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// عن مبادرة الإ�صالح العربي

تاأ�س�ست مبادرة االإ�سالح العربي عام 2005 انطالقًا من توافق عام قائم على احلاجة اإىل اإ�سالح النظم ال�سيا�سية واالقت�سادية 

ُينتج  الذي  الطرف  تتوقف كثريًا على  التحديات  االإجابة على  اأن كيفية  هي  لها  والفكرة املحركة  العربية.  واالجتماعية 

املعرفة وي�سوغ امل�سائل. لذا تعمل املبادرة على حتفيز القدرة البحثية العربية، الإبراز الت�سور الذي متلكه هذه املنطقة 

بالواقعية  تتميز  العربي  العامل  الدميقراطي يف  لالإ�سالح  برامج  لتطوير  واأخريًا  العام،  النقا�ش  االإ�سالح، ولتفعيل  مل�ساألة 

وباأ�سالة املنبت، اآخذة يف االعتبار تنوع اأو�ساع بلدانه. وهي ُتقر باأن العامل العربي يحتاج اإىل تطوير مفهومه عن االإ�سالح 

لنجاحها  ال�رضوري  من  واأنه  والثقافية،  واالجتماعية  واالقت�سادية  ال�سيا�سية  الدوائر  فيها  تتقاطع  �ساملة  عملية  بو�سفه 

ا�ستلهام املعرفة والتجربة العامليتني. وبف�سل انت�سارها على امتداد املنطقة العربية، حتتل املبادرة موقعًا فريدًا ي�سمح 

لها باإنتاج التحليالت واقرتاح حلول متنوعة تاأخذ يف االعتبار خ�سو�سيات كل جمتمع، وُتربز يف الوقت نف�سه اخل�سائ�ش 

امل�سرتكة بينها.

ومبادرة االإ�سالح العربي هيئة م�ستقلة متاما وحرة من كل ارتباط باأي دولة وباأي م�رضوع �سيا�سي يتعلق باملنطقة. 

// كيف نعمل؟

تقرر برامج ون�ساطات مبادرة االإ�سالح العربي هيئة عامة موؤلفة من مديري املراكز اخلم�سة ع�رض االأع�ساء يف ال�سبكة، وهم 

ع�رضة مراكز عربية تتوزع على امتداد املنطقة ما بني املغرب واخلليج، واأربعة مراكز اأوروبية، ومركز اأمريكي. واملقيا�ش 

املعتمد يف اختيار امل�ساريع البحثية هو مدى مطابقتها لهموم عامة رئي�سية مطروحة فعليًا يف املنطقة، ومرتبطة مبا�رضة 

باإ�سكالية االإ�سالح املن�سود، وم�ساعدة على دفع جهوده اإىل االأمام. وحتر�ش املبادرة ب�سدة على ا�ستقاللية قراراتها بالن�سبة 

مل�سادر متويل هذه الفعاليات وجممل بنيتها. ولذا فهي تتبع �سيا�سة انتقائية �سارمة لهذه اجلهة ت�ستند اإىل جمموعة معايري 

منها احلر�ش على تنوع وتعدد هذه امل�سادر، وهي عربية وعاملية. وت�ستقبل املبادرة م�ساهمات مالية من مراكز اأبحاث 

بالدرجة االأوىل، وكذلك من موؤ�س�سات غري حكومية ومن بع�ش �رضكات القطاع اخلا�ش التي تخ�س�ش بنودا من ميزانيتها 

ملثل هذا االإنفاق، كما ت�ستقبل م�ساهمات فردية من اأ�سخا�ش مهتمون مبيدان عملها. 
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اأجل بناء موؤ�رضات  العربي من  التقرير احلايل املجهود اجلماعي االأول الذي تبا�رضه موؤ�س�سة عابرة للعامل  ميثل 

ت�سمح بقيا�ش التطور ال�سيا�سي فيه بطريقة رقمية اأو كمية.

تت�سارك املجتمعات العربية، واإن بدرجات متفاوتة، باملع�سلة نف�سها: غياب املعطيات املو�سوعية التي ت�سمح 

املوؤ�س�سات  تنتجها  معطيات  من  انطالقًا  واقعه  املواطن  فيبني  وحميطه.  بالده  واقع  مبعرفة  العادي  للمواطن 

االأجنبية، حني يعرف كيفية احل�سول عليها، اأو مما ي�سوره له حد�سه باأنه ذلك الواقع. اإنه يدركه ولكنه ال ي�ستطيع 

قيا�سه. وهو ال يتمكن من تقييم التقدم اأو الرتاجع احلا�سالن اإال من خالل زاوية �سيقة للغاية وذاتية، ت�ستند اإىل 

جتربته اخلا�سة.  وهو ال يعرف ما مييز بلده فعليا عن جاره.

تريد مبادرة االإ�سالح العربي تقدمي م�ساهمة عربية يف ال�سجال الدائر حول تطور املجتمعات العربية، وهي ت�سرتك، 

بوا�سطة هذا التقرير، يف املعركة من اأجل حق احل�سول على املعلومات.

ويتلخ�ش التمرين يف االأغلب على قيا�ش درجة انكفاء اال�ستبداد اأكرث مما هو  تقدم الدمقرطة باملعنى الدقيق 

انتهاكات حقوق  وتراجع  �سيا�سية،  االأمن-  املوؤ�س�سات  �سفافية احلكم وعمل  وقلة  انخفا�ش غمو�ش  اأي  للكلمة، 

االإن�سان، والرقابة، واحلد من حرية التعبري، ورفع املحظورات.

للموؤ�رضات �سيئة اإ�سكان كل البلدان يف الطابق نف�سه، بينما نعرف حق املعرفة اأن التاريخ، وطبيعة النظام ال�سيا�سي، 

للتطلب  للموؤ�رضات ميزة تعيني درجة  اآخر. ولكن  اإىل  بلد  التغيري تختلف من  وخ�سو�سيات كل جمتمع، ووترية 

متوافقة مع املقايي�ش العاملية. واإذا كان كل بلد يحاجج حول خ�سو�سياته واأمناط ال�سلطة اال�ست�سارية اخلا�سة به، 

مدعيا  اأن املمار�سات الدميقراطية التي ينتهجها اأكرث تقدما مما تبدو، فذلك مل مينع اأن البلدان العربية قد قررت 

اإدخال االإ�سالحات القانونية يف املجالني االقت�سادي والتجاري مبا يتالءم مع متطلبات ال�سوق العاملية. ومثال 

على ذلك تبني ت�رضيعات معينة واإن�ساء موؤ�س�سات لت�سجيع اال�ستثمار املبا�رض، اأو موؤخرا ا�ستعداد بع�ش البلدان 

لتوقيع اتفاقيات تن�سئ نظاما �سلوكيا يوفر املزيد من ال�سفافية بخ�سو�ش �سناديق اال�ستثمار ال�سيادية. اإن االنطالق 

من هذا يجعل م�رضوعًا متامًا تقييم االأو�ساع ال�سيا�سية على �سوء املعايري املقبولة عامليًا.

ال يتيح املقيا�ش الذي ابتدعناه مقاربة ظواهر معقدة، ولكنه رغم ذلك حا�سم االأهمية يف حتديد الواقع ال�سيا�سي 

للبلدان العربية، حيث اأن الدرا�سات النوعية ال ت�سمح �سوى باإ�ساءة جزئية له. فلن�رض هنا مثال اإىل العالقة الع�سوية 

اأو  اأو االأمنية، ودور القطاع اخلا�ش كاأحد �سّناع االإ�سالح،  اأو الع�سكرية  بني اأو�ساط االأعمال وال�سلطة ال�سيا�سية 

لالإ�سالح،  وروؤيتهن  الن�ساء  طموحات  اأو  اإ�سالحها،  واآفاق  البلدان  خمتلف  يف  االأمنية  املوؤ�س�سات  تطور  فلنذكر 

بني  النا�سئة  التفاهمات  اأو  التحالفات  اأو  واحلوارات  املختلفة  ال�سيا�سية  احلركات  ا�سرتاتيجيات  تطور  اأخريًا  اأو 

االإ�سالح  مبادرة  يف  الباحثون  يجريها  معمقة  درا�سات  اإن  الي�سارية.  والقوى  والقوميني  واالإ�سالميني  الليرباليني 

العربي واملراكز االأع�ساء فيها، تتناول مو�سوعات 

املجتمعات  تطور  تواكب  �سيا�سية  متابعة  واأوراق  حمددة  بحثية  م�ساريع  خالل  من  هذه،  اجلوهرية  االإ�سالح 

العربية.

العامل  اأو�ساع  النقا�ش حول  اأن يغذي  ناأمل  باأكملها، ونحن  وا�سع من املنطقة  التقرير فريق عمل  لقد جمع هذا 

العربي، وحول االأ�سئلة ذات االأولوية التي ت�سغل مواطنيه.

* مديرة مبادرة االإ�سالح العربي

متهيد

ب�سمة ق�سماين * 
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يدور جدل حول وجود أو عدم وجود عالقة بني غياب الدميقراطية من جهة والتخلف االجتماعي واالقتصادي ومنو التوجهات 

العنفية من جهة أخرى. كما أن هناك طروحات تؤيد وأخرى تعارض القول بأن للدميقراطية تأثيرات إيجابية دافعة »لالعتدال« 

بني اجلماعات املستثناة من العمل السياسي املشروع كاجلماعات اإلسالمية. لكن األمر الذي ال شك فيه هو أن الغالبية 

العظمى من الشعوب العربية تريد أنظمة دميقراطية تعطيها القدرة على مساءلة حكامها واملشاركة الفاعلة في صنع القرار 

أو إحداث تغيير. إن اهتمامنا بقياس عملية التحول الدميقراطي ينبع من قناعتنا بأن الفشل في التجاوب مع إرادة الشعوب 

هذه هو تهميش لها وإضعاف لقدرتها على التعامل مع التحديات الداخلية واخلارجية التي تواجه العالم العربي.

لكي يكون من املمكن لنا مواكبة عملية التحول الدميقراطي عن كثب بهدف املساهمة الفاعلة واملبنية على أسس سليمة 

وصحية في الدفع نحو التحول الدميقراطي في العالم العربي ينبغي إيجاد آلية لقياس التغيير تكون موضوعية وذات مغزى 

من حيث الداللة على اإلمكانات الكامنة في ذلك التغيير واستدامته. يقوم هذا التقرير بتدقيق أحوال الدميقراطية في ثماني 

دول عربية هي: مصر، واملغرب، والسعودية، واألردن، وفلسطني، ولبنان، واجلزائر، واليمن من خالل جمع وحتليل بيانات 

حول أربعني مؤشرًا رئيسيًا ذات عالقة بعملية التحول الدميقراطي. تنقسم العديد من هذه املؤشرات الرئيسية إلى مؤشرات 

فرعية تغطي املجاالت السياسية واالقتصادية واالجتماعية ذات العالقة.

 هنالك عدة جهات تقوم بإجراء مقارنات عاملية وإقليمية وفق منهجيات مختلفة. ففي تقرير صادر في عام 2004 عن 

برنامج األمم للتنمية البشرية متت اإلشارة حلوالي ستني مقياسًا أو مشروعًا أو بحثًا يستند جلمع معطيات كمية عن متغيرات 

سياسية. من أهم هذه املقاييس »تقرير التنمية البشرية« الذي يصدره برنامج التنمية الدولي منذ عام 1990 واملركب من 

أبعاد ثالثة: التعليم والصحة ودخل الفرد. وتصدر منظمة الشفافية الدولية منذ عام 1995 تقريرًا عن انطباعات الفساد 

مبني على أساس استطالعات للرأي العام ومعلومات وانطباعات من رجال أعمال ومحللني في حوالي 180 دولة. لكن 

هذين التقريرين ال يتطرقان مباشرة لألبعاد السياسية لعملية التحول الدميقراطي مثلما يفعل ذلك التقرير الشامل الذي 

يصدره البنك الدولي، »مؤشرات احلكم في العالم«، الذي يغطي ما يزيد عن مائتي دولة ومنطقة. يقيس تقرير البنك الدولي 

مؤشرات احلكم من ستة أوجه: املشاركة السياسية، االستقرار السياسي، أداء احلكومة، حكم القانون، اإلطار التنظيمي، 

والفساد. كذلك فإن تقرير فريدم هاوس يقيس تغيرات تتعلق باملساءلة واحلريات املدنية وسيادة القانون ومحاربة الفساد. 

يعّرف فريدم هاوس »احلرية« حسب تصنيفني: احلقوق السياسية واحلريات املدنية ويعطي عالمة لكل دولة يتم تغطيتها 

تتراوح بني 1 )األفضل( و7 )لألسوأ أو »غير حر«(. هناك أيضًا تقرير تصدره مؤسسة بيرتلزمان األملانية يتناول أوضاع 

والتكامل  السيطرة  على  الدولة  وقدرة  الدميقراطية  املؤسسات  واستقرار  القانون  وسيادة  السياسية  )كاملشاركة  الدميقراطية 

يتم  التي  الدول  بتصنيف  العاملية  النزاهة  تقرير  يقوم  أخيرًا،  واإلدارة.  السوق  ألوضاع  باإلضافة  االجتماعي(  السياسي 

تغطيتها حسب تصنيفات متعددة تشمل املجتمع املدني ووسائل اإلعالم، واالنتخابات، ومساءلة احلكومة، واإلدارة واخلدمة 

املدنية، والرقابة والتنظيم، ومحاربة الفساد، وسيادة القانون.

