
1

azza
Stamp

azza
Sticky Note
Accepted set by azza



23

مبادرة الإ�صالح العربي

املركز الفل�سطيني للبحوث ال�سيا�سية وامل�سحية

////////////// فريق العمل الرئيسي 

جهاد حرب مضر قسيس    خليل الشقاقي   

////////////// كتاب مشاركون 
عبد الله ساعف بسمة قضماني     رامي خوري    

////////////// املجموعة االستشارية 
سيد ياسني محمد املصري    منار السليمي   

 

نيسان )إبريل( 2008 

////////////// أسماء أعضاء فريق العمل*

// حسب التسلسل األبجدي 

// يستند التقرير السنوي على أبحاث ميدانية أجريت في البلدان الثمانية املدروسة: األردن، اجلزائر، السعودية، 
فلسطني، لبنان، مصر، املغرب، واليمن. وتتوفر املعطيات األصلية املتعلقة بهذه البلدان ) ملحق رقم 1 - نتائج مؤشرات 

املقياس حسب الدول. ملحق رقم 2 - النتائج الرئيسية. ملحق رقم 3 - أشكال نتائج املقياس حسب الدول(، كما التقرير 
مبجمله على موقع املبادرة :

      www. arab-reform.org

// تنبيه: هذا التقرير، بآرائه ونتائجه، ال يلزم بالضرورة املراكز األعضاء في مبادرة اإلصالح العربي.

عوض البادي، السعودية
خديجة بن طالب، املغرب
فوزية بن طالب، املغرب

جهاد حرب عودة، فلسطني
شيماء احلطاب، مصر
عزيز الدكالي، املغرب

جهان الرحموني، املغرب
عبد السالم زسلي، املغرب 

ندمي زعزع، لبنان
سلمى زنيبر، املغرب 

عبد الرحيم منار السليمي، املغرب
أشرف سمير، مصر

مصطفى كامل السيد، مصر
خليل شقاقي، فلسطني

فؤاد صالحي، اليمن
يسرى طه، مصر

مضر قسيس، فلسطني  
كرم كرم، لبنان

سليمة حلبابي، املغرب
عالء حللوح،  فلسطني 

نانسي مرعب،  لبنان
محمد املصري، األردن 
جميل معوض، لبنان  

// فريق الترجمة: أحمد محمود، 
غادة الطنطاوي، فايز ملص، جبور 

الدويهي

// االخراج: نور صباغ



45

متهيد ومقدمة. 1     
املنهجية     

النتائج        2 .
التحليل النوعي     

اخلالصة والتوصيات   

جدول املؤشرات األساسية 1 .

6

12

22

54

74



67
اأجل بناء موؤ�رشات  العربي من  التقرير احلايل املجهود اجلماعي الأول الذي تبا�رشه موؤ�س�سة عابرة للعامل  ميثل 

ت�سمح بقيا�س 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 

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

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

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

تريد مبادرة الإ�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�س التمرين يف الأغلب على قيا�س درجة انكفاء ال�ستبداد اأكرث مما هو  تقدم الدمقرطة باملعنى الدقيق 

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

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

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

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

متوافقة مع املقايي�س العاملية. واإذا كان كل بلد يحاجج حول خ�سو�سياته واأمناط ال�سلطة ال�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 الإ�سالحات القانونية يف املجالني القت�سادي والتجاري مبا يتالءم مع متطلبات ال�سوق العاملية. ومثال 

على ذلك تبني ت�رشيعات معينة واإن�ساء موؤ�س�سات لت�سجيع ال�ستثمار املبا�رش، اأو موؤخرا ا�ستعداد بع�س البلدان 

لتوقيع اتفاقيات تن�سئ نظاما �سلوكيا يوفر املزيد من ال�سفافية بخ�سو�س �سناديق ال�ستثمار ال�سيادية. اإن النطالق 

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

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

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

اأو  اأو الأمنية، ودور القطاع اخلا�س كاأحد �سّناع الإ�سالح،  اأو الع�سكرية  بني اأو�ساط الأعمال وال�سلطة ال�سيا�سية 

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

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

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

العربي واملراكز الأع�ساء فيها، تتناول مو�سوعات 

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

العربية.

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

العربي، وحول الأ�سئلة ذات الأولوية التي ت�سغل مواطنيه.

* مديرة مبادرة الإ�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 املستثناه 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 من 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 ثالثة 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-
2008 السعودية على رأس الدول العربية الثمانية التي قمنا بفحصها فيما يضع املغرب واليمن في آخر القائمة. أما 
تقرير الشفافية الدولية لعام 2007 فيضع األردن في أفضل صورة يتبعه املغرب ثم السعودية فيما تأتي اليمن في نهاية 
القائمة. ويضع تقرير فريدم هاوس الدول الثمانية التي فحصناها ضمن مجموعتني: الدول »احلرة جزئياً«، وضمت األردن 
واملغرب ولبنان وفلسطني واليمن، والدول »غير احلرة« وضمت اجلزائر ومصر والسعودية. أما تقرير البنك الدولي فأعطى 
تقرير  القائمة. وأعطى  آخر  وفلسطني في  اليمن  واجلزائر ووضع  لبنان ومصر  أفضل من  والسعودية درجة  واملغرب  األردن 
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 أربعة قيم أو مقومات هي: وجود مؤسسات عامة وقوية، 
واحترام احلقوق واحلريات، وسيادة القانون، واملساواة والعدالة االجتماعية. إننا ندرك أننا ال نستطيع قياس هذه املقومات 
والقيم مباشرة؛ لذلك قمنا ببلورة مؤشرات قابلة للقياس لكل واحدة منها. فمثاًل، تعتمد سيادة القانون على ثمانية مؤشرات 
الدستورية والقانونية ومدى وجود معايير مختلفة ملساءلة املواطنني  النصوص  القضاء حسب  رئيسية منها درجة استقالل 
كاستخدام أنظمة قضائية بديلة، كمحاكم 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 بلد فال تهدف 

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

ينقسم هذا التقرير السنوي إلى أربعة أقسام: املنهجية، والنتائج، واألوراق التحليلية، واخلالصة والتوصيات. يستعرض 
قسم املنهجية األسباب التي دعتنا الختيار مجموعة الدول الثمانية التي قمنا بفحصها في هذا التقرير. كما يقوم بوصف 
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 

مـقـدمـــــــة

مقيا�س الدميقراطية العربي

خليل ال�شقاقي*
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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 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 505 فيما بلغت عالمة الدولة األكثر تقدمًا في العملية الدميقراطية )األردن( 609 واألقل تقدمًا 

)السعودية( 346.
 

يحتوي القسم الثالث على ثالثة 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 أحد 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. ترى قضماني 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. تركز ورقة 
رامي خوري على املشرق العربي مستخدمًا أمثلة من األردن وفلسطني ولبنان وسوريا. يرى خوري أنه قد مت خالل السنوات 
القليلة املاضية حتقيق درجة من التقدم في اإلصالحات غير السياسية فيما شهدت اإلصالحات السياسية تهميشًا لإلصالح 
اإليديولوجية  التناقض  حدة  وفي  املنطقة،  في  املسلح  الصراع  حالة  في  تكمن  األساسية  املعيقات  أن  ويرى  الدميقراطي، 
للصراعات والتنافس السياسي، وتعقيدات التدخل اخلارجي، وإصرار النخب احلاكمة على التمسك بامتيازاتها ومقاومتها 
العالم  املمكن في  أمناط اإلصالح  التمييز بني  أمثلة متقاربة في  الله ساعف فيستخدم  أما عبد  إلصالح حقيقي وجاد. 
العربي مشيرًا إلى 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 يكون مهمًا ماهية تلك النقطة 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. لكن املقارنة بدول أخرى يطرح إشكالية أيضًا ألنها 
تثير 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.

من الضروري اإلشارة في هذه املقدمة إلى أن هذا العمل هو نتاج لتعاون بني مجموعة من مراكز البحث واجلامعات العربية 
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 اضطررنا لتعليق تلك املؤشرات من 
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 
وأداء  بطبيعة  متعلقة  أم��ورا  تقيس  مؤشرات  تتبع  إلى  يهدف  العربي، 
تشكل،  أن  ميكن  التي  التغيرات  وعمق  درجة  وتعكس  السياسية،  النظم 
في مجملها، تعبيرا عن التحول الدميقراطي في دول العالم العربي. تغطي 
القراءة األولى )الراهنة( للمقياس ثماني دول، والنية معقودة على زيادتها 

تدريجيا حتى تغطي دول العالم العربي كافة.

املختلفة، وللتمكن من أخذ التنوع في حجم الدول، ومواردها، وتاريخها، وخصوصيات كل منها بعني االعتبار.
العالم  في  الدميقراطي  التحول  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  التحوالت 
محدودة  الدميقراطي  التحول  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 مقارنة 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 التحول نحو الدميقراطية كجزء من عملية التغير احلاصل على النظام السياسي. وبحكم 
اختالف التحوالت الدميقراطية عن التحوالت االقتصادية والتحوالت في غيرها من املجاالت، يتم في هذا املقياس قياس 
التحول الدميقراطي باعتماد مؤشرات أكثر عددا وتنوعا، وتستخدم املؤشرات طرقا مختلفة للقياس، وذلك من أجل مقاربة 
احلالة اإلجمالية من حيث تعبيرها عن جناح وفشل عملية التحول 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 التحول الدميقراطي هو تشجيع التعددية، وعليه فإنه َيعتِبر أن زيادة عدد األحزاب يشكل مؤشرا إيجابيا على التحول 
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 التحول 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 التحول الدميقراطي. وتقوم 
املؤشرات بفحص هذه األمور على مستوى اإلعداد لها )السياسات والتشريعات(، وعلى مستوى املمارسات ونتائجها. 
إرادة سياسية، وأن عدم وجود  نتاج حتقق  الدميقراطي اإليجابي هو  التحول  املقياس هو أن  يقوم عليه  الذي  فاالفتراض 

حتول دميقراطي إيجابي )تعثره 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 قيودا أخرى حسمت املوضوع. من بني هذه 
القيود 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 عينة 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 
العمل 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 العمل مدركا لكون هذه العينة غير متثيلية.

مبعناها  العربي،  الوطن  في  الدميقراطية  نبض  لتعكس  انتقاؤها  مت  مؤشرا  أربعني  ألوضاع  رقميًة  قراءة  املقياس  يشكل 
تفحص  جلها  في  فاملؤشرات  املعاصرة.  الدميقراطية  النظم  حول   ))paradigm( )الباراديجم  السائد  بالتصور  املرتبط 
الليبرالية في الدولة القومية. وال يعكس هذا اخليار موقفا سياسيا أو أيديولوجيا  مدى االقتراب من منوذج الدميقراطية 
ملصممي املقياس، أو تقليال من شأن األدبيات الناقدة لهذا البراديجم، أو لفحوى هذا النقد؛ بيد أن الرغبة في العمل 
ضمن نطاق القاسم املشترك هي التي حددت هذا اخليار. فلما كان هذا البراديجم الليبرالي املرتبط بالتصور الكالسيكي 
للدولة القومية، يتعلق بشكل رئيسي باجلوانب اإلجرائية من الدميقراطية، ويعكس، بالتالي، حدا أدنى للدميقراطية املرجوة 
األربعني  املؤشرات  تقيس  املنشود.  املشترك  القاسم  إلى  األقرب  هو  البراديجم  هذا  بات  الدميقراطي،  التحول  عملية  من 
واحلريات،  احلقوق  واحترام  ومساءلة،  قوية  عامة  مؤسسات  وهي  الدميقراطي  التحول  في  رئيسية  مقومات  أو  أربعةقيم 
السائد، فقد  الليبرالي  البراديجم  املقياس في قبول  القانون، واملساواة والعدالة االجتماعية. وال تغالي منهجية  وسيادة 

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.

غطت القراءة األولى، كلما أمكن ذلك1، الفترة املمتدة من بداية متوز )يوليو( 2006 حتى نهاية حزيران )يونيو( 2007، 
القراءة  وشملت كال 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  مؤشرا  وثالثني  ستة 
املتبقية2، والتي اتخذ فريق العمل الرئيسي قرارا بتعليقها لهذا العام، وسيتم البحث في كيفية ضمان توفر املعطيات 
الضرورية لتغطيتها في القراءات القادمة. باإلضافة إلى ذلك جرى أيضا تعليق شقني من أصل أربعة3 في أحد املؤشرات 

املتعلقة بالتعليم ألسباب مشابهة.

يشكل هذا املقياس امتدادا للتجربة الفلسطينية التي قام بها مركز البحوث والدراسات الفلسطينية، واملركز الفلسطيني 
للبحوث السياسية واملسحية في إعداد وإصدار »مقياس الدميقراطية في فلسطني«4، وقد مت تطوير املؤشرات في املقياس 
الدول  والقياس في  املعلومات  املتاحة جلمع  ولتتماشى مع اإلمكانات  التقرير،  لهذا  املقارن  الطابع  لتتناسب مع  العربي 

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 والتحول الدميقراطي مت اختيار 
التفصيلية طريقة معينة في  املؤشرات  واحد من هذه  لكل  وتقرر  منها مؤشرات تفصيلية،  لكل  أربعني مؤشرا5، وحتددت 

احتساب عالمته6 وفق املعلومات التي يوفرها عن الواقع أو احلالة التي يفترض أن ترصدها.

السياسية، واالقتصادية، واالجتماعية، وهي تعكس مراحل عملية  املختلفة:  باملجاالت احلياتية  املنتقاة  املؤشرات  تتعلق 
اتخاذ القرار الدميقراطي كافة، بدءا بالنزوع والرغبة في املشاركة في صنع القرار، ومرورا باتخاذ القرار، وتطبيقه، وإيجاد 

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(. جتدر اإلشارة إلى أن عملية اختيار األوزان، أو القرار بإعطاء املؤشرات أوزانا 
متساوية، يشكل قرارا ذاتيا يحمل في طياته حكما ]عشوائيا[ 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 وتتبع عملية التحول، فليس املهم هنا، للباحث املمحص، 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.

تشير جتارب العقدين األخيرين إلى أنه ال توجد وصفة واحدة لعمليات التحول الدميقراطي سواء كان توجه عمليات التحول 
إيجابيا، أو سلبيا. كما أنه من املؤكد أن عمليات الدمقرطة في الدول ذات البنى االقتصادية – االجتماعية املختلفة تتطلب 
الدول،  بعض  في  املؤسسات  بناء  إلى  باحلاجة  ذلك  ويتعلق  الدميقراطي.  التحول  عملية  في  مختلفة  جوانب  على  التركيز 
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 
التحول الدميقراطي في العالم العربي، ويعبر عن املعطيات التي يفحصها بشكل كمي.

