجمات الرعاة المسلحين واللصوصية، وتحريض بيافرا المستمر، باإلضافة إلى  متطرفة مثل ب

الكثير من عوامل الطرد المركزي األخرى. وفي بلد يعاني من ضعف مؤسسات الدولة، فإن الديمقراطية تأتي  

ر ال يمكن بنظام حكم يستمر أربع سنوات من سوء اإلدارة وغياب المسؤولية، وهو ما يمكن أن يسبب ضر

إصالحه، حيث ال تمتلك نيجريا، مثل الدول الغربية، مؤسسات قوية تمثل شبكة أمان للدولة، مما يعرض الدولة  

النهيار أو تفكك محتمل. ال يمكن لدولة تعاني بالفعل من التهديدات الموهنة أن تتحمل أربع سنوات من الخلل 

التصدعات السابقة، ناهيك عن عدة دورات مدتها أربع الديمقراطي وما ينتج عنه من مأزق سياسي يضاف إلى  

 .سنوات من هذه العيوب

كما أن الجدل حول المزايا المجردة للديمقراطية ال يفسر حقيقة أنه، بعيداا عن ضمان أو تعزيز الحريات  

، ١٩٩٩تأثير متواضع فقط على الحريات المدنية. فمنذ عام –في أحسن األحوال  –المدنية، كان للديمقراطية 

تراجعت الحريات السياسية، التي تعتبر الفوائد المجردة التي يجب أن تثمر عنها الديمقراطية كنتيجة لتعدي  

الزعماء المنتخبين ديمقراطياا على هذه الحريات، ولعل السجل السيء لحقوق اإلنسان إلدارة بوهاري الحالية  

ى تقييد عمل المجتمع المدني من خالل تغيير القوانين هو خير مثال، حيث سعت اإلدارات الديمقراطية السابقة إل

وجعلها أقل مرونة، أو باالعتماد على استغالل الثغرات القانونية والدستورية، بحيث تستطيع التوسع في ممارسة  

انتهاكات حقوق اإلنسان دون محاسبة، وبالتالي فإن اإلدارة الحالية وسجلها في مجال حقوق اإلنسان كان هو 

 . ١٩٩٩لتآكل المستمر للحريات المدنية منذ عام ذروة ا
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، تم ذبح المئات من المسلمين الشيعة الذين احتجوا على اضطهاد جماعتهم على  ٢٠١٥في ديسمبر 

أيدي القوات في مدينة زاريا، ودمرت منازلهم واحتُجز العديد من أعضائهم على قيد الحياة، بمن فيهم زعيمهم 

توجيه أي اتهامات إليهم، ويتم اآلن محاكمة المحتجزين سراا رغم احتجاج منظمات    الشيخ إبراهيم الزقزقي، دون

حقوق اإلنسان المحلية والدولية، وال يزال سامبو دسوقي، مستشار األمن القومي التابع لإلدارة السابقة، رهن 

 االحتجاز رغم العديد من أوامر المحكمة التي منحته اإلفراج بكفالة. 

اجم الجيش أعضاء من جماعة غير عنيفة مؤيدة لبيافرا تدعى "السكان األصليين  ، ه٢٠١٧في سبتمبر

في بيافرا"، مما أدى إلى مقتل وتشويه واعتقال المئات منهم، كما قام بعض الجنود بنهب منزل عائلة زعيم 

ي، ديجي  الحركة، ننامدي كانو، واحتجزوه لفترة وجيزة هو ووالديه المسنين، وبقي الناشط المعارض لبوهار

أديانيجو، لمدة شهرين في السجن بتهمة ملفقة كانت المحكمة الفيدرالية قد برأته منها وأفرج عنه بكفالة، في 

حين تعرض دينو مالي، عضو مجلس الشيوخ وعضو في حزب الشعب الديمقراطي المعارض، لعدة عمليات  

 انتقاداته المستمرة للرئيس. اعتقال واحتجاز، فيما يعتقد كثير من النيجيريين أنه مضطهد بسبب 

، ُصِدم النيجيريون بخبر أن الجنود قد اخترقوا مكاتب صحيفة ديلي ترست اليومية  ٢٠١٩في يناير 