بالرغم من أن بعض هذه التقارير، كمؤشرات البنك الدولي، توفر مجموعة واسعة من البيانات، فإن العديد من املؤشرات 

مبني فقط على آليات غير موضوعية كانطباعات مجموعات أو أفراد أو جمهور، أو بناءًا على فحص للعمليات السياسية 

اإلجرائية مثل مراجعة القوانني والدساتير. في املقابل فإن مقياس الدميقراطية العربي يتجاوز هذه التقارير بطريقتني: فهو 

للمواطنني، فهو مبني على مركزية مفهوم  اليومية  الفعلية، وقياس أثرها على احلياة  يجمع بني االنطباعات واملمارسات 

املواطنة بداًل من مركزية مفهوم السلطة السياسية؛ وهو كذلك يخطو بشكل محدود باجتاه اآلثار االجتماعية واالقتصادية 

لتغيرات النظام السياسي على حياة املواطنني.

إن مقياس الدميقراطية العربي يركز في جمع بياناته على ثالث آليات: اجلانب الدستوري أو القانوني، وانطباعات وآراء 

الرأي العام، واملمارسة الفعلية ألنظمة احلكم من خالل العمل امليداني والتقارير املوثقة ملمارسات سلطات احلكم. يتم القياس 

إذًا من خالل مراقبة األداء واملمارسة وليس فقط من خالل فحص النوايا واحملددات النظرية كالتشريعات واألنظمة، فالنوايا 

قد تكون حسنة لكن األداء سيء. إننا نركز بالتالي على وسائل وممارسات التحول الدميقراطي وعلى تقديرات الرأي العام 

لتلك املمارسات.

يجد الباحث صعوبة في اخلروج بخالصة موثوقة من املقاييس الدولية املتوفرة، ليس فقط الختالف منهجيتها واعتمادها 

الرئيس على االنطباعات، بل أيضًا بسبب التناقض في بعض نتائجها. فمثاًل يضع تقرير التنمية البشرية لعام 2007-

القائمة. أما  التي قمنا بفحصها فيما يضع املغرب واليمن في آخر  الثماني  العربية  الدول  2008 السعودية على رأس 

تقرير الشفافية الدولية لعام 2007 فيضع األردن في أفضل صورة، يتبعه املغرب ثم السعودية، فيما يأتي اليمن في نهاية 

القائمة. ويضع تقرير فريدم هاوس الدول الثماني التي فحصناها ضمن مجموعتني: الدول »احلرة جزئيًا«، وضمت األردن 

واملغرب ولبنان وفلسطني واليمن، والدول »غير احلرة« وضمت اجلزائر ومصر والسعودية. أما تقرير البنك الدولي فأعطى 

األردن واملغرب والسعودية درجة أفضل من لبنان ومصر واجلزائر، ووضع اليمن وفلسطني في آخر القائمة. وأعطى تقرير 

بيرتلزمان األفضلية للبنان ثم األردن ووضع السعودية واليمن في آخر القائمة. لكن تقرير النزاهة العاملية لعام 2007 أعطى 

األفضلية لألردن ووضع لبنان في آخر القائمة.

يقوم مقياس الدميقراطية العربي بقياس درجة التحول الدميقراطي في أربع قيم أو مقومات هي: وجود مؤسسات عامة قوية 

ومساءلة، واحترام احلقوق واحلريات، وسيادة القانون، واملساواة والعدالة االجتماعية. إننا ندرك أننا ال نستطيع قياس هذه 

القانون على  للقياس لكل واحدة منها. فمثاًل، تعتمد سيادة  قابلة  ببلورة مؤشرات  لذلك قمنا  املقومات والقيم مباشرة؛ 

مختلفة  معايير  وجود  ومدى  والقانونية  الدستورية  النصوص  القضاء حسب  استقالل  درجة  منها  رئيسية  مؤشرات  ثمانية 

ملساءلة املواطنني كاستخدام أنظمة قضائية بديلة مثل محاكم أمن الدولة، وهما مؤشران ميكن بسهولة جمع معلومات رقمية 

دقيقة حولهما. توفر املعطيات الكمية القدرة على فهم التطورات املتعلقة بتلك القيمة. أما العالمة الرقمية النهائية لكل 

القارئ من مقارنة أداء دولة ما مع أداء دول  البلد، بل تهدف أساسًا لتمكني  بلد فال تهدف إلطالق أحكام على ذلك 

أخرى. 

ينقسم هذا التقرير السنوي إلى أربعة أقسام: املنهجية، والنتائج، واألوراق التحليلية، واخلالصة والتوصيات. يستعرض 

قسم املنهجية األسباب التي دعتنا الختيار مجموعة الدول الثماني التي قمنا بفحصها في هذا التقرير. كما يقوم بوصف 

مـقـدمـــــــة

مقيا�س الدميقراطية العربي
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املعطيات  على  للحصول  عليها  اعتمدنا  التي  املعلومات  ملصادر  وباستعراض  اختيارها،  واعتبارات  وأوزانها  للمؤشرات 

وباستعراض  التحول،  عملية  على  للتركيز  تدفعنا  التي  واألسباب  الدميقراطية  ملفهوم  ومبناقشة  املقياس،  في  املستخدمة 

ووصف  الدميقراطي،  التحول  مقومات  أو  وقيم  واملمارسات،  الوسائل  كتصنيفات  املقياس،  في  املستخدمة  للتصنيفات 

للمؤشرات املتعلقة بتلك القيم واملقومات. أخيرًا يقوم قسم املنهجية بشرح لكيفية قراءة املقياس منبهًا إلى أن الهدف من 

وضع عالمات للدول ال يقتصر فقط على وصف لصورة احلاضر، بل هو من أجل إجراء مقارنات الحقة تقيس التغير. 

لكل  املقياس  نتائج  يتناول  كما  واملؤشرات،  والقيم  للمقياس  واإلجمالية  التفصيلية  النتائج  فيتناول  الثاني  القسم  أما 

دولة. تشير النتائج إلى أن الدول الثمانية التي قمنا بفحصها متر مبرحلة جنينية في عملية التحول الدميقراطي حيث بلغت 

عالمة املقياس الكلية 508 فيما بلغت عالمة الدولة األكثر تقدمًا في العملية الدميقراطية )األردن( 609 واألقل تقدمًا 

)السعودية( 363.

 يحتوي القسم الثالث على ثالث مساهمات حتليلية لعملية التحول الدميقراطي تستند جزئيًا لنتائج املقياس. تتناول ورقة 

بسمة قضماني مراجعة للتقدم في عملية اإلصالح في العالم العربي ولطبيعة التحديات التي تواجهها مستعينة بأمثلة 

من مصر بشكل خاص. ترى قضماني أن أحدى إشكاليات اإلصالح هي أن احملرك الرئيسي لها هو نفسه هدف اإلصالح، 

أي النخبة احلاكمة، مما يسمح بإصالحات دستورية محدودة يقابلها ممارسات تقييدية، مما يعني أن تأثير اإلصالحات »من 

فوق« محدود. وتشير قضماني إلى أن االهتمام احمللي والعاملي بقضايا اإلرهاب قد أثقل على مسيرة اإلصالح الدميقراطي، 

كما أن وطأة الضغوط االقتصادية تعيد ترتيب أولويات املواطن بعيدًا عن املطالبة باحلريات لصالح تلبية احتياجات أخرى. 

أنه قد مت  العربي مستخدمة أمثلة من األردن وفلسطني ولبنان وسوريا. يرى خوري  تركز ورقة رامي خوري على املشرق 

خالل السنوات القليلة املاضية حتقيق درجة من التقدم في اإلصالحات غير السياسية فيما شهدت اإلصالحات السياسية 

تهميشًا لإلصالح الدميقراطي، ويرى أن املعيقات األساسية تكمن في حالة الصراع املسلح في املنطقة، وفي حدة التناقض 

اإليديولوجي للصراعات والتنافس السياسي، وتعقيدات التدخل اخلارجي، وإصرار النخب احلاكمة على التمسك بامتيازاتها 

الله ساعف فيميز بني أمناط اإلصالح املمكن في العالم العربي، مشيرًا إلى  ومقاومتها إلصالح حقيقي وجاد. أما عبد 

التقدم احلاصل في التشريع الذي يصطدم مع ممارسة متناقضة. كما يشير ساعف إلى تقدم في املجال االقتصادي ال ينعكس 

إيجابًا على املسار السياسي لإلصالح. ويرى في املستقبل تقدمًا محدودًا من داخل األنظمة احلاكمة بفعل عوامل ضغط 

دولية ومحلية بدون أن يرقى ذلك النتقال دميقراطي.

 ويتضمن القسم الرابع قائمة بتوصيات عامة وأخرى محددة. تستند التوصيات العامة إلى النتائج اإلجمالية للمقياس 

فيما تستند التوصيات احملددة لنتائج كل دولة على حدة. يحتوي التقرير أيضًا على مالحق أربع تشمل وصفًا للمؤشرات 

وطرق احتسابها، ونتائج تفصيلية للمؤشرات في كل دولة، ونتائج رئيسية للمقياس وقيمه، وأشكال بنتائج املؤشرات والقيم 

أو املقومات لكل دولة.

العملية  أن بعض جوانب  إذ  تثير إشكاليات عدة،  التقرير  املستخدمة في هذا  الكمية  املنهجية  أن  ليس هناك شك في 

السياسية ذات املغزى ليس قاباًل للعد والقياس، وتشير ورقة بسمة قضماني في هذا التقرير لبعض هذه اجلوانب. كذلك قد 

يعتقد البعض أن أهمية املؤشرات املستخدمة تتفاوت كثيرًا فليس كل ما ميكن عده وقياسه يستحق العد والقياس. هناك 

أيضًا إشكالية تتعلق مبغزى األرقام النهائية لكل دولة وللمقياس مبجمله. من الطبيعي أن يبدأ القياس من نقطة ما، لكن 

قد ال تكون ماهية تلك النقطة مهمة، حيث أن ما يعنينا أكثر من ذلك هو مكان تلك النقطة مقارنة بالنقاط التي تقف 

عليها دول أخرى، ومدى التقدم أو التراجع عنها في السنوات القادمة. واملقارنة بدول أخرى يطرح أيضًا إشكالية، ألنه يثير 

تساؤاًلَ حول مدى القدرة على ترتيب دول تتفاوت أنظمتها السياسية واالجتماعية بشكل كبير. ال توجد إجابة كاملة على 

هذا التساؤل وقد سعينا في هذا التقرير إلى اللجوء للمقاالت التحليلية النوعية للتعويض عن هذا النقص.

العربية  واجلامعات  البحث  مراكز  تعاون بني مجموعة من  نتاج  العمل هو  هذا  أن  إلى  املقدمة  اإلشارة في  الضروري  من 

املشاركة في معظمها في مبادرة اإلصالح العربي. قامت هذه املراكز بجمع املعطيات األولية عن بلدانها فيما قام املركز 

الفلسطيني للبحوث السياسية واملسحية في فلسطني باحتساب عالمات املؤشرات للدول بناءًا على تلك املعطيات األولية. 

بالرغم من التزام كافة املراكز املشاركة باملنهجية املوحدة، فإن عددًا قلياًل من املؤشرات في بعض الدول اعتمد في حتديد 

الرئيسي.  العمل  لفريق  اجلماعي  التقييم  أو على  املراكز  تلك  في  األساسيني  الباحثني  أو  الباحث  تقديرات  عالمته على 

كذلك، لم تتمكن بعض املراكز من احلصول على معلومات كافية عن بعض املؤشرات مما اضطرنا لتعليق تلك املؤشرات في 

املقياس احلالي، وقد بلغ عددها أربعة من مجموع أربعني مؤشرًا. إن تعدد مراكز جمع البيانات والتفاوت في التقديرات 

واالنطباعات تشكل قيدًا آخر تفرضه طبيعة العمل اجلماعي املشترك. وجتدر اإلشارة هنا إلى أن فريق العمل الرئيسي قام 

باستثناء الكويت من مقياس هذا العام نظرًا لعدم توفر معلومات كافية عن عدد كبير من املؤشرات، رغم أن فريق العمل 

الكويتي بذل جهودًا استثنائية للحصول على تلك املعلومات.

* مدير املركز الفلسطيني للبحوث السياسية واملسحية
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1/// جرى في بعض احلاالت استخدام بيانات عن فترات سابقة ألسباب تتعلق بدورية البيانات، وغالبية هذه البيانات تعتمد على مسوحات تقوم عليها دوائر اإلحصاء 

املركزية، ولها وتيرتها اخلاصة. سوف يتم توضيح اإلطار الزمني للبيانات في النص حني ورودها. وسيتم أخذ اإلطار الزمني هذا بعني االعتبار في القراءات الالحقة.