تنقسم املؤشرات إلى عدة مجموعات وفقا لتصنيفات مختلفة: فهي تنقسم إلى نوعني: أدوات )وسائل(، وممارسات )نتائج( 
بالسياسة  تتعلق  مؤشرات  وإلى  ثانية؛  جهة  من  اجتماعية  وثالثة  اقتصادية،  وأخرى  سياسية،  مؤشرات  وإلى  جهة؛  من 
الداخلية، وأخرى باخلارجية من جهة ثالثة؛ وإلى مؤشرات تتعلق بالقيم أو املقومات األساسية للنظام الدميقراطي: مؤسسات 

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

لقد مت اختيار هذه املؤشرات وفقا لعدد 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 
تعتبر عناصر محورية في  لكنها  تغيرها مدًى زمنيا أطول  بظواهر يستغرق  تتعلق  التي  املؤشرات  إغفال  األحوال(، دون 

يشكل مقياس الدميقراطية العربي قراءة رقمية لعملية التحول نحو الدميقراطية، ونعني بعملية التحول مجموعة من التغيرات 
في محددات، وطبيعة وأداء النظام السياسي في مرحلة انتقالية يشوبها بعض الهالمية بحكم طبيعتها، وتتخللها تراجعات، 
وهي غير محصنة من إمكانية الفشل. إن قياس عملية التحول 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 التحول 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 العمل 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.

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

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

تفصيليا والتعمق فيها الكتشاف أسباب النجاح والفشل في إحداث التحول 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 التحول من منظار جانب أو آخر من اجلوانب التي تعكسها هذه املؤشرات كما أسلفنا أعاله.

يقسم التصنيف األول املؤشرات إلى نوعني: مؤشرات تعبر عن وسائل التحول الدميقراطي )املؤشرات 1 – 10( وأخرى تعبر 
40(. كما يظهر شكل رقم )1-1( فإن مؤشرات الوسائل تشكل ربع  عن ممارسات التحول الدميقراطي )املؤشرات 11 – 
املؤشرات بينما تشكل مؤشرات املمارسات ثالثة أرباع )28%  و72% على التوالي في القراءة الراهنة نتيجة تعليق أربعة 

مؤشرات من أصل ثالثني تتعلق باملمارسات(.

تشير مؤشرات الوسائل إلى تلك اجلوانب من عملية التحول 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 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 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:

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

املؤسسات العامة وسيادة النظام والقانون والشعور باألمان الشخصي.
/// احترام احلقوق واحلريات )ثالثة عشر مؤشرا: 4 – 7،  21 – 29(9 وتغطي قضايا مثل ترخيص أحزاب جديدة، وظهور 

مواقف أحزاب املعارضة في الصحافة، وتقييم الناس حلرية الصحافة.
/// سيادة القانون )سبعة مؤشرات: 7، 8، 25 - 29(10 وتغطي قضايا مثل استقالل القضاء، والتعامل مع القضايا 

التي يتقدم بها املواطنون ضد السلطات املختلفة. 
/// املساواة والعدالة االجتماعية )سبعة مؤشرات: 9، 30 - 35( وتغطي قضايا 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 وجود مؤسسات عامة قوية ومساءلة واحترام احلقوق 
واحلريات بلغت حوالي ثلث إجمالي مؤشرات املقياس، فيما بلغت حصة مؤشرات كل من سيادة القانون، واملساواة والعدالة 
املساواة  مؤشرات  وأصبحت حصة  كما هي،  واحلريات  احلقوق  احترام  بقيت حصة  الراهنة  القراءة  وفي  االجتماعية %18. 

والعدالة االجتماعية، وسيادة القانون، ووجود مؤسسات عامة قوية ومساءلة 19%، و17%، و31% على التوالي.

دميقراطي إلى آخر دميقراطي.

الدميقراطية، التي نحاول فحص عملية التحول نحوها، تعتبر ألغراض هذا املقياس، شكال 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  املتعلق مبصيرهم  القرار،  للمواطنني في صنع  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 
والن�زيهة  الدورية  االنتخابات  السلطة عبر  تداول  مبدأ  إقرار  والقضائية(؛  والتشريعية،  )التنفيذية،  السلطات  واستقاللية 
)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 لتأخذ في احلسبان أبعادا أخرى 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 يوحد فترة القياس، واملؤشرات، 
وطرق االحتساب، ويستخدم طرقا متسقة جلمع البيانات، وهو إلى درجة كبيرة يضمن درجات متشابهة من صدقية املعلومات 
املستخدمة. وبالتالي فإن جناعة املقياس ترتبط بالقدرة على إدارة العملية البحثية بشكل يتم 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 متسق، 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 التحول 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 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 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 املتطلب 
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 

وميكن قراءة املقياس في عدة مستويات:
املستوى األول: ويتمثل في قراءة التعبير الرقمي النهائي )اإلجمالي(، وهي قراءة متكن من اإلطالع العام واملجرد على حالة 
التحول الدميقراطي في الدول العربية التي أخذت فيها القراءة. كما ميّكن من اإلطالع على حالة التحول الدميقراطي في كل 

بلٍد 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 يحتوي على معلومات متكن من قراءته على املستويني اإلقليمي، والوطني.
إننا ال ننصح أن تكون قراءة هذا املقياس ومؤشراته قراءة كمية فقط: فالدميقراطية وعملية التحول 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  حلظية  حالة  عن  )رقمي(  كمي  تعبير  هو  )املؤشر( 
بقراءتها على خلفية حاالت التبعية واالنكشاف والقلق املستقبلي التي تعيشها املجتمعات العربية. لذا يتوجب احلذر من 
التعاطي مع  ينبغي  بل  الكمية،  املتغيرات  أو مجموعة من  إلى رقم  الدميقراطية  التحول نحو  أية محاولة الختزال عملية 
املؤشرات والتصنيفات، ومع املقياس كأدوات مساعدة )أدوات تنبيه( في مراقبة التغيرات )السلبية واإليجابية( على وضع 

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

سنة تلو األخرى.

 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 التحول 
الدميقراطي. وتشير العالمات بني 400 و700 إلى وضع غير دميقراطي، يحتوي على بعض مقومات النظام الدميقراطي، 
التي تعبر إما عن نزوع نحو إحداث التحول، أو عن قابلية النظام السياسي لذلك، وتعكس العالمات بني 700 و1000 

حالة تقدمت فيها عملية التحول الدميقراطي، وحتتاج إلى دراسة أعمق، ومؤشرات إضافية لتقييمها.
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ال بد في اخلتام من التذكير بأن هناك قيودا 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 العمل 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 التحول الدميقراطي، وطابعه املدفوع خارجيا ينطبق على املنطقة برمتها، 
فالفارق الكبير بني عالمات نوعي املؤشرات يتخذ نسبا متشابهة في كافة الدول عدا اململكة العربية السعودية حيث لم 
تصل بعد عملية التحول إلى مرحلة متكن من اجلزم بوجودها، وما زالت حتافظ على توازن تعبر عنه املمارسات السياسية 
واإلطار القانوني لها بشكل منسجم أكثر من الدول األخرى التي دخلت غمار التغيير ولم تنجز منه ما ينتج أثرا مكافئا في 

املمارسة العملية.

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












 



 
































       









































       

النتائج

سيتم في هذا القسم حتليل نتائج املؤشرات 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 505، وهي عالمة تعني أن الدول الثماني التي متكن املقياس من فحص املؤشرات فيها 
تراوح حول النزوع باجتاه التحول الدميقراطي، وتشير إلى وجود قابلية مبدأية للتحول الدميقراطي في املنطقة العربية، بيد أنها 

ما زالت جنينية وغضة.

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 نسبيا. وتأتي األردن التي حصلت على 
املغرب  تليها  أكثر من غيرها،  الدميقراطي  التحول  في مجال  تقدما  أنها حترز  يبدو  التي  الدول  مقدمة  في  عالمة 609 
السعودية  اليمن )494(، ولبنان )489(، ثم اجلزائر )479(، ثم  )561(، وفلسطني )553(، ثم مصر )512(، ثم 
)346( وهي الدولة الوحيدة التي لم تتجاوز في هذه القراءة عالمة ال� 400 التي قدرها الفريق ]مسبقا[ كعالمة القطع 
بني السلطوية أو الشمولية، وبني وجود معالم للتحول الدميقراطي. ولذا فإن باإلمكان القول بوجود نزوع إقليمي نحو التحول 

الدميقراطي.

الشكل رقم )2-1(: املقياس حسب الدول

وميكن احلكم بأن حالة التحول الدميقراطي ما زالت جنينية، وما تزال معتمدة على الدفع اخلارجي إلى درجة كبيرة. فكما 
يوضح الشكل )2-2( أدناه فإن  من الدالئل على أن حالة التحول الدميقراطي في املنطقة ما زالت جنينية حصول مؤشرات 
الوسائل على عالمة )752( تقارب ضعف عالمة مؤشرات املمارسات )403(. فإذا ما أخذنا بعني االعتبار أن مؤشرات 
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 ضعيفا.
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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 املؤشرات يبلغ ذروته في كل من اململكة العربية السعودية احلاصلة على 
أدنى عالمات املقياس حيث تتناسب مؤشرات 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 مستقرا وحني تكون تقاليد احلياة السياسية واإلدارية متسقة مع هذا اإلطار، إما ألنه 

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

إن ما ميكن أن يفسر هذه الظاهرة هو أن عملية التحول الدميقراطي املرتبطة بخطوات إصالحية تساهم فيها النخب احلاكمة، 
وغير الناجمة عن تغير 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، 
التحول  ينجم عن عمليات  ولكي ال  بطبيعتها.  باالستقرار  تتسم  التي ال  التحول  فترة  في  املتغيرات  تقليص  يراد  حيث 
السياسي مفاجآت غير مرغوب فيها، تشترك في مساندة البطء في عملية التحول كل من النخب احمللية، واالجتاهات 

احملافظة داخل املجتمع احمللي على تنوعها، واملجتمع الدولي.

يشار إلى أن التباين بني مقومات )قيم( التحول الدميقراطي متفاوت من دولة إلى أخرى، بشكل يبدو متسقا مع الواقع 
االقتصادي االجتماعي لهذه الدول. ويتدرج متوسط عالمات مؤشرات القيم أو املقومات 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 )416(.

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 مؤشرات الوسائل، وتلك املتعلقة باملمارسات كما يشير الشكل )2-4 - ب( أدناه. وهي الوحيدة التي 
ترتفع مرتبتها بني املقومات )القيم( عند جتريد مؤشراتها من املؤشر املتعلق بالوسائل وقصرها على املمارسات منتقلة من 
أدنى مرتبة بني مؤشرات الوسائل، واملتوسط العام، إلى املرتبة الثالثة عند جتريدها من مؤشر الوسائل علما بأنه مؤشر من 
أصل سبعة مؤشرات. ويقابل ذلك انخفاض حاد في عالمة مؤشر 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 
تفاوتا 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 املقياسني الفرعيني للوسائل واملمارسات.

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

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

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

// املغرب حصلت على املرتبة األولي في املقياس الفرعي الدال على وجود مؤسسات عامة قوية ومساءلة.

//اليمن حصلت على املرتبة الثامنة في سيادة القانون.

وعند تقييم متوسط عالمات املؤشرات 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 للمؤشرات ذات العالمات املتدنية 
املطبوعات  على  والرقابة  السلطة،  انتقاد  على  بالقدرة  املتعلقة  املؤشرات  في  الدول  بني عالمات  عال  تقارب  هناك  جدا، 

واإلنترنت، والتعليم، ومعاملة املعتقلني.

أما املؤشرات التي كان االنحراف املعياري لعالماتها في الدول املختلفة عاليا مقارنة بباقي املؤشرات فتعلقت بقدرة منظمات 
حقوق اإلنسان على العمل، وخرق الدستور، ومساءلة احلكومة، واألمن الشخصي، وترخيص األحزاب.

كان أعلى متوسط للعالمات التي حصلت عليها املؤشرات في الدول الثماني 875، وقد حصل مؤشران على هذه العالمة: 
كالهما من مؤشرات الوسائل أحدهما يتعلق باحلق في التجمع والثاني باحلق في احملاكمة العادلة كما يظهر الشكل )6-2(. 
وحصلت أربعة مؤشرات أخرى على عالمات فوق الثمامنائة؛ وثالثة على عالمات بني 700 و 800؛ وخمسة على عالمات 
بني 600 و 700؛ وسبعة بني 500 و 600؛ وثالثة بني 400 و 500؛ ومؤشر بني 300 و 400؛ وخمسة بني 200 و 
300؛ واثنان بني 100 و 200؛ وثالثة بني 1 و 100؛ وحصل املؤشر 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







 


























  





حصلت 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 مؤشرات 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 املؤشرات 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 املؤشرات حصلت أربعة مؤشرات على عالمات بني 
800 و 900، وسبعة مؤشرات بني 700 و 800، ومؤشران بني 600 و 700، وخمسة مؤشرات بني 500 و 600، ومؤشران 

بني 400 و 500، ومؤشران بني 300 و 400، وأربعة مؤشرات 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 املؤشر 
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 مؤشرات 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 )479(. وفي الوقت الذي حصلت فيه خمسة مؤشرات من أصل 
عشر على أعلى عالمة ممكنة )1000(، حصل مؤشران فقط بني مؤشرات املمارسات على عالمة ألف. وكما يشير الشكل 
في ملحق )4-2(، فقد حصلت أربعة مؤشرات على عالمة صفر، في حني لم يكن ممكنا تقييم مؤشرين من املؤشرات الستة 

والثالثني.

ويشير املقياس الفرعي حسب نوع املؤشرات، 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.

 
الدميقراطية، فيشير، كما يوضح الشكل )2-10(، إلى تدني عالمات اجلزائر في  الفرعي ملقومات أو قيم  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 )346( على الترتيب الثامن بني عالمات املقياس. وقد حصلت خمسة مؤشرات )ثالثة 
منها من مؤشرات الوسائل( على أعلى عالمة )1000(، وحصل خمسة عشر مؤشرا على عالمة صفر، ولم يكن ممكنا قياس 

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

ويشير املقياس الفرعي حسب نوع املؤشرات، كما في الشكل )2-11(، إلى حصول السعودية على عالمة منخفضة بشكل 
كبير عن املعدل العربي في مجال الوسائل بينما جند أن انخفاض املقياس الفرعي للممارسات في املقابل ليس كبيرا بالنسبة 

إلى انخفاض 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 مؤشرات الوسائل على أعلى العالمات في املقياس الفرعي لسيادة القانون، 
فإن مؤشرات 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.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







 
























  





وتتميز السعودية عند فصل مؤشرات املمارسات والوسائل في كل من املقاييس الفرعية الدالة على مقومات أو قيم الدميقراطية 
بكون مقاييس الوسائل، التي تكون غالبا أكثر ارتفاعا حتصل على عالمة صفر في املقياسني الفرعيني املتعلقني بوجود 

مؤسسات عامة قوية ومساءلة، واملساواة والعدالة االجتماعية، كما يبدو واضحا في الشكل في ملحق )11-4(.

