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 مقدمة: 

ومفكر أميركي الجنسية من أصول يابانية، يُعد من أهم الفالسفة فرنسيس فوكوياما، كاتب 

والمفكرين األميركيين المعاصرين وكان محسوباً لفترة من الزمن على "المحافظين الجدد"، 

ومن أبرز الداعين للتخلص من نظام الرئيس العراقي السابق صدام حسين، إنطالقا من قناعاته 

" بالقوة، خاصة في حالة "الشرق االوسط". ثم عاد وتراجع بضرورة إزالة النظم "اإلستبدادية

عن دعمه لغزو العراق... وعبر عن قناعاته بأن على الواليات المتحدة أن تستخدم القوة في 

ترويجها للديمقراطية ولكن بالتوازي مع إصالح نظم التعليم ودعم مشاريع التنمية التي تمنح 

 الديمقراطية. الواليات المتحدة أبعاداً شرعية لنشر

أطل فوكوياما من على صفحات مجلة "شؤون خارجية" بعددها الصادر في شهر تشرين 

، بمقالة خصصها للبحث في واقع وأسباب "التقهقر" السياسي الداخلي 4102األول/ أكتوبر 

الذي تعيشه الواليات المتحدة األميركية، وسبل الخروج من أزماتها، وحملت عنوان: "الواليات 

حدة في تقهقر... أسباب اإلختالل في النظام السياسي".  وقد اتخذ من مقولة "التلف السياسي" المت

التي أطلقها المفكر األميركي صمويل هنتنغتون )صاحب مقولة صراع الحضارات( منطلقاً 

ستقرار السائدة في الكثير من الدول التي استقلّت في فترة ما بعد ليشرح ويعبّر عن حالة عدم اال

 حرب العالمية الثانية. ال

 الدولة بسبب عدم قدرة مؤسسات ظهر "التلف السياسي"يشير فوكوياما في مقالته إلى أن 

وذلك إّما بسبب الجمود الفكري وإما بسبب بسط النخبة ... "على التأقلم مع الظروف المتبّدلة

أن يصيب أي نظام  السياسي الحاكمة لقوتها من أجل حماية موقعها وحجب التغيير. ويمكن للتلف

وال يستثني فوكوياما الواليات المتحدة األميركية  ."حكم سياسي، ديكتاتورياً كان أم ديموقراطياً 

وأّدى مزيج من "مؤسساتها السياسية بالخلل، من اإلصابة بهذا المرض، حيث أصيبت الكثير من 

ن اإلصالحات لهذه لى منع أي نوع مإأصحاب المصالح من الجمود الفكري وهيمنة السياسيين 

 . "المؤسسات

يوجد بصيص أمل يدل على أن الوضع الحالي سيتغير في ويعتقد فوكوياما أنه "ال 

ويرى أن  ."القريب العاجل دون أن يصاب النظام السياسي في الواليات المتحدة بصدمة قوية

 هناك عقبات أمام إصالح النظام السياسي المتردي...

"التلف السياسي" وما هي العقبات التي يتحدث عنها فوكوياما فما هي أسباب ومظاهر 

وكيف يرى سبل الحل والعالج... هذا ما تجيب عليه مقالته التي ننشر أهم وأبرز ما جاء فيها، 

 وال تمس المضمون. شواهد داخلية للفكرة وليست أساسية فقط أن األقسام التي لم تترجم هي علماً 
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 تقهقر في المتحدة الواليات

 فوكوياما فرانسيس

 شؤون خارجيةمجلة 

 4102أول تشرين  –أيلول عدد 

 :الترجمة نص 

في المجتمعات المتغيرة" استخدم الكاتب والعالم السياسي في كتابه "النظام السياسي 

صامويل هانتنغتن مصطلح "التلف السياسي" ليشرح ويعبّر عن حالة عدم اإلستقرار السائدة في 

الكثير من الدول التي استقلّت في فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية. تحّدث الكاتب عن المشاكل 

اإلجتماعية للنظم السياسية التقليدية، األمر الذي أّدى -اإلقتصاديةالتي تسببت بها عصرنة النظم 

إلى حشد فرق إجتماعية جديدة لم يكن باإلمكان إستيعابها من قبل المؤسسات السياسية القائمة 