2/// هذه املؤشرات هي ذات األرقام 13، 15، 23، 30 )ميكن اإلطالع على تفاصيلها في امللحق رقم 1(.

3/// مت تعليق هذين اجلزئني من املؤشر رقم 36 املتعلق باألمية والتعليم والذي يحوي على أربعة مؤشرات فرعية: األول يتعلق بنسبة األمية، والثاني يتعلق بتناسب 

األمية بني الرجال والنساء. أما الثالث والرابع وقد علقا في هذه القراءة فيتعلقان بنسبة خريجي اجلامعات وتناسب الذكور واإلناث بينهم.

4/// غطت قراءات هذا املقياس فترات مختلفة منذ العام 1996 وهو ما زال يصدر في فلسطني عن املركز الفلسطيني للبحوث السياسية واملسحية في رام الله. حيث 

http://www.pcpsr.org/arabic/domestic/books/2007/di7.pdf يتم اآلن اإلعداد إلصدار التقرير الثامن. لإلطالع على التقرير السابع ، انظر

اإلصالح  ملبادرة  السنوي  التقرير  جوهر  هو  العربي،  الدميقراطية  مقياس 

بطبيعة وأداء  أمورًا متعلقة  تتبع مؤشرات تقيس  إلى  العربي، وهو يهدف 

تشكل،  أن  ميكن  التي  التغيرات  وعمق  درجة  وتعكس  السياسية،  النظم 

في مجملها، تعبيرًا عن التحّول الدميقراطي في دول العالم العربي. تغطي 

القراءة األولى )الراهنة( للمقياس ثماني دول، والنّية معقودة على زيادتها 

تدريجيًا حتى تغطي دول العالم العربي كافة.

الدول  والقياس في  املعلومات  املتاحة جلمع  ولتتماشى مع اإلمكانات  التقرير،  لهذا  املقارن  الطابع  لتتناسب مع  العربي 

املختلفة، وللتمكن من أخذ التنوع في حجم الدول، ومواردها، وتاريخها، وخصوصيات كل منها بعني االعتبار.

العالم  في  الدميقراطي  التحّول  حالة  على  سريعة  نظرة  إلقاء  من  ميّكن  فاملقياس  ومحددات،  وقيود  ميزات  املقياس  لهذا 

هذه  تتبع  من  القارئ  متكني  على  قادر  وهو  ومتسق،  سريع  بشكل  احلالة  لهذه  الهامة  التفاصيل  بعض  وعلى  العربي، 

سهلة  بطريقة  السياسي  واخلمول  التغير  مكامن  إلى  اإلش��ارة  على  وق��ادر  يسير،  بشكل  األخ��رى  تلو  سنة  التحّوالت 

محدودة  الدميقراطي  التحّول  عمليات  رصد  على  املستخدمة  املؤشرات  قدرة  أن  إلى  اإلشارة  جتدر  أنه  بيد  االنكشاف. 

بالطبع، والتعبير الرقمي عن هذه العمليات يحوي على درجة من التبسيط ومن التجريد.

هناك مقاييس عديدة لتقدير ومراقبة األوضاع االقتصادية واالجتماعية والسياسية. فعلى سبيل املثال، يستخدم معدل 

الدخل القومي للفرد لوضع بلد ما في سلم النمو االقتصادي مقارنًة ببلدان أخرى. كما يستخدم املؤشر القياسي لألسعار 

لقياس الزيادة العامة في األسعار وبالتالي قياس قيمة األجور الفعلية. ومقياس الدميقراطية هو محاولة إليجاد تعبير 

كمي )أو رقمي( عن وتيرة واجتاه التحّول نحو الدميقراطية كجزء من عملية التغّير احلاصل على النظام السياسي. وبحكم 

التحّول  قياس  املقياس  هذا  في  يتم  املجاالت،  من  وغيره  االقتصاد  في  التحّوالت  عن  الدميقراطية  التحّوالت  اختالف 

الدميقراطي واعتماد مؤشرات أكثر عددًا وتنوعًا، وتستخدم املؤشرات طرقا مختلفة للقياس، وذلك من أجل مقاربة احلالة 

اإلجمالية من حيث تعبيرها عن جناح وفشل عملية التحّول الدميقراطي. فال يحاول املقياس، على سبيل املثال، أن يجيب 

على السؤال عما إذا كانت الدميقراطية ستشجع التعددية السياسية أم ال، بل إنه يفترض أن أحد أسباب السعي إلى 

التحّول  َيعتِبر أن زيادة عدد األحزاب يشكل مؤشرا إيجابيًا على  التعددية، وعليه فإنه  الدميقراطي هو تشجيع  التحّول 

الدميقراطي. ولكن هذا املؤشر، رغم أهميته، ال يفحص بتاتا درجة وطبيعة مشاركة األحزاب السياسية املختلفة في احلياة 

لهذه  ما  أثر  هناك  سيكون  أنه  يفترض  لكنه  ذلك.  إلى  وما  برامجها،  وطبيعة  ومكانتها،  جديتها،  ومدى  السياسية، 

التعددية، فيما لو كانت فاعلة باجتاه التحّول الدميقراطي، على املشاركة السياسية، وعلى تغيير أداء السلطة السياسية 

من حيث املزيد من املساءلة على سبيل املثال. وتنطبق قيود مشابهة على غالبية املؤشرات املستخدمة، فاملؤشرات املرتبطة 

بالتعليم تفحص نسب املتعلمني وعدد سنوات التعليم وال تفحص جودة التعليم، وتلك املرتبطة بالضمان االجتماعي ال 

تفحص جدواه ومدى األمن الذي ينتج عنه، وهكذا.

تتعلق املؤشرات املستخدمة بأمور تتصل بالبيئة القانونية، وحالة املجتمع، واحلريات، واالقتصاد، وأداء السلطات املختلفة، 

وأداء املؤسسات، وما إلى ذلك من أمور يفترض أن يتغير واقعها و/أو أداؤها نتيجة لعملية التحّول الدميقراطي. وتقوم 

املؤشرات بفحص هذه األمور على مستوى اإلعداد لها )السياسات والتشريعات(، وعلى مستوى املمارسات ونتائجها. 

فاالفتراض الذي يقوم عليه املقياس هو أن التحّول الدميقراطي اإليجابي هو نتاج حتقق إرادة سياسية، وأن عدم وجود حتّول 

دميقراطي إيجابي )تعّثره أو غيابه( هو نتاج غياب إرادة مناسبة، أو فشل حتقيقها.

عند حتديد الدول للقيام بالقراءات، كان هناك عدد من احملددات الذاتية واملوضوعية. من حيث املبدأ كانت الدول العربية 

كافة مرشحة للدخول في القراءة، وكانت هناك قيود في املوارد والزمن لم ينجم عنها استثناء أي من الدول ألن قيود أخرى 

حسمت املوضوع. من بني هذه توفر فرق عمل وطنية جاهزة للمباشرة بجمع املعلومات وتقييمها، وإمكانية إجراء استطالع 

للرأي في البلد املعني، وتوفر املعلومات بطريقة يسيرة نسبيا.

ال ميكن االدعاء بأن الدول الثماني التي تشملها القراءة األولى تشكل عّينة متثيلية للدول العربية، إال أنه جتدر اإلشارة إلى 

وجود دول مشرقية )مبا في ذلك خليجية( ومغاربية في العينة، وإلى وجود دول فقيرة وغنية، وإلى وجود دول ذات عدد كبير 

من السكان ودول صغيرة نسبيا، وإلى وجود دولتني نفطيتني، وإلى وجود الدول التي متر بتقلبات سياسية أكثر من غيرها، 

وما إلى ذلك. ولهذا السبب يعتقد فريق البحث بأن العينة التي متت قراءتها في هذا التقرير ميكن أن تعطي انطباعا متوازنا 

عن العالم العربي. بيد أن هذا االنطباع ميكن أن يكون متفائال بعض الشيء بطبيعة احلال، حيث أن توفر املعلومات واليسر 

النسبي في احلصول عليها يعكس، إلى درجة ما، ما يصبو املقياس إلى فحصه. ولذا ُيرجى االنتباه إلى احتمالية عالية 

لوجود انحياز موجب في املقياس ناجم عن اآللية التي َتقرر على أساسها. وهذا األمر يكافئ االنحياز في اختيار العينة 

)sampling bias( فيما لو لم يكن فريق البحث مدركًا لكون هذه العينة غير متثيلية.

يشكل املقياس قراءة رقميًة ألوضاع أربعني مؤشرًا مت انتقاؤها لتعكس نبض الدميقراطية في الوطن العربي، مبعناها املرتبط 

بالتصور السائد )الباراديجم paradigm( حول النظم الدميقراطية املعاصرة. فاملؤشرات في جّلها تفحص مدى االقتراب 

من منوذج الدميقراطية الليبرالية في الدولة القومية. وال يعكس هذا اخليار موقفا سياسيًا أو أيديولوجيًا ملصممي املقياس، 

أو تقلياًل من شأن األدبيات الناقدة لهذا البراديجم، أو لفحوى هذا النقد. بيد أن الرغبة في العمل ضمن نطاق القاسم 

القومية  للدولة  الكالسيكي  بالتصور  املرتبط  الليبرالي  البراديجم  هذا  كان  فلما  اخليار.  هذا  حددت  التي  هي  املشترك 

يتعلق بشكل رئيسي باجلوانب اإلجرائية من الدميقراطية، ويعكس بالتالي حدًا أدنى للدميقراطية املرجّوة من عملية التحّول 

أو مقومات رئيسية في  قيم  أربعة  املؤشرات األربعني  تقيس  املنشود.  املشترك  القاسم  إلى  بات هو األقرب  الدميقراطي، 

القانون، واملساواة والعدالة  الدميقراطي وهي: مؤسسات عامة قوية ومساءلة، واحترام احلقوق واحلريات، وسيادة  التحّول 

االجتماعية. وال تغالي منهجية املقياس في قبول البراديجم الليبرالي السائد، فقد جرى تعزيز املقياس مبؤشرات تتعلق 

باملساواة والعدالة واالستقالل االقتصادي.

يتم جمع املعلومات املتعلقة باملؤشرات األربعني سنويًا، وبالتالي فإن للمقياس، عند تكرار قراءة مؤشراته واحتسابه، قدرة 

على تتبع أثر التغيرات التي تطرأ على النظم السياسية العربية من حيث اقترابها أو ابتعادها عن النموذج الدميقراطي 

املشار إليه.

، الفترة املمتدة من بداية متوز )يوليو( 2006 حتى نهاية حزيران )يونيو( 2007، 
1
غطت القراءة األولى، كلما أمكن ذلك

القراءة  وشملت كاًل من األردن، واجلزائر، والسعودية، وفلسطني، ولبنان، ومصر، واملغرب، واليمن. وقد استخدمت هذه 

األربعة  املؤشرات  حول  موثوقة  معلومات  على  احلصول  بصعوبة  تتعلق  ألسباب  األربعني  أصل  من  مؤشرًا  وثالثني  ستة 

، والتي اتخذ فريق العمل الرئيسي قرارا بتعليقها لهذا العام. وسيتم البحث في كيفية ضمان توفر املعطيات 
2
املتبقية

 في أحد املؤشرات 
3
الضرورية لتغطيتها في القراءات القادمة. باإلضافة إلى ذلك، جرى أيضا تعليق شقنّي من أصل أربعة

املتعلقة بالتعليم ألسباب مشابهة.

يشكل هذا املقياس امتدادًا للتجربة الفلسطينية التي قام بها مركز البحوث والدراسات الفلسطينية، واملركز الفلسطيني 

، وقد مت تطوير املؤشرات في املقياس 
4
للبحوث السياسية واملسحية، في إعداد وإصدار »مقياس الدميقراطية في فلسطني«

املنهجية
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5///أنظر امللحق رقم )1( والذي يشمل على قائمة املؤشرات املستخدمة في مقياس الدميقراطية العربي.

6///أنظر امللحق رقم )1( والذي يشمل على قائمة املؤشرات التفصيلية، ومصادر املعلومات، وطرق االحتساب.

7///باإلمكان مراجعة ذلك في املستقبل، بناء على املقارنة بني الصورة التي يوفرها املقياس، وتلك التي تتمخض عن التحليالت املعمقة حلالة النظم السياسية في 

الدول العربية، وسيكون ذلك مجديا إذا تبني أن هناك إمكانية خللق حالة انسجام بني الصور املختلفة التي ميكن أن ترسمها األبحاث املختلفة في احلقل.

بعد مداوالت ومراجعة لألدبيات ولتجارب عديدة في أنحاء العالم في مجال قياس الدميقراطية والتحّول الدميقراطي، مت اختيار 

أربعني مؤشرا5ً، وحتددت لكل منها مؤشرات تفصيلية، وتقرر لكل واحدة من هذه طريقة معينة في احتساب عالمتها6 وفق 

املعلومات التي توفرها عن الواقع أو احلالة التي يفترض أن ترصدها.