إن هذه النتائج جديرة باالهتمام، فيبدو، للوهلة األولى على األقل، أن في السعودية اجتاهات ساعية نحو التحول 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 للتحول الدميقراطي بغض النظر عن البيئة التشريعية.

عالمة فلسطني في املقياس )553( وضعتها في املرتبة الثالثة بني دول عينة هذا التقرير. حصلت سبعة مؤشرات من أصل 
عشر على أعلى عالمة ممكنة )1000( بني مؤشرات الوسائل، وهو أمر يعود إلى الصياغة املتأخرة نسبيا للقانون األساسي 
الفلسطيني. وحصلت ثالثة من مؤشرات املمارسات على عالمة ألف. وكما يشير الشكل في ملحق )4-4(، فقد حصلت 
ستة مؤشرات على عالمة صفر وتتعلق هذه املؤشرات بخرق القانون األساسي، وبحرية األحزاب، واالعتقال التعسفي، 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 مؤشرات بني 600 

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

ويشير املقياس الفرعي حسب نوع املؤشرات، 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 املؤشرات 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 الفيزيائي للعديد من املؤسسات العامة من قبل االحتالل اإلسرائيلي، ولكن ُيرجح 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 مؤشرات )أربعة منها من بني مؤشرات 
الوسائل( على أعلى عالمة ممكنة )1000(. وكما يشير الشكل في ملحق )4-5(، فقد حصلت ستة مؤشرات على عالمة 
صفر وتتعلق هذه املؤشرات باالعتقال التعسفي، وإساءة معاملة املعتقلني، واألمن الشخصي، ومخصصات التعليم والصحة 
في املوازنة، ومبحاكم أمن الدولة، والتسرب من املدارس. وقد حصل مؤشر واحد من باقي املؤشرات على عالمة فوق 900، 
وأربعة مؤشرات بني 600 و 750، وحصلت خمسة مؤشرات على عالمة 500، وتراوحت عالمات باقي املؤشرات بني 28 و 

.450

ويشير املقياس الفرعي حسب نوع املؤشرات، 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 ذلك املتعلق باحترام احلقوق واحلريات، حيث حصلت 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 مؤشرات املمارسات عن مؤشرات 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 مؤشرات من أصل تسعة على أعلى عالمة ممكنة 
)1000( بني مؤشرات الوسائل. وكما يشير الشكل في ملحق )4-6(، فقد حصلت ثمانية مؤشرات على عالمة صفر 
وتتعلق هذه املؤشرات 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 املؤشرات على عالمة 800،  ومؤشرين على عالمة بني 600 و 650، وثالثة 
مؤشرات على 500، وتراوحت عالمات أربعة مؤشرات بني 50 و 200. يشار إلى أن هناك خمسة مؤشرات 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 املؤشر.

ويشير املقياس الفرعي حسب نوع املؤشرات، 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 مؤشرات الوسائل املتعلقة 
باحترام احلقوق واحلريات هو األعلى بني كل املقاييس الفرعية املفصلة )حصل على عالمة 1000( وكان متوسط املؤشرات 

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.

اثني عشر مؤشرا  بفارق ضئيل جدا عن فلسطني. ومن بني  املقياس )561(  الثانية بني عالمات  املرتبة  أتي املغرب في 
حصلت على أعلى عالمة ممكنة )1000( كانت سبعة من بني مؤشرات الوسائل. وكما يشير الشكل في ملحق )4-7(، فقد 
حصلت أربعة مؤشرات على عالمة صفر وتتعلق هذه املؤشرات بإساءة معاملة املعتقلني، ومبحاكم أمن الدولة، ومنع التعذيب، 
والتسرب من املدارس. وقد حصل مؤشر واحد من باقي املؤشرات على عالمة 900،  ومؤشران على 750، وثالثة مؤشرات 
على عالمات بني 600 و 650، ومؤشر على 500، وتراوحت عالمات ستة مؤشرات بني 200 و 450، وخمسة بني 1 و 
200. يشار إلى أن الفريق لم يتمكن من احلصول على املعلومات املتعلقة مبؤشري االعتقال التعسفي، ونسبة الصرف على 

التعليم والصحة مقارنة باألمن.

ويشير املقياس الفرعي حسب نوع املؤشرات، 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 مؤشرات املقياس  باملمارسات إلى 371 عالمة مقارنة  املتعلقة  املؤشرات 

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







 
























  





أعلى عالمة ممكنة  املقياس )494(. ومن بني عشر مؤشرات حصلت على  اخلامسة بني عالمات  املرتبة  اليمن في  تأتي 
)1000( كانت ستة من بني مؤشرات الوسائل. وكما يشير الشكل في ملحق )4-8(، فقد حصلت سبعة مؤشرات على 
الدولة،  أمن  ومبحاكم  املعتقلني،  معاملة  وإساءة  التعسفي،  واالعتقال  الدستور،  بخرق  املؤشرات  هذه  وتتعلق  عالمة صفر 
والتسرب من املدارس، واإلنفاق على التعليم والصحة، وقدرة منظمات حقوق اإلنسان على العمل. وقد حصل مؤشر واحد 
من باقي املؤشرات على عالمة 800،  ومؤشران بني 700 و 750، وثالثة مؤشرات بني 500 و 600، وستة مؤشرات بني 

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

ويشير املقياس الفرعي حسب نوع املؤشرات، 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 مؤشرات املمارسات، ما يعني أن هناك اجتاه حتول 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 املؤشرات 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 التحول الدميقراطي في اليمن، ومن غير الواضح ما إذا كان لطبيعة اليمن 
]املوحد[ السياسية، ولطبيعته اجلغرافية الثقافية أثر على ذلك، فاألمر يحتاج ملزيد من البحث.
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رقم املؤشر: 1
اسم املؤشر: تشريع فصل السلطات

املؤشر املفصل: وجود دستور أو قانون أساسي يضمن الفصل بني السلطات ومساءلة احلكومة أمام برملان منتخب يعطي 
ويسحب الثقة.

// حسمت 250 نقطة من عالمة األردن بسبب نص الدستور على قيام امللك بتعيني الغرفة الثانية ملجلس األمة )مجلس 
األعيان(

// حسمت 250 نقطة من عالمة اجلزائر بسبب وجود صالحية للرئيس بتعيني ثلث أعضاء مجلس األمة.

رقم املؤشر: 2
اسم املؤشر: تشريع دورية ونزاهة االنتخابات

املؤشر املفصل: وجود ضمانات دستورية أو قانونية بإجراء انتخابات دورية حرة ونزيهة، تشريعية ومحلية، في ظل نظام 
انتخابي ال مييز ضد جماعات أو قطاعات سكانية بناءًا على اجلنس أو العرق أو املنطقة أو اخللفية السياسية، ويضمن 

املساواة بني اجلميع. و تضمن إمكانية قيام أي شخصية أو جهة مؤهلة من ترشيح نفسها دون معيقات.

رقم املؤشر: 3
اسم املؤشر: سطوة السلطة التنفيذية حسب القانون

املؤشر املفصل: مدى وجود أو عدم وجود صالحيات دستورية معطاة للسلطة التنفيذية حلل البرملان املنتخب أو تأجيل أو إلغاء 
االنتخابات أو إعالن حالة الطوارئ أو ما يعادل ذلك لفترة طويلة بدون موافقة البرملان.

رقم املؤشر:4
اسم املؤشر: تشريع حرية األحزاب

املؤشر املفصل: وجود ضمانات دستورية أو قانونية حلرية تشكيل أحزاب سياسية

رقم املؤشر: 5 
اسم املؤشر: تشريع حق التجمع

املؤشر املفصل: وجود ضمانات دستورية أو قانونية بحق املواطن في التجمع والتظاهر السلمي.

رقم املؤشر: 6
اسم املؤشر: تشريع منع التعذيب

املؤشر املفصل: وجود ضمانات دستورية أو قانونية متنع التعذيب

رقم املؤشر: 7
اسم املؤشر: تشريع حرية اإلعالم

املؤشر املفصل: وجود ضمانات دستورية أو قانونية تسمح للمواطن الفرد واملجموعات واألحزاب السياسية أن متتلك وسائل 
إعالم كاجلرائد واملجالت ومحطات الراديو واألخبار ومواقع اإلنترنت ودور النشر وغيرها بدون وجود شروط سياسية أو مالية 

أو بيروقراطية مستحيلة أو شديدة الصعوبة






.متت االستعانة برأي خبير في اجلزائر //
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رقم املؤشر: 8
اسم املؤشر: تشريع استقالل القضاء

املؤشر املفصل: وجود ضمانات دستورية أو قانونية باستقالل القضاء وخاصة مدى قدرة أو عدم قدرة السلطة التنفيذية على 
تعيني أو عزل القضاة

// فيما يتعلق بشق تعيني القضاة وعزلهم، اعتمد رأي خبير في حالة كل من اجلزائر واليمن. وكانت معلومات اليمن متوفرة 
جزئيا وغائبة في مصر.

رقم املؤشر: 9
اسم املؤشر: تشريع احلق في محاكمة عادلة

املؤشر املفصل: وجود ضمانات دستورية أو قانونية بحق املواطن في محاكمة عادلة وبافتراض البراءة حتى تثبت اإلدانة

رقم املؤشر: 10
اسم املؤشر: تشريع املساواة بني اجلنسني

املؤشر املفصل: وجود ضمانات دستورية أو قانونية باملساواة بني اجلنسني

رقم املؤشر: 11
اسم املؤشر: إعاقة املجالس املنتخبة من قبل السلطة التنفيذية

املؤشر املفصل: وجود برملان ومجالس محلية منتخبة، ومدى وجود أو عدم وجود حاالت مت فيها تعطيل عمل البرملان أو 
املجالس احمللية املنتخبة أو حلها. ومدى وجود أو عدم وجود حاالت مت فيها تعطيل أو تأجيل أو إلغاء إجراء انتخابات 

محلية أو برملانية عدا تلك التي تتم بأمر من محكمة مخولة

// مت االعتماد على رأي خبير في اليمن.
// توثيق املعلومات غير مكتمل في اجلزائر، ولبنان واملغرب.

// تغطي املعلومات املقدمة في كافة التقارير فترة القراءة بحيث لم يتم حل أيا من املجالس التشريعية أو احمللية. لكن مت 
خصم 250 عالمة في األردن بسبب تعيني رؤساء البلديات من قبل احلكومة، ومت خصم 250 عالمة في كل من فلسطني 

ولبنان لتعطيل البرملان نفسه خالل فترة الدراسة، ومت خصم 500 لتأجيل االنتخابات احمللية في مصر.     

رقم املؤشر: 12
اسم املؤشر: مساءلة احلكومة

املؤشر املفصل: عدد حاالت إعطاء أو سحب الثقة من احلكومة، أو عدد حاالت تشكيل جلان لتقصي حقائق أو فحص أداء 
احلكومة أو عدد حاالت مت فيها توجيه األسئلة إلى املسؤولني احلكوميني

// تغطي املعلومات املقدمة في تقارير األردن وفلسطني ومصر واملغرب فترة القراءة، في حني تغطي في كل من اجلزائر ولبنان 
عام 2006. أما اليمن فتغطي سنة 2007.

رقم املؤشر: 13
اسم املؤشر: نشر مشاريع القوانني 

املؤشر املفصل: نسبة عدد مقترحات القوانني التي مت نشرها في وسائل اإلعالم احمللية، كاجلرائد، مقارنة بعدد مقترحات 
القوانني الكلي.

// مت تعليق هذا املؤشر للقراءة الراهنة بسبب النقص في املعلومات في أغلب الدول )توفرت املعلومات في مصر واألردن، 
وفلسطني فقط(.

رقم املؤشر: 14
اسم املؤشر: الفساد في املؤسسات العامة

املؤشر املفصل: نسبة املعتقدين بوجود فساد في املؤسسات العامة للدولة، وعدد حاالت الفساد التي متت إحالتها للقضاء









// لم تتوفر املعلومات املتعلقة بالطالق وامليراث في كل من لبنان والسعودية، ومت االعتماد على رأي خبير في اليمن.
افتراض  على  العالمة  احتساب  جرى  وقد  واجلزائر  األردن  في  املعلومات  تتوفر  فلم  اجلنسية  بقانون  يتعلق  فيما  أما   //

املساواة.
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// لم تتوفر املعلومات املتعلقة بالشق األول )نسبة املعتقدين بوجود فساد( في مصر بسبب عدم إجراء استطالع للرأي.
// في الشق الثاني املتعلق بعدد حاالت الفساد التي متت إحالتها للقضاء، لم تتوفر املعلومات في السعودية ولبنان واملغرب 

واليمن، وكانت معلومات اجلزائر وفلسطني غير موثقة.
// تغطي املعلومات املتوفرة من األردن عام 2006، ومصر عامي 2006- 2007، أما املعلومات املتوفرة من اجلزائر 

وفلسطني لم حتدد السنة.

رقم املؤشر: 15
اسم املؤشر: إعاقة التشريع

املؤشر املفصل: حاالت التوتر التي حتاول فيها السلطة التنفيذية إعاقة العمل التشريعي مثل عدم قيام السلطة التنفيذية 
بإصدار ونشر القوانني التي أقرتها السلطة التشريعية، أو محاولة السلطة التنفيذية إفراغ القوانني من محتواها عبر إصدار 

تعليمات تنفيذية مخالفة للقوانني

// مت تعليق هذا املؤشر للقراءة الراهنة لعدم توفر املعلومات.

رقم املؤشر: 16
اسم املؤشر: استخدام الواسطة في التوظيف العام

املؤشر املفصل: اعتقادات اجلمهور حول استخدام الواسطة في التوظيف العام

// لم يتم حتديد عالمة ملصر في هذا املؤشر بسبب عدم إجراء استطالع للرأي فيها.

رقم املؤشر: 17
اسم املؤشر: جناعة املؤسسات العامة

املؤشر املفصل: تقييم اجلمهور لقدرة املؤسسات العامة على إيصال اخلدمات وتأدية دورها بنجاعة.

// لم يتم حتديد عالمة ملصر في هذا املؤشر بسبب عدم إجراء استطالع للرأي فيها.

// هناك نقص في توثيق املعلومات في كل من فلسطني والسعودية واجلزائر.
// استخدم تقدير خبير في اليمن.

// لم يتمكن الفريق من تقييم وضع لبنان بسبب عدم وضوحه دستوريا.
املتوفرة من السعودية فهي لعام 2006،  املعلومات  القراءة، أما  املتوفرة من األردن وفلسطني تغطي فترة  املعلومات   //

واملغرب لعامي 2006 و2007، فيما اجلزائر واليمن غير محددة.

