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ترمجة وحترير: علي عدانن حممد

تلعب اإلدارة العامة للدولة دوراً ابرزاً يف متسُّك املواطني ابلدميقراطية وقيمها، وتبعاً لذلك 
عملت البلدان على اعتماد تصنيفات ومبادرات خمتلفة لقياس فعالية إدارة شؤون احلكومة، يعتمد 
ر »املساَءلة  رات واحلوكمة ومعايريها مثل مؤشِّ البنك الدويل على سبيل املثال أنواع عديدة من مؤشِّ
والتعبري«، يف حي يركِّز االحتاد األورويب على اعتماد إجراءات من نوٍع آخر مثل احلكومة اإللكرتونية. 

السياسات  من  هنالك كثري  اإلقليمية،  أو  الدولية  رات  املؤشِّ هذه  مثل  انتشار  عن  فضاًل 
احمللية  اإلدارية  والثقافة  املؤسسي  للُعرف  تبعاً  اْعُتِمَدْت  حملية  معايري  َوفق  اليت جرت  اإلصالحية 
وخصوصية بعض الركائز اإلدارية. تكمن أمهية هذه اإلصالحات املختلفة يف أتثريها على إعادة 
النظر مبفهوم الشرعية الدميقراطية من حيث األسس واخلطوط العريضة، مبعًن آخر أصبح العمل 
البريوقراطي )املصب( حيتلُّ مساحًة كبريًة يف فضاء الشرعية السياسية من مساحة اختيار القيادة 

السياسية )املنبع(.

املشاركة  ضمن  متزايدة  أمهية  على  العامة  األنشطة  يف  املواطن  مشاركة  حازت  َثَّ  ومن 
الدميقراطية، مقارنة أبمناط املشاركة الدميقراطية التقليدية )مثل: اإلدالء ابألصوات يف االنتخاابت، 
والعضوية يف األحزاب السياسية ... إخل(، جاءت يف هذا اإلطار مبادرة شراكة احلكومة املنفتحة 
)Open Government Partnership( بوصفها منصة من اإلجراءات العامة الدولية 

نحو إدارة عامة تتسم بالشفافية والمسؤولية
دراسة حالة في مبادرة الحكومات المنفتحة

آني بارتولي * - سيسيل بالتريكس**

* أستاذة أحباث يف جامعة جورج اتون يف واشنطن. - ** أستاذ العلوم السياسية يف جامعة hceTsiraPorgA الفرنسية.
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املتعلقة ابملساءلة واالستجابة للمواطني. إذ أُْطِلَقت شراكة احلكومة املنفتحة يف عام 2011 بدف 
توفري منصة دولية لإلصالح الوطين للقادة العازمي على جعل حكوماهتم أكثر انفتاحاً وخضوعاً 
للمساءلة واستجابة املواطن. تنامى عدد الدول األعضاء يف هذه املبادرة، املستوحاة من الرئيس 
األمريكّي »أوابما« يف عام 2009، من 8 دول إىل 70 دولة مشاركة. من املفرتض أن تتكاتف 
جهود احلكومات ومنظمات اجملتمع املدين يف تلك الدول من أجل التنمية اإلصالحات احلكومية 
الطموحةوتنفيذها فيما يتعلَّق ابالنفتاح. تتضمَّن اخلطط التزامات حمدَّدة وقابلة للقياس منظمة يف 
العامة؛ وتنمية  النزاهة  العامة؛ والنهوض مبستوى  مخسة جماالت موضوعية هي: تطوير اخلدمات 

الفاعلية يف إدارة املوارد العامة؛ وإنشاء جمتمعات أكثر أماانً؛ وزايدة مساَءلة الشركات.

ابلنظر هلدفها وموضوعات التزاماهتا، ميكن عدُّ جتربة شراكة احلكومة املنفتحة مبثابة املسامهة 
تلبية توقعات املواطنني«  فـ«ضمان قدرة احلكومة على  للمسؤولية احلكومية،  يف منهج جديد 
جيعلنا نعيد النظر مبفهوم )املسؤولية احلكومية( مبعن أكثر مشولية وأعم من األدبيات الكالسيكية. 
أدوار  من  يتجزأ  ال  جزءاً  أصبحت  االجتماعية  املسؤوليات  من  اجلديدة  واألشكال  فالشفافية 

احلكومات.