السياسية، واالقتصادية، واالجتماعية. وهي تعكس مراحل عملية  املختلفة:  باملجاالت احلياتية  املنتقاة  املؤشرات  تتعلق 

وإيجاد  وتطبيقه،  القرار،  باتخاذ  ومرورا  القرار،  بصنع  املشاركة  في  والرغبة  بالنزوع  بدءا  كافة،  الدميقراطي  القرار  اتخاذ 

الضمانات الستمرارية هذا التطبيق وإجراء التطوير الضروري لذلك.

مت منح كل املؤشرات وزنا متساويا في املقياس7. وعليه فإن إسهام كل مؤشر في املقياس هو 2,5%  )2,8% في القراءة 

الراهنة بسبب تعليق العمل بأربعة مؤشرات(. وجتدر اإلشارة إلى أن عملية اختيار األوزان، أو القرار بإعطاء املؤشرات أوزانًا 

متساوية، يشكل قرارًا ذاتيًا يحمل في طياته حكما )عشوائيًا( على أهمية العناصر املختلفة للنظام الدميقراطي. وميكن، 

ملن يرغب، إعادة قراءة املقياس بإعطاء األوزان التي يراها مناسبة للمؤشرات املختلفة. إن مكمن األهمية في هذا املقياس 

هو املقارنة بني النتائج سنة تلو األخرى وتتّبع عملية التحّول. فليس املهم هنا، للباحث املمحص، هو كيف ترتسم الصورة، بل 

كيف تتغير وتتحول نتيجة للتغيرات في محددات وأداء النظام السياسي.

إن من الصعوبة مبكان حتديد األوزان بشكل عقالني وموضوعي للدول املختلفة، والتي متر مبراحل تطور مختلفة، الختالف 

محاور التغير امللموسة في عملية حتول النظام السياسي. ففي الوقت الذي متر فيه بعض الدول مبرحلة حتديث ودمقرطة البيئة 

الدستورية والقانونية للنظام السياسي، متر دول أخرى مبرحلة تعزيز املشاركة السياسية، وغيرها مبرحلة تعزيز االقتصاد، وأخرى 

بعملية لبرلة االقتصاد، وهكذا.

التحّول  عمليات  توجه  كان  الدميقراطي سواء  التحّول  لعمليات  واحدة  توجد وصفة  أنه ال  األخيرين  العقدين  تشير جتارب 

املختلفة  االجتماعية   – االقتصادية  البنى  الدول ذات  في  الدمقرطة  أن عمليات  املؤكد  أنه من  كما  أو سلبيًا.  إيجابيًا، 

تتطلب التركيز على جوانب مختلفة في عملية التحوّل الدميقراطي. ويتعلق ذلك باحلاجة إلى بناء املؤسسات في بعض الدول، 

وإصالحها في دول أخرى، وبناء قاعدة من مكونات الرفاه في بعض الدول، وتوسيعها في دول أخرى، وإعادة النظر في البنى 

القانونية في بعض الدول، ولبرلة االقتصاد في بعض الدول، وهكذا.

إن عناصر أو مكونات مقياس الدميقراطية العربي هي املؤشرات األربعون. يفحص كل مؤشر أحد املجاالت الدالة على عملية 

التحّول الدميقراطي في العالم العربي، ويعّبر عن املعطيات التي يفحصها بشكل كمي.

تنقسم املؤشرات إلى عدة مجموعات وفقا لتصنيفات مختلفة. فهي تنقسم إلى نوعني: أدوات )وسائل(، وممارسات )نتائج( 

من جهة؛ وإلى مؤشرات سياسية وأخرى اقتصادية وثالثة اجتماعية من جهة ثانية؛ وإلى مؤشرات تتعلق بالسياسة الداخلية 

وأخرى باخلارجية من جهة ثالثة؛ وإلى مؤشرات تتعلق بالقيم أو املقومات األساسية للنظام الدميقراطي، أي مؤسسات عامة 

قوية ومساءلة، واحترام احلقوق واحلريات، وسيادة القانون، واملساواة والعدالة االجتماعية من جهة رابعة. 

لقد مت اختيار هذه املؤشرات وفق عدد من االعتبارات أهمها تغطية القضايا املدرجة في التصنيفات املختلفة التي وردت 

باملجتمع، وتعبيرها عن درجة  السياسي  النظام  باعتبارها نظام حكم، وناظما لعالقات  بالدميقراطية  الصلة  أعاله، ودرجة 

احترام الدولة ومؤسساتها حلقوق اإلنسان، وقدرتها على نقل صورة العالقات داخل مؤسسات وتنظيمات ومنظمات املجتمع 

املدني. النوع الثاني من االعتبارات يتعلق بقابلية املؤشرات للقياس املتتالي بفارق فترات زمنية محددة )سنة في أغلب 

األحوال(، دون إغفال املؤشرات التي تتعلق بظواهر يستغرق تغيرها مدى زمني أطول، لكنها تعتبر عناصر محورية في 

عملية التحّول الدميقراطي )كاالنتخابات(. لقد اختيرت هذه املؤشرات للقناعة بقدرتها على رصد اجتاه ووتيرة التحّول نحو 

يشكل مقياس الدميقراطية العربي قراءة رقمية لعملية التحّول نحو الدميقراطية. ونعني بعملية التحّول مجموعة من التغيرات 

في محددات، وطبيعة وأداء النظام السياسي في مرحلة انتقالية تشوبها بعض الهالمية بحكم طبيعتها، وتتخللها تراجعات، 

وهي غير محصنة من إمكانية الفشل. إن قياس عملية التحّول يحتم علينا التركيز على املؤشرات القادرة على رسم صورة 

للتغير احلاصل على النظام السياسي وعناصره، واالبتعاد قدر اإلمكان عن عناصر ومؤشرات أخرى، مهمة، تعكس عمق 

وجدوى واستدامة النظام الدميقراطي )القائم(، لكنها قد ال تلعب بالضرورة دورًا أسياسيًا في عملية التحّول من نظام غير 

نظرا لتنوع املؤشرات وطبيعتها، ولتنوع القضايا التي تعكسها هذه املؤشرات، فقد مت استخدام طرق متنوعة للحصول على 

املعلومات الضرورية لتقييم املؤشرات وإعطائها العالمات في كل قراءة. وقد توخى فريق البحث االعتماد قدر املستطاع على 

املصادر األساسية للمعلومات، كما توخى، كلما كان ذلك ممكنا، احلصول على املعلومات الضرورية من مصادر مستقلة 

ومتنوعة، وأعار املقياس اهتماما خاصا بالرأي العام وأفرد له ربع املؤشرات. وفي احلاالت التي تعذر فيها الوصول إلى 

معلومات دقيقة، أو مت التوصل إلى معطيات ميكن تصنيفها على أنها حاالت حدودية )border cases( )حيث تتضارب 

املعلومات، أو حيث يكون هناك تباين واضح ما بني الشكلي –الرسمي- والفعلي( جلأ الفريق إلى تقييم خبراء من الدولة 

املعنية.

بشكل عام، فإن مصادر املعلومات املستخدمة في املقياس تراوحت بني املصادر احلكومية، كالوزارات، واألجهزة األمنية، 

احملاكم حسب  وإدارات  األعلى،  القضاء  ومجالس  البرملانات؛  وسكرتاريات  البرملانية،  واللجان  املركزية؛  اإلحصاء  وأجهزة 

طبيعة احلال؛ ومصادر أجهزة احلكم احمللي مثل املجالس اجلهوية واحمللية والبلدية؛ ومن املنظمات غير احلكومية والنقابات 

واملؤسسات املهنية ذات العالقة؛ ومن الصحف احمللية، ومن مواقع اإلنترنت؛ أما املؤشرات املرتبطة بانطباعات املواطنني، 

وتقييمهم لألمور، فاستخدمت ألغراضها استطالعات الرأي العام التي صممت خصيصًا ألغراض املقياس، ونفذتها جهات 

مؤهلة تقنيا لذلك باستخدام العينات العشوائية التمثيلية وبنسب خطأ تتراوح بني دول وأخرى ولكنها ال تتجاوز اخلمسة 

باملائة.

الدميقراطية.

الفريق ألهمية  ورغم اإلشارة إلى وجود ميل عام في املقياس نحو األمور اإلجرائية، واملؤشرات السياسية، بيد أن إدراك 

االقتصادي لعملية التحّول الدميقراطي من حيث نشوء مصلحة للمواطن في استدامتها وتعزيزها،  احملتوى االجتماعي – 

ومن حيث جوهريتها فيما يتعلق مبشاركة املواطن بصنع القرار غير املقتصر على اختيار احلكام، حدا بالفريق إلدراج عدد من 

املؤشرات التي تفحص مدى اتساع رقعة املمارسة الفعلية للدميقراطية وعدم اقتصارها على النخب وحتولها إلى أداة مضافة 

إلضفاء الشرعية على التسلط وسوء توزيع الثروة. وتشكل مجموعة املؤشرات املنضوية التي تصنف على أنها مقومات )قيم( 

املساواة والعدالة االجتماعية العنصر األساسي الذي يقيس فحوى التحّول الدميقراطي غير املقتصر على اجلانب اإلجرائي.

ُيعتقد أن هذا املقياس سيكون مفيدا للمطلعني عليه على اختالف مشاربهم وتنوع اهتماماتهم. فهو قادر على لفت نظر 

الرأي العام إلى مجاالت النجاح والفشل في العناصر املختلفة لعمليات التحوّل الدميقراطي؛ وهو قادر على توفير مؤشرات 

تنفيذ  املقياس على اإلشارة إلى مواطن الضعف في  الذين يرغبون بإحداث تغيير سواء من حيث قدرة  هامة للسياسيني 

السياسات، أو اإلشارة إلى املجاالت التي حتتاج إلى تطوير أو تعديل السياسات القائمة؛ وهو هام للمشرعني الراغبني في 

مساءلة سلطاتهم التنفيذية حول أدائها في مجال دمقرطة حياة املجتمع، أو في اكتشاف املجاالت التي ما زالت حتتاج إلى 

مبادرات إصالح قانوني أو دستوري؛ وهو قادر على اإلشارة إلى املواطن واملجاالت التي على الباحثني سبر أغوارها وفحصها 

تفصيليًا والتعمق فيها الكتشاف أسباب النجاح والفشل في إحداث التحّول الدميقراطي.
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8///  جرى تعليق اثنني منها )13، 15( في القراءة الراهنة.

9///جرى تعليق أحدها )23( في القراءة الراهنة.

10///جرى تعليق أحدها )30( في القراءة الراهنة.

شكل رقم )1-1(: التصنيف األول للمقياس حسب نوع املؤشرات )ممارسات ووسائل(
























لقراءة املقياس قيمة رقمية تعبر عن معدل قيم مؤشراته، ميكن قراءتها لدولة بعينها، أو ملجموعة من الدول، أو للدول العربية 

التي جتمع فيها املعلومات. بيد أن من املفيد النظر إلى تصنيفات محددة عن طريق جتميع املؤشرات في مجموعات تعكس 

عمليات التحّول من منظار جانب أو آخر من اجلوانب التي تعكسها هذه املؤشرات كما أسلفنا أعاله.

يقسم التصنيف األول املؤشرات إلى نوعني: مؤشرات تعبر عن وسائل التحّول الدميقراطي )املؤشرات 1 – 10( وأخرى تعبر 

عن ممارسات التحّول الدميقراطي )املؤشرات 11 – 40(. وكما يظهر شكل رقم )1-1( فإن مؤشرات الوسائل تشكل ربع 

املؤشرات بينما تشكل مؤشرات املمارسات ثالثة أرباعها )28%  و72% على التوالي في القراءة الراهنة نتيجة تعليق أربعة 

مؤشرات من أصل ثالثني تتعلق باملمارسات(.

تشير مؤشرات الوسائل إلى تلك اجلوانب من عملية التحّول الدميقراطي التي يتم فيها صياغة املبادئ الدستورية والقانونية 

واملؤسسية التي تضع األساس القانوني لضمان إجراءات النظام الدميقراطي. فيتم ضمن هذه املؤشرات، على سبيل املثال، 

فحص النصوص الدستورية من حيث تأكيدها على فصل السلطات، والتأكد من وجود ضمانات قانونية حلرية اإلعالم، وحرية 

تشكيل وعمل األحزاب السياسية، وما شابه ذلك. وتقتصر مؤشرات الوسائل على اجلوانب السياسية لكونها تشكل احلد 

األدنى الضروري النعكاس اإلرادة السياسية بإحداث حتول دميقراطي. 