رقم املؤشر: 19
اسم املؤشر: االستقالل السياسي واالقتصادي

املؤشر املفصل: نسبة الدعم اخلارجي من املوازنة العامة، واالعتماد على األسواق اخلارجية لتسويق منتجات ينتجها القطاع 
العام، ووجود قواعد عسكرية أجنبية

// املعلومات حول الدعم اخلارجي املتعلقة باجلزائر ولبنان تفتقر إلى التوثيق.
// اعتمد رأي خبير في اليمن.

// املعلومات املتعلقة بالصادرات غير موثقة في اجلزائر وفلسطني.
// مت االعتماد على رأي خبير بشأن الصادرات في لبنان.

// هناك نقص في التوثيق بشأن القواعد العسكرية األجنبية في لبنان.
// مت االعتماد على رأي خبير بشأن القواعد العسكرية األجنبية في مصر واليمن.

// رغم أن رأي اخلبير يرجح وجود عسكري أو شبه عسكري أجنبي في املغرب، إال أن الفريق قرر عدم اعتباره بسبب النقص 
في التوثيق.

// تغطي املعلومات اخلاصة بالدعم للموازنة في كل من األردن وفلسطني ولبنان عام 2007، فيما تغطي في املغرب عام 
2006، والسعودية 2008، أما مصر العامني 2006-2007. ولم تتوفر الفترة لكل من اجلزائر واليمن.

تغطي املعلومات املتعلقة بالصادرات في كل من األردن واملغرب واليمن عام 2006، والسعودية عام 2007، ومصر العامني 
2006-2007.أما فلسطني ولبنان واجلزائر فلم تتوفر معلومات خالل الفترة الزمنية. 

رقم املؤشر: 20
اسم املؤشر: اإلصالح السياسي

بإجراء  لديها  اهتمام  أو وجود  بإجراء إصالحات سياسية  التنفيذية  السلطة  قيام  اعتقادات اجلمهور حول  املفصل:  املؤشر 
إصالحات سياسية، وتقييم اجلمهور ألوضاع الدميقراطية بشكل عام  في البلد.

رقم املؤشر: 18
اسم املؤشر: خرق الدستور

املؤشر املفصل: عدد حاالت خرق الدستور أو ما يعادله  من قبل السلطة التنفيذية
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// لم يتم حتديد عالمة ملصر في هذا املؤشر بسبب عدم إجراء استطالع للرأي فيها.

رقم املؤشر: 21
اسم املؤشر: إساءة معاملة املعتقلني

املؤشر املفصل: عدد حاالت التعذيب أو الوفاة للمعتقلني أثناء فترة االعتقال

// تغطي املعلومات املتوفرة من األردن والسعودية ولبنان واملغرب واليمن عام 2006، أما فلسطني ومصر فتغطي فترة 
القراءة )2006- 2007(. 

رقم املؤشر: 22
اسم املؤشر: ترخيص األحزاب

املؤشر املفصل: متكني أو إعاقة العمل احلزبي مثل ترخيص أو عدم ترخيص أحزاب جديدة، أو حظر أحزاب، أو اعتقال قادة 
سياسيني لدوافع سياسية

// اعتمد على رأي خبير في السعودية واليمن.
// هناك نقص في توثيق املعلومات في اجلزائر واملغرب.

// تغطي املعلومات املتوفرة من األردن وفلسطني ومصر فترة القراءة، أما لبنان فتغطي عام 2006، واليمن تغطي 2007. 
أما اجلزائر والسعودية واملغرب فاملعلومات عنها غير محددة زمنيا.

رقم املؤشر: 23
اسم املؤشر: تنظيم االجتماعات واملظاهرات

املؤشر املفصل: نسبة طلبات التصاريح لعقد اجتماعات أو إجراء مظاهرات مقارنة مع عدد التصاريح املعطاة

// مت تعليق العمل بهذا املؤشر للقراءة الراهنة بسبب نقص املعلومات.

// مت استخدام استطالع الرأي في احتساب عالمة هذا املؤشر في كل الدول عدا مصر، حيث لم يتم إجراء استطالع للرأي 
فيها.

// لم تتوفر معلومات من مصادر غير االستطالع في كل من السعودية، واملغرب، ولبنان، واليمن.
// املعلومات املتوفرة من األردن جزئية.

// مت اعتماد رأي خبير في اجلزائر واألردن.
// املعلومات املتوفرة من األردن وفلسطني واجلزائر ومصر ال تغطي فترة محددة لطبيعة املعلومة.

رقم املؤشر: 25
اسم املؤشر:  مواقف املعارضة في الصحافة احمللية

املؤشر املفصل: عدد املرات التي ظهرت فيها مواقف وآراء أحزاب املعارضة في الصحافة احمللية

// مت االعتماد على رأي خبير في كل من فلسطني والسعودية واليمن.
// لم تتوفر معلومات من اجلزائر.

// هناك نقص في توثيق املعلومات الواردة من لبنان.
املعلومات تغطي القراءة في األردن أما بقية الدول اجلزائر والسعودية وفلسطني ولبنان ومصر واملغرب واليمن فالفترة غير 

محددة. 

رقم املؤشر: 26
اسم املؤشر: انتقاد السلطة

املؤشر املفصل: اعتقادات اجلمهور حول قدرة املواطن على انتقاد احلكومة والقادة بدون خوف

رقم املؤشر: 24
اسم املؤشر: تدخل األجهزة األمنية

املؤشر املفصل: املجاالت التي يطلب فيها من املواطن الراغب في احلصول على تصريح أو وثيقة حكومية أن يحصل على 
موافقة أو شهادة حسن سلوك من أجهزة األمن.
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// لم يتم حتديد عالمة ملصر في هذا املؤشر بسبب عدم إجراء استطالع للرأي فيها.

رقم املؤشر: 27
اسم املؤشر: جرائد ومجالت املعارضة

املؤشر املفصل: عدد جرائد ومجالت املعارضة مقارنة بالعدد الكلي للجرائد واملجالت

// استخدمت تقديرات خبير في كل من اجلزائر والسعودية واملغرب.
// ال تتوفر معلومات عن مجالت املعارضة في لبنان.

// تغطي املعلومات فترة القراءة في كل من األردن وفلسطني ولبنان، أما مصر فتعتمد على إحصائيات 2007، واليمن 
على إحصائيات 2005، ولم تتوفر الفترة في كل من اجلزائر والسعودية واملغرب.

رقم املؤشر: 28
اسم املؤشر: الرقابة على املطبوعات ومواقع االنترنت

املؤشر املفصل: قدرة املواطن على االطالع على املطبوعات األجنبية وعلى مواقع االنترنت وعدد اجلرائد واملجالت والكتب 
ومواقع االنترنت احملظورة في البالد

// لم يتم حتديد عالمة للشق األول من هذا املؤشر في حالة مصر بسبب عدم إجراء استطالع للرأي فيها.
// لم تتوفر معلومات حول الشق الثاني في كل من السعودية ولبنان واملغرب واليمن.

// مت اعتماد رأي خبير في اجلزائر.
// تغطي املعلومات فترة القراءة في فلسطني، وعام 2006 في كل من األردن ومصر. أما اجلزائر فإن الفترة غير محددة.

رقم املؤشر: 29
اسم املؤشر: تنظيم نشاطات االحتجاج

املؤشر املفصل: عدد املظاهرات التي مت تنظيمها من قبل األفراد والنقابات العمالية واملهنية واألحزاب السياسية ومجموعات 
حقوق اإلنسان.

// لم تتوفر معلومات حول عدد املظاهرات في كل من السعودية ولبنان واملغرب واليمن.
// اعتمد تقدير خبير بشأن عدد املظاهرات في اجلزائر.

// لم ميكن احتساب عالمة ملصر في الشق املتعلق بنسبة املشاركة في املظاهرات العتماده على استطالع رأي لم يتم إجراؤه 
في مصر.

//لم تتوفر املعلومات من استطالع الرأي بشأن تكرار املشاركة في النشاطات االحتجاجية في كل من األردن، والسعودية 
باإلضافة إلى مصر.

// تغطي املعلومات فترة القراءة في كل من األردن وفلسطني ومصر، أما اجلزائر فإن الفترة غير محددة.

رقم املؤشر: 30
اسم املؤشر: مقاضاة اجلهات اإلدارية

املؤشر املفصل: عدد احلاالت التي مت عرضها على احملكمة العليا أو ما يعادلها )أعلى درجة تقاضي إداري(

// مت تعليق هذا املؤشر للقراءة الراهنة.
// لم تتوفر أية معلومات من كل من السعودية ولبنان واليمن واجلزائر.

تغطي املعلومات املتوفرة من:األردن فترة القراءة، وفلسطني ومصر عام 2007، واملغرب عام 2004.

رقم املؤشر: 31
اسم املؤشر: االعتقال التعسفي

املؤشر املفصل: عدد املعتقلني الذين مت وضعهم في االعتقال بدون محاكمة

// لم تتوفر املعلومات الضرورية لهذا املؤشر من املغرب.
// مت االعتماد على رأي خبير في حالة اجلزائر.

// تغطي املعلومات املتوفرة من كل من األردن والسعودية ولبنان ومصر واليمن عام 2006، فيما املعلومات املتوفرة من 
فلسطني تغطي فترة القراءة، واجلزائر غير محددة.

رقم املؤشر: 32
اسم املؤشر: محاكم أمن الدولة

املؤشر املفصل: عدد احلاالت التي مت فيها محاكمة مدنيني في محاكم أمن دولة أو محاكم عسكرية أو ما يشابهها

// لم تتوفر معلومات بشأن هذا املؤشر من السعودية.
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// اعتمدت عالمة اجلزائر على تقارير املنظمات الدولية باإلضافة إلى تقدير خبير.
// هناك نقص في توثيق املعلومات في فلسطني.

// استخدم تقدير خبير في اليمن بشأن الشق األول من املؤشر املفصل.
// تغطي املعلومات املتوفرة من كل من األردن واملغرب فترة القراءة، أما السعودية واليمن عام 2006، ومصر عام 2007، 

فيما املعلومات املتوفرة من اجلزائر وفلسطني ولبنان غير محددة.

رقم املؤشر: 34
اسم املؤشر: األمن الشخصي

املؤشر املفصل: اعتقادات اجلمهور حول مدى فرض النظام والقانون وضمان األمن والسالمة للفرد والعائلة

// لم يتم حتديد عالمة للجزائر في هذا املؤشر بسبب عدم كفاية املعلومات.
// تغطي املعلومات املتوفرة من كل من األردن والسعودية ولبنان ومصر واليمن عام 2006، فيما تغطي املعلومات املتوفرة 

من فلسطني عام 2007. واملعلومات املتوفرة من اجلزائر واملغرب غير محددة الفترة. 

رقم املؤشر: 36
اسم املؤشر: التعليم

املؤشر املفصل: نسبة األمية بني الرجال والنساء ونسبة اخلريجني من اجلامعات بني الرجال والنساء

// مت تعليق الشقني املتعلقني بنسبة الرجال والنساء بني خريجي اجلامعات لهذه القراء بسبب عدم توفر املعلومات. واقتصرت 
عالمة املؤشر على املعلومات املتعلقة بنسب األمية.

// تغطي املعلومات املتوفرة من كل من فلسطني ولبنان ومصر عام 2006، فيما تغطي املعلومات املتوفرة من السعودية 
عام 2007. واملعلومات املتوفرة من كل من اجلزائر واملغرب عام 2005، أما املعلومات املتوفرة عن كل من األردن  واليمن 

فغير محددة الفترة.

رقم املؤشر: 37
اسم املؤشر: التسرب من املدارس

املؤشر املفصل: نسبة التسرب من املدارس

// تغطي املعلومات املتوفرة من كل من فلسطني ولبنان ومصر واملغرب واليمن عام 2006، فيما تغطي املعلومات املتوفرة 
من كل من السعودية واجلزائر عام 2005، أما املعلومات املتوفرة من األردن غير محددة الفترة.

رقم املؤشر: 38
اسم املؤشر: مشاركة املرأة في قوة العمل

املؤشر املفصل: نسبة مشاركة املرأة في قوة العمل

// لم يتم حتديد عالمة ملصر في هذا املؤشر بسبب عدم إجراء استطالع للرأي فيها.

رقم املؤشر: 35
اسم املؤشر: الضمان االجتماعي

املؤشر املفصل: نسبة املشاركة في برامج الضمانات االجتماعية

// مت اعتماد رأي خبير في اليمن.
// رغم سماح القانون بإجراء محاكمات في محاكم خاصة أو عسكرية في اجلزائر لم تتضمن تقارير مؤسسات حقوق اإلنسان 

الدولية إجراء محاكمات ألشخاص مدنيني أمام محاكم عسكرية أو خاصة لفترة القراءة.
// تغطي املعلومات املتوفرة من كل من األردن ولبنان ومصر واليمن عام 2006، فيما املعلومات املتوفرة من فلسطني تغطي 

فترة القراءة.

رقم املؤشر: 33
اسم املؤشر: قدرة منظمات حقوق اإلنسان على العمل

املؤشر املفصل: قدرة منظمات حقوق اإلنسان احمللية والدولية على فتح مكاتب ومقرات واحلصول على معلومات عن خروقات 
حلقوق اإلنسان وعلى إجراء مقابالت مع أفراد ومجموعات معرضة للتهديدات
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// تغطي املعلومات املتوفرة من كل من األردن واليمن عام 2006، فيما تغطي املعلومات املتوفرة من لبنان عام 2005، 
وتغطي املعلومات املتوفرة من فلسطني عام 2007. أما املعلومات املتوفرة من كل من واجلزائر والسعودية ومصر غير محددة 

الفترة.

رقم املؤشر: 39
اسم املؤشر: املساواة في األجور

املؤشر املفصل: تناسب أجور النساء والرجال

// استخدم رأي خبير في كل من اجلزائر واليمن.
// لم يتم حتديد عالمة مصر بسبب عدم توفر املعلومات بصيغة مالئمة الحتسابها.

// تغطي املعلومات املتوفرة من كل من األردن وفلسطني عام 2007، فيما تغطي املعلومات املتوفرة من كل من السعودية 
ولبنان عام 2006. أما املعلومات املتوفرة من كل من اجلزائر ومصر واملغرب واليمن غير محددة الفترة.