آنذاك. وظهر "التلف السياسي" بسبب عدم قدرة هذه المؤسسات على التأقلم مع الظروف 

بأشكاٍل كثيرة حالة من التنمية السياسية، وكان على النظام القديم  المتبّدلة. وهكذا، كان "التلف"

أن يقّوض ليفسح المجال أمام نظاٍم جديد. إاّل أن المرحلة اإلنتقالية يمكن لها أن تكون مشحونة 

بالفوضى والعنف إلى حدٍّ كبير، ولم يكن هناك أيضاً ما يضمن تأقلم المؤسسات السياسية القديمة 

 جديدة بسالم وسالسة.مع األوضاع ال

وهذا مثال جيد لنفهم بشكٍل أوسع مصطلح "التلف السياسي". حيث يصف هانتنغتن 

المؤسسات على أنها مستقّرة وذات قيمة معينة وتمثّل نمط سلوٍك متكرٍر، ويكمن أهم أدوارها في 

عادة تسهيل العمل الجماعي. فبدون مجموعة واضحة ومحددة من القوانين سيتوجب على الناس إ

التفاوض حول أي أمر جديد يقدمون على فعله. وهذه القوانين عادة ما تحدد عن الطريق الثقافة 

السائدة في المجتمع وهي طبعاً تتغير بتغير المجتمع أو العصر الذي تكون موجودة فيه. إاّل أن 

لبشرّي. فهناك القدرة على استحداث هذه القوانين وااللتزام بها هو سلوك ثابت وراثياً في العقل ا

ميل طبيعي نحو االنسياق يعطي المؤسسات السياسية نوعاً من الجمود، وهذا االنسياق أيضاً هو 

ما يسمح للمجتمع اإلنساني بالوصول إلى مستوى عاٍل من التعاون االجتماعي ال يوجد له مثيل 

 في أّي من تجمعات حيوانية أخرى.

اً السبب األساسي للتلف السياسي. فهذه إاّل أن استقرار المؤسسات السياسية هو أيض

المؤسسات ُوجدت لتوافي شروط ظروف معينة، لكن الظروف ال تبقى على حالها وتتبدل 

وتتغير وال تلبث هذه المؤسسات أن تفشل في التأقلم مع األوضاع الجديدة. واحد من أسباب ذلك 
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لم ويفضلون االلتزام بها دائماً هو إدراكي؛ فالناس عادة ما تطور نماذج عقلية لطريقة سير العا

حتى مع وجود ظروف تدعو للتغيير. والسبب اآلخر هو مصلحة جماعية فالمؤسسات تنشئ 

 فئات من المطلعين الذين يحبذون بقاء األمور على ما هي عليه ويقاومون أّي ضغوط لإلصالح. 

 

أو ما يعرف بفصل نظرياً، فإن الديموقراطية أو "الديموقراطية الماديسونية" تحديداً )

السلطات( والتي ينص عليها الدستور في الواليات المتحدة تهدف الى التخفيف من حّدة المشاكل 

التي يتسبب بها أولئك المطلعون من خالل منع هيمنة مجموعة معينة من الناس من استخدام 

السلطة على  قوتها السياسية لتطغى على البلد. وهذا النوع من الديموقراطية يطبق عبر توزيع

عّدة فروع متنافسة في الحكومة. ولكن عادةً ما تفشل "الديموقراطية الماديسونية" في تطبيق 

 األمر المنشود.

من جهة، فإّن "النخبة المطلّعة" عادة ما يكون باستطاعتها الوصول إلى معلومات 

فساد سياسّي ما  حساسة تحمي مصالحها. ومن جهة ثانية، فإن الناخبين لن يشعروا باالستياء من

إذا لم يعلموا أساساً أنه يقوم بسرقة المال العام. هذا ويمكن للجمود اإلدراكي لدى هؤالء الناخبين 

أن يؤثر سلباً على اهتمامتهم الخاصة بهم. على سبيل المثال وفي الواليات المتحدة يدعم أصحاب 

رياء، بغض النظر عن أن الطبقة الوسطى المرشحين الذين يعدون بتخفيض الضرائب على األث

 مثل هذا األمر سيحرمهم من الكثير من الخدمات الحكومية المهّمة.   