الوطنية، وكان هذا حدثاا يشبه ما كان يحدث في عهد الحكم العسكري، ويعد خرقاا واضحاا لحرية الصحافة التي  

مقراطياا. ومع ذلك، فإن أي شخص كان يراقب صخب الصحافة  يتوقعها النيجيريون في ظل إدارات منتخبة دي

حول احتجاز الصحفيين والناشطين في عدة مناطق من البالد، والتعصب الحكومي المتنامي للمعارضة، لم يكن 

ليشعر بنفس الصدمة جراء االعتداء على صحيفة ديلي ترست. إن الصحافة النيجيرية، التي كانت تُعتبر ذات 

 صن لحرية التعبير، تخضع اآلن للترهيب والمضايقة واعتقال الصحفيين.  يوم بمثابة ح

إن المجتمع المدني النيجيري، والمعروف بكونه واحد من أنشط المجتمعات المدنية في إفريقيا، قد انقسم  

ما بين منظمات تم دمجها في ركاب النظام المتسلط، أو منظمات فقدت صوتها تحت الهجوم المستمر على حرية  
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العمل العام. ولعل إقالة رئيس القضاة، والتر أوننوخن، مؤخراا، بشكل مباشر ودون اللجوء إلى اإلجراءات  

الدستورية المنصوص عليها، هي مؤشر على مدى تدنّي احترام النظام الديمقراطي والدستوري في عهد  

مجموعة من التناقضات  بوهاري، بدرجة تجاوزت ما كان يحدث في عهد أسالفه، حيث تحولت نيجيريا إلى 

 بين الذرائع المروجة الستمرار الديمقراطية واحتقار السلطة للحريات السياسية.  

ما يعنيه هذا الواقع هو أن الديمقراطية قد فقدت شرعيتها بسبب فشلها في تحقيق الفوائد المجردة   إن

ات التي من المفترض أن التي يجب أن يحصل عليها المواطن في ظل النظام الديمقراطي، من حيث الحري

تعوض فشل الديمقراطية في تحقيق التنمية. وعلى عكس االدعاء بأن الديمقراطية هي حصن الدولة ضد عدم 

 االستقرار، فقد أصبحت الديمقراطية تهديداا ألي استقرار يمكن أن يحدث في نيجيريا.  

 

 إعادة إعمال الديمقراطية من أجل إصالح الدولة 

اإلخفاقات الديمقراطية ال تجيز بالضرورة، أو تضفي الشرعية على االستبداد، هي فقط تجعل األمر   إن

كفكرة متأخرة يائسة. إن الحل لنيجيريا وغيرها من البلدان اإلفريقية التي تعاني من خيبة األمل  -مقبوالا 

خبيرة االقتصادية الزامبية دامبيزا  الديمقراطية ليس الوعد الطوباوي بقدوم "الديكتاتور العادل" حسب وصف ال

ولكن  ixل ألنه ليس لديه الحافز على ذلك.ما يكون الديكتاتور عاد –بحسب اعترافها  –مويو، ألنه نادراا 

المطلوب هو إحداث تحول جذري بعيداا عن التفكير في الديمقراطية بشكل أرثوذكسي ونحو االعتراف بأن  

التعددية الحزبية يمكن، بحسب مويو، أن تتسبب في "إعاقة التنمية"، حيث   الديمقراطية الليبرالية القائمة على

يؤدي التنافس السياسي وجداول األعمال األثنية واإلقليمية إلى خلق سياسات متجمدة ومماطلة تعرقل المبادرات  

العام، إجراء يعزز التنموية. إن اإلخفاقات الديمقراطية ال تفقد الديمقراطية مصداقيتها من حيث كونها، بمعناها 
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حق المواطن في مساءلة واختيار ممثليه بين صناع القرار، وال يمكن اتخاذها سبب للتخلي عن الديمقراطية  

ا. المطلوب فقط هو إعادة تصور الديمقراطية، باإلضافة إلى االستعداد إلعادة تصميمها وإعادة تعريفها   تماما

 يمغرافية الخاصة بكل بلد وكيفية االستجابة لها. لمراعاة الظروف االجتماعية واالقتصادية والد 