يتمثَّل سؤال البحث الرئيس يف حتديد ما إذا كانت مبادرة شركة احلكومة املنفتحة مؤثرة من 
حيث الشفافية واملساءلة يف اإلدارة العامة يف البلدان املشاركة فيها. هذا يعين أواًل توضيح أصوهلا 
دول:  ثالث  على  التحليل  الرتكيز يف  اخرتان  بذلك  وللقيام  وتنفيذها.  تعريفها  و طرائق  ومعناها 
الوالايت املتحدة واليت كانت ركيزة من ركائز املبادرة؛ والربازيل وهي إحدى األعضاء املؤسسي؛ 
وفرنسا اليت انضمت إىل املبادرة عام 2014. إذ ميكن للطبيعة املتباينة للتشكيالت الوطنية يف هذه 
البلدان أن تساعد يف حتليل تنوع اإلجراءات التنفيذية هلذه املبادرة، يف سياق »أنظمة مسؤولية« 

تبدو غري متجانسة وواسعة.
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البعد النظري

ا » ثقافة حكم قائمة  تعرَّف منظمة التعاون والتنمية االقتصادية  احلكومة املنفتحة  على أنَّ
على السياسات واملمارسات العامة املستدامة واملبتكرة املستوحاة من مبادئ الشفافية، واملساءلة 
واملشاركة اليت تعّزِز الدميقراطية والنمو الشامل«. وهو يتضمن صلة بي مبادئ »احلكومة املنفتحة« 
و مفهوم املساءلة. وهناك تعريفات متعددة للمساءلة، وهذا يقود بعض الباحثي إىل اإلسراف وعدِّ 
املصطلح »حرابء«، كما تزداد الصعوبة عند ترمجة املفهوم إىل لغة أخرى )مثل الفرنسية(؛ ألنَّه يف 
هذه احلالة -غالبًا- ما يُعدُّ مصطلحاً معاداًل لـ«املسؤولية«. يف الواقع، تؤدِّي نظرايت وممارسات 
املؤسسات أحياانً إىل التمييز بي مصطلحي املسؤولية واملساءلة، فاألول )املسؤولية( ترتبط بتويلِّ 
مسؤولية شيء أو شخص معي، والثاين )املساءلة( لضرورة اإلبالغ و/أو تربير أفعال األفراد. وعلى 
التزامات وظيفية  ا جمموعة  ُعّرَِفِت املسؤولية على أنَّ املؤلفي أبنَّه: »إذا  املنوال نفسه، يرى بعض 
ا إلقاء اللوم أو نسب الفضل  وأخالقية مرتبطة مع منصٍب معي، ميكن تعريف املساءلة على أنَّ
لشخص ما؛ جرَّاء تصرُّف معي ــوبصورة طبيعية فإنَّ التصرف مرتبط مبسؤولية معرتف با-«. لن 
تعتمد هذه الورقة على مثل هذا التمييز بي املساءلة واملسؤولية، فمنهجنا يدمج بي تويل احلكومات 
واملوظفي العموميي مهامهم جتاه املواطني، وضرورة توفري املعلومات وتفاصيل أنشطتهم وتصرفاهتم، 
الضروري  من  لذا  املسؤولة«.  »احلكومة  ملصطلح  عام  بتعريف  املبدأين  هذين  دمج  من  وخنرج 

اخلوض يف مفاهيم االنفتاح والشفافية واملساءلة ، بوصفها أجزاًء من »مسؤولية احلكومة«.

االنفتاح والشفافية: األصول والداللة واملعىن

نظراً إىل أنَّ موضوع الشفافية واسع االنتشار حينما يتعلق األمر ابحلكومة املنفتحة، فهو 
احلكومة  بتجارب  ربطه  ميكن  وكيف  الشفافية؟  مفهوم  جاء  أين  فِمْن  خاصاً.  اهتماماً  يستحق 
املنفتحة؟ يف الواقع، مفهوم الشفافية هو إحدى الضرورات امللِّحة اليت يتطلبها النشاط العام واليت 
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ا تطوَّرت منذ وقت متأخر من سبعينيات القرن املاضي، غالباً ما تـُْرَبُط بتطوُّر أنظمة تقنيات  يبدو أنَّ
املعلومات. بل قد ميتد مبدأ الشفافية يف احلكومة إىل أقدم ِمن ذلك، إذ ميكن إرجاعه إىل القرن 
الثامن عشر، حينما قام بعض فالسفة التنوير، مبن فيهم »كانت، وروسو«، إبقران سرية املعلومات 

احلكومية مع الفساد.

أصبحت الشفافية من أساسيات خطاب املؤسسات العامة يف يومنا هذا، يرافقها جنباً   
إىل جنب مفهوم »ضرورة مشاركة املواطن«. ففي فرنسا، على سبيل املثال، أُْنِشَئْت وكالة رمسية 
تسمى »السلطة العليا لشفافية احلياة العامة« يف عام 2013 للتحقق من اإلقرار الضرييب وإقرار 
األصول وغياب تضارب املصاحل للمسؤولي املنتخبي، ومن َثَّ تصبح الشفافية إحدى الوسائل اليت 
جتعل من التدقيق والتمحيص ممكناً. ومع ذلك، كانِت االستعانة مبصطلح »الشفافية« قليلة جداً 
يف أوساط الباحثي الذين اعتمدوا، بداًل منه، على الوصول إىل املعلومات أو القرار، أو اختاروا 
حتليل الطبيعة املنفتحة أو املغلقة لألنظمة السياسية. إىل جانب ذلك، يؤكِّد بعض الباحثي على 
عدم وجود تصورات قوية فيما يتعلق ابلعديد من األعمال حول موضوع الشفافية. واقعاً، ال ميكن 
اخللط بي الشفافية واحلقيقة، فهي ليست غاية وال وسيلة حبد نفسها، بل هي وسيلة لتقدمي النصح 
وبعث األمل يف النفوس. فضاًل عن ذلك، تكمن قوة الشفافية يف احليوية اليت تبعثها، لذا فهي تُعيُد 
، والذي كان واحداً من املبادئ األساسية يف  إىل األذهان كفاح األمم ضد قوى التضليل والتسرتُّ