عالوة على ذلك، لكّل مجموعة قدرة محددة ومعينة ومختلفة عن غيرها تخولها الدفاع 

يتركزون جغرافياً في مكاٍن واحد ويولون   عن حقوقها ومصالحها. فتجار السكر والذرة مثالً 

اصاً ومشتركاً ألسعار بضائعهم على عكس المستهلكين العاديين أو دافعي الضرائب، انتباهاً خ

الذين عادة ما يكونون متفرقين، وال تشكل البضائع المماثلة للسكر والذرة سوى جزء صغير من 

ميزانيتهم. فأصحاب القوانين المؤسساتية الذين عادة ما يفضلون مصالحهم الخاصة ويكون لهم 

على قطاعهم المعنيين فيه، كواليتي فلوريدا وأيوا حيث ينمو الذرة والسكر واللتين تأثير مباشر 

هما واليتين متأرجحتين انتخابياً، لهم تأثير ضخم على الزراعة والسياسة التجارية. في السياق 

ذاته، نجد أصحاب الطبقة المتوسطة عادة ما يستطيعون الدفاع عن مصالحهم، كالحفاظ على 

الرهانات العقارية لمنازلهم مثالً، أكثر من أصحاب الطبقة الفقيرة. وهكذا، فإّن  تخفيض ضرائب

ما يجعل الدفاع عن استحقاقات عالمية مثل األمن االجتماعي أو التأمين الصحي، أمراً أكثر 

 سهولة من الدفاع عن استحقاقات تعنى بالطبقة الفقيرة فقط.
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بطة باقتصادات السوق التي تميل نحو إنتاج أخيراً، فإن الديموقراطية الليبيرالية مرت

خاسر أو رابح مما يبلور الحالة التي عبّر عنها "جايمس ماديسون"  بقوله:" القدرات المختلفة 

وغير المتكافئة الكتساب الملكية." هذا النوع من االقتصاد غير المتكافئ ليس سيئاً بطبيعته، 

صادي ويوجد ضمن نظام اقتصادي متكافئ الفرص. طالما أنه يقوم بتحفيز اإلبداع والنمو االقت

إاّل أن هذا النظام يصبح إشكالياً عندما يجتهد الرابحون في تحويل ثرواتهم إلى نفوذ سياسي غير 

متكافئ. ويمكنهم فعل هذا عبر رشوة مشرعي القانون أو البيروقراطيين، وهو ما يتم على صعيد 

و تغيير القوانين المؤساساتية بهدف خدمة مصالحهم، المعامالت المكتبية. ولكن األكثر ضرراً ه

مثلما يحدث عندما يقومون بإغالق التنافس في متجر أو سوق معين بسبب أنهم سبق وبسطوا 

 سيطرتهم عليه، وبهذا ترجح الكفّة لمصالحهم االقتصادية.

وف وهكذا نستنتج أن "التلف السياسي" يظهر عندما تفشل المؤسسات في التأقلم مع الظر

الخارجية، وذلك إّما بسبب الجمود الفكري وإما بسبب بسط  النخبة الحاكمة لقوتها من أجل 

حماية موقعها وحجب التغيير. ويمكن للتلف أن يصيب أي نظام حكم سياسي، ديكتاتورياً كان أم 

ديموقراطياً. من جهة أخرى، صحيح  أن النظام الديموقراطي يستحوذ نظرياً على آلية التصحيح 

الذاتي والتي تسمح له بإصالح نفسه، إأّل أنه يشّرع الباب أمام التلف والفساد عبر تشريع أعمال 

 الجماعات ذوي المصالح المشتركة والتي تمتلك القدرة على سّد الطريق أمام النوايا اإلصالحية.

وهذا بالضبط ما كان يحدث في الواليات المتحدة خالل العقود القليلة السابقة، حيث 

صيبت الكثير من مؤسساتها السياسية بالخلل، وأّدى مزيج من الجمود الفكري وهيمنة السياسيين أ

أصحاب المصالح  الى منع أي نوع من اإلصالحات لهذه المؤسسات. وال يوجد بصيص أمل 

يدل على أن الوضع الحالي سيتغير في القريب العاجل دون أن يصاب النظام السياسي في 

 بصدمة قوية.   الواليات المتحدة

 