رقم املؤشر: 40
اسم املؤشر: اإلنفاق احلكومي على القطاعات االجتماعية مقارنة مع األمن

املؤشر املفصل: اإلنفاق احلكومي على قطاعات الصحة والتعليم مقارنة مع اإلنفاق على األمن

// لم حتدد عالمة املغرب بسبب عدم وضوح املعلومات املتوفرة.
// تغطي املعلومات املتوفرة من كل من األردن واجلزائر وفلسطني ولبنان ومصر واملغرب عام 2007، فيما تغطي املعلومات 
املتوفرة من السعودية عام 2006. أما املعلومات املتوفرة من اليمن فتغطي عام 2004، واملعلومات املتوفرة من املغرب غير 

محددة الفترة.
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التقّدم:

أ- األطراف الفاعلة
تشهد مجمل البلدان العربية يقظة سياسية بدرجات متفاوتة. فاملجتمعات لم تعد راكدة كما في املاضي، واحلالة النفسية 
تتبّدل، ولو أنه يصعب احلديث عن انبعاث فعلي لثقافة دميوقراطية. وما تزال الدولة عمومًا في صلب إشكالية اإلصالح. 

فهي هدف اإلصالحات واحملّرك الرئيسي لها.

يحصل اإلصالح اآلتي من األعلى بصورة رئيسية على الصعد الدستورية واإلدارية )ال سيما جلهة حتديث اآلليات(، كما 
على املستوى اإلقتصادي. فنشهد فورة لإلصالحات الدستورية أو تنّب لدساتير جديدة، وذلك في أكثر من عشرة بلدان: 
املغرب، مصر، السودان، اجلزائر، موريتانيا، فلسطني، لبنان، البحرين، الكويت، السعودية وقطر. وتعكس املؤشرات تقدمًا 
حقيقيًا على مستوى النصوص: فجميع البلدان العربية تتزّود بالوسائل التي تنّم عن رغبة في إدخال املزيد من الدميقراطية 
إلى املمارسات السياسية. لكن هذه املؤشرات تدّل ايضًا على أن بنية السلطة ما تزال متمحورة حول رئيس دولة قوّي وحول 

السلطة التنفيذية.
    

لقد عرفت مصر عدة إصالحات دستورية خالل السنوات الثالث املنصرمة، وهي تشّكل منوذجًا جيدًا ملا حتاول السلطات 
السياسية القيام به في مختلف البلدان. وقد فتحت بعض هذه اإلصالحات الطريق أمام مزيد من التعددية كانتخاب رئيس 
اجلمهورية باإلقتراع الشعبي املباشر، ما سمح ببروز عدد من املرشحني خالل انتخابات 2005، أو التعزيز الظاهري لسلطات 
البرملان. لكن اإلصالحات ال تفتح جميعها املجال أمام إدخال املعايير الدميوقراطية، وغالبًا ما تتم صياغتها بحيث تقّدم 
غطاء شرعيًا لتضييق متزايد على احلريات ونشاط األحزاب السياسية األكثر خطورة، وخصوصًا اإلخوان املسلمني. وهناك 
تفاديًا ألي نقاش  التعديالت غالبًا ما تنجز بسرعة  يأتي من كون هذه  مؤشر آخر على مقاومة األنظمة النفتاح حقيقي 
دميوقراطي حولها. لم يحل ذلك دون إيجاد مناخ من التعبئة في املجتمع لم يفقد زخمه حتى اليوم، وذلك بعد أربع عمليات 
انتخاب شارك فيها الشعب املصري خالل أقّل من ثالثة أعوام )االنتخابات الرئاسية، التشريعية، االستفتاء حول التعديل 

الدستوري واالنتخابات البلدية(.

ب - احلّيز العام ووظائفه املختلفة
لقد انفتح الفضاء العام بالتأكيد، وفي غالبية البلدان العربية، كحّيز للتعبير وأحيانًا لالعتراض، بالرغم من كونه لم يرتق 

بعد إلى حّيز للمشاركة، باستثناء بعض احلاالت النادرة.

// احلّيز العام للتعبير شهد توّسعًا حتى في الدول ذات األنظمة الديكتاتورية وذلك حتت تأثير وسائل اإلعالم املستقلة 
املتفّلتة من رقابة السلطات. ففي مرحلة أولى، فتحت محطات التلفزة الفضائية العربية ثغرة، لكن تأثيرها على األحوال 
السياسية احمللية بقي محدودًا، كونها تعمل انطالقًا من حّيز عام غير محدد وطنيًا. فاملعطيات لم تتغّير فعليًا في العديد 
من البلدان إال مع ظهور وسائل إعالم وطنية مستقّلة. يصّح ذلك بصورة خاصة على مصر، حيث انقلب املشهد اإلعالمي مع 
ظهور حوإلى عشرين صحيفة وعشرة تلفزيونات متولها مجموعات مالية خاصة، خالل السنوات الثالثة األخيرة. وفي الوقت 

الذي بقي فيه لبنان طوياًل ميّثل استثناًء في املنطقة من حيث احلرية التقليدية لصحافته، قامت اجلزائر بثورة إعالمية حقيقية 
مطلع التسعينات، عندما سمحت احلكومة مبساهمة اجلمهور في ملكية الصحف، فاحتة الطريق بالتالي أمام انتشار الصحف 
املستقّلة وحرّية التعبير أمام كافة التيارات وكافة االنتقادات املوّجهة للسلطات. وتتمتع دولة الكويت ايضًا بتراث من احلرية 
الصحافية النسبية بينما شهد األردن مؤخرًا كسرًا الحتكار وسائل اإلعالم من قبل الدولة. وفي البلدان حيث سيطرة الدولة 
ما تزال قائمة )سوريا، تونس، السعودية(، فإن شبكة االنترنيت واملدونات االلكترونية )»بلوغ«( باتت املصدر الرئيسي 

للمعلومات بالنسبة للسكان وللمراقبني اخلارجيني.

// كذلك شهد احلّيز العام لالعتراض تقدمًا ملحوظًا في بعض البلدان: فُتنّظم املظاهرات واإلضرابات واالعتصامات بالرغم 
من حظرها قانونيًا. وفيما كانت بلدان املغرب العربي )اجلزائر واملغرب وتونس قبل حكم بن علي( معتادة على هذا النوع من 
حركات االحتجاج، فالظاهرة جديدة في مصر، أقّله جلهة اتساعها ودوامها. وتبدو السلطة في مصر مترددة في استخدام القوة 
لقمع املتظاهرين، وإذا هي فعلت فإنها تتعرض لإلرباك حيث باتت هذه التحركات تنقل مباشرة من قبل التلفزيونات العاملية 

واحملطات العربية الفضائية والصحف املستقّلة، وتثير احتجاجات منظمات املجتمع املدني واالحزاب السياسية.

وال شك بأن انفتاح احلّيز العام على التعبير واالحتجاج ميّثل التقّدم األهم في العالم العربي. فقد زال اخلوف الذي كان جاثمًا 
املصريون  وبينما كان  التحركات.  للمشاركة في  استعدادًا  أكثر  السكان  وبات  مقولبًا أشكال سلوكها،  املجتمعات،  على 
معتادون على التظاهر من أجل قضية شعبية خارجية )فلسطني أو العراق، وضد الواليات املتحدة واسرائيل( سواء داخل 
للتعبير عن االستياء واملطالب  أسوار اجلامعة أو خارج املسجد بعد صالة اجلمعة، فإن شكل االحتجاج هذا بات شائعًا 
الداخلية. فقد شهد العام 2007 سلسلة لم تنقطع من االضرابات لعمال النسيج واالعتصامات أمام املباني العامة اعتراضًا 
على شّح املياه في بعض املناطق احملرومة من مياه الشفة أو احتجاجًا على ارتفاع الضرائب واألسعار. ال يعكس هذا التقرير 
متامًا مدى ارتفاع االسعار املتصاعد مطلع العام 2008  كون مؤشرات هذا االرتفاع لم تصدر بعد. وباتت هذه احلركات 
حتظى بتغّطية وسائل اإلعالم وتستخدم المتحان قياس تصميم السلطة واستعدادها للتصدي أو للتفاوض. وتدّل مظاهرات 

وانتخابات نيسان/ابريل 2008 على حيوية غير معتادة في املجتمع، كما أنها ترسم احملاور الكبرى للتحّرك اجلديد.

يتّخذ انفتاح احلّيز العام أشكااًل متنوعة ويشارك فيه أطراف مختلفة بحسب البلدان. ففي السعودية مثاًل يبدو وسط األعمال 
واملجال االقتصادي واملهني موآتيًا أكثر من احلّيز العام إلطالق بعض التغييرات. واجلديد هو الظهور العلني للمرأة في هذا 
الوسط. ورغم أن العديد من النساء كان يحتل وظائف هامة ضمن الشركات اخلاصة،  إال إننا شهدنا مؤخرًا دخول النساء 
إلى مجالس اإلدارات، كما في غرفة جتارة جّدة أو نقابَتي املهندسني واحملامني السعوديني. وحتتل اليوم عدة نساء مواقع 
االدارات العامة للمستشفيات واملصارف والشركات، بل وحتى في رئاسة مجالس إدارتها. وفي دول خليجية أخرى، ميّثل 
تعيني أول قاضيتني، في اإلمارات وفي قطر، اختراقًا واعدًا في املجال األكثر حساسية بالنسبة للثقافة والعادات احمللية، 

أال وهو مجال القضاء.

ج - األطراف الفاعلة وآليات العمل
إن القدرة على التنظيم من أجل التعبير عن املطالب هي قيد التكّون في جميع البلدان العربية. وهي تتم في ظل أشكال 

مختلفة ولكنها متتلك مميزات مشتركة.
 

فوسائل اإلعالم الوطنية اجلديدة املستقلة وحرّية الصحافة أطلقت العقول واأللسن، ولو أن ثقافة اإلعالم املوضوعي والوقائعي 
ما زالت في بداياتها. وتؤدي وسائل اإلعالم هذه وظيفة مزدوجة: فهي ترسي أواًل رابطًا أفقيًا في احليز السياسي بني مواطنني 
كانوا حتى اآلن منعزلني، وتشّكل بالتالي عنصرًا محوريًا في تعزيز املجتمع املدني؛ كما بدأت تقوم بوظيفة الضغط على 
السلطات السياسية في رابط عامودي ما زال يحبو. وتعطي هذه الوسائل اإلعالمية حجمًا لبعض احلركات االجتماعية أو 
السياسية حتى عندما ال تكون جماهيرية، ما يخلق مناخًا جديدًا وصورة لفورة تساهم في تغيير العقليات. بهذا املعنى، 

ميكن اعتبار وسائل االعالم عامل تغيير رئيسي يشّجع آلية الضغط من اسفل إلى أعلى. ولنا عودة إلى هذه املسألة.
ما زال دور األحزاب السياسية ضعيفًا، سواء ألنها حديثة العهد أو ألنها متحجرة فيظل عدم جتديد قياداتها. واألحزاب 
السياسية نفسها تقّر أحيانًا أنها »متصّحرة« ألن القوى احلّية في املجتمع ال تؤمن بقدرتها وال تنخرط بالتالي في صفوفها، 
حيث عزلت السلطة هذه األحزاب ضمن قواعد لعبة جتعل منها أطرافًا شكلية في احلّيز السياسي املغلق واملقّيد بشّدة. ولعل 
األحزاب االسالمية تشكل استثناء عن هذه الصورة، كونها استفادت دائمًا من حّيز بديل وشبكة متماسكة من الدعم داخل 

الطبقات الوسطى والشعبية.
 

في غالبية البلدان تبدو األحزاب السياسية عاجزة عن متثيل التطلعات الشعبية. فعجزها عن إصالح نفسها من الداخل وبلورة 

املقاربة النوعية
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برنامج يستجيب لالهتمامات االجتماعية اخلاصة بشرائح واسعة من املجتمع، يفقدها مصداقيتها  ويحد من دورها في املدى 
املنظور، بينما تبرز أمناط تنظيم وتعبئة بديلة.

 
أشكاله  املدني مبختلف  املجتمع  يعوّض  التسّلط،  العالم، شهدت خروجًا سلميًا من حقبات  في  أخرى  مناطق  وعلى غرار 
التنظيمية غياب األحزاب املنظّمة من خالل ابتداع استراجتيات جديدة. فنشهد بروز أمناط حتّرك جديدة، »غير شرعية« وأكثر 
سيولة، تقوم بها مجموعات وفصائل مختلفة األحجام ال متتلك كل منها، مبفردها، وزنًا ُيذكر لكنها تنتظم في شبكة للتحرك 

الظرفي حول هدف مشترك ثم تندثر من جديد.
 

يقوم في مصر نوعان من التحّرك: النخبة من جهة، ممثلة بحركة »كفاية« الداعية إلى التغيير في املمارسات السياسية، 
ايضًا  أو  اجلامعات،  داخل  التعبير  بحرية  املطالبني  اجلامعة  وأساتذة  مهنتهم،  استقالل  عن  املدافعني  واحملامني  والقضاة 
أخرى: ضحايا  جهة  من  احملرومني  وحتّرك  االنسان.  حقوق  ومنظمات  واملهندسني(  واألطباء  )الصحافيني  املهنية  النقابات 
اإلصالح الزراعي املضاد )حتركات الفالحني الذين انتزعت منهم أراضيهم أو طردوا منها(، العمال الذين أضرّت بهم عمليات 
اخلصخصة املتسرّعة، ضحايا الشّح في املاء او اخلبز أو من أصابتهم الكوارث )اصطدامات القطارات املتكررة، عائالت 

غرقى العّبارات الذين لم تقّدم لهم النجدة(. 
                                  

يرتسم بعض التداخل بني حركات النخب وحتركات القاعدة، من خالل نشاطات مشتركة محددة )تظاهرات واعتصامات وتعبئة 
من أجل قضية معينة(، ومن خالل التنسيق بني التيارات السياسية املتنازعة تقليديًا )تعبئة مشتركة حول األولويات(. 
االقتصادية  احلقوق  يشمل  االنسان  حقوق  ملفهوم  موّسع  تعريف  نحو  االنسان  حقوق  منظمات  تطّورت  للنخبة،  فبالنسبة 
واالجتماعية. فمناضلو حقوق االنسان من محامني وصحافيني ينتصرون لقضية الفالحني ولضحايا الكوارث وأزمات فقدان 

املواد األساسية، فيواكبون الفورة الشعبية من خالل صياغة املطالب االجتماعية بلغة سياسية ناضجة وإن متيزت باحلذر.
 

وهناك ظاهرة أخرى تتمثل بتحالفات »قوس القزح«، وهي حتالفات لقوى متنافرة، متشّكلة من تيارات ايديولوجية وسياسية 
مختلفة وإمنا مجتمعة حول هدف مشترك. وتتكرر االمثلة، من حركة »كفاية« في مصر، الى  »اللقاء املشترك« في اليمن، 
أو »حركة 18 اكتوبر« في تونس، أو »إعالن دمشق« في سوريا، وكلها حركات جتمع االشتراكيني والشيوعيني والقوميني 
واالسالميني والليبراليني.  وما يجمع بني مختلف هذه احلركات هو إدراكها اجلديد لضرورة التفاهم حول أرضية مشتركة وهدف 
يسعى إليه اجلميع أال وهو اخلروج من حالة التسلطية السياسية. للمرة األولى منذ عدة عقود، تبدو النزعة الشللية للمعارضة 
في طريقها إلى الزوال، تاركة وراءها خطًا رئيسيًا فاصاًل بصورة متعاظمة بني القوى الدميوقراطية مبختلف توجهاتها من جهة، 

وأطراف التسلط )احلكومة، احلزب احلاكم واجلهاز األمني( من جهة أخرى. 