بالنسبة لنيجيريا، فإن المشكالت األساسية مألوفة إلى حد ما، وال يمكن حلها عن طريق مشروع 

ديمقراطي يتجنب بدالا من أن يعزز حلول هذه المشاكل. نيجيريا أمة تم تجميعها من مئات العناصر العرقية  

البريطانيين ألغراضهم الخاصة، وتتوزع تلك اإلثنيات اليوم في عدة انقسامات  المختلفة من قبل المستعمرين 

إقليمية ودينية واسعة، وتتسم برؤى وتطلعات متباينة بشكل كبير، وقد لعبت الهويات العرقية واإلقليمية، سواء  

والسياسية، ولهذا  أكانت جيدة أم سيئة، دور كبير في تشكيل التنظيمات السياسية وتشكيل الدعوات االجتماعية 

فمع كل منافسة تحدث حالة من التعصب الشديد والشك والعداء وانعدام الثقة والمناورات السياسية الصفرية.  

ومن المفارقات، أن المؤسسة الوحيدة التي تمنع هذا المرجل من الغليان، ولكنها في نفس الوقت تشكل عائق  

ية ديمقراطية، هو الهيكل الحكومي الفيدرالي في نيجيريا،  دائم أمام كل من تحقيق الوحدة الوطنية على خلف

والذي يحافظ على الموارد والسلطة والمبادرات مركزة في مركز سلطة واحد في أبوجا. يناقض هذا النظام  

أهمية السيادة الشعبية، ويجعل الدولة دولة مركزية قوية تحتفظ بكل أدوات السلطة لنفسها، والتي تتدفق عمودياا  

أعلى بدالا من الظهور أوالا في مكونات مرتبطة أفقياا ثم تتدفق منها إلى مراكز متعددة، ونتيجة هذا النظام  إلى 

الوحدوي هو أن الدولة ال تتمتع بشرعية في أعين الناخبين، حيث يُنظر إليها ككيان بعيد ومنفصل عنهم، 

لك تصب في المركز، ومن ثم فإن االنتخابات  والنتيجة األخرى هي أن جميع المخاطر االنتخابية المترتبة على ذ

الوطنية الدورية تتحول، حرفياا، إلى صراعات بين أطراف ترغب في التمتع بالسيطرة الكاملة على الموارد  

الوطنية والتحكم وحدها في كيفية توزيعها أو حجبها، وهذا في حقيقته يمثل تهديداا للديمقراطية، أي نوع من 

كل خاص تلك الديموقراطية التي تمارس في نيجيريا، والتي يحصل فيها الفائز على كل الديمقراطية، ولكن بش
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شيء، حيث يصبح نظام الحكم الرئاسي هو معادلة ديمقراطية صفرية غير مناسبة لدولة ترغب في أن تبقى  

 مقراطية.  دولة موحدة، وهكذا، في نيجيريا، تفاقمت المشكلة الهيكلية بسبب استيراد النوع الخطأ من الدي

هناك ثالث ضرورات في ضوء هذا الموقف المعقد. أوالا، يلزم إعادة ترتيب هيكل األمة بموجب  

الدستور، بشكل يدعم الالمركزية، بحيث تنتقل إدارة الطاقة والموارد والمشاريع التنموية من يد المركز القومي  

يريا، حيث أن وحدات اإلدارات  إلى مؤسسات اإلدارة المحلية، وإن كان هذا اإلجراء لن يحل جميع مشاكل نيج 

المحلية نفسها مليئة بالتوترات العرقية وغيرها من المشكالت، كما أن المسؤولين التنفيذيين في الدولة، على 

المستوى القومي، يظهرون ميالا نحو ممارسة السلطوية. لكن مع ذلك، إذا تحولت نيجيريا إلى اإلدارة  

حكم المحلي والمقاطعات، فإن مخاطر الحكم والسياسة االنتخابية ستصبح  الالمركزية واالنتقال إلى مستويات ال 

محلية، أي أن المعارك حول المساءلة والتمثيل والحوكمة سوف يتم تناولها على المستويات المحلية بشكل أفضل 