 دولة محاكم وأحزاب

إن النظام الديموقراطي الحر العصري يحتوي على ثالثة سلطات حكم وهي تنفيذية 

وتشريعية وقضائية، والتي تقابلها الفئات المؤسساتية السياسية الثالثة وهي: الدولة وحكم القانون 

والديموقراطية. السلطة التنفيذية هي التي تستخدم القوة لتنفيذ القانون والسياسة. أّما النظامين 

القضائي والتشريعي فمهمتهما  تقييد السلطة وتوجيهها للصالح العام. أّكدت الواليات المتحدة 

وفي أولوياتها المؤسساتية ومع التزامها طويل األمد في انعدام الثقة في قوة الحكومة على دور 

 المؤسسات الجبرية المتمثلة بالسلطتين القضائية والتشريعية في الحكومة. 
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ياسية األمريكي بوصف السياسة األمريكية في القرن التاسع عشر على أنها قام عالم الس

"دولة محاكم وأحزاب"، حيث أن وظائف الحكومة التي يمكن لها أن تطبق في أوروبا مثالً من 

قبل السلطة التنفيذية في الواليات المتحدة تنفذ من قبل السلطتين القضائية والتشريعية. إن إنشاء 

زية وعصرية على أساس الجدارة قادرة على بسط سلطة القضاء على جميع بيروقراطية مرك

أنحاء البالد بدأ فقط في ثمانينيات القرن التاسع عشر وارتفع ببطء عدد موظفي الخدمات المدنية 

خالل التغييرات الجديدة بعد نصف قرن. وهي تغييرات نفذت في الواليات المتحدة بعد تردد 

 رى كفرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة.وتأخير عن دول كثيرة أخ

إن االنتقال إلى دولة أكثر عصرية صوحب بنمّو هائل لحجم الحكومة وذلك خالل العقود 

الوسطى في القرن العشرين. فإن المستويات الكليّة للضرائب وإنفاق خزينة الدولة لم يطرأ 

لفعل العنيفة التي ظهرت ضد عليهما سوى تغيير طفيف منذ السبعينيات، إذا ما تجاهلنا ردة ا

دولة الرفاه التي بدأت في عهد الرئيس رونالد ريغان في الثمانينيات، إذ ال يبدو من السهل تفكيك 

"الحكومة الكبيرة".  إاّل أن االزدياد الظاهري الكبير في مدى سيطرة الحكومة أخفى وراءه تلف 

األمر هو أن الواليات المتحدة عادت  وفساد كبيرين فيها )أي الحكومة(. والسبب الرئيسي لهذا

لتكون بشكل أو بآخر "دولة محاكم وأحزاب" حيث تأخذ السلطتان القضائية والتشريعية عنوة 

 الكثير من أدوار السلطة التنفيذية، األمر الذي يجعل عمل الحكومة غير متماسك وغير فّعال. 

طيات اإلدارية، األمر الذي تتعّدى المحاكم في الواليات المتحدة على مهام البيروقرا

يؤّدي إلى ارتفاع رسوم القضاء والبطء في اتخاذ القرارات القضائية باإلضافة إلى عدم التناسق 

في إنفاذ القوانين. وهكذا أصبحت المحاكم في الواليات المتحدة أداة بديلة لتمدد الحكومة وبسط 

 سلطتها بدالً من فرض القيود عليها.  

موازية أيضاُ في الكونغرس، فجماعات المصالح، وبعد أن فقدت لقد حدث انتهاكات 

قدرتها في التأثير على المشرعين عن الطريق الرشوة، وجدت طرقاً جديدة من أجل التحكم بهم. 

فجماعات المصالح تقوم بالتأثير على الناس في مجتمعاتهم وتقوم أيضاً بتشويه الضرائب 

العجز باستخدام قدرتهم على التالعب بالميزانية بما يخدم  والنفقات، هذا باإلضافة إلى رفع قيمة

مصالحها. كما أّن هذه الجماعات تقّوض قدرات اإلدارة العامة من خالل القرارات التي تدفع 

 الكونغرس لدعمها.