عصر التنوير.

كما أنَّ الشفافية هي أيضاً شعار تستخدمه وتروجه املنظمات الدولية )مثل منظمة التعاون   
االقتصادي والتنمية، واألمم املتحدة، والبنك الدويل، وصندوق النقد الدويل( يف سياق تعزيز احلكم 
توقعها.  واملشاركة ال ميكن  الشفافية  بي  التآزر  أنَّ عالقة  إىل  االنتباه  الرشيد. ومع ذلك، جيب 
اإلعالن  يف  ابستشاراهتم  ُيستعان  الذين  األفراد  يعارض  حينما  األخرى  منهما  تضعف كل  فقد 
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عن موقفهم بصورة عالنية، يف حي يتوجَّب أن تكون نتائج االستشارة شفافة. عديٌد من تقارير 
الفعاليات، واملستندات املرجعية، واملواقع اإللكرتونية للمؤسسات توفر مظهراً من مظاهر الشفافية 
عن طريق تراكم البياانت، ولكن تلك البياانت ال ميكن فهمها يف غياب الرؤية، فالشفافية ميكن أن 

تساعد يف رفع الغموض أو تقويته.

يقّدِم »كوجليانيز« نوعي من الشفافية:  )شفافية احلوض الزجاجي، والشفافية املنطقية(.   
تتكوَّن شفافية احلوض الزجاجي من زايدة كمية البياانت أو املعلومات اليت ُتْصَدر، مثل: )املستندات 
املتاحة عرب اإلنرتنت، أو مقاطع الفيديو اليت تنقل األحداث يف غرف االجتماعات الرمسية(. يف 
حي ُتشرُي الشفافية املنطقية إىل تفصيل التفسريات املنطقية اليت تقف خلف اإلجراءات احلكومية 
الرمسية. كما تسعى الشفافية املنطقية إىل تبيان أسباب اختاذ مسار معي من قبل احلكومة، بداًل من 
ا قد تقيِّد  ابة، إال أنَّ املسارات األخرى. وعلى الرغم من أنَّ شفافية احلوض الزجاجي قد تبدو جذَّ
ع املسؤولي والسياسيي على التصرُّف على حنو يبدو أكثر مالءمة للجمهور.  اإلجراءات وتشجِّ
وإىل جانب »كوجليانيز«، هناك َمن ينظر إىل الشفافية بوصفها جزءاً من »اإلنشاء األسطوري« 

الذي حتتاج احلكومات إىل احلديث عنه ابستمرار من أجل تعزيز وجودها. 

ميكن للمواقف جتاه الشفافية أن تتغري مع الوقت، وغالباً ما تتأثَّر ابملناخ السياسي للبلد،   
ها اليت جيب أن تكون متاحة  أو ابألحداث املهمة اليت قد تغريِّ اآلراء حول ماهية املعلومات وكمِّ
للجمهور. ممَّا يؤكِّد حقيقة أنَّ احلكومة املنفتحة والشفافية لن تكون أبداً اثبتة املعن، لكنَّها ضرورية 
من حيث توفريها خليارات وإرشادات ضمنية حول ما جيب أن يكون متاح للجمهور. عالوة على 
ذلك ، جيب أالَّ تكوَن البياانت متاحة فحسب، بل جيب أن تكون مفهومة أيضاً للجمهور، وهذا 
ليس الواقع يف مجيع األحوال. لذلك، جمرد مشاركة املعلومات ال يعين أنَّ احلكومة منفتحة حقاً 
على اجملتمع أو شفافة ... يتطلب ذلك مزيداً من العمل اإلضايف الذي قد يُبطِّئ عملية صنع القرار 
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يف املؤسسات السياسية والدوائر. لذا فإنَّ زايدة الشفافية واملشاركة ميكُن يف أن تكون إجيابية للثقة 
الشعبية يف احلكومة، ولكن ذلك ال خيلو من اآلاثر اجلانبية مثل تباطؤ اإلجراءات؛ نتيجة الزايدة يف 

عبئ العمل أو هتديدات لألمن القومي.