د - مسارات ومناذج التغيير
إذا كان اإلصالح من األعلى سمح بتحسني شكلي ملؤسسات  احلكم في العديد من البلدان، فاملؤشرات تدّل على أن السلطات 
السياسية ما تزال تلجأ الى استخدام االمتيازات العائلية والواسطة بعيدًا عن الشفافية، مع فساد مييل إلى االنتشار بدل 

التراجع، وذلك بسبب تعزيز الروابط بني السلطة السياسية ودوائر املال واألعمال، وايضًا نتيجة لتعزيز السلطات احمللية.

أما اجلديد فهو االحتجاج بلهجة أقوى وتنظيم أكثر فعالية على هذه املمارسات، ليس من قبل مؤسسات الدولة كما يحصل 
السلطة واحملاسبة  موازنة  منها  يتوّقع  التي  فاملؤسسات  املجتمع.  من  نابعة  بفعل ضغوط  بل  العريقة،  الدميوقراطيات  في 
والرقابة على احلكومة )البرملان، السلطة القضائية وغيرها من هيئات الرقابة(، ال تقوم باملطلوب منها إال ملامًا. وهي تبقى 

مرتبطة بالسلطة التنفيذية وال تتمتع سوى بالسلطات التي توافق هذه األخيرة على منحها إياها.

تعاني هذه املؤسسات ايضًا من مسألة خطيرة: فتعاظم نزعة السلطة التنفيذية للحّد من الدوَرين التشريعي والقضائي يضعف 
من كفاءة هاتني السلطتني مع تقليص وسائل اإلعداد واملعلومات واالستشارات الضرورية حلسن سير عملهما. فنادرًا ما 
يكون في تصّرف أعضاء البرملان جهازًا بشريًا يوّفر لهم، كما هو الواقع في الدميوقراطيات، املعلومات الضرورية لتكوين 
آرائهم ومتكينهم بالتالي من مساءلة احلكومة. وإذا ما توّفرت هذه الكفاءات، فغالبًا ما تكون آتية من مصادر غير برملانية: 
احلزب الذي ينتمي اليه النائب عندما يتمتع هذا احلزب باملوارد املالية والبشرية )األحزاب االسالمية(، أو األطراف اخلارجية 

التي تؤمن برامج تدريبية )غالبًا غير كافية(، أو عن طريق املوارد اخلاصة بهؤالء النواب، عندما يستطيعون ذلك.

يبقى التأثير احلقيقي لإلصالحات اآلتية من أعلى محدودًا إذًا. في املقابل، تشّكل وسائل اإلعالم ومنظمات حقوق االنسان 
والنقابات املستقلة وغيرها من مؤسسات املجتمع املدني، مصدر ضغط أقّل تنظيمًا لكن أكثر أهمية جلهة إرغامها السلطة 

التنفيذية على الرّد على ما تكشفه وتعترض عليه وتطالب به. هذا ما يحصل مثاًل مع مؤسسات أمنية مثل وزارة الداخلية 
التعذيب في  الداخلي. فمقابل الكشف عن اغتصاب حقوق االنسان في مراكز الشرطة وعمليات  وقوات الشرطة واألمن 
السجون، الذي تتناقله املنظمات غير احلكومية ووسائل اإلعالم الدولية، جتد هذه املؤسسات نفسها مجبرة على تشكيل جلان 
حتقيق وحتّمل مسؤولية بعض هذه األعمال. وإذا لم تعمد إلى تغيير سلوكها بشكل جوهري، فإنها جتد نفسها على األقل في 
وضع علني حرج. وهي باتت تدريجيًا حريصة على صورتها وال تريد حتّمل عبئ االستياء الشعبي، فيبدو بالتالي الضغط من 

أسفل رافعة ضرورية إللزام النظام السياسي بتغيير ممارساته وإعطاء مضمون فعلي لإلصالحات الشكلية.

ه - الرأي العام والتطّلع إلى الدميوقراطية
على  السلطات  من  احلصول  أجل  من  طويلة  معارك  نتيجة  العربية  البلدان  مختلف  في  الرأي  استقصاءات  انتشار  جاء 
التراخيص املطلوبة والبدء بإزالة حالة الغموض التي كانت متّيز دول املنطقة. لم تتحول استطالعات الرأي بعد إلى أداة لصنع 

الرأي العام، لكنها راحت تفتح الطريق أمام تقّبل أكبر لتطلعات وأولويات املجتمعات.

الدولة ملسؤولياتها  وإدارة  والواسطة  الفساد  فاملؤشرات حول  نزيهة ولكن صلبة.  دولة  قيام  إلى  العام مبجمله  الرأي  يطمح 
االجتماعية، والتي أمكن بلورتها انطالقًا من استطالعات الرأي حيث ميكن إجراؤها، تعكس ضعفًا كبيرًا للثقة الشعبية 
باحلّكام. وتعكس استقصاءات الرأي احملددة التي أجريت في إطار هذا التقرير وغيرها مما  أجري في مناسبات أخرى، تأييدًا 
قويًا للدميوقراطية، ولكنها  تعّبر بالقوة نفسها عن الرغبة في التغيير التدريجي والسلمي. فالتغيير التدريجي والسلمي 
للمخاطر  مدركون  واالشتراكيون،  والقوميون  الليبراليون  كما  واالسالميون  املجتمع،  في  السياسية  القوى  هو شعار جميع 
الداخلية واخلارجية املرتبطة بالبيئة االقليمية. واخلوف من رؤية السيناريو العراقي والفلسطيني والسوداني، بل واجلزائري في 

التسعينات، يتكرر، يرمي بثقله في تكوين الرأي العام.
 

مختلف  واسع  بشكل  فيه  تتشارك  للتغيير  مفهوم  اليها عن  اشرنا  التي  املعارضة  أطراف  واستراجتيات  ممارسات  تكشف 
التيارات السياسية واحلركات االجتماعية: فاجلميع يطمحون لدولة قادرة على ضمان األمن واالستقرار وحتّمل مسؤولياتها 
االجتماعية األساسية. هناك بالطبع جدال حول مفهوم األمن )أّي أمن؟ ولصالح من؟( يتواجه فيه أصحاب السلطة وأولويتهم 
األمن القومي، من جهة، ومن جهة أخرى العناصر الفاعلة في املجتمع املدني، والذين يقولون بضرورة دمج األمن االنساني 

)احلّق في الصّحة والتعليم واحلياة الكرمية( في صلب الوظائف األمنية.

يبقى أن اختالل األمن االقليمي وتداعياته الداخلية متفاوتة األهمية بحسب البلدان، تشكل عامال اساسًا في حتديد املواقف 
وهي  الفوضى،  تخلق  الدميوقراطية  أن  يعتقدون  فالكثيرون  الدميوقراطية.  هذه  آثار  حول  املواطنون  ميتلكها  التي  واألفكار 
بالتالي مؤذية للتنمية االقتصادية واألمن الشخصي. لكن هذه الفكرة هي أكثر انتشارًا في البلدان الصغيرة احلجم، املعّرضة 
أراضيها للخطر ونسيجها االجتماعي لالهتزاز، كما في الكويت واألردن، بينما تعتقد غالبية املواطنني في املغرب ومصر، 
وهما الدولتان األكثر استقرارًا بسبب جتانس داخلي كبير وقدرة على الدفاع عن أراضيهما وأمنهما الداخلي، بأن الدميوقراطية 

وسيلة فّعالة حلفظ األمن.  

التحديات

تثقل مسيرة التغيير الداخلي في بلدان املنطقة مصاعب كثيرة. ومن بني هذه املصاعب حتدّيان رئيسيان لهما تأثيرهما اخلاص 
في سلوك السلطة واملجتمع: التحدي األمني من جهة، وتدهور الظروف االقتصادية واالجتماعية لفئات واسعة من الشعب، 

من جهة أخرى.

أ –الهاجس  األمني.
 يشّكل مقياس مكافحة االرهاب عبئًا ترزح حتته املجتمعات ويعرقل تطّور املمارسات الدميوقراطية في العالقة بني الدولة 
واملجتمع. وقد تعّدلت التوازنات داخل مؤسسات الدولة منذ  أن جرى حتديد مكافحة االرهاب كأولوية دولية دعيت جميع 
املعنية باألمن أهمية غير مسبوقة جلهة موازناتها وحرية حركتها  إلى املشاركة فيها. فقد اكتسبت املؤسسات  احلكومات 
ونفوذها السياسي. ويرمي هذا املقياس األمني بثقله على تطّور االصالحات وعلى مؤشرات هذا التقرير. فاإلبقاء على قوانني 
الطوارئ بات ورقة في يد السلطة تستخدمها عند اللزوم لتجاوز املؤسسات وآليات العمل القانونية، ولتدّك األسس التي 
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يفترض أن تقوم عليها دولة القانون. وقد حتّول رفع حال الطوارئ إلى أحد املطالب احملورية للمعارضة. لكن الواقع أنه يتم 
اإلبقاء على الطوارئ أو استبدالها بقوانني قسرية مناهضة لإلرهاب. من جهة أخرى، ارتفعت النفقات األمنية )لصالح أجهزة 
األمن الداخلي واالستخبارات أكثر مما لصالح اجليش النظامي( خالل السنوات اخلمس املاضية، بحيث ُتظهر مقارنة ميزانية 
الدفاع وامليزانيات االجتماعية )عند توّفر األرقام(، رجحانًا لصالح األولى، أو أن األرقام العامة تراجعت لكن لغير صالح 

النفقات االجتماعية بصورة خاصة.

ب- املواطنية املدنية واملواطنية االجتماعية
يرتدي التحدي الثاني طابعًا اقتصاديًا واجتماعيًا. فنادرًا ما كانت املؤشرات االقتصادية على هذه الدرجة من االيجابية 
في البلدان العربية كما في السنتني املاضيتني، بعد أن بلغت مداخيل البلدان املنتجة للنفط والغاز مستويات غير مسبوقة، 

والنمو على أوّجه والَدين العام لم يعد مبثابة مشكلة أمام غالبية البلدان.

ورغم ذلك، نشهد اليوم تدهورًا لظروف حياة قطاعات واسعة من املجتمع، حيث بلغ ارتفاع أسعار السلع الضرورية مستويات 
ال حُتتمل في كل من مصر واألردن واملغرب واليمن وسوريا ولبنان. وينعكس ذلك على األولويات التي يرسمها املواطنون، 
إذ أن تلبية احلاجات الضرورية تتخذ أبعادًا حيوية، ما يضعها بوضوح في مرتبة تتفوق على املطالبة باحلرية واإلصالحات 
الدميوقراطية. فتيارات املعارضة ذات املطالب السياسية تواجه موجة من املطالب والتحركات االجتماعية، وجتد نفسها بالتالي 
مضطّرة ملواكبة جماعات املتظاهرين ضد الفقر والبطالة وتزايد الفروقات االجتماعية. فاإلضرابات والتظاهرات التي كانت 
مصر مسرحًا لها خالل العام 2007 ومطلع 2008، أو االضطرابات في األردن واليمن احتجاجًا على غالء أسعار الوقود 
واملواد الغذائية، تقع في منتصف الطريق بني انفجار الغضب العفوي وممارسة حقوق املواطنية االجتماعية. وهي تطرح بصورة 
ملحة مسألة ممارسة املواطنية ومضمونها. فهل تتبع الدول العربية الطريق الذي سلكته أميركا الالتينية، حيث بدأ باحلصول 
على احلقوق املدنية بينما هي تناضل بعد عشرين او ثالثني عامًا للوصول إلى املواطنية االقتصادية واالجتماعية، ولتصحيح 
النتائج الكارثية للسياسات الليبرالية وآليات عمل السوق؟ أم أن مفاهيم املواطنية االشاملة، االجتماعية واملدنية، ومفهوم 
األمن االنساني التي تدعو اليها وكاالت التنمية سوف تفرض نفسها تلقائيًا؟ وقد تؤثر طبيعة السيرورة هذه على  مستقبل 
احلركات االسالمية، فهل تبقى هي القوة الرئيسية القادرة على استيعاب املطالب االجتماعية وجني الفوائد السياسية منها، 

أم سيكون عليها مشاطرة متثيل املجتمع ومطالبه مع سائر التيارات السياسية والنقابات وحركات املجتمع املدني؟ 

ج- في صعوبة املقاربة الكّمية في العالم العربي          
اشارت دراسات عديدة، الى قصور التحليل الكّمي كأداة لتفسير الوقائع اينما كان، ولن نتطرق إلى املسألة هنا سوى من 

باب اإلشارة إلى ما هو خاص بالعالم العربي.

فإضافة إلى صعوبة الوصول إلى املعلومات األولية املوثوقة، فإن هذه املعلومات، حني تتوفر، ال تسمح غالبًا بالتدليل على 
املمارسات السياسية التي حتصل عبر اآلليات غير الرسمية. ففي جميع البلدان العربية، تتعايش أمناط ااملشورة التقليدية 
مع مؤسسات حديثة على درجات متفاوتة من التطّور. ورغم أن دولة القانون ما زالت غائبة في جميع البلدان، إال أن ضمان 
التوازنات السياسية الداخلية يتحقق واقعيا، سواء عبر التفاوض والتنازالت والتسويات، أو عبر أوضاع انتقالية وتبديالت 
في مراكز الدولة الرئيسية، وذلك من قبل اآلليات التشاورية التقليدية والفاعلني عبرها. ففي املغرب والكويت والسعودية 
التي مّت  الترتيبات  بإبرام  إاًل  لبنان، وألسباب مختلفة في كل حالة، ال تقوم املؤسسات احلديثة  واليمن، ولكن ايضًا في 
التوّصل اليها عبر التوازنات بني العائالت األكثر نفوذًا تاريخيًا، أوكبار زعماء القبائل أو داخل املؤسسات التقليدية التي 
تبقى األقوى، كاملخزن في املغرب أو املؤسسة الوهابية في السعودية. إن غياب األحزاب ومنظمات املجتمع املدني باملعنى 
التوازنات االقليمية  القبائل الكبرى واحترام  املالكة من ضرورة استشارة ممثلي  العائلة  احلديث في هذه األخيرة، ال يعفي 
والتفاوض مع املرجعيات الدينية، وكلها مشاورات تسبق اإلصالح الذي أدى إلى تعزيز سلطات مجالس الشورى أو إبرام 
قانون هيئة البعة في السعودية. وفي الكويت، سمح اللجوء إلى اآللية البرملانية التي ينّص عليها الدستور عند وفاة أمير 
اآللية  إلى شقيقه. لكن  السلطة  اعتبر غير مؤهل ألسباب صحية، وتسليم  الذي  العهد  ولّي  بإبعاد  الدولة عام 2006، 
الدستورية لم تصبح ممكنة إاّل ألن النواب الذين تفاوضوا حول هذا التغيير ينتمون إلى العائالت األكثر نفوذًا في البالد، 
واملرتبطني مع العائلة احلاكمة باتفاقيات تاريخية. وفي لبنان يجري دائمًا التفاوض خارج املؤسسات الرسمية بني الطوائف 
الدينية املختلفة واالطراف اخلارجية ذات النفوذ، على أن يصار الحقًا إلى إخراج االتفاقات وفق القواعد الدستورية، بينما 
يستحيل سياسيًا تطبيق هذه القواعد إذا لم تتوصل األطراف إلى اتفاق سياسي مسبق فيما بينها، كما يبنّي املأزق احلالي 

حول انتخاب رئيس للجمهورية.
 