تؤديان إلى  -التعدي على مهام اإلدارة وتمدد تأثير جماعات المصالح  -كلتا الظاهرتين 

دولة وبمؤسساتها. وال يلبث انعدام ثقة الناس بالدولة أن يصيب النمو إضعاف ثقة الناس بال

واالنتعاش. وذلك ألن انعدام الثقة بالمؤسسة التنفيذية يؤّدي إلى إرتفاع طلب الناس بالمزيد من 
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الضوابط القانونية على اإلدارة، األمر الذي يؤدي بدوره إلى تقليل جودة وفعالية مؤسسات 

ذاته، فإّن ازدياد الطلب على الخدمات الحكومية يحث الكونغرس على فرض الدولة. وفي الوقت 

قرارات جديدة على السلطة التنفيذية. هذه القرارات تكون في كثير من األحيان صعبة التحقيق 

هذا إذا لم تكن مستحيلة. وفي ظّل العمليتين السابق ذكرهما، ينخفض الحكم الذاتي البيروقراطي 

 جامدة ذات قواعد وأحكام ثابتة وغير مبدعة وغير متماسكة.  مؤديّاً إلى حكومة

وهكذا تصبح لدينا أزمة "تمثيل"، حيث يشعر المواطنون العاديون أن ممثليهم 

الديموقراطيين لم يعودوا يعكسون رغباتهم وال يعملون من أجل مصلحتهم بل هم مجرد أداة بيد 

فإن المثير للسخرية في هذا الموضوع هو عدة جهات نخبوية تعمل في الظّل.  من جهة أخرى، 

أن أزمة التمثيل هذه تفّشت بسبب اإلصالحات المصممة من أجل جعل النظام أكثر ديموقراطية. 

ففي حقيقة األمر، في هذه األيام هنالك الكثير من القوانين والكثير من الديموقراطية نسبة إلى 

 قدرة الدولة األميركية على التحمل.     

 

 وامتيازات حريّات

األحزاب السياسية األميركية لم تعد تؤمن بتوزيع األدوار في الحكومة للمقربين أو 

الداعمين لسياساتهم فقط، طبعاً إذا ما غضضنا الطرف عن بعض المناصب العليا في الدوائر 

 الحكومية. إاّل أن مقايضة "التأثير السياسي" مقابل المال أصبح يأتي من الباب الخلفي بشكلٍ 

قانوني مّما يصعب فكرة القضاء على هذه الظاهرة. فالرشوة التي هي بطبيعة الحال جريمة، 

يعتبرها القانون األميركي صفقة حيث يتفق رجل سياسة معين مع حزب خاص بشكل صريح 

 على خدمة مقابل أخرى.

مبدأ وهكذا، فإن ما يغفل عنه القانون هي العملية التي يطلق عليها علماء األحياء إسم  

(، أو ما يطلق عليه علماء األنثروبولوجيا reciprocal altruism"اإليثار المتبادل" أو )

"تبادل الهدايا". ففي العالقة التي يسودها مبدأ "اإليثار المتبادل" يمنح الطرف األول الطرف 

. الثاني فائدة معينة أو "هدية" وذلك دون ذكر صريح للمقابل الذي يريده من الطرف الثاني

وبالتأكيد، إذا ما قام شخص ما بإعطاء أحدهم "هدية" ومطالبته رأساً بخدمة بالمقابل، فمن 

المحتمل أن يرفض المستلم الهدية أساساً. ففي تبادل الهدايا، الشخص الذي يستلم الهدية في 

على تحقيق رغبة الشخص الذي  -ولكن بشكل غير قانوني –بادئ األمر يصبح ملزماً أخالقياً 

ه الهدية أو الخدمة بشكل ما وفي وقت ما. وعلى هذا النوع من الصفقات ُبنيت جماعات منح

 الضغط في الواليات المتحدة.  
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إن مبدأي اختيار األقرباء واإليثار المتبادل هما طبيعيين في اإلنسان لكونه إجتماعياً. من 

مة ومنح حوافز، جهتها تحاول الدولة الحديثة محاربة هذه المبادئ عبر سن قوانين صار

كامتحانات الخدمة المدنية ومؤهالت الجدارة وقوانين ضد الفساد والرشوة. ولكن مع هذا، تطغى 

على اإلنسان طبيعته االجتماعية وميله نحو أصدقائه وعائلته وتبقى هذه الطبيعة أقوى القوانين 

 المسنونة إذ أنها دائماً ما ترى طرقاً الختراق هذه التدابير. 