عموماً، إذا ُقدِّمت مبادرات الشفافية بوصفها جزءاً من سياسات احلكومة املنفتحة ستكون 
متنوعة وعملية إىل حدٍّ ما. وإىل جانب ذلك، فإنَّ االنفتاح الذي أصبح جزءاً من منوذج إدارة األداء 

احلكومي قد يؤدِّي إىل عواقب غري مقصودة تصعِّب املساءلة.

املساءلة ضمن النظام احلكومي املرتابط

عن طريق استهداف »قادة اإلصالح احملليني«، تفرتض مبادرة شراكة احلكومة املنفتحة 
وجود أهداف تتجاوز حدود السياقات والتكوينات الوطنية، أهداف يُنَظُر إليها بوصفها مصاحل 
عاملية مشرتكة، واهلدف الصريح واألمسى هو املساءلة من قبل املواطني بعدِّه نوعاً من أنواع الرقابة 
على عمل احلكومة وإداراهتا. ومع ذلك، فقِد اختلفِت الدوافع والتوقعات املرتبطة بكل جتربة من 

املبادرة.

إىل  ُيشري  املخاوف، وأحياانً  املنفتحة« على سلسلة من  ينطوي مصطلح »احلكومة  فقد 
ضرورة إعادة التفكري يف شرعية النشاط العام )نشاط املرفق العام(. كما تلعب التطورات التكنولوجية 
ورقمنة البياانت دور يف تشجيع املطالبة ابالنفتاح والشفافية يف الدميقراطيات احلديثة اليت مل تُرسَّخ 

بعد، فهي خطوة أوىل ومدخل فعَّال لشفافية احلكومة.

املنفتحة والشفافية خماوف بشأن األداء االقتصادي،  تثري سياسة احلكومة  كما ميكن أن 
بغض النظر عن مستوى التنمية يف البالد، هذا ما اقرتحه بعض املؤلفي الذين يذكرون أنَّ الرغبة يف 
تكييف اإلدارة البريوقراطية مع الدميقراطية تتعلَّق ابالستجابة لتوقعات املواطني، ببوصفهم زابئن، 
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مع مراعاة متطلبات الكفاءة يف الوقت نفسه.

ومن َثَّ، يُعدُّو السياسيَي واإلداريَي واملواطنَي واملنظماِت والوسطاء من أصحاب املصلحة 
البياانت/ احلكومة  تصدر  فبداية  دورات:  من  يتألف  مرتابط كامل.  ديناميكي  نظام  من  جزءاً 

املعلومات، ومن ث يستقبلها الوسطاء، فيقومون بتحويلها إىل »بياانت مرتبة ومصحَّحة ومتكاملة« 
وإعادهتا للدورة، وإاتحتها للمستخدمي.

ا تساهم يف ختفيض تكلفة احلصول  تلعب تقنيات االتصال ، مثل اإلنرتنت دوراً مهماً؛ ألنَّ
قانونية  بيئة  وفق  يقوم  املفتوح«  املرتابط  احلكومي  »النظام  أنَّ  كما  ومشاركتها.  املعلومات  على 
واقتصادية وسياسية معينة، وهو حباجة إىل إدارة حكومية فائقة، ليتواصل تشجيع ثقافة االبتكار 
ومشاركة املواطن الفاعلة ضمن النظام فهذا يتطلب اإلعداد واملتابعة والتكيف املستمر على البيئة.

حتليل مقارن: املبادرة يف )الوالايت املتحدة، والربازيل، وفرنسا(

الوالايت املتحدة األمريكية

شّكلِت املشاركة الفعَّالة للوالايت املتحدة ممثلة حبكومة أكثر شفافية شكَّلها الرئيس السابق 
األمريكية  اإلدارات  إذ كانت  الدولية.  املنفتحة  مبادرة شراكة احلوكمة  الزاوية يف  »أوابما« حجر 
ا خُتِفي املعلومات عن اجلمهور حتت ذريعة احلفاظ  ا أقل شفافية، ألنَّ السابقة ُتصنَّف أحياانً أبنَّ
على األمن يف أغلب األحيان. يف حي وعد »ابراك أوابما« بتغيري هذا الواقع منذ أن كان مرشَّحاً 
للرائسة. جتسَّد هذا االلتزام يف أول يوم له يف املنصب يف 21 يناير 2009 حينما وقَّع مذكرتي 
متعلقة ابلشفافية يف احلكومة، كانت إحدامها بعنوان »الشفافية واحلكومة املنفتحة«، على حي 
ذلك،  عن  وفضاًل  املعلومات«.  حرية  »قانون  املعلومة  على  احلصول  حرية  على  الثانية  ركَّزِت 
عقدِت اإلدارة األمريكية سلسلًة من املنتدايت املوجهة إىل اجلمهور عرب اإلنرتنت، ووجهِت الدوائر 
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والوكاالت التنفيذية بـتنفيذ إجراءات معينة تستند إىل مبادئ الشفافية واملشاركة العامة والتعاون. 