أما املؤشرات التي تقيس املمارسات فتتعلق بالتطبيق العملي للقواعد الدستورية والقوانني واألنظمة. فهي تقيس، على 

سبيل املثال، حاالت خرق املبادئ الدستورية والقوانني من مثل اإلضرار بتوازن السلطات، أو كبت احلريات، وما إلى ذلك؛ 

واعتماد احلكومة على مصادر خارجية للتمويل، أو اعتمادها على األسواق اخلارجية، بدرجة تصبح فيها عرضة لتفضيل 

الضغط اخلارجي على الرأي العام الداخلي؛ كما تعتبر املؤشرات التي تعبر عن انطباعات اجلمهور، والتي يستمدها املقياس 

من استطالعات الرأي من املؤشرات الدالة على املمارسات، وهي تفحص أمورا من مثل شعور الناس بالقدرة على انتقاد 

السلطة، وشعورهم بوجود فساد منتشر في مؤسسات القطاع العام، وما شابه؛ كما أن هناك من بني مؤشرات املمارسات عددا 

من املؤشرات التي تفحص جوانب تتعلق باألمن االجتماعي كالتعليم، والصحة، والضمان االجتماعي، وما شابه.

يقسم التصنيف الثاني املقياس كما يتضح من الشكل رقم )1-2( إلى أربع مجموعات تعبر عن القيم أو املقومات األساسية 

للتحول الدميقراطي:
 

يقسم التصنيف الثاني املقياس كما يتضح من الشكل رقم )1-2( إلى أربع مجموعات تعبر عن القيم أو املقومات األساسية 

للتحول الدميقراطي: 

20(8 وتغطي قضايا من مثل تقييم الناس ألداء  - مؤسسات عامة قوية ومساءلة )ثالثة عشر مؤشر: 1 - 3، 11 – 

املؤسسات العامة وسيادة النظام والقانون الشعور باألمان الشخصي.

29(9 وتغطي قضايا من مثل ترخيص أحزاب جديدة،   – 21  ،7 - إاحترام احلقوق واحلريات )ثالثة عشر مؤشر: 4 – 

وظهور مواقف أحزاب املعارضة في الصحافة، وتقييم الناس حلرية الصحافة.

- سيادة القانون )سبعة مؤشرات: 7، 8، 25 - 29(10 وتغطي قضايا من مثل استقالل القضاء، والتعامل مع القضايا 

التي يتقدم بها املواطنون ضد السلطات املختلفة.

- املساواة والعدالة االجتماعية )سبعة مؤشرات: 9، 30 - 35( وتغطي قضايا من مثل اإلنفاق احلكومي على قطاعي 

التعليم والصحة مقارنة مع اإلنفاق على األمن والدفاع، ونسبة مشاركة املرأة في سوق العمل.

يظهر الشكل رقم )1-2( أدناه أن حصة املؤشرات املتعلقة بكل من املؤسسات العامة واحترام احلقوق واحلريات بلغت حوالي 

ثلث إجمالي مؤشرات املقياس، فيما بلغت حصة مؤشرات كل من سيادة القانون، واملساواة والعدالة االجتماعية 18%. وفي 

القراءة الراهنة بقيت حصة احترام احلقوق واحلريات كما هي، وأصبحت حصة مؤشرات املساواة والعدالة االجتماعية، وسيادة 

القانون، واملؤسسات العامة 19%، و17%، و31% على التوالي.

دميقراطي إلى آخر دميقراطي.

الدميقراطية، التي نحاول فحص عملية التحّول نحوها، تعتبر ألغراض هذا املقياس، شكاًل من أشكال تنظيم احلياة السياسية 

للمجتمع على أساس أن الشعب هو مصدر السلطات، وعلى أساس أن النظام السياسي يجب أن يعمل بحيث يعبر عن 

اإلرادة العامة، ويكفل العدالة واملساواة في املشاركة في صنع القرار. فالدميقراطية بالتالي وسيلة، وليست هدفا مستقال. 

والدميقراطية ليست في أساسها وجوهرها منط تفكير، أو اعتقادا، أو منظومة قيمية، أو منطا ثقافيا، وإمنا هي آلية للمساهمة 

في صنع القرار، ونظاما يكفل تعبير القرار عن اإلرادة العامة.

نهاية  في  مبصيرهم  املتعلق  القرار  صنع  في  للمواطنني  الفعلية  املشاركة  ملدى  قياس  هو  الدولة  في  الدميقراطية  قياس  إن 

األمر، دميقراطيا، ولوجود ودرجة مأسسة واستدامة الوسائل والسبل التي تتيح هذه املشاركة، باإلضافة إلى متّكن املواطنني 

من استخدامها. وميكن قياس ذلك باستخدام مجموعة من املؤشرات من بينها: اآلليات املتاحة للمشاركة في صنع القرار، 

وتعديله، واالعتراض عليه، ومدى الرضى السائد لدى اجلمهور عن القرارات املتخذة )السياسية وغيرها(، ما يعكس مدى 

مشاركتهم في صنع القرار من جهة، ومدى جوهرية تطبيق القرار )متاشيه مع النوايا املوجودة لدى اتخاذه( من جهة أخرى، 

ومدى املشاركة الفعلية في صنع القرار والتأثير عليه، ومدى التشجيع على املشاركة، وعلى استخدام آليات هذه املشاركة، 

ومدى  وممارسات،  وتطبيقات،  آليات،  من  أعاله  ورد  ما  مأسسة  ومدى  احلرة،  املشاركة  على  املترتبة  العواقب  مع ضمان 

استدامتها، وقدرة املجتمع على حتمل أعبائها.

ينطلق هذا التقرير من أن الدميقراطية )مبدلولها العام( ليست موقفا »تكتيكيا«، بل تشير إلى منط سياسي – اجتماعي – 

اقتصادي معني يتجسد في بنية النظام السياسي، له متظهرات مؤسسية، وتعاقدية )دستورية(، وإجرائية )إدارية(، وقيمية، 

أهمها وجوب سيادة القانون، واحترام حقوق اإلنسان وصون كرامته، وتفعيل املواطنة. من هذا املنظور تشكل الدميقراطية 

خيارا شعبيا. وألن هذا اخليار قد يتناقض مع مصالح بعض الفئات، فإن هناك ضرورة إلقامة مؤسسات ولوضع ترتيبات 

وتدابير وتشريعات ترسي أسس الدميقراطية، وتضمن استدامتها، وتردع املساس بها. من هذه التدابير والترتيبات: فصل 

واستقاللية السلطات )التنفيذية، والتشريعية، والقضائية(؛ إقرار مبدأ تداول السلطة عبر االنتخابات الدورية والن�زيهة )وهو 

أمر يعني اإلقرار بشرعية التنافس بني قوى وأحزاب ذات برامج متباينة ومختلفة على السلطة(؛ وضع تشريعات حتمي حرية 

التعبير والتنظيم واالجتماع والنشر واإلضراب )أي حرية املشاركة في احلياة العامة(. كما ال تخص الدميقراطية فقط تطبيق 

مبدأ تداول السلطة وفق العملية االنتخابية واحترام التعددية احلزبية والفكرية وحقوق األقليات، بل تتعدى هذا إلى اإلقرار 

بحقوق أساسية للفرد كاحلق في العمل، والتنقل، واملأوى، والتعليم، والرعاية الصحية واالجتماعية بغض النظر عن العرق 

أو الدين أو اجلنس أو اللون.  وقد مت تصميم املؤشرات لتأخذ، قدر اإلمكان، كل ذلك بعني االعتبار، ولتنظر خطوة أبعد 

من ذلك فتأخذ في احلسبان أبعادا أخرى من مثل مشاركة املرأة في احلياة العامة، ووضعها الفعلي ومدى مساندة البيئة 

القانونية ملساواتها بالرجل.
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شكل رقم )1-2(: التصنيف الثاني للمقياس حسب املقومات األساسية للنظام الدميقراطي



  















































شكل رقم )1-3(: بيان عالمة الدميقراطية حسب املقياس

ال يفترض املقياس وجود حالة معيارية للدميقراطية يتم القياس بالنسبة إليها. ولهذا السبب فإن املقياس ينطلق من وضع 

تقدير كمي للحالة الدميقراطية في العالم العربي في الفترة التي يتعلق بها التقرير السنوي. وعلى الرغم من أن هذا التقدير 

يعطي انطباعا عن حالة الدميقراطية في دول العالم العربي التي متت فيها القراءات في التقرير املعني، إال أنه ال يشكل 

حكما عليها، ويجب عدم استخدامه لهذا الغرض. وميّكن هذا املقياس من إجراء مقارنات بني الدول العربية املختلفة، بيد 

أن هذه املقارنات تبقى في نطاق مقارنة املؤشرات التي تشكل عناصر املقياس. فاملقياس يوّحد فترة القياس، واملؤشرات، 

وطرق االحتساب، ويستخدم طرقًا مّتسقة جلمع البيانات، وهو إلى درجة كبيرة يضمن درجات متشابهة من صدقية املعلومات 

املستخدمة. وبالتالي فإن جناعة املقياس ترتبط بالقدرة على إدارة العملية البحثية بشكل مت فيه احلفاظ على أعلى درجة 

البيئات  في  متسقة  معلومات  على  احلصول  يتم  بحيث  املختلفة  البلدان  في  البحثية  الفرق  في عمل  االتساق  من  ممكنة 

املختلفة. إن أداة البحث الرئيسية هنا هي جمع املعلومات، وكلما متكنت الفرق البحثية من جمع املعلومات الضرورية وتوثيقها 

بشكل مّتسق، كلما قل هامش اخلطأ، وانخفضت درجة التشوه في عملية رسم الصورة للمؤشرات في البلدان املختلفة في 

قراءة واحدة.

يجدر هنا التذكير بأن املقياس ال يعكس حالة الدميقراطية، وإمنا عملية التحّول الدميقراطي عن طريق إجراء قياس رقمي 

وتقريري حلالة الدميقراطية في مجموعة من النقاط الزمنية، تلخص كل نقطة منها حقبة زمنية محددة. فاملقياس يثبت حلظة 

من حلظات احلياة في البلد املعني مرة في السنة، وعلينا، بالتالي، أن ننظر إلى الصورة املرتسمة على أنها صورة ستاتيكية 

وليست متحركة، وعلى أن رسم هذه الصورة سنة تلو األخرى ميكن من إجناز صورة سينمائية مع مرور السنوات، وعلى أن كل 

مؤشر في املقياس يشكل قطعا )excise( في اللوحة التي ترتسم للحظة في حياة أحد البلدان العربية.

من جهة أخرى ميكن، من حيث املبدأ، استخدام املقياس للمقارنة بني الدول العربية املختلفة. بيد أن من الضروري أن يأخذ 

القارئ سياق عملية ارتسام الصور املختلفة للدول املختلفة بعني االعتبار عند تخيل ما هو وراء الصورة املرتسمة. فكما ميكن 

لألجسام أن تبدو أصغر أو أكبر حسب بعد العدسة عنها عند التقاط الصورة، ميكن للمعطيات املأخوذة بأدوات غير متسقة 

في هذا املقياس أن تكون مضللة، إذا ما لم توضع في سياقها، ويجدر االنتباه إلى ذلك عند القيام بعمليات املقارنة.

تفترض منهجية املقياس درجة عالية من التنسيق والتوافق بني الفرق البحثية في الدول املختلفة، وما من شك أن هذا التطلب 

سيتحسن مع اخلبرة املتراكمة للفرق البحثية الوطنية، وما من شك في أن األجزاء األخرى في التقرير السنوي )التقارير النوعية 

على وجه التحديد( ستساهم في حتديد معالم سياق الصورة الستاتيكية التي يرسمها املقياس، ما سيساعد القارئ على 

تخيل ما وراء الصورة وحولها بشكل أفضل.

يشار هنا إلى أن التقرير األول يهدف إلى إرساء إطار عملية القياس الالحق، إنه يلعب دور اإلطار الذي ستعرض فيه الصور 

سنة تلو األخرى.

املستوى األول: ويتمثل في قراءة التعبير الرقمي النهائي )اإلجمالي(، وهي قراءة متكن من اإلطالع العام واملجرد على حالة 

التحّول الدميقراطي في الدول العربية التي أخذت فيها القراءة. كما متّكن من اإلطالع على حالة التحوّل الدميقراطي في كل 

بلد من البلدان التي متت القراءة فيها في التقرير املعني على حدة. 

املستوى الثاني: ويتمثل في قراءة التعبير الرقمي للمقاييس الفرعية املختلفة التي ُتصَنّف املؤشرات في مجموعات على 

أساسها، كقراءة املقياس الفرعي للممارسات، أو للوسائل، أو للحقوق وللحريات، أو لسيادة القانون، وهكذا. وميكن كذلك 

القيام بذلك لكل بلد على حدة.

املستوى الثالث: ويتمثل في قراءة كل من املؤشرات منفردا، ومن املمكن هنا متابعة التغير احلاصل على أربعني بندا )36 

في القراءة الراهنة( سواء بشكل جمعي للدول املختلفة، أو لكل دولة على انفراد.

وبالطبع فإن املقياس يحوي على معلومات متّكن من قراءته على املستويني اإلقليمي والوطني.