قرن الماضي، أصبح الحكم في الواليات المتحدة بالوراثة تماماً مثلما كان في في خالل ال

الصين وفي الدولة المملوكية. في حقيقة األمر، إّن القوانين التي تمنع المحسوبية ال تزال قوية 

بما يكفي لمنعها من أن تكون ميزة سياسية مشتركة في السياسة األمريكية المعاصرة )مع أن 

ثير من الرغبات لتكوين "سالالت سياسية" مثل عائلة كنيدي وبوش وكلينتون..(. هناك الك

السياسيون ال يكافئون أفراد عائلتهم بتوفير فرص عمل لهم، ولكن ما يفعلونه حقيقة هو االنخراط 

في عمل سيئ بالنيابة عن عائلتهم عن طريق أخذ المال من جماعات المصالح وتفضيل أفراد 

 الضغط وذلك حتى يستطيعوا تأمين ارتياد أبنائهم مدارس وجامعات النخبة.  محددة من جماعات

إن ظاهرة "اإليثار المتبادل" متفشية في هذه األوقات في والية واشنطن وهي القناة 

األساسية التي نجحت جماعات المصالح من خاللها في نشر الفساد في الحكومة. وكما قال العالم 

يسغ، باستطاعة جماعات الضغط التأثير على أعضاء الكونغرس الباحث القانوني لورانس ل

ببساطة عن طريق التبرع بمبالغ مالية وانتظار خدمة في المقابل. وفي بعض األحيان، فإّن 

المشّرع هو من يبدأ بتبادل الهدايا، مبدياً "دعمه" لواحدة من جماعات الضغط ومتوقعاً أنه 

 .سيتلقّى مقابلها خدمة بعد تركه منصبه

االنفجار الهائل لجماعات الضغط والمصالح في الواليات المتحدة مثير للدهشة، فقد كان 

 4111شخصاً، وارتفع إلى  091ما يقارب  0790عدد المسجلين في جماعات الضغط عام 

فرد في جماعات الضغط  00911شخص بعد عقد من الزمن، ومن ثم ارتفع العدد إلى ما يقارب 

. يقول بعض الباحثين إن هذه الكمية  4117يار دوالر أميركي بحلول عام مل 0.1وأنفقوا حوالي 

من األموال لم تسهم بشكل كبير في تغيير السياسة األميركية كما تمنّت جماعات الضغط. ولكن 

في كثير من األحيان ال تكون مهمة هذه الجماعات تحفيز سّن قوانين جديدة بل جعل القوانين 

سوءاً. فالعملية التشريعية في الواليات المتحدة مجّزأة أكثر مّما هي عليه المسنونة أساساً أكثر 

في الدول ذات األنظمة البرلمانية واألحزاب المنضبطة. وغالباً ما تؤّدي فوضى لجان 

الكونغرس ذات االختصصات المتداخلة إلى قوانين متعددة ومتضاربة. وعملية التشريع 

متماسكة وتشكل دعوى نظرية لتدخل جماعات الضغط الالمركزية هذه تنتج قوانين غير 



 

8 
 

والمصالح، التي إن لم تكن قوية بما يكفي لتحصيل تشريعاتها أو قوانينها المنشودة، فإنها ستتمكن 

 من حماية مصالحها على األقل. 

( المدعوم من قبل إدارة health careعلى سبيل المثال، تحول نظام الرعاية الصحية )

" وذلك بسبب كل التنازالت واألموال التي دفعت بالخفاء لصالح جماعات أوباما إلى "مسخ

المصالح ابتداء من أطباء وشركات تأمين وصوالً إلى شركات صناعة األدوية. في حاالت 

أخرى، كان تأثير جماعات الضغط يظهر في صّدها للكثير من التشريعات التي قد تؤذي 

والعمليات غير المعروفة  4112عالية مع أزمة عام مصالحها. فقد كان أبسط تجاوب واألكثر ف

إلنقاذ البنوك الكبيرة من قبل دافعي الضرائب االقتصادية هو العمل على إصدار قانون يشّكل 

غطاء على حجم المؤسسات المالية أو قانون يرفع من قيمة متطلبات رؤوس المال. إن ظهور 

ك من دون تفعيل أزمة شاملة ومساعدات غطاء على أحجام المال قد يؤّدي إلى إفالس البنو

، وإجراء 0700حكومية. مثل الذي حدث في فترة الكساد االقتصادي في الواليات المتحدة عام 