كذلك ُنشرت »جوائز املمارسات الرائدة« يف املدوانت الرمسية من أجل مكافأة الوكاالت 
واإلدارات اليت أظهرت أداًء متميزاً،  كما ُنِشَرِت املعلومات املتعلقة ابملعايري املستخدمة يف التصنيف 
ابلتفصيل  للكوجنرس«  قضااي  أوابما:  إلدارة  املنفتحة  احلكومة  »مبادرة  تقرير  يصف  للجمهور. 

اخلطوات املتخذة من أجل حتقيق هذه األهداف األولية.

عموماً، مُيكُن عدَّ مبادئ الشفافية واملساءلة جزءاً ال يتجزأ من القانون الفيدرايل ودستور 
للدستور، أساسية بصورة  التعديل األول  التعبري، احملمية مبوجب  تُعدُّ حرية  إذ  املتحدة،  الوالايت 
اليت  الصحافة  دور  اخلاصة  األمهية  ذات  األمور  ِمن  أنَّ  كما  األمريكّي،  السياسي  للنظام  عامة 
تكشف يومياً للجمهور عن معلومات حول أنشطة احلكومة واليت تتمتَّع ابحلماية الدستورية، ويف 
بعض األحيان تكشف الصحافة أسراراً معينة تتعلَّق أبنشطة احلكومة، كانت الوالايت املتحدة من 
أوائل الدول يف العامل اليت تبنت قانون »الوصول إىل املعلومات« يف 1966. حينها صرَّح الرئيس 
»ليندون جونسون« قائاًل: »ينبع هذا التشريع من أحد مبادئنا األساسية: تعمل الدميقراطية بشكل 

أفضل عندما يكون لدى الناس مجيع املعلومات اليت يسمح با أمن األمة.”

يف عام 2008، متيزت احلملة االنتخابية لـ«ابراك أوابما« ابالستخدام املكثَّف لتكنولوجيا 
بناء  السياسة إىل نشوء فكرة  أدَّى جناح هذه  السياسي. وقد  الدعم  املعلومات؛ حلشد شبكات 

شراكة دولية. 

إلدراته،  األول  اليوم  منذ  قصوى  أولوية  املنفتحة  احلكومة  أوابما«  »ابراك  الرئيس  جعل 
وكانت مذكرة الشفافية واحلكومة املنفتحة أول إجراء تنفيذي حيمل توقيع الرئيس، وهكذا، فإنَّ 
النهج األمريكّي لشراكة احلكومة املنفتحة يتميَّز بديناميكيته احمللية والدولية اليت من املفرتض أن 
تكمل جهود املؤسسات الدولية، مثل صندوق النقد الدويل، أو البنك الدويل، أو األمم املتحدة 
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لتعزيز التعاون الدويل، من أجل تشجيع املمارسات اليت ميكن مشاركتها بي البلدان. لذلك، فقد 
مشلت تلك اجلهود مشاركة جهات خمتلفة كاملنظمات اجملتمع املدين، والقطاع اخلاص، والفاعلي 
غري احلكوميي، وعززت تلك اجلهود مفهوم حتسي احلوكمة كـأولوية للبلدان بغض النظر عن مدى 

ثرائها أو تطورها.

للمشاركة  املمارسات  أفضل  بتحديد  أوابما  إدارة  التزمت  األوىل،  الوطنية  العمل  يف خطة 
اجلماهريية العامة يف احلكومة، واقرتاح معايري لتقييم نسبة التقدم على هذا الصعيد يف املؤسسات 
الوكاالت  يلزم   2014 قبل »الكوجنرس« األمريكّي يف  احلكومية، ث صدر تشريع ابإلمجاع من 
الفيدرالية بنشر بياانت اإلنفاق َوْفقاً ملعايري واضحة ممَّا يساهم يف حتسي جودة البياانت احلكومية، 
واختاذ القرارات املدروسة، وجعل الوظيفة احلكومية أكثر كفاءة. بعد ذلك، ُعقدت جمموعة واسعة 
من املشاورات على نطاق حكومي وغري حكومي من أجل بناء خطة العمل الوطنية الثالثة للحكومة 
املنفتحة للوالايت املتحدة )2015(، مشل ذلك اإلدارات والوكاالت احلكومية وما دونا، فضاًل 

عن عامة الناس واجملتمع املدين واجملموعات واملؤسسات واألوساط األكادميية والقطاع اخلاص.

 the We« توسعت فرص املشاركة اجلماهريية العامة يف احلكومة، ال سيَّما عن طريق موقع
People« على مستوى صنع سياسة البيت األبيض )العرائض اإللكرتونية(، كان اهلدف من 
العريضة اإللكرتونية هو حتسي قدرة اجلمهور على تقدمي العرائض من دون استخدام موقع البيت 

األبيض مباشرة، والسماح بذلك جملموعات الضغط إبنشاء عرائضهم اخلاصة.