كذلك فإن املؤشرات ال تبنّي الوزن احلقيقي للسلطات املتوارية )أجهزة داخل األجهزة( أو سلطات »األمر الواقع« كما تسّمى، 
مثل املؤسسات الدينية املهيمنة.

وأخيرًا، تخفي األرقام متييزًا مهمًا بني بلدان منفتحة نسبيًا على اخلارج وحريصة على صورتها اخلارجية )كاألردن واملغرب( 
وبلدان أقل انفتاحًا تقليديًا )كاجلزائر والسعودية(. حتظى الفئة األولى ببرامج مساعدة من املؤسسات املالية الدولية، وهي 
تعتمد سياسة حتديث رسمية للمؤسسات بإسم احلكم الرشيد، محاولة االستجابة للمعايير التي يحددها الشركاء االجانب. 
الدول الثانية، وهي أغنى وأقل اعتمادًا على املساعدة اخلارجية، فليست هذه األولوية ضمن اهتماماتها. وتسّجل املؤشرات 

هذه التغييرات الشكلية، وهي حتّمل نتائج سلبية للدول التي ال تعطي األهمية نفسها للعناية بصورتها. 

ه - اجلزائر كحالة منوذجية للدراسة
توزيع  أعادة  الرعاية  وظائف  أولى  ومن  البلد.  هذا  في  االشتراكي  امليراث  نتائج  من  هي  الرعائية  الدولة  على  احملافظة 
العائدات، وهو ما يسنده الريع النفطي . فالضمان االجتماعي وأنظمة البطالة والتقاعد كما التعليم، بقيت مكتسبات ال 
تخاطر السلطة باملساس بها. ومؤشرات العدالة االجتماعية تعكس ذلك على مستوى تخصيص امليزانيات  ولو أنها ال تبنّي 

كفاءة االدارة في هذه القطاعات واخلدمات.
 

 وهناك الصعوبات التي تواجه مقاربة املجالني االجتماعي والسياسي في اجلزائر: تستند آلية عمل النظام على منطق الدولة 
الريعّية، حيث كل شيء متاح قانونًا، لكن كل شيء مقفل عمليًا. فالدولة الريعية الضامنة ملداخيلها املالية ال تنشد الفعالية 
في عمل املؤسسات، وال تسعى الى حتسني صورتها على الصعيد الدولي. والوصول إلى املعلومات، حتى العادية منها، 
يبقى صعبا إن لم يكن محفوفًا باملخاطر. فاملكتب الوطني لالحصاء مييل إلى اخلمول، مع أن في اجلزائر خبراء إحصاء من 
نوعية عالية. أما الدينامية التي برهن عنها املجلس الوطني االقتصادي واالجتماعي من خالل جمع معلومات ذات مصداقية 
نسبية حني كان برئاسة كامل منطوري، وهو شخصية يسارية، فتوقفت بعد تعيني رئيس جديد ينصاع لرغبات املسئولني. 
ويلقى مشروع إنشاء مؤسسة وطنية مستقلة لدراسة األحوال االقتصادية واالجتماعية ممانعة خفّية، ولكن فعالة، من قبل 
السلطة التنفيذية. كيف احلصول إذًا، ضمن هذه الظروف، على صورة تعّبر عن احلقائق على األرض؟ هذا الواقع موآت 

للسلطة التنفيذية الرافضة للشفافية، وال يبدو في الوقت نفسه مزعجًا كثيرًا للمعارضة.

تسود احلالة نفسها تقريبًا على املستوى األكادميي، فاإلدارة اجلامعية ال تشّجع إطالقًا على األبحاث التجريبية حول التطور 
في احلقلني االجتماعي والسياسي في اجلزائر. واألساتذة ينصاعون عمومًا لهذه املمنوعات املقّنعة. فالطالب املسلّمون بالواقع 
يتوجهون ناحية مسائل ذات أهمية نظرية أو ثانوية بالكامل. وتعمل اجلامعات وفق مبدأ االنغالق على الذات، مع فقدان 
احليوية واالنفصال عن العالم احلقيقي. ففي غياب أي دعامة أكادميية، كيف احلصول على صورة تعكس وقائع األحوال 

االجتماعية والسياسية في اجلزائر؟
        

على  يحصالن  الدوليان  النقد  وصندوق  فالبنك  القاعدة.  هذه  من  املتحرر  نسبيًا  الوحيد  القطاع  االقتصاد  يعتبر  وأخيرًا 
معلومات متطابقة حول األوضاع املالية في اجلزائر، ما يسمح لهما بصياغة خالصاتهما وحتليالتهما املعللة. هنا ايضًا يجدر 
تسجيل حدود هذه اإلضاءات التي ميكن أن توّفرها هاتان املؤسستان املاليتان، كونهما تبنيان مقارباتهما على موازنة الدولة 
احملتسبة على أساس سعر برميل النفط ب 19 دوالر، في الوقت الذي وصل سعره إلى 110دوالرات! على هذا املستوى، 
وفي غياب »معلومات موثوقة وذات مصداقية« على الطريقة النروجية، تبقى املخابرات األجنبية وحدها قادرة على الوصول 

إلى احلقيقة!! 

* مديرة »مبادرة  اإلصالح العربي«
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إصالحات املشرق تعوقها احلروب واملعارك األيديولوجية ومقاومة األنظمة احلاكمة.

تعطل التحول الدميقراطي في مشرق العالم العربي أو تراجع بصورة كبيرة في السنوات القليلة املاضية نتيجة ملجموعة من 
املسببات تشمل احلروب العسكرية واأليديولوجية، واحلروب األهلية، واآلثار الناجمة عن »احلرب ضد اإلرهاب« التي تقودها 
الواليات املتحدة األمريكية، وما تتسم به باستمرار النخب احلاكمة األوتوقراطية العربية من مرونة وقدرة على التكيف. وميكن 
تقومي هذا الوضع التراجعي لإلصالح الدميقراطي العربي على مستويني: الظروف الكّلية التي حترك االجتاهات العريضة في 
أنحاء املنطقة، والظروف اجلزئية كما تتضح في التطورات احملددة في ميادين حقوق اإلنسان، واحملاسبة، وحكم القانون، 

وحرية التعبير، واملؤسسات العامة. 

د كل منها ظروف بعينها تقيد مجتمعًة  تشمل دول املشرق التي نتناولها هنا لبنان وسوريا واألردن فلسطني والعراق. وحتِدّ
اإلصالح اجلاد، بالرغم من جهود حتقيق هذا اإلصالح في بعض احلاالت. والعراق هو الدولة األكثر صعوبة من حيث تقومي 
جهود اإلصالح السياسي فيها، وذلك بناًء على تفكيك بنية الدولة والقيادة فيها نتيجة غزو 2003 بقيادة الواليات املتحدة، 
وما أعقب ذلك من جهود غير منظمة إلعادة خلق بنية حاكمة جديدة. وسوف يكشف الزمن عما سيحل محل ُبنى الدولة 
واحلوكمة السابقة في العراق، الذي مير اآلن بفترة انتقال عسير إلى وجهة غير معلومة. ومن املمكن أن تكون بعض مؤسسات 
احلوكمة اجلديدة التي تظهر في العراق دميقراطية بحق، وإن كانت اجلهود املبذولة في هذا االجتاه حتى اآلن متضاربة وتفتقر 

إلى الترابط.

وقد حالت التحديات الوطنية األكثر إحلاحًا واألكبر حجمًا في أنحاء بالد املشرق دون حتقيق هدف اإلصالح الدميقراطي، الذي 
أطل علينا ألول مرة في أواخر الثمانينيات. وكان من بني تلك التحديات مسائل عدم االستقرار والسيادة والشرعية والهوية 
والتشكل الوطني. وقد عانت ثالث من دول املشرق اخلمس � فلسطني ولبنان والعراق � من حروب خطيرة وعنف سياسي في 
2006-2007، بينما ال تزال سوريا واألردن في قبضتي حكومتني قويتني ذواتي عقلية أمنية. وببساطة، ال تتوفر في 
منطقة املشرق هذه األيام الظروف اإلجمالية اخلاصة باإلصالح. وال بد للتحوالت الدميقراطية من انتظار ظروف أكثر مواتاًة 

على ثالثة مستويات � داخليًا وإقليميًا ودوليًا.

وفي الوقت ذاته، تستمر اإلصالحات في قطاعات أخرى من املجتمع، وهي قطاعات اإلدارة واالقتصاد ووسائل اإلعالم 
اجلماهيرية واالتصاالت وأنظمة التعليم. وما زالت قوى العوملة والتجارة واخلصخصة � التي حتركها االحتياجات الداخلية  
وكذلك الدعوة اخلارجية � تقود اللبرلة واملنافسة في تلك القطاعات »الالسياسية«. ويؤدي هذا إلى وضع متناقض يسود 
املشرق ومعظم العالم العربي: فما زالت السلطة السياسية واتخاذ القرار كلُيّ املستوى املتصل بأيديولوجيا الدولة أمرًا تقبض 
عليه بقوة احلكومات املركزية التي يزداد اعتمادها على النخب الضيقة، دون أن  يكون هناك افق حلدوث حتول دميقراطي ذي 
مغزى في السنوات املقبلة؛ غير أن االجتاه السائد في معظم مناحي احلياة األخرى � وخاصًة اإلعالم واالقتصاد واخلدمات 

االجتماعية � يتجه نحو شروط أكثر انفتاحًا وتعددية وتنافسية وهو ما يحرر املواطنني من سيطرة الدولة املعِوّقة.

ومبا أن املزيد واملزيد من املواطنني يلجأون إلى القطاع اخلاص وقطاع املنظمات غير احلكومية للحصول على اخلدمات األساسية 
� أو يعيشون بدون بعض اخلدمات في األحياء احلضرية واملناطق الريفية األكثر فقرًا � فقد بدأ وضع الدولة العربية نفسه يتغير 
في أعني مواطنيها، في حاالت عديدة. وبدورها، سوف جتد الدول املركزية وأجهزتها احمللية التي ال تقدم ما يتوقعه مواطنوها 

 � الوطنية وغيرها  الهويات  والتعبير عن  والفرصة االقتصادية،  � األمن األساسي، واخلدمات االجتماعية األساسية،  منها 
املواطنني ينظرون إليها )الدولة( على أنها، فحسب، واحدة من السلطات الشرعية العديدة في البالد. وفي هذه الظروف َيْبَلى 
التماسك والسالمة الوطنيان � ولبنان والعراق وفلسطني ثالثة مناذج مشرقية تدل على ذلك � تاركني الدولة تسيطر على قسم 

أصغر من املجتمع تصل فيه جهود اإلصالح إلى عدد أصغر من الناس.

يبدو طفيفًا متامًا تداخل العالقة بني األنظمة السياسية األوتوقراطية ولبرلة األنظمة االقتصادية واالجتماعية بل يعزز إحداهما 
العراق  أجنبي كما في  الذي يحركه جيش  الدميقراطي«  � وخاصًة حني يوضع في سياق »التحول  الراهن  الوقت  األخر في 
وأفغانستان. فمن ناحية، تقول سلطات الدولة التي تهيمن على احلكم احمللي واتخاذ القرار إنها تقدم ملواطنيها فرصًا أكبر 
للتطور االقتصادي الشخصي والسفر والتعليم واحلصول بكفاءة على اخلدمات األساسية في بيئة آمنة، بينما حتذر من ناحية 
أخرى، في إشارة إلى العراق ولبنان وأفغانستان وفلسطني، من أن التحول الدميقراطي السريع وعلى نحو مفاجئ بواسطة 

الضغط اخلارجي، سوف يؤدي على األرجح إلى الفوضى وعدم االستقرار ومعاناة الكتلة األعظم. 

وبالرغم من ذلك، فما زالت قوى الدميقراطية وحقوق اإلنسان احمللية في تلك األقطار � األفراد وبعض املنظمات � تدعو إلى 
اإلصالح، ولكن بقدر من التأثير أو املصداقية يقل كثيرًا عن أي وقت مضى، وذلك ألسباب عديدة. فقد هبطت احلقوق 
الدميقراطية بالنسبة للعديد من املواطنني إلى أدنى أولوياتهم، حيث بات األمن اليومي األساسي والبقاء االقتصادي في تلك 
األقطار احتياجان أشد إحلاحًا بكثير. ورغم تفاوت الظروف عبر منطقة املشرق، يبدو من اإلنصاف القول إنه في األقطار 
جميعًا � سواء دمرها الصراع أو أجهدها احلكم األوتوقراطي احمللي � بات البقاء االقتصادي واألمن املادي على إطالقهما 

مطلبني أهم بكثير بالنسبة ملعظم املواطنني من مباهج اجلمهورية أو الدستورية. 

أسباب أخرى لتهميش اإلصالح الدميقراطي

تعاني بالد املشرق التي مزقتها احلرب من أسباب أخرى لتهميش اإلصالح الدميقراطي. ففي لبنان والعراق وفلسطني جند أن 
الهدف السائد للعمل العام والعمل السياسي املنظم هو االستيالء على السلطة وممارستها، وليس إضفاء الصبغة الدميقراطية 
عليها � أي بغرض تولي املناصب وتأبيد البقاء فيها وليس حتسني معايير احلوكمة. وفي املجتعات األكثر استقرارًا، صورت 
نخب السلطة احلاكمة اإلصالح على أنه مؤامرة خارجية دخيلة أو أكدت أنه عملية تهدف إلى زعزعة االستقرار. وجعلت 
أفغانستان  في  السياسية  والضغوط  احلرب  خالل  من  الدميقراطي  التحول  أجل  من  املتحدة  الواليات  تقودها  التي  احلملة 
والعراق هذين البلدين منوذجني وسابقتني غير مرغوب فيهما لهذه املقاربة. وقد ولَّد التأييد السياسي واألمني واالقتصادي 
األمريكي القوي للمؤسسات احلاكمة املشاركة في املعارك األيديولوجية الداخلية اخلطيرة في لبنان وفلسطني شكوًكا قوية 
كذلك بشأن احلكمة من اتباع وصفة واشنطن للتغيير. وفي بعض احلاالت، مثل سوريا، فإن مقاومة الضغوط األمريكية 
وغيرها من الضغوط األجنبية قد جعلت من صيحات »املقاومة« و«الرفض« و«الصمود« املعادية ألمريكا ذات صفة حاشدة 
ن ذلك صراحًة رفض وصفات الدميقراطية  تعبر عن أيديولوجيات إقليمية جديدة راسخة في تضامن عابر للقوميات. وتضَمّ

األمريكية.