"glass-steagall .على عكس ما جرى في آخر أزمة اقتصادية ،" 

 

" Dodd-Frank Wall Streetففي األزمة األخيرة ظهر إصالح يعرف باسم "

أفضل من ال شيء.   -وإن كانت واهية -قانون حماية المستهلك، وهي قوانينباإلضافة إلى 

امتدت هذه اإلصالحات لمئات من الصفحات فارضة تكاليف إضافية على البنوك والمستهلكين 

بعكس ما وضعت له. وبدل أن تؤّمن هذه القوانين غطاء للبنوك، أّدت إلى ظهور مجلس رقابة 

(، وأوكلت له مهّمتّي إدارة Financial Stability Oversight Councilاالستقرار المالي )

وتقييم المؤسسات التي تعاني من أخطار نظامية. وهي خطوة لن تحل السبب الرئيسي إلفالس 

البنوك. بالطبع لن يتمكن أي شخص من إيجاد دليل صريح على التعاون بين البنوك وبعض 

لهم، مما يتحّدى اعتقاد أن المؤسسات البنكية  أعضاء الكونغرس من أجل تأمين أصوات انتخابية

التابعة لجماعات الضغط لم تمنع التأثير المباشر في منع الحل البسيط بانفصال البنوك الكبيرة أو 

 إخضاعها لمتطلبات رأس مالية صارمة.

يتحدث المواطنون األميركيون بازدراء عن تأثير المال وجماعات الضغط والمصالح 

أعضائه. وفي طبيعة الحال، ال تمثل فكرة فساد العملية الديموقراطية هّما على الكونغرس و

بالنسبة لألطياف السياسية. فالحزبان الجمهوري والديموقراطي يعلمان أن لجماعات المصالح 

تأثير سياسي كبير. وفي النتيجة، تظهر استطالعات الرأي أن ثقة الناس بالكونغرس وأعضائه 

لها منذ ظهور الكونغرس. يقول الباحث والمفكر الفرنسي "اليكسي  انخفضت إلى أدنى مستوى
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دو توكوفي" إن النخب التي كانت موجودة ما قبل الثورة الفرنسية أخطأوا التقدير ما بين 

"االمتياز" و"الحرية". ما يعني أن هذه النخب سعت وراء حماية الدولة والتي طُبقت عليها فقط 

ا في الواليات المتحدة المعاصرة، فنرى النخب تتحدث بلغة وليس على جميع المواطنين. أمّ 

 الحرية في الوقت الذي هي سعيدة جداً فيه بامتيازاتها الخاصة.   

 

 ال مفر للخروج 

إن تلف نظام الواليات المتحدة السياسي عبر الوقت كان بسبب النظام التقليدي المعروف 

وأكثر جموداً. ففي بيئة يسودها االستقطاب  بفصل السلطات. حيث أن النظام أصبح أكثر سوءاً 

السياسي الحاد، ال يمثّل النظام غير المتمركز رغبات الناس ومصالحهم، بل مصالح جماعات 

 الضغط، األمر الذي يطعن في سيادة الشعب األميركي.

إنها ليست المرة األولى التي يكون فيها النظام السياسي في الواليات المتحدة قطبياً 

داً. ففي العقود الوسطى من القرن التاسع عشر، لم يتمكن النظام السياسي في الواليات ومترد

المتحدة من حسم أمره حول مسألة نشر العبودية في أنحاء الواليات األميركية. وبعد عقود من 

الزمن، لم يتمكن نظام الدولة السياسي مرة أخرى من حسم أمره حول ما إذا كان المجتمع في 

 Theالمتحدة مجتمعاً صناعياً أو زراعياً. ومع أن النظام "المادوسيني" ) الواليات

Madisonian System( "لفصل السلطات و"الزبائني )Clientelistic والنظام السياسي )

المحّرك من قبل األحزاب، كان مناسباً لحكم دولة منعزلة ذات مجتمع زراعي،  لم يستطع هذا 

لحاد الذي ظهر حول موضوع تمدد العبودية ولم يتمكن من التعامل النظام حّل النزاع السياسي ا

 مع االقتصاد القاري المتنامي والذي كانت قوامه وسائل النقل الحديثة وتكنولوجيا االتصاالت. 

