
مقياس الدميقراطية العريب الخامس 2016

حصلت فلسطني عىل عالمة )539( من 1000 يف مقياس الدميقراطية العريب. هذه العالمة وضعتها يف املرتبة السادسة 

بني الدول العرش املشاركة يف التقرير الخامس. وقد تقدمت عالمتها بثامن وعرشين نقطة مقارنة بالعالمة التي حصلت 

511(. ويشري املقياس الفرعي حسب نوع املؤرشات إىل تقدم عالمات  2012 )539 مقابل  الرابعة  عليها يف بالقراءة 

مؤرشات املامرسات بشكل ملحوظ مقارنة بالقراءة السابقة، حيث يرتفع املقياس الفرعي للمامرسات عن القراءة املاضية 

بـ 45 نقطة )%12(. أما بالنسبة للمقياس الفرعي للوسائل فبقيت دون تغيري )870(.

حصلت سبعة مؤرشات للوسائل من أصل عرشة عىل أعىل عالمة ممكنة )1000( وكلها من مؤرشات الوسائل، وهو أمر 

يعود إىل الصياغة الليربالية نسبيا للقانون األسايس الفلسطيني. وحصلت سبعة من مؤرشات املامرسات عىل عالمة ألف. 

النشاط  وبإعاقة  الدستور  وبخرق  الحكومة  املؤرشات مبساءلة  هذه  وتتعلق  حصلت مثانية مؤرشات عىل عالمة صفر 

الحزيب واالعتقال التعسفي وإساءة معاملة املعتقلني وتنظيم االجتامعات واملظاهرات وبانتشار صحافة املعارضة. وقد 

حصل مؤرشان عىل عالمة بني 800 و999 )املساواة يف األجور ومحاكمة املدنيني يف محاكم غري مدنية( ومؤرشان بني 

600 و799، وثالثة مؤرشات بني 500 و599، وأثني عرش مؤرشا بني 1 و499.

الفرعي ملقومات الدميقراطية )انظر الشكل املرفق( فيشري إىل انخفاض عالمات فلسطني عن املعدل العريب  أما املقياس 

الحقوق  احرتام  باستثناء  بالوسائل  املتعلقة  للمقومات  الفرعية  املقاييس  كل  ارتفاع  رغم  ذلك  كلها،  الفرعية  املقاييس  يف 

والحريات. ويشار إىل ارتفاع طفيف للمقياس الفرعي لسيادة القانون عن املتوسط العريب فيام يتعلق باملامرسات يف الوقت 

الذي تنخفض فيه باقي مقاييس املقومات املتعلقة باملامرسات. ومقارنة بالقراءة السابقة فقد انخفض املؤرشان املتعلقان 

بوجود مؤسسات عامة قوية ومساءلة، وباملساواة والعدالة االجتامعية بسبب تراجع مؤرشات املامرسات ذات العالقة. 

ال شك أن الضغوط التي يفرضها االحتالل اإلرسائييل، الذي تقوم السلطة بوظائفها يف ظله، تعلب دورا هاما يف تشكل 

هذه الصورة. كذلك يضع االنقسام الحاصل بني فتح وحامس، وبني الضفة الغربية وقطاع غزة.  املزيد من الضغوط عىل 

عملية االنتقال الدميقراطي بكافة جوانبها.

مقياس الديمقراطية: فلسطين 2016

عالمات مقياس الدميقراطية يف فلسطني حسب تصنيف النوع والقيم )مقارنة القرائتني األخريتني(