إننا ال ننصح أن تكون قراءة هذا املقياس ومؤشراته قراءة كمية فقط. فالدميقراطية وعملية التحّول نحوها متثالن حالة نوعية 

تعكس، وتعيد إنتاج، وتساهم في تطور نظام سياسي- اجتماعي- اقتصادي متحرك ومتغير. فما تقدمه هذه املؤشرات 

مبجموعها )مقياس الدميقراطية العربي( أو في مجال معني ) في النوع أو في إحدى القيم أو املقومات( أو في بند محدد 

نوصي  إننا  زمنية.  حقبة  مدى  على  نوعية  قيما  لتمثل  تثبيتها  مت  حالة حلظية  عن  )رقمي(  كمي  تعبير  هو  )املؤشر(، 

احلذر  يتوجب  لذا  العربية.  املجتمعات  تعيشها  التي  املستقبلي  والقلق  واالنكشاف  التبعية  حاالت  خلفية  على  بقراءتها 

من أية محاولة الختزال عملية التحّول نحو الدميقراطية إلى رقم أو مجموعة من املتغيرات الكمية، بل ينبغي التعاطي مع 

املؤشرات والتصنيفات، ومع املقياس كأدوات مساعدة )أدوات تنبيه( في مراقبة التغييرات )السلبية واإليجابية( على وضع 

الدميقراطية، وبالتالي التدخل في صياغة سياسات وتوجهات تخدم التحّول الدميقراطي، وتعمل على جتذير الدميقراطية.

 ميكن أن تتراوح عالمة املقياس في أي من القراءات بني صفر وألف عالمة، وينطبق ذلك على املؤشرات وعلى املقاييس 

القارئ، ميكن االفتراض بأن عالمة  التشوه ال تخفى على  للتصنيفات املختلفة. وبشكل عام، وبدرجة من  الفرعية وفقا 

املقياس العام، أو ذلك املتعلق بإحدى الدول أو القطاعات، ميكن أن يستخدم لتصنيف الدول في فئات، فيجوز القول أن 

العالمات دون 400 تشير إلى وضع غير دميقراطي، وال يشير إلى وجود سياسات موجهة نحو خلق حراك باجتاه التحّول 

الدميقراطي. وتشير العالمات بني 400 و700 إلى وضع غير دميقراطي، يحوي على بعض مقومات النظام الدميقراطي التي 

تعبر إما عن نزوع نحو إحداث التحّول، أو عن قابلية النظام السياسي لذلك، وتعكس العالمات بني 700 و1000 حالة 

تقدمت فيها عملية التحّول الدميقراطي وحتتاج إلى دراسة أعمق، ومؤشرات إضافية لتقييمها.
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ال بد في اخلتام من التذكير بأن هناك قيود عديدة تتعلق بقراءة املقياس )تأويل نتائجه( من بينها: وجود هامش للخطأ في 

القياس ميكن تقليصه بالعمل الدؤوب، لكن ال ميكن التخلص منه بشكل مطلق؛ ووجود ارتباط بني آلية القياس والطموحات 

التي تتغير مع التقدم. فاعتماد املقياس جزئيا على استطالعات الرأي، على سبيل املثال، يعني أنه يساوي بني تقييم 

جماهير مختلفة لنفس العملية بنفس أداة القياس رغم وجود توقعات متفاوتة لدى مواطني الدول املختلفة تنعكس على 

تقييمهم للواقع. ويعني ذلك أنه كلما ارتفع سقف التوقعات، كلما كانت قدرة هذه األداة أقل على عكس التغير احلاصل، 

وكون بعض مؤشرات املقياس تقارن نصوصا تعكس مبادئ قانونية ودستورية واحدة في بيئات قانونية مختلفة، ومتر في 

عمليات تطور بطرق مختلفة. وهناك أيضا ما ينجم عن اختالف األلسن، فباإلمكان أن تعني العبارة الواحدة أمورا مختلفة 

في دول مختلفة، وهكذا. بيد أن إدراك فريق البحث والقارئ لهذه القيود، وأخذها بعني االعتبار، هو ما يجعل من هذا 

املقياس أداة أكثر جناعة. فاملقياس إذا أداة يجدر استخدامها مبهارة إلحسان القياس!
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الشكل )2-2(: املتوسط العربي حسب نوع املؤشرات )وسائل - ممارسات(

وميكن القول بأن هذا التقييم حول جنينية عملية التحوّل الدميقراطي، وطابعها املدفوع خارجيا ينطبق على املنطقة برمتها. 

فالفارق الكبير بني عالمات نوعي املؤّشرات يتخذ نسبًا متشابهة في كافة الدول، عدا اململكة العربية السعودية حيث لم 

تصل بعد عملية التحّول إلى مرحلة متّكن من اجلزم بوجودها، وما زالت حتافظ على توازن تعّبر عنه املمارسات السياسية 

واإلطار القانوني العائد لها بشكل منسجم أكثر من الدول األخرى التي دخلت غمار التغيير ولم تنجز منه ما ينتج أثرا 

مكافئًا في املمارسة العملية.

الشكل )2-3(: عالمات املؤشرات وفق نوعها )وسائل – ممارسات( حسب البلدان












 



 
































       









































       

النتائج

سيتم في هذا القسم حتليل نتائج املؤّشرات على املستوى اإلقليمي وعلى مستوى 

جوانب  تعكس  التي  وتلك  العامة  املقياس  قراءات  باستخدام  حدة  على  بلد  كل 

الوسائل أو املمارسات، وباستخدام املقاييس الفرعية للقيم أو املقومات األربعة التي 

أشرنا إليها في املنهجية.

بلغت عالمة املقياس للقراءة الراهنة 508، وهي عالمة تعني أن الدول الثماني التي متّكن املقياس من فحص املؤّشرات فيها 

ُتراوح حول النزوع باجتاه التحّول الدميقراطي وتشير إلى وجود قابلية مبدئية للتحّول الدميقراطي في املنطقة العربية، بيد أنها 

ما زالت جنينية وغّضة.

وتشير الفروق بني عالمات املقياس في كل دولة على حدة كما يظهر الشكل رقم )2-1( أدناه، إلى أن التباين بني الدول 

الثماني ميكن وصفه ضمن ما يشبه التوزيع الطبيعي للفروق. فالتباينات متدرجة نسبيًا، وتأتي األردن التي حصلت على 

عالمة 609 في مقدمة الدول التي يبدو أنها حترز تقدما في مجال التحّول الدميقراطي أكثر من غيرها، تليها املغرب )561(، 

وفلسطني )553(، ثم مصر )512(، ثم اليمن )494(، ولبنان )489(، ثم اجلزائر )485(، ثم السعودية )363( وهي 

الدولة الوحيدة التي لم تتجاوز في هذه القراءة عالمة ال� 400 التي قّدرها الفريق )مسبقًا( كعالمة القطع بني السلطوية أو 

الشمولية وبني وجود معالم للتحّول الدميقراطي. ولذا فإن باإلمكان القول بوجود نزوع إقليمي نحو التحّول الدميقراطي.

الشكل رقم )2-1(: املقياس حسب الدول

وميكن احلكم بأن حالة التحّول الدميقراطي ما زالت جنينّية، وما تزال معتمدة على الدفع اخلارجي إلى درجة كبيرة. فكما 

يوضح الشكل )2-2( أدناه، فإن من الدالئل على أن حالة التحّول الدميقراطي في املنطقة ما زالت جنينّية حصول مؤّشرات 

الوسائل على عالمة )752( تقارب ضعف عالمة مؤّشرات املمارسات )407(. هذا إذا ما أخذنا بعني االعتبار أن مؤّشرات 

الوسائل تعالج فقط النصوص الدستورية والقانونية، وأن هناك دفع خارجي وراء عمليات اإلصالح القانوني، وهو دفع موجه 

نحو دمقرطة الدول صار له زخم منذ بداية التسعينات من القرن املاضي، ولم يزل أثره في املمارسة السياسية ضعيفًا.




























2425

الشكل )2-4 - ب(: متوسط عالمات املقاييس الفرعية حسب قيم أو مقومات الدميقراطية مع مقارنة مؤشرات املمارسات، والوسائل، 

واملتوسط العام







 


































   





شكل )2 – 5(: املقاييس الفرعية وفق مقومات )قيم( الدميقراطية حسب الدول




















































































       






ومن الالفت للنظر أن االقتراب بني عالمات نوعي املؤّشرات يبلغ ذروته في كل من اململكة العربية السعودية احلاصلة على 

أدنى عالمات املقياس حيث تتناسب مؤّشرات املمارسات مع الوسائل )10:10(، واألردن احلاصل على أعالها حيث يبلغ 

التناسب )10:7(، بينما تبتعد باقي الدول حيث يتراوح التناسب بني )10:3( في مصر، و)10:5( في لبنان. وتتوافق 

هذه املعطيات مع التصور السائد حول االستقرار السياسي في هذه الدول. فمن الطبيعي أن تكون املمارسات منسجمة مع 

اإلطار القانوني حني يكون هذا اإلطار مستقرًا وحني تكون تقاليد احلياة السياسية واإلدارية متسقة مع هذا اإلطار، إما ألنه 

مستقر منذ زمن، أو ألن التغّيرات فيه جنحت في أن تنتقل إلى حيز املمارسة املقبولة في املجتمع.

إن ما ميكن أن يفّسر هذه الظاهرة هو أن عملية التحّول الدميقراطي املرتبطة بخطوات إصالحية تساهم فيها النخب احلاكمة، 

وغير الناجمة عن تغّير سياسي دراماتيكي )كالثورة( يجري خالله استبدال النخب بشكل كبير، ال تستطيع نقل املمارسات 

السياسية نقلة بعيدة، وذلك بسبب رغبة النخب في احلفاظ على مواقعها من جهة، ولضمان حد آمن من االستقرار السياسي، 

التحّول  عمليات  ينجم عن  ال  ولكي  بطبيعتها.  باالستقرار  تتسم  ال  التي  التحّول  فترة  في  املتغّيرات  تقليص  يراد  حيث 

واالجتاهات  النخب احمللية  من  التحّول كل  في عملية  البطء  في مساندة  تشترك  فيها،  مرغوب  مفاجآت غير  السياسي 

احملافظة داخل املجتمع احمللي على تنوعها واملجتمع الدولي.

يشار إلى أن التباين بني مقومات )قيم( التحّول الدميقراطي متفاوت من دولة إلى أخرى، بشكل يبدو متسقًا مع الواقع 

االقتصادي االجتماعي لهذه الدول. ويتدرج متوسط عالمات مؤّشرات القيم أو املقّومات كما في الشكل )2- 4 - أ( من 

احترام احلريات )535( إلى وجود مؤسسات عامة قوية ومساءلة )520( إلى سيادة القانون )490( إلى املساواة والعدالة 

االجتماعية )431(.

شكل )2- 4 - أ(: املتوسط العربي لعالمات القيم أو املقومات





























لكن الالفت للنظر أن ترتيب عالمة املقياس الفرعي ملقومات )قيم( الدميقراطية اخلاص باملساواة والعدالة االجتماعية يتغير 

بشكل ملحوظ بني مؤّشرات الوسائل، وتلك املتعلقة باملمارسات كما يشير الشكل )2-4 - ب( أدناه. وهي الوحيدة التي 

ترتفع مرتبتها بني املقومات )القيم( عند جتريد مؤّشراتها من املؤّشر املتعلق بالوسائل وقصرها على املمارسات، منتقلة من 

أدنى مرتبة بني مؤّشرات الوسائل واملتوسط العام، إلى املرتبة الثانية عند جتريدها من مؤّشر الوسائل، علما بأنه مؤّشر من 

أصل سبعة مؤّشرات. ويقابل ذلك انخفاض حاد في عالمة مؤّشر املقياس الفرعي للمقومات )القيم( اخلاص بسيادة القانون 

عند قصره على املمارسات.

وعند النظر إلى توزيع عالمات املقاييس الفرعية للمقومات أو القيم حسب الدول كما في الشكل )2-5( أدناه، فإننا جند 

تفاوتًا في ترتيب عالمات هذه املقاييس الفرعية بني الدول الثماني. فبينما يتبوأ املقياس الفرعي الحترام احلقوق واحلريات 

مكانة الصدارة بني املقومات )القيم( في كل من اليمن ولبنان، فإنه يأتي في نهاية القائمة في السعودية واملغرب. أما 

املقياس الفرعي لسيادة القانون، فإنه يحتل املرتبة األولى في األردن واجلزائر والسعودية وفلسطني. بينما ال يحتل املقياس 

الفرعي للمساواة والعدالة االجتماعية املرتبة األولى في أي من البلدان. ويأتي املقياس الفرعي للمؤسسات القوية في املرتبة 

األولى في املغرب ومصر، وفي الثانية في كل من األردن والسعودية ولبنان واليمن.
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شكل )2-6(: متوسط عالمات املؤشرات في املقياس العربي

      



 



   



     














































































وميكن إجمال نقاط الضعف والقوة في الدول الثماني كما يلي:

//األردن هي الدولة ذات أفضل عالمة في املقياس العام لهذه القراءة، وهي التي حازت على املرتبة األولى في املقياس 

الفرعي للممارسات، وفي املقياس الفرعي لسيادة القانون.