اليوم، ومرة أخرى، نرى الواليات المتحدة عالقة بين جدران مؤسساتها السياسية. 

مة السلطة الالزمة من أجل اتخاذ القرارت، وذلك بعد فالشعب األميركي ال ينوي تفويض الحكو

أن فقد الشعب ثقته بهذه الحكومة تماماً كما يحدث في جميع الديموقرايات. وعلى أثر هذا، يقوم 

الكونغرس األميركي بسّن قوانين معقّدة تقلل من سلطة الحكومة وتجعل عملية اتخاذ القرارت 

فشل الحكومة في آداء مهامها المنوطة بها مّما يعزز صعبة ومكلفة وبطيئة للغاية. وهكذا، ت

انعدام ثقة الشعب بها. وتحت هذه الظروف، يتردد المواطنون في دفع الضرائب، إذ يشعرون أن 

الحكومة ستهدر هذه األموال. ولكن من دون المقّومات الالزمة ال يمكن للحكومة تأدية دورها 

 ءة تحقق ذاتها" مرة أخرى. بالشكل الصحيح، منتجة بهذه الطريقة "نبو
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تحول عقبتان اثنتان أساسيتان أمام إصالح النظام السياسي المترّدي في الواليات المتحدة 

األميركية. أوالهما مسألة سياسية: فالكثير من ممثلي السياسة في الواليات المتحدة في الواليات 

ل وفاسد؛ ومع هذا يصّرون على المتحدة على يقين بأن النظام السياسي في الدولة ليس جيداً ب

إبقائه على ما هو عليه، حفاظاً على مصالحهم. فال األحزاب السياسية تريد إبعاد نفسها عن 

أموال جماعات المصالح، وال جماعات المصالح والضغط تريد نظاماً ال يشتريه المال ويؤثّر 

ف إصالحي من أجل عليه. وكما حدث في ثمانينيات القرن الماضي، يجب اآلن إنشاء ائتال

توحيد هذه المجموعات بعيداً عن المصالح الشخصية لكّل منها. إاّل أن الوصول إلى عمل 

جماعي فيما بين جماعات أفرادها مرتهنون للخارج هو أمر غاية في الصعوبة، فهذه الجماعات 

 وافر حالياً.بحاجة أوالً إلى قائد وثانياً إلى أجندة واضحة األهداف، واألمران كالهما غير مت

أّما المشكلة الثانية فهي مشكلة أفكار. فالحّل األميريكي التقليدي لمشكلة التلف والفساد 

السياسي كان توسيع المشاركة الديموقراطية والشفافية. وهذا ما حدث على صعيد أممي في 

مهيدية سبعينيات القرن الماضي، حيث قام اإلصالحيون بالسعي وراء المزيد من االنتخابات الت

ودخول أوسع للمواطنين إلى المحاكم، هذا باإلضافة إلى تغطية إعالمية على مدار الساعة 

للكونغرس، حتى عندما قامت بعض الواليات مثل كاليفورنيا بتوسيع مبادرات االقتراع من أجل 

االلتفاف حول الحكومة غير المستجيبة. إال أن معظم المواطنين، وكما يقول الباحث السياسي 

"بروس كاين"، ال يملكون الوقت وال الخلفية وال حتى الرغبة من أجل االنغماس في صراعات 

مع قضايا السياسة العامة المعقدة. فتوسيع المشاركة الديموقراطية لم يزد األمور إاّل سوءاً، إذ 

ه أنها مهّدت الطريق أمام جماعات المصالح للحصول على المزيد من القوة. والحّل الوحيد لهذ

المشكلة هو التقليل من هذه االصالحات الديموقراطية المزعومة، إاّل أن أحداً ال يجرؤ على 

 االعتراف بأن ما تحتاجه البالد هو مشاركة أقل في العملية الديموقراطية وفي الشفافية.

وما يثير القلق حقاً هو وضع التعزيز الذاتي للسياسة األميركية التالفة، باإلضافة إلى 

م احتمالية العمل على إصالح بنّاء، مما سيؤدي إلى استمرار التلف في السياسة األميركية انعدا

وتأصله أكثر فأكثر، إلى أن تحدث صدمة خارجية معينة تحفز إنشاء ائتالف إصالحي حقيقي 

 تضعه قيد التنفيذ.    

 

 

 