لقد  وأكثر فعالية من تمركز كل المشكالت في عاصمة الحكم المركزية البعيدة. وهذه الوصفة ليست جديدة، 

ظهر الخطاب السياسي النيجيري المطالب بإعادة الهيكلة منذ حقبة التسعينات على األقل، والعديد من المثقفين 

النيجيريين كانوا يسارعون إلى ترويجه عبر الكثير من المقاالت في الصحف التي قامت بمناقشة ذلك، وفي  

ل االجتماعي بشكل دائم، لكن لم يحدث أن تم  يومنا هذا، يناقش النيجيريون هذه المسألة على وسائل التواص

االستجابة بشكل عملي ألي من هذه المناقشات، بسبب وقوف النخب السياسية في مواجهتها ألنها لن تخدم  

مصالحهم، حيث أن الوضع القائم يسمح للزعماء السياسيين المحليين بأن يلوموا الحكومة المركزية المتعجرفة  

شلهم على المستوى المحلي. وهكذا، فإن الحكومة الفيدرالية المركزية، ال تخنق التنمية  في أبوجا للمداراة على ف

ا توفر المبرر المثالي للزعماء السياسيين السيئين للتغطية على فشلهم.    وتحبط الديمقراطية فحسب؛ بل إنها أيضا

رئاسي إلى النظام  األمر الضروري الثاني الذي يجب أن يحدث هو انتقال نظام الحكم من النظام ال

البرلماني، إذ سيؤدي ذلك إلى تحسين ديناميكية التمثيل السياسي، وخفض تكلفة االنتخابات والديمقراطية، فال  
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يوجد أي سبب يدعو إلى أن يكون لنيجيريا مجلسان تشريعيان على غرار النظام المعمول به في الواليات 

لديمقراطي الحالي في نيجيريا(، لذا يجب إلغاء مجلس  المتحدة )الذي منه تم استعارة مؤسسات المشروع ا

الشيوخ. وال يوجد أيضاا سبب لقصر الدورة االنتخابية على مدة أربع سنوات غير الدافع لنسخ تجربة الواليات  

المتحدة، لذلك ينبغي اعتماد فترة واحدة مدتها ست أو سبع سنوات لتوفير المال وتقليل حاالت عدم االستقرار  

ت الناجمة عن االنتخابات التي تتم على مدى زمني قصير. إن المسألة الوطنية في نيجيريا تعتمد على  واألزما

إشعال الصراع بين مختلف الدوائر االنتخابية في البالد من أجل التمثيل وإعادة اإلدماج، وينبع خطاب التهميش  

اإلخفاق في التضمين ينتج طموحات انفصالية    المتكرر من الفشل في بناء نظام تمثيل يعتبر عادالا وشامالا، وهذا

وتقلبات اجتماعية سياسية ويحتاج إلى تصحيح، ويمكن أن يحدث هذا التصحيح من خالل فرض تناوب 

المناصب العامة المنتخبة على المستوى الفيدرالي ومستوى الواليات والحكومة المحلية، بحيث ال تشعر العديد  

أو هامشهم السياسي التاريخي قد أدى إلى أقصائهم خارج فرص الحكم. ومن من المجموعات أن وضعهم كأقلية  

األمثلة البارزة على ذلك حالة شعب اإلغبو في الجنوب الشرقي، وهي واحدة من أكثر المجموعات العرقية  

ا من هزيمة جمهورية بيافرا االنفصالية، ال  تزال الثالث اكتظاظاا بالسكان في البالد. بعد حوالي خمسين عاما

نيجيريا تتعامل مع اإلغبو على أنهم منبوذون غير جديرون بالثقة ولم تقم بدمجهم في مؤسسات الدولة الرئيسية.  

ا على فشل المصالحة واالندماج الوطنيين بعد الحرب األهلية هي أن اإلغبو لم ينتج  ومن أكثر األمثلة إيضاحا

ثم نمت ظواهر التهميش والتعبئة االنفصالية في الجنوب  ، ومن  ١٩٧٠رئيساا منذ انتهاء الحرب األهلية في عام  

 الشرقي بصورة كبيرة.  