الربازيل

قبل سنوات عديدة من بدء مبادرة الشراكة، نفَّذِت الربازيل إجراءات هتدف إىل الشفافية 
احلكومية ففي عام 2000، أقرَّت قانون املسؤولية املالية من أجل التحكُّم حتكُّماً أفضل يف اإلنفاق 
العام يف وقت األزمة االقتصادية يف البالد، بعد ذلك بعامي، أصبحت عملية تقدمي العطاءات 
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إلكرتونية، ومن َثَّ أصبحت أسرع وأرخص وأكثر شفافية وسهولة كما أصبحت يف متناول الشركات 
»املراقب  إنشاء  إجرائي ومها:  املنفتحة  احلكومة  مسار  ابلربازيل حنو  أخذ  الوطين.  الصعيد  على 
االحتادي العام« يف 2003، و«بوابة الشفافية« يف 2004. كان اهلدف من املراقب االحتادي 
األصول  محاية  وتعزيز  الفيدرالية،  التنفيذية  السلطة  داخل  والفساد  االحتيال  مكافحة  هو  العام 
أُْطِلَق  واملمتلكات العامة، ث حتول هذا اهليكل املتداخل بي الوزارات يف عام 2016 إىل وزارة 
عليها )وزارة الشفافية واإلشراف والرقابة العامة لالحتاد(، وجتدر اإلشارة إىل أنَّ )بوابة الشفافية( 
قد أُْطِلَقت من قبل )املراقب االحتادي العام( يف نوفمرب 2004، أي: قبل وقت طويل من مبادرة 
»أوابما«، ممَّا جيعل املبادرة الربازيلية يف الطليعة، ويربِّر اختيار احلكومة األمريكية هلا بوصفها عضواً 

ساً. مؤسِّ

بدأت قصة )بوابة الشفافية( إلاتحة املعلومات حول اإلنفاق العام للجمهور، لتتوسع بعد 
ذلك تغطية املوقع من األموال العامة  فحسب لتشمل أيضاً املوارد العامة، وتشمل بياانت حول 
املمتلكات احلكومية والعاملي واملوظفي، وما إىل ذلك. سامهت هذه البوابة يف تقدمي املعلومات 
اخلاصة ابألحداث الرايضية الكربى اليت نُظَِّمْت يف الربازيل يف السنوات األخرية، ويف إظهار رواتب 
مجيع املوظفي العموميي يف احلكومة االحتادية. ُتظهر اإلحصائيات املتوفرة حول الوصول إىل البوابة 
أنَّ التعاطي مع البوابة اإللكرتونية قِد ازداد ازدايداً مطَّرداً منذ عام 2004: من حوايل 64000 

إىل أكثر من 21 مليوانً يف عام 2016.

فرنسا

بـ)االنفتاح والشفافية(، وانتظرت حىت  ألزمت فرنسا نفسها يف وقت متأخر إىل حدٍّ ما   
ح خطاب الرئيس الفرنسّي السابق  عام 2014 للدخول ضمن املبادرة لتصبح العضو )64(. يوضِّ
»هوالند«، خالل الذكرى اخلامسة للمبادرة يف عام 2016 أسباب االلتزام الفرنسي املتأخر قائاًل: 
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ا فرنسا، فليس عليها تقدمي  »نظرت فرنسا إىل مبادرة الشراكة ابهتمام، لكنَّها اعتربت أنه نظر ألنَّ
أسستنا  اليت  الفكرة  قلب  الدميقراطية  واملواطنة. كانت  اإلنسان  بشأن حقوق  إضايف  إعالن  أي 
واعتقدان أنَّه مل تكن هناك حاجة للذهاب إىل أبعد من ذلك يف الشفافية، االنفتاح واملشاركة منذ 
أن كنَّا فرنسا. حنن حباجة إىل جمتمع مدين يسيطر على الدميقراطية فالدميقراطية أصبحت هشة للغاية 
وضعيفة، وأنَّ هناك خطر مل أمتكن من قياسه بشكل كامل وهو أن )الدميقراطية( اليت طاملا اعتقدان 
ا حقيقة، أصبحت قابلة للطعن، هنالك خطر حينما يستغل الشعبويون، فضاًل عن املتطرفي،  أنَّ

وهذا االرتباك أو يستخدمون املخاوف نفسها؛ لتقويض الدميقراطية«.