//اجلزائر حصلت على املرتبة قبل األخيرة في املقياس الفرعي للممارسات، وكذلك في املقياس الفرعي للمساواة والعدالة 

االجتماعية.

//السعودية حصلت على املرتبة الثامنة في عالمات املقياس العام لهذه القراءة، وعلى املرتبة الثامنة في احترام احلقوق 

واحلريات، وفي وجود مؤسسات عامة قوية ومساءلة، وفي املقياس الفرعي للوسائل.

//فلسطني حصلت على املرتبة األولى في املساواة والعدالة االجتماعية.

//لبنان حصل على املرتبة األولى في احترام احلقوق واحلريات.

//مصر حصلت على املرتبة األولى في املقياس الفرعي للوسائل.

// املغرب حصل على املرتبة األولى في املقياس الفرعي الدال على وجود مؤسسات عامة قوية ومساءلة.

//اليمن حصلت على املرتبة الثامنة في سيادة القانون.

وعند تقييم متوسط عالمات املؤّشرات املنفردة للدول الثماني جند أن غالبية متوسط العالمات تقع ضمن نطاق ال يلفت فيه 

التفاوت النظر بشكل خاص. ويدل فحص االنحراف املعياري للقيم، على أنه باإلضافة للمؤّشرات ذات العالمات املتدنية 

املطبوعات  على  والرقابة  السلطة،  انتقاد  على  بالقدرة  املتعلقة  املؤّشرات  في  الدول  بني عالمات  عال  تقارب  هناك  جدا، 

واإلنترنت، والتعليم، ومعاملة املعتقلني.

أما املؤّشرات التي كان االنحراف املعياري لعالماتها في الدول املختلفة عاليا مقارنة بباقي املؤّشرات، فتعلقت بقدرة منظمات 

حقوق اإلنسان على العمل، وخرق الدستور، ومساءلة احلكومة، واألمن الشخصي، وترخيص األحزاب.

كان أعلى متوسط للعالمات التي حصلت عليها املؤّشرات في الدول الثماني هو 875، وقد حصل مؤشران على هذه العالمة، 

الشكل  يظهر  كما  العادلة  احملاكمة  في  باحلق  والثاني  التجمع  في  باحلق  يتعلق  أحدهما  الوسائل،  مؤّشرات  من  كالهما 

)2-6(. وحصلت أربعة مؤّشرات أخرى على عالمات فوق 800، وثالثة على عالمات بني 700 و 800، وخمسة على 

عالمات بني 600 و 700، وسبعة بني 500 و 600، وثالثة بني 400 و 500، ومؤّشران بني 300 و 400، وأربعة بني 

200 و 300، واثنان بني 100 و 200، وثالثة بني 1 و 100. وحصل املؤّشر املتعلق مبخصصات املوازنة للصحة والتعليم 

مقارنة مبخصصات األمن، على صفر في كل البلدان في عينة هذا التقرير.
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الشكل )2-7(: املقياس الفرعي لألردن حسب النوع مقارنة مبتوسط عالمات املقياس الفرعي العربي

الشكل )2-8(: املقياس الفرعي لألردن وفقا ملقومات )قيم( الدميقراطية مقارنة مبتوسط عالمات املقياس الفرعي العربي







 


























  





حصل األردن على أعلى عالمة )609( بني الدول الثماني بزيادة 104 نقاط عن املتوسط اإلجمالي للعالمات. وكما يشير 

الشكل في ملحق )4-1( فقد حصلت سبعة مؤّشرات على عالمة ألف، تعلقت بحرية األحزاب، وحق التجمع، واحلق في 

احملاكمة العادلة، واستقالل القضاء )من بني الوسائل(، وبخرق الدستور، ومساءلة احلكومة، وبروز مواقف املعارضة في 

الصحف بني املؤّشرات الدالة على ممارسات؛ وحصل مؤشران على عالمة صفر يتعلقان بالصرف على التعليم والصحة كما 

احلال في باقي الدول، ومبحاكمة مدنيني في محاكم أمن الدولة. وبني باقي املؤّشرات، حصلت أربعة مؤّشرات على عالمات بني 

800 و 900، وسبعة مؤّشرات بني 700 و 800، ومؤشران بني 600 و 700، وخمسة مؤّشرات بني 500 و 600، ومؤشران 

بني 400 و 500، ومؤشران بني 300 و 400، وأربعة مؤّشرات بني 200 و 300، ومؤشر واحد بني 1 و100.

وفي الوقت الذي تتقارب فيه عالمة املقياس الفرعي للوسائل مع متوسط الدول كما يوضح الشكل )2-7(، يرتفع املقياس 

الفرعي للممارسات عن املتوسط بشكل ملحوظ. أما في املقاييس الفرعية املتعلقة مبقومات أو قيم الدميقراطية، فيرتفع املؤّشر 

الفرعي في األردن لكل من املقاييس الفرعية األربعة عن متوسط عالمات القطاع، ويكون االرتفاع ملحوظا في قطاع سيادة 

القانون كما يظهر الشكل )8-2(.

ويالحظ أن متوسط عالمات مؤّشرات الوسائل تبقى األعلى في األردن في كل املقاييس الفرعية للمقومات )القيم( عدا تلك 

املتعلقة باملؤسسات العامة كما يظهر في الشكل في ملحق )4-9(. وهي احلالة الوحيدة التي ال يرتفع فيها أي مقياس 

فرعي للممارسات عن املقياس الفرعي للوسائل عدا السعودية.

ويبدو أن هناك حاجة إلجراء دراسة تفصيلية حول أسباب التقدم احملدود في مجال بناء املؤسسات العامة.

حصلت اجلزائر على املرتبة السابعة في املقياس لهذه القراءة )485(. وفي الوقت الذي حصلت فيه خمسة مؤّشرات من أصل 

عشر على أعلى عالمة ممكنة )1000(، حصل مؤشران فقط بني مؤّشرات املمارسات على عالمة ألف. وكما يشير الشكل 

في ملحق )4-2(، فقد حصلت ثالثة مؤّشرات على عالمة صفر، في حني لم يكن ممكنا تقييم مؤشرين من املؤّشرات الستة 

والثالثني.

ويشير املقياس الفرعي حسب نوع املؤّشرات، كما في الشكل )2-9(، إلى حصول اجلزائر على عالمة ترتفع فوق املعدل 

العربي في مجال الوسائل، بيد أن املقياس الفرعي للممارسات في املقابل ينخفض عن املعدل العربي.

 

في  اجلزائر  تدني عالمات  إلى  الشكل )10-2(،  يوضح  كما  فيشير،  الدميقراطية  قيم  أو  ملقومات  الفرعي  املقياس  أما 

قطاعات وجود مؤسسات عامة قوية ومساءلة، وفي قطاع املساواة والعدالة االجتماعية، فيما يرتفع في قطاع احلريات العامة 

وسيادة القانون.
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1/// يتوجب تقييم املعطيات املتعلقة باململكة العربية السعودية في مقياس الدميقراطية العربي بدرجة من املرونة، فمقارنة السعودية بالدول السبع األخرى في املقياس، 

كما هو احلال مع تطبيع عدد من مؤشرات املقياس على احلالة السعودية، مشوبة بدرجة من اجلزافية لكون البنية السياسية للمملكة العربية السعودية تختلف عن املألوف 

في باقي الدول املبنية على منوذج الدولة القومية. وينعكس هذا األمر على الثقافة السياسية واملنظومة القيمية السائدة في السعودية، وعلى آليات التغيير السياسي، 

بالتالي.

الشكل )2-9(: املقياس الفرعي للجزائر حسب النوع مقارنة مبتوسط عالمات املقياس الفرعي العربي





























 




الشكل )2-10(: املقياس الفرعي للجزائر وفقا ملقومات )قيم( الدميقراطية مقارنة مبتوسط عالمات املقياس الفرعي العربي









 
























  





حظيت العالمة اإلجمالية للسعودية1 )363( على الترتيب الثامن بني عالمات املقياس. وقد حصلت خمسة مؤّشرات )ثالثة 

منها من مؤّشرات الوسائل( على أعلى عالمة )1000(، وحصل أربعة عشر مؤشرا على عالمة صفر، ولم يكن ممكنا قياس 

املؤّشر املتعلق مبحاكم أمن الدولة. باقي املؤّشرات تراوحت عالماتها بني 3 و 964 كما يشير الشكل في ملحق )3-4(.

منخفضة  عالمة  على  السعودية  حصول  إلى   ،)11-2( الشكل  في  كما  املؤّشرات،  نوع  حسب  الفرعي  املقياس  ويشير 

بشكل كبير عن املعدل العربي في مجال الوسائل، بينما جند أن املقياس الفرعي للممارسات في املقابل يرتفع عنه. وتشكل 

السعودية الدولة الوحيدة بني الدول الثماني التي ترتفع فيها عالمة املمارسات عن عالمة الوسائل. 

أما املقاييس الفرعية للمقومات أو القيم فتشير، كما يوضح الشكل )2-12(، إلى تدني عالمات السعودية عن املعدل 

العربي في كل اجلوانب عدا املقياس الفرعي املتعلق بسيادة القانون، حيث يرتفع فيها املقياس الفرعي عن املعدل العربي 

قليال.

وجتدر اإلشارة إلى أنه في الوقت الذي حتصل فيه مؤّشرات الوسائل على أعلى العالمات في املقياس الفرعي لسيادة القانون، 

فإن مؤّشرات املمارسات حتصل على أدنى عالمة في املقياس الفرعي للمساواة والعدالة االجتماعية، كما يشير الشكل في 

ملحق )4-10(. وتبدو هذه النتيجة غريبة في بلد مت فيه التأسيس لقضايا املساواة والعدالة منذ جناح الثورة، وكان يتمتع 

ببعض سمات االشتراكية إلى زمن غير بعيد.

يبدو أن احتدام الصراع االجتماعي-السياسي خالل العقدين املاضيني قد أوقع ضررا كبيرا. وفي كل األحوال، فإن هناك حاجة 

لدراسة احلالة اجلزائرية مبزيد من التفصيل والتمحيص.
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الشكل )2-12(: املقياس الفرعي للسعودية وفقا ملقومات )قيم( الدميقراطية مقارنة مبتوسط عالمات املقياس الفرعي العربي

































  





الشكل )2-13(: املقياس الفرعي لفلسطني حسب النوع مقارنة مبتوسط عالمات املقياس الفرعي العربي































 




الشكل )2-14(: املقياس الفرعي لفلسطني وفقا ملقومات )قيم( الدميقراطية مقارنة مبتوسط عالمات املقياس الفرعي العربي







 
























  





قيم  أو  مقومات  على  الدالة  الفرعية  املقاييس  من  كل  في  والوسائل  املمارسات  مؤّشرات  فصل  عند  السعودية،  وتتميز 

الدميقراطية، بكون مقاييس الوسائل - التي تكون غالبا أكثر ارتفاعًا - حتصل على عالمة صفر في املقياسني الفرعيني 

الشكل في ملحق  يبدو واضحا في  االجتماعية، كما  والعدالة  واملساواة  قوية ومساءلة،  بوجود مؤسسات عامة  املتعلقني 

.)11-4(

إن هذه النتائج جديرة باالهتمام. فللوهلة األولى على األقل، يبدو أن في السعودية اجتاهات ساعية نحو التحّول الدميقراطي 

على مستوى املمارسة العملية، وهي غير قادرة على التعبير عن نفسها من خالل التشريعات في ظل غياب برملان. وُيقترح 

هنا إجراء دراسة أكثر تعمقا حول املمارسة اليومية، والبنية القيمية املتعلقة بالدميقراطية للمجتمع السعودي لفحص ما إذا 

كانت هناك اجتاهات اجتماعية فعلية للتحّول الدميقراطي بغض النظر عن البيئة التشريعية.

عالمة فلسطني في املقياس )553( وضعتها في املرتبة الثالثة بني دول عينة هذا التقرير. حصلت سبعة مؤّشرات من أصل 

عشرة على أعلى عالمة ممكنة )1000( بني مؤّشرات الوسائل، وهو أمر يعود إلى الصياغة املتأخرة نسبيا للقانون األساسي 

الفلسطيني. وحصلت ثالثة من مؤّشرات املمارسات على عالمة ألف. وكما يشير الشكل في ملحق )4-4(، فقد حصلت 

ستة مؤّشرات على عالمة صفر، وتتعلق هذه املؤّشرات بخرق القانون األساسي، وبحرية األحزاب، واالعتقال التعّسفي، وإساءة 

معاملة املعتقلني، واألمن الشخصي، ومخصصات التعليم والصحة في املوازنة. وال شك أن احلالة الكولونيالية التي ما تزال 

تعيشها فلسطني تلعب دورا هاما في هذه الصورة. وقد حصل مؤشران على عالمات فوق 800، وأربعة مؤّشرات بني 600 

و 800، وستة مؤّشرات بني 500 و 600، وثمانية مؤّشرات بني 1 و 499.