إن الحجة المعيارية ضد التناوب في الحكم بين الفصائل المختلفة هي أنها إجراء غير ديمقراطي، لكن  

أيضاا  هذه هي بالضبط المشكلة، ألن مثل هذا الخالف يعتمد على مبدأ عقائدي وفهم جامد للديمقراطية وينتج 

عن إغواء الديمقراطية الليبرالية الغربية، التي تشدد على طغيان حكم األغلبية، وهو شكل من أشكال الحكم  
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الذي ينفر ويستبعد البعض. إلى جانب ذلك، تمارس نيجيريا بالفعل سياسة تمثيلية مشابهة لتحقيق االندماج تعرف 

لتزام الدستوري بتمثيل كل والية في الوظائف العامة  بـ "مبدأ الشخصية الفيدرالية"، والتي يترتب عليها اال 

والمدارس الثانوية والجامعات الفيدرالية. إذا تم اعتبار هذا الحكم الدستوري ضرورياا لتحقيق الشمول الوطني  

 واإلنصاف التمثيلي، فال يوجد سبب مقنع لعدم تمديده إلى عالم السياسة االنتخابية. 

تفادة من الديمقراطية بدالا من التعامل معها على أنها عبء مثير للقلق،  إذا كانت نيجيريا تسعى لالس

فإن هذه الممارسة تحتاج إلى تعديلها، إذ يجب إعادة النظر في مبادئ الديمقراطية الليبرالية المقدسة على ما  

ا لتالئم الواقع  يبدو، ويجب على النخب السياسية في نيجيريا أن تبدع حول نوع الديمقراطية التي تريد ممارسته

االجتماعي والسياسي والثقافي لنيجيريا. وفي هذا المسعى إلعادة صياغة الديمقراطية، يجب أن تفسح المبادئ  

الديمقراطية األرثوذكسية التي تم استيرادها من الغرب في تسعينيات القرن العشرين حلوالا واقعية حتى لو كانت  

 ي روج لها الممولون والناشطون الغربيون للديمقراطية.  هذه الحلول تتعارض مع اإليديولوجيات الت

 

 انتخابات أم بال انتخابات؟ 

هناك مشكلة أخيرة تحتاج إلى مناقشتها. يتضمن التعبير الثالثي عن الديمقراطية التمثيل والمساءلة  

ي توليد القيمتين  والمشاركة. لقد أمضيت الصفحات السابقة في التأكيد على أن الديمقراطية الليبرالية فشلت ف

األوليين في نيجيريا، أما فيما يتعلق بالنقطة الثالثة وهي المشاركة، فإننا نميل، بشيء من التكاسل، إلى افتراض  

أن االنتخابات تعتبر هي الضامن الوحيد للمشاركة السياسية، وهو افتراض يقلص المشاركة الديمقراطية بشكل  

ة، كما يحتاج الباحثون والناشطون في مجال الديمقراطية إلى إعادة  فج إلى التصويت في االنتخابات الدوري

التفكير في االنتخابات باعتبارها األداة الوحيدة للمشاركة الديمقراطية، حيث أن هناك نظريات سياسية متناقضة  
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خابية تقصي  تقول بأن االنتخابات هي آلية معيبة لقياس المشاركة الديمقراطية، ليس فقط ألن الديمقراطية االنت

ولكن أيضاا ألن الديمقراطية يمكن   x، قائمةالناخبين من غير النخبة وتعزز المشكالت االجتماعية والسياسية ال

أن تزدهر بدون الحاجة لعقد انتخابات دورية، فمثالا لجأ ناقدو عمليات التحول الديموقراطي الليبرالي نتيجة لهذا  

 xiطلح "انتخابات بال ديمقراطية". ى استحداث مصالتناقض بين االنتخابات والديمقراطية إل

منذ ظهور الجدل حول عدم كفاءة االنتخابات، تم ابتداع بدائل لعمليات التصويت التقليدي، اقترحها  

أولئك الذين يرغبون في إنشاء مجال سياسي للمساواة ومنح كل مواطن فرصة متساوية للحصول على السلطة  

ت فكرة االختيار العشوائي اهتمام كبير مؤخراا، فقد اقترح الباحث النيجيري،  السياسية وممارستها، وقد اكتسب

نيمي واريبوكو، اعتماد نظام سحب القرعة "لتكملة نظام االنتخابات ]النيجيري["، واقترح "شغل ثلث جميع  

رات الديمقراطية  وبالنظر الجاد في قائمة أوسع من االبتكا xiiالمقاعد التشريعية الفيدرالية والوالئية" بالقرعة.