ا  على الرغم من أنَّ فرنسا مل تكن عضواً يف شراكة احلكومة املنفتحة قبل 2014، إال أنَّ
كانت تسري يف االجتاه نفسه، كما هو موضَّح عن طريق األمثلة اآلتية: 

• يف عام 1997، خطة عمل جملتمع املعلومات. 	
• يف عام 2001 ، موقع على شبكة اإلنرتنت لإلدارة.	
• يف عام 2003 ، وكالة لتطوير احلكومة اإللكرتونية. 	
• 	.ADELE Electronic Administration يف عام 2004 ، مشروع
• يف عام 2008، فرنسا الرقمية 2012، خطة تطويرية لالقتصاد الرقمي.	
• 2009: طُلب من جمموعة من مثانية خرباء حتليل وضع اإلدارة واقرتحوا اسرتاتيجية لتطوير 	

التفاعالت الرقمية مع املستخدمي.
•  2012: خطة تنمية لالقتصاد الرقمي«.	
• يف عام 2011 ، ُنِشَر »الرتخيص املفتوح« للسماح إبعادة االستخدام اجملاين للبياانت 	

العامة من احلكومة والوكاالت احلكومية ، شريطة ذكر املؤلف. 
• 	 .data.gouv.fr يف ناية العام نفسه ، أُطِلقْت بوابة البياانت احلكومية
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• وتالها يف عام 2013 إنشاء وكالة )اهليئة العليا لشفافية احلياة العامة(.	

ا  ميكن عدُّ هذه اإلجراءات ، من بي أمور أخرى، متوافقة مع مبادرة احلكومة املنفتحة؛ ألنَّ
جتعل الدولة ملتزمة ابحرتام املبادئ األساسية احملددة يف املبادرة، مثل: شفافية العمل العام، ومشاركة 
املواطني يف تطوير السياسات العامة، ونزاهة العمل العام، واالبتكار واستخدام اجلديد لتحديث 
من  االلتزامات جزءاً  املفتوحة. وكانت هذه  البياانت  البياانت، وال سيَّما عن طريق  الوصول اىل 
السياسة اليت انتهجتها احلكومات املتعاقبة لسنوات عديدة، من أجل حتديث الوصول وتبسيطه. 
وهكذا يبدو أنَّ الربامج كانت موجودة يف فرنسا قبل وقت طويل من انضمامها إىل مبادرة شراكة 

احلكومة املنفتحة.

بعد ذلك، ُنِشَر أول »خطة عمل« فعَّالة لشراكة احلكومة املنفتحة يف فرنسا يف 2015 
تغطي للفرتة 2017-2015، وكانت بعنوان »من أجل نشاط عمومي يتسم ابلشفافية والتعاون«. 
توىلَّ فريق )Etalab( )فريق ضمن األمانة العامة لتحديث النشاط احلكومي وهو اجلهاز املسؤول 
عن التطوير االبتكاري للدولة( تنسيق اخلطة وتطويرها، أمَّا فيما يتعلَّق إبجراءات التطوير فيمكن 
ذكر قنوات استشارية عديدة، منها: )استشارة عرب اإلنرتنت، نظَّمها اجمللس الوطيّن الرقمّي، ومجعت 
156 مسامهة من 51 مسامهاً( والذي ساهم يف تطوير اخلطة األوىل. يف حي وضعت خطة العمل 
 »Etalab« الوطنية الثانية للفرتة 2019-2017 عن طريق استشارة عرب اإلنرتنت. وأجرى فريق

املشاورات ومجعت املقرتحات لتبيان االلتزامات اجلديدة للخطة الثانية.

مقارنة يف تنفيذ اسرتاتيجية شراكة احلكومة املنفتحة

منطق  وفق  والشفافية  االنفتاح  من  عامة  بسياسة  ملتزمة  أعاله  املذكورة  الثالثة  البلدان   
ابنتخاب  واضحاً  ارتباطاً  السياسة مرتبط  املتحدة ، كانت هذه  الوالايت  التعددية. يف  ومفاهيم 
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»ابراك أوابما« وأُْبرَِزت هذه السياسات العامة بوصفها واحدًة من العناصر الرئيسة يف واليته األوىل. 
كما أنَّ الربازيل تُعدُّ متقدمًة نسبًيا، على الرغم من الطبيعة الغامضة لرباجمها املبكرة. تتوقع الوالايت 
املتحدة غالباً من الشفافية تعزيز الثقة واإلجيابية، يف حي أنَّ »اجلانب الوقائي« هو األكثر حضوراً 
يف الربازيل، البلد الذي يتسم ابلفساد. أمَّا يف فرنسا، فاإلمكاانت االقتصادية ُتْطرَح بقوة بعدِّها 
مردوداً متوقعاً لتنفيذ سياسات الشفافية واالنفتاح. وفضاًل عن هذه اخلصائص احمللية، هنالك أيضاً 

الرغبة يف الدخول يف شراكة دولية على أساس هذه املبادئ الرئيسة. 

إىل جانب اخلصائص احمللية، تظهر اخلصائص املشرتكة يف احلاالت الثالث. إذ جتد يف   
املنشئة  التقليدية  املبادئ  املنفتحة فرصة »لسرد القصص« حول  الثالثة شراكة احلكومة  احلاالت 
لاللتزام ابلوطنية يف اتريخ البلد: )إعالن حقوق اإلنسان واملواطن يف فرنسا، وترايق الفساد الذي 
وضعه الدستور الدميقراطي يف عام 2004 يف الربازيل، والتعديل األول لدستور الوالايت املتحدة 

الذي يعزز حرية التعبري، والذي ُعّزَِز مبوجب قانون حرية املعلومات لعام 1966(.