ويشير املقياس الفرعي حسب نوع املؤّشرات، كما في الشكل )2-13(، إلى حصول فلسطني على عالمات ترتفع فوق املعدل 

العربي قليال في مجالي الوسائل واملمارسات. 

أما املقياس الفرعي ملقومات أو قيم الدميقراطية، فيشير، كما يوضح الشكل )2-14(، إلى ارتفاع عالمات فلسطني عن 

املعدل العربي في كل املقاييس الفرعية للمقومات )القيم( عدا ذلك املتعلق باملؤسسات، ويكتسب االرتفاع في قطاع سيادة 

القانون شكال ملحوظا، ويعود ذلك إلى ارتفاع العالمات املرتبطة بالتشريعات، ويشار هنا إلى أن فلسطني حصلت على ثاني 

أعلى العالمات في املقياس الفرعي للوسائل.

يشار بشكل خاص إلى انخفاض متوسط عالمة املؤّشرات املتعلقة باملمارسات في املقياس الفرعي للمؤسسات العامة القوية 

واملساءلة كما هو واضح في الشكل في ملحق )4-12(. ويعتقد أن عدة عوامل ساهمت في إضعاف املؤسسات الفلسطينية 

من بينها فقدان السيادة، والتدمير املادي للعديد من املؤسسات العامة من قبل االحتالل اإلسرائيلي، ولكن ُيرّجح أن طبيعة 

السلطة الفلسطينية لم تساعد في مأسسة احلياة العامة.
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حصل لبنان على املرتبة السادسة حسب عالمات املقياس )489(. حصلت ثمانية مؤّشرات )أربعة منها من بني مؤّشرات 

الوسائل( على أعلى عالمة ممكنة )1000(. وكما يشير الشكل في ملحق )4-5(، فقد حصلت ستة مؤّشرات على عالمة 

صفر وتتعلق هذه املؤّشرات باالعتقال التعسفي، وإساءة معاملة املعتقلني، واألمن الشخصي، ومخصصات التعليم والصحة 

في املوازنة، ومبحاكم أمن الدولة، والتسرب من املدارس. وقد حصل مؤشر واحد من باقي املؤّشرات على عالمة فوق 900، 

وأربعة مؤّشرات بني 600 و 750، وحصلت خمسة مؤّشرات على عالمة 500، وتراوحت عالمات باقي املؤّشرات بني 28 و 

.450

ويشير املقياس الفرعي حسب نوع املؤّشرات، كما في الشكل )2-15(، إلى حصول لبنان على عالمات قريبة جدا من 

املعدل العربي في مجالي الوسائل واملمارسات. ويبدو أن تعقيد التوازنات السياسية والطائفية في لبنان يعيق عملية تطوير 

التشريع )اإلصالح القانوني(.

أما املقياس الفرعي ملقومات أو قيم الدميقراطية فيشير، كما يوضح الشكل )2-16(، إلى انخفاض عالمات لبنان عن 

املعدل العربي في كل املقاييس الفرعية عدا ذاك املتعلق باحترام احلقوق واحلريات، حيث حصل على أعلى عالمة بني كل 

الدول في هذا املقياس الفرعي.

الشكل )2-15(: املقياس الفرعي للبنان حسب النوع مقارنة مبتوسط عالمات املقياس الفرعي العربي



























 




الشكل )2-16(: املقياس الفرعي للبنان وفقا ملقومات )قيم( الدميقراطية مقارنة مبتوسط عالمات املقياس الفرعي العربي





 



























  





وعند فصل مؤّشرات املمارسات عن مؤّشرات الوسائل في حتليل متوسط قيم املقاييس الفرعية ملقومات أو قيم الدميقراطية، 

يتضح أن مجال ممارسة سيادة القانون يحصل على أدنى عالمة بني املقاييس الفرعية، وأن املقياس الفرعي للحقوق واحلريات 

يبقى أعلى في الوسائل منه في املمارسات، كما يوضح الشكل )ملحق 4-13(، رغم أن هذا املقياس الفرعي يشكل نقطة 

قوة لبنان. ويبدو هنا أن لبنان دولة أكثر ليبرالية منها دميقراطية، ورمبا كان العامل الطائفي عائقا أمام صيرورة الدميقراطية، 

حيث ال ينفصل الدين عن الدولة في لبنان.

تأتي مصر في الترتيب الرابع بني عالمات املقياس )512(. حصلت سبعة مؤّشرات من أصل تسعة على أعلى عالمة ممكنة 

)1000( بني مؤّشرات الوسائل. وكما يشير الشكل في ملحق )4-6(، فقد حصلت ثمانية مؤّشرات على عالمة صفر 

وتتعلق هذه املؤّشرات بإساءة معاملة املعتقلني، ومخصصات التعليم والصحة في املوازنة، ومبحاكم أمن الدولة، والفساد في 

املؤسسات العامة، وخرق الدستور، وترخيص األحزاب، وقدرة منظمات حقوق اإلنسان على العمل، والرقابة على املطبوعات، 

واإلنترنت. وقد حصل مؤشر واحد من باقي املؤّشرات على عالمة 800، ومؤشرين على عالمة بني 600 و 650، وثالثة 

مؤّشرات على 500، وتراوحت عالمات أربعة مؤّشرات بني 50 و 200. يشار إلى أن هناك خمسة مؤّشرات لم يتم احتسابها 

في حالة مصر وذلك بسبب عدم التمكن من إجراء استطالع رأي، ولم تتوفر مصادر بديلة للمعلومات، ومؤشر لم يتم احتسابه 

بسبب عدم اتساق صيغة املعلومات املتوفرة مع الصيغة التي يحتاجها املؤّشر.

ويشير املقياس الفرعي حسب نوع املؤّشرات، كما في الشكل )2-17(، إلى حصول مصر على أعلى العالمات بني الدول 

الثماني في مجال الوسائل، وحصلت على عالمة أدنى من املعدل في املقياس الفرعي للممارسات.

أما املقياس الفرعي ملقومات أو قيم الدميقراطية، فيشير، كما يوضح الشكل )2-18(، إلى انخفاض عالمات مصر عن 

املعدل العربي في املقياسني الفرعيني للمساواة والعدالة االجتماعية ولسيادة القانون، وارتفاعها عن املعدل العربي في مجالي 

احترام احلقوق واحلريات ووجود املؤسسات العامة القوية واملساءلة.
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الشكل )2-17(: املقياس الفرعي ملصر حسب النوع مقارنة مبتوسط عالمات املقياس الفرعي العربي































 




الشكل )2-18(: املقياس الفرعي ملصر وفقا ملقومات )قيم( الدميقراطية مقارنة مبتوسط عالمات املقياس الفرعي العربي









 
























  





يشار في حالة مصر إلى االنخفاض امللحوظ جلانب املمارسات في املقياس الفرعي لسيادة القانون، وإلى الهوة بني الوسائل 

واملمارسات في احترام احلقوق واحلريات، كما يشير الشكل في ملحق )4-14(، حيث كان متوسط مؤّشرات الوسائل املتعلقة 

باحترام احلقوق واحلريات هو األعلى بني كل املقاييس الفرعية املفصلة )حصل على عالمة 1000(، وكان متوسط املؤّشرات 

املتعلقة باملمارسات في نفس املقياس الفرعي هو ثاني أدنى متوسط )336 عالمة(.

يبدو أن مصر لم تنتقل بعد من إطار التشريع للبرلة السياسية إلى لبرلة احلياة السياسية، وأن لبرلة االقتصاد أتت غير 

مقترنة بأدوات الضمان االجتماعي، وما شابه.

يأتي املغرب في املرتبة الثانية بني عالمات املقياس )561( بفارق ضئيل جدا عن فلسطني. ومن بني 12 مؤشرًا حصلت 

على أعلى عالمة ممكنة )1000(، كانت سبعة منها من بني مؤّشرات الوسائل. وكما يشير الشكل في ملحق )4-7(، فقد 

حصلت أربعة مؤّشرات على عالمة صفر وتتعلق هذه املؤّشرات بإساءة معاملة املعتقلني، ومبحاكم أمن الدولة، ومنع التعذيب، 

والتسّرب من املدارس. وقد حصل مؤشر واحد من باقي املؤّشرات على عالمة 900،  ومؤشران على 750، وثالثة مؤّشرات 

على عالمات بني 600 و 650، ومؤشر على 500، وتراوحت عالمات ستة مؤّشرات بني 200 و 450، وخمسة بني 1 و 

200. يشار إلى أن الفريق لم يتمكن من احلصول على املعلومات املتعلقة مبؤّشري االعتقال التعّسفي، ونسبة الصرف على 

التعليم والصحة مقارنة باألمن.

ويشير املقياس الفرعي حسب نوع املؤّشرات، كما في الشكل )2-19(، إلى حصول املغرب على عالمات أعلى من املعدل 

العربي في مجالي الوسائل واملمارسات.

أما املقياس الفرعي ملقومات أو قيم الدميقراطية، فيشير، كما يوضح الشكل )2-20(، إلى حصول املغرب على عالمات 

أعلى من املعدل العربي في كل املقاييس الفرعية عدا تلك املتعلقة باحترام احلقوق واحلريات، حيث ينخفض متوسط عالمات  

الفرعي الحترام  ب� 750 عالمة ملتوسط عالمات مؤّشرات املقياس  باملمارسات إلى 371 عالمة مقارنة  املتعلقة  املؤّشرات 

احلقوق واحلريات املتعلقة بالوسائل كما يشير الشكل في ملحق )15-4(.

الشكل )2-19(: املقياس الفرعي للمغرب حسب النوع مقارنة مبتوسط عالمات املقياس الفرعي العربي
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الشكل )2-20(: املقياس الفرعي للمغرب وفقا ملقومات )قيم( الدميقراطية مقارنة مبتوسط عالمات املقياس الفرعي العربي







 
























  





املقياس )494(. ومن بني عشرة مؤّشرات حصلت على أعلى عالمة ممكنة  املرتبة اخلامسة بني عالمات  اليمن في  تأتي 

)1000( كانت ستة من بينها مؤّشرات الوسائل. وكما يشير الشكل في ملحق )4-8(، فقد حصلت سبعة مؤّشرات على 

الدولة،  أمن  ومبحاكم  املعتقلني،  معاملة  وإساءة  التعسفي،  واالعتقال  الدستور،  بخرق  املؤّشرات  هذه  وتتعلق  عالمة صفر 

والتسرب من املدارس، واإلنفاق على التعليم والصحة، وقدرة منظمات حقوق اإلنسان على العمل. وقد حصل مؤشر واحد 

من باقي املؤّشرات على عالمة 800،  ومؤشران بني 700 و 750، وثالثة مؤّشرات بني 500 و 600، وستة مؤّشرات بني 

300 و 450، وتراوحت عالمات أربعة مؤّشرات بني 1 و 300. 

ويشير املقياس الفرعي حسب نوع املؤّشرات، كما في الشكل )2-21(، إلى حصول اليمن على عالمات أعلى من املعدل 

العربي في مجال الوسائل وأدنى من املعدل في مجال املمارسات.

أما املقياس الفرعي ملقومات أو قيم الدميقراطية فيشير، كما يوضح الشكل )2-22(، إلى حصول اليمن على عالمات 

أعلى من املعدل العربي في مجالي احترام احلقوق واحلريات ووجود املؤسسات العامة القوية واملساءلة، وأدنى من املعدل في 

مجالي املساواة والعدالة االجتماعية وسيادة القانون.

الشكل )2-21(: املقياس الفرعي لليمن حسب النوع مقارنة مبتوسط عالمات املقياس الفرعي العربي





























 




الشكل )2-22(: املقياس الفرعي لليمن وفقا ملقومات )قيم( الدميقراطية مقارنة مبتوسط عالمات املقياس الفرعي العربي

من اجلدير اإلشارة إلى حصول املغرب على ثاني أعلى العالمات )بعد األردن( للمقياس الفرعي لوجود مؤسسات عامة قوية 

ومساءلة، بعد جتريده من مؤّشرات املمارسات، ما يعني أن هناك اجتاه حتّول واضح لدى الدولة لم ينعكس بعد على اجلوانب 

األخرى بنفس الدرجة، ويرجح أن يعزى ذلك إلى ضعف االقتصاد، وهو أمر جدير بالفحص املعمق.

يشار إلى الهوة بني متوسط عالمات املؤّشرات املتعلقة باملمارسات )79( مقابل تلك املتعلقة بالوسائل )750( في املقياس 

الفرعي لسيادة القانون كما يوضح الشكل )ملحق 16-4(.

إن من الالفت للنظر عدم االتساق في عملية التحّول الدميقراطي في اليمن. ومن غير الواضح ما إذا كان لطبيعة اليمن 

)املوحد( السياسية، ولطبيعته اجلغرافية الثقافية أثٌر على ذلك، فاألمر يحتاج ملزيد من البحث.