الجديدة، التي سوف تقلل من التكاليف المالية واالجتماعية لالنتخابات مع ضمان عملية اختيار القيادة أكثر 

 مساواة وبالتالي أكثر قابلية للمساءلة.  

واقتراحي المشروط هنا هو أن تعتمد نيجيريا على عملية تخصيص انتخابي متناسبة يتم بموجبها توزيع 

المناصب العامة االنتخابية بناءا على عدد األصوات التي حصلت عليها في االنتخابات. بموجب هذا االقتراح،  

ال من ذلك، سيكون هناك فائزين  لن يكون هناك رابحون وخاسرون كما يفترض النموذج االنتخابي الحالي. بد

كبار وفائزين صغار. سيكون هناك أيضا عدد أقل من المسابقات االنتخابية. إن انتخابات واحدة ستنتج فائزين 

متعددي المستويات. سيشارك المرشحون في االنتخابات مع العلم أنهم حتى لو لم يكونوا هم أصحاب المناصب  

اصب عامة أخرى، وإن كانت أقل، وها يتطلب صياغة قانون انتخابي جديد.  العليا، فسوف ينتهي بهم األمر بمن

على سبيل المثال، من يحصل على أعلى األصوات يحصل على منصب الرئيس، ومن يحصل على أعلى 

األصوات التالية يحصل على نائب الرئيس، وهكذا. وكذلك األمر على المستوى التشريعي، بحيث يحصل 
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ى مقعد الوالية في الحكومة الفيدرالية، واالثنين أو الثالثة مرشحين التاليين له،  صاحب أعلى األصوات عل

يحصلون على المقاعد البرلمانية ثم مقاعد الحكومة المحلية، وهكذا. عالوة على ذلك، يمكن اختيار القادة في  

مثل هذه االختيارات  الوحدات دون الوطنية الصغيرة دون إجراء انتخابات. على وجه التحديد، يمكن أن تحدث 

من خالل مؤتمرات المجتمعات غير الرسمية حيث تختار مجموعات المجتمع تحت إشراف الحكام والشيوخ  

 التقليديين الممثلين والقادة باإلجماع والتزكية الشعبية على أساس تمثيلي تداولي.  

 

 مالحظات ختامية 

قل ارتباكاا وأقل تكلفة وأقل عنفاا. بل إنها  إذا تم تنفيذ مقترحات اإلصالح هذه، فستجعل االنتخابات أ 

ستجعل النظام الديمقراطي في نيجيريا أقل خصومة وأكثر توافقاا. ومن شأن هذا الهيكل السياسي اإلصالحي  

وتحقيقه بشكل يضمن    –سواء الديني أو اإلقليمي    –المقترح أن يقلل أيضاا من المخاوف المتعلقة بالتمثيل العرقي  

ا ألن التقلب    في قيادة البالد على جميع مستويات الحكم.    –سواء كانت أغلبية أو أقلية    –عة  تمثيل كل مجمو نظرا

االنتخابي هو نتاج لفهم أن الوصول الحصري الصفري لموارد الدولة يأتي من خالل النصر االنتخابي التام  

ل الطقوس السياسية المشحونة  واستبعاد الخاسرين من المنافسين االنتخابيين، فإن مقترحاتي سوف تنزع فتي

التي نسميها االنتخابات، وتزيل المخاوف والقلق المستمر في نيجيريا وغيرها من البلدان األفريقية. باإلضافة 

إلى ذلك، فإن هذه المقترحات تضفي طابع الالمركزية على عملية اإلدارة السياسة، وبالتالي تحجم السباق على  

صانة، بينما تخفض من تأثير المعادالت الصفرية التي تؤجج التنافس بشكل  ما توفره من غنائم ومصالح وح

 يصل إلى حد العنف السياسي، الذي يؤدي بدوره إلى تآكل استقرار الدولة.  
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