ال ميكن عدُّ االنضمام ضمن مبادرة شراكة احلكومة املفتوحة إحدى عمليات التسويق   
السياسي بسهولة؛ فوضع سياسة البياانت املتاحة وتطور مستوى الشفافية تُعدُّ أهداف متشعبة ورمبا 
ا تنطوي على  صعبة بعض الشيء وهي ليست من قبيل االستهالك اإلعالمي والدعاية، كما أنَّ
أمهية اقتصادية، فضاًل عن طابعها الدميقراطي، فإاتحة البياانت الصادرة عن اإلدارة العامة، تنشئ 
قطاع خدمي جديد، حينها تصبح للشفافية وإاتحة البياانت جانب اقتصادي بداًل من جانب إثراء 
النقاشات العامة، قدَّم مدير فريق »Etalab« يف فرنسا سببي لإلدارة وراء القرار إباتحة بياانهتا: 
»بدءاً، فهو مطلب دميقراطي إلفساح اجملال للمواطني لتطوير وجهة نظرهم، السبب الثاين هو أنَّ 
االنفتاح ميكن أن يكون حافزاً قوايً لالقتصاد. هناك طرائق عديدة ملشاركة البياانت اجملانية، ولكن 
مجيعها ستنتج حافزاً اقتصادايً عن طريق تدوير البياانت«، ومن َث، فإنَّ اجلانب االقتصادي موجود 

ومهم عالوة على اجلوانب األخرى لدعم الدميقراطية.
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وفضاًل عن ذلك، تراهن السلطات العامة احمللية على حتقيق تعبئة دولية ملوازنة القوة العاملية   
لشركات التكنولوجيا العمالقة. فيعتقد بعضهم أنَّ ذلك أحد املراهنات احلامسة إلصالحات مبادرة 
شراكة احلكومة املفتوحة: فاملبادرة تنطوي على إرادة يف »حتدي« هيمنة عمالقة التكنولوجيا، ويبدو 
أنَّ اإلشارة إىل فكرة »الرقمية املشرتكة« يف البيان اخلتامي مل يكن من فراغ، بل كان نتاج مناقشات 
ا رغبة يف عدم  حية يف هذا الصدد. ومن َثَّ ميكن قراءة مبادرة الشراكة احلكومية املنفتحة على أنَّ
فسح اجملال أمام هذه الشركات العمالقة يف فرض القانون وقواعد اللعبة يف جمال حوكمة الشركات 
يف العصر الرقمي. ال تتعارض هذه الفرضية مع األهداف املطروحة تعارضاً صرحياً للمبادرة: دمقرطة 
احلياة العامة، والتنمية االقتصادية. ومع ذلك، ال ضري من التحقق من صحتها؛ ألنَّ هذه الفكرة 

ميكن فهمها ضمنياً يف اخلطاب العام.

وكما يبدو فإنَّ جوانب االقتصاد حاضرة يف دوافع الدول الثالث فيما يتعلق مبشاركتها يف   
حكومة أكثر شفافية وانفتاحاً. وعلى الرغم من بعض أوجه الشبه، يبدو أنَّ تنفيذ اسرتاتيجية شراكة 
احلكومة املفتوحة تستجيب للتحدايت القائمة َوْفق تصورات حملية، ومن الضروري أن يـَُتحقَّق من 
االلتزام إبقامة حكومة مفتوحة قادرة على حتمُّل التغيريات السياسية الرئيسة ومقاومتها، مثل التداول 
السياسي واألزمات، يبدو أنَّ هذا االلتزام متحقق يف مجيع البلدان الثالثة، ولكن من السابق ألوانه 

تقييم مستوى االستدامة والثبات على مدى مدَّة أطول.

أخرياً ، لوحظت صعوبة يف املشاركة العامة، بصورة ملحوظة إىل حدٍّ ما، يف البلدان الثالثة 
متاماً كما هو احلال مع أكثر أشكال املشاركة كالسيكية: التصويت والدميقراطية التشاركية. وبعيداً 
العامة واألشكال اجلديدة للمشاركة املوضوعة  البياانت  عن إجياد حلٍّ هلذه املشكلة، فإنَّ إاتحة 
إلشراك اجلمهور ما تزال تعاين من نسب متدنية للغاية. وهذا ملحوظ بصورة خاصة يف فرنسا، 
يثري  فإنَّ ذلك  َثَّ  والربازيل. ومن  املتحدة  الوالايت  أقل يف  بدرجة  وإن كان  أيضاً  ولكنَّه موجود 
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التساؤالت حول االرتباط بي احلكومة املفتوحة وتعزيز املشاركة العامة، وعن قدرة إصالحات هذه 
املبادرة يف إحداث حتسي يف جودة أداء الدميقراطية.
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