يظل دور الفاعلني األجانب في اإلصالح العربي على قدر شديد من عدم االنتظام، وغير فعال بصورة كبيرة، وإشكاليًا إلى 
حد بعيد. ولم يكن للضغوط واإلغراءات والشراكات والتهديدات والعقوبات واملكافآت واملداهنة جميعًا التي استخدمتها 
الواليات املتحدة وأوروبا وغيرها من احلكومات األجنبية لتحفيز  التحول الدميقراطي العربي أثر عملي كبير على املمارسة 
الفعلية للسلطة السياسية أو نوعية ممارسات حقوق اإلنسان في املشرق. وسواء مورست الضغوط اخلارجية الرسمية لتحفيز 
اإلصالحات الدميقراطية، من خالل األعمال األحادية العدوانية كالعقوبات التي فرضها الكونغرس على سوريا، أو املبادرات 
االوسع واألكثر لينًا وابتغاء لتحقيق التحول، مثل مسار برشلونة اخلاص باالحتاد األوروبي وسياسة اجلوار التي أعقبته، 
فقد جرى تلقيها في املشرق مبزيج من االرتباك والالمباالة، وحتولت في بعض األحيان إلى معارضة ومقاومة نشطتني. وهناك 
سببان رئيسيان يفسران ذلك، وهما السياسات غير املتسقة التي تتبعها اجلهات اخلارجية الفاعلة في أنحاء املنطقة وكذلك 
داخل البلد الواحد، كالتهديد بوقف املساعدات اخلارجية املقدمة ملصر بسبب نظام حكمها غير الدميقراطي، بينما ال تفعل 
الشيء نفسه في تونس أو املغرب أو األردن، وقدرة األنظمة احلاكمة على التكيف مع التحوالت السطحية املوَحى بها من 
اخلارج، كإنشاء منظمات حقوق اإلنسان أو تدريب القضاة، بينما جتري مقاومة أية تغييرات حقيقية في ُبنى السلطة وأنظمة 

االمتيازات فيها. 

يتسم منط الضغوط اخلارجية واحلكم األوتوقراطي العربي احمللي، كالهما، بعدم االتساق. فقد أصدرت الواليات الواليات 
املتحدة، على سبيل املثال، العديد من البيانات البارزة بشأن أهمية تعزيز الدميقراطية في مصر واململكة العربية السعودية 
منذ سنوات عديدة مضت، دون إصدار بيانات شبيهة بشأن البلدان األخرى، حيث قيود الدولة والقصور الدميقراطي أقوى 
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وأشد، مثل تونس. وغالبًا ما حتتل دول عربية أخرى، كاألردن واملغرب، موضعًا وسطًا؛ ذلك أن أنظمتها األوتوقراطية أقل 
حدًة، وغالًبا ما متتدحها القوى الغربية لقيامها باإلصالحات التدريجية، رغم أن قراراتها السياسية واالقتصادية ال تزال في 
دة التي ال تؤثر فيها اآلراء الشعبية أو نتائج االنتخابات البرملانية. كما يبدو أن القوى الغربية  قبضة النخبة احلاكمة املقِيّ
الكبرى، وخاصًة الواليات املتحدة، قللت من خطابها املعِزّز للدميقراطية في العامني املاضيني، حيث تعطي أولوية أعلى حملاربة 

اإلرهاب وإبعاد اإلسالميني املتحالفني مع سوريا وإيران عن السلطة في املنطقة.

كانت الضربة شديدة األهمية املوجهة لإلصالح الدميقراطي العربي احمللي هي املقاطعة األمريكية اإلسرائيلية األوروبية النتصار 
حماس في االنتخابات العامة البرملانية في عام 2006، وما تلى ذلك من العقوبات املفروضة على كل الفلسطينيني، وخاصًة 
في غزة بعد االشتباكات التي وقعت بني فتح وحماس في منتصف 2007. وكان الضرر الذي حلق بتوقعات الدميقراطية 
ر التحمس للنشاط الدميقراطي العام بني بعض العرب، وقوَّض الدعم  العربية نتيجًة لهذه احلالة مضاعف ثالث مرات؛ فقد أَخّ
ألية مبادرات سياسية تخرج من واشنطن، وأضر بصورة أوروبا التي كانت قوية في وقت من األوقات باعتبارها ناقلة للقيم 
اإلنسانية وبطلة للدميقراطية وحكم القانون. كما ُكِشف إلى حد ما أن ميراث أوروبا احلديث من دعم اإلصالح الدميقراطي في 
املنطقة واٍه، حيث يفوق اخلطاب السياسي والدعم االقتصادي اجلهود العملية لتخفيز التغيرات السياسية امللموسة في اجتاه 

الدميقراطية إلى حد بعيد.

التكيف مع التيارات األيديولوجية اجلديدة

ظلت منطقة املشرق في السنوات األخيرة، شأنها شأن معظم مناطق العالم العربي، تواجه حتديات التكيف مع التيارات 
األيديولوجية اجلديدة منذ انتهاء احلرب الباردة. وعانى الشرق األوسط وشمال إفريقيا، ومنطقة املشرق على وجه اخلصوص، 
من ثالثة ميراثات قاسية وموهنة ملرحلة ما بعد انتهاء احلرب الباردة؛ فما زالت هذه هي املنطقة الوحيدة من العالم التي لم 
يحدث فيها حتول دميقراطي واسع النطاق منذ عام 1989، حيث ما زالت اجليوش األجنبية )األجنلو أمريكية، واإلسرائيلية، 
والتركية( تهاجم األقطار العربية متى شاءت، وحيث ما زالت األراضي والناس )الفلسطينيون والسوريون( خاضعني لالحتالل 
العسكري األجنبي واالستعمار النشط طويلي املدى. وقد احتدت تلك الظواهر الثالث مع ظاهرة رابعة هي مستويات املعيشة 
إلى  تدفع  كي  الدميوغرافي-االقتصادي،  النمو  الختالل  نتيجًة  كبير  حد  إلى  الراكدة  املستقبلية  االقتصادية  والتوقعات 
إحباطات سياسية داخلية واسعة املدى. ففي املشرق، كما في معظم أنحاء الشرق األوسط وشمال إفريقيا، كانت األحزاب 
اإلسالمية األساسية هي اجلماعات احمللية األكثر جناًحا في حتويل سخط املواطنني إلى دعم لبرامجها. ولذلك، فليس مستغربًا 
أن األحزاب التي صاغت األيديولوجيات بلغة اإلميان ظهرت باعتبارها جماعات املعارضة األقوى. وفي النهاية فازت حماس 
في االنتخابات الفلسطينية. وأصبحت جبهة العمل اإلسالمي اجلماعة املعارضة األقوى واألكثر نفوذًا في األردن )وكانت قد 
انضمت للحكومة في عام 1989(. وأصبح حزب الله أقوى حزب في لبنان، حيث قام بدور مزدوج للمقاومة القومية ضد 
ل املصالح الطائفية الشيعية. وشاركت جماعات إسالمية عديدة في السلطة في عراق ما بعد احلرب، أبرزها  إسرائيل، كما مَثّ
حزب الدعوة واملجلس األعلى للثورة اإلسالمية. وجرى سحق اإلخوان املسلمني في سوريا في أوائل الثمانينيات، ولكن من 

احملتمل أن تكون بقاياهم � ممن يعملون في السر وفي اخلارج � املعارضة الوحيدة السياسية األكثر تنظيمًا في هذا البلد.

بالنسبة  ذا حدين  املاضية سالحًا  عامًا  اخلمسة عشر  في  االنتخابية  العملية  بدخول  اخلاص  السائد  اإلسالمي  القرار  كان 
لتوقعات اإلصالح العربي. فقد تعززت اآلفاق الدميقراطية بحقيقة أن جماعات املعارضة األقوى في معظم األقطار العربية 
كانت على استعداد للتنافس على السلطة بطريقة سلمية ودميقراطية؛ إال أن ذلك حفز أيضًا نخب السلطة العربية العلمانية 
وغير اإلسالمية والقوى األجنبية على التشدد في تقييد مظهر وجوهر أية عملية انتخابية أو تشارك دميقراطي، يهدد برؤية 
العربي ككل وعلى نحو  الوطن  اقفل  الفاعلة. وقد  السياسية  باتت مشاركًة بني مجموعة كبيرة من اجلهات  السلطة وقد 
فعال التعديل السياسي األساسي الذي بدأه في الفترة من 1986 إلى 1992: كان الفضاء السياسي سيصبح مفتوحًا 
قلياًل وتكون هناك لبرلة جزئية ألنظمة احلوكمة، مما يسمح في املقام األول مبزيد من حرية التعبير والتجمع، إال أنه لم يكن 
هناك تغيير حقيقي في ممارسة السلطة أو إدارة السياسات الوطنية. وفي العقدين املاضيني، ونتيجة لذلك، شهد جزء كبير 
من العالم العربي، مبا في ذلك أجزاء من املشرق، إعالمًا أكثر انفتاحًا، والكثير من األحزاب السياسية اجلديدة، وتكرار 
لالنتخابات احمللية والوطنية، ومجتمع مدني أكثر حيويًة إلى حد بعيد. ومع ذلك، ظلت القيادات والسياسات في األقطار 
العربية جميعها في الواقع بال تغيير. ويفسر هذا امليراث احلديث من التغييرات في الُبنى السياسية واألنظمة اإلدارية العربية 

مع عدم حدوث تغييرات في األيديولوجيا أو السياسة السائدة نزعة الشك احلالية السائدة بشأن جدوى اإلصالح. 

ز معظم األنظمة السياسية العربية في السنوات األخيرة، فما زالت توليفة  رغم كون اللبرلة بدون التحول الدميقراطي أمرًا مَيّ
من عوامل اإلصالح تسعى إلى تعزيز التغيير األكثر جدية نحو احلوكمة الدميقراطية احلقيقية التي متيزها التعددية السياسية، 
واحملاسبة، وحكم القانون، واحترام حقوق اإلنسان. ولكنها حققت القليل من التقدم، واستفادت احلركة السياسية اإلسالمية 

الذي أعقب ذلك. وبينما استطلعت األحزاب اإلسالمية مفعول السياسة االنتخابية  املقام األول من اإلحباط الضخم  في 
الدميقراطية، فقد سعت في الوقت نفسه إلى حتقيق استراتيجية موازية لبناء دوائر شعبية من خالل تقدمي اخلدمات االجتماعية 
والتعبير عن اآلراء السياسية للمواطنني العاديني. وقد رأت املقاربة اإلسالمية للتعامل مع نخبة سلطة الدولة األوتوقراطية، 
التي ال ترغب في تقاسم السلطة بأية طريقة، أن مبادرات اإلصالح تصطدم بجدار أصم بسبب اخلوف من أن يؤدي التحول 
الدميقراطي إلى تولي اإلسالميني املناصب ووصولهم إلى احلكم. واحتدت قوتان رئيسيتان لتقييد قوى الدفع اإلصالحية؛ وهما 

النخب العربية احلاكمة والقوى الغربية التي تخشى  تولي اإلسالميني املناصب.

عكست صورَة النشاط اإلسالمي في السنوات األخيرة جماعاتٌ أخرى في املجتمع تعبر باملثل عن هويات ووالءات أساسية، 
وهي اجلماعات العشائرية والعرقية والطائفية. وقدمت تلك اجلماعات ألبناء دوائرها أربع خدمات مهمة ال تقدمها الدولة 
العربية احلديثة دائمًا بفاعلية لكل مواطنيها؛ وهي حق التعبير في املجتمع، واإلحساس بالهوية، واحلصول على اخلدمات 
االجتماعية-االقتصادية االساسية، والشعور باألمن. وال تتحدى هذه اجلماعات الدولة أو تهاجمها بالضرورة � كما فعلت 
املنظمات اإلسالمية العنيفة األصغر حجمًا في أقطار مثل مصر وسوريا واجلزائر � بل أقامت الُبنى التحتية اخلاصة بالتعبئة 
واخلدمات التي ُوجدت بالتوازي مع الدولة، وغالبًا ما اعتمدت على موارد الدولة في خدمة أبناء دوائرها. وكان املشرق زاخرًا 

بتلك اجلماعات التي سرعان ما أعادت تأكيد نفسها خالل سنوات لبرلة ما بعد 1986.

توقعات اإلصالح في سياق الصراع األيديولوجي

آذن انتهاء احلرب الباردة بفترة في الشرق األوسط وشمال إفريقيا شهدت قوى مختلفة تتفاعل وتتعايش، ولكن على نحو 
ليس بالسهل؛ وهذه القوى هي الدول السلطوية واألوتوقراطية، واحلركات الدميقراطية احمللية، واحلكومات األجنبية الداعية 
األضيق  القاعدة  ذات  والطائفية  والقبلية  العرقية  واجلماعات  اإلسالمية،  اجلماهيرية  واحلركات  واألمن،  الدميقراطية  إلى 
املجتمع وجذبته في  الديناميات  االقتصادية. وشدت هذه  العوملة  واملسيحيون وغيرهم(، وقوى  والشيعة  والدروز  )األكراد 
اجتاهات مختلفة، حيث رعت في بعض األحيان اللبرلة والكفاية، وعززت في أحيان أخرى النزعة احملافظة والقيم السياسية 

غير الليبرالية.

وبناًء على ذلك، البد من قياس توقعات اإلصالح في سياق الصراع األيديولوجي الذي يزداد كثافة ويصل في بعض األحيان 
إلى حد الصراع املسلح، ويتجلى على املستويات احمللية واإلقليمية والدولية. ومن الغزو العراقي للكويت في عام 1990 
إلى احلادي عشر من سبتمبر و«احلرب العاملية ضد اإلرهاب« التي أعقبته، باتت تسيطر على املشرق ثالث قوى عريضة 
دة لإلصالحات الدميقراطية: أ( تعزز الدول األمنية العربية القوية املسيَطر عليها مركزيًا  حتدد في الوقت الراهن املساحة املقَيّ
)سوريا، والعراق، واألردن(؛ وب( منو وتأكيداجلماعات الدينية والعرقية والطائفية ما دون الدولة )إسالميو التيار العام مثل 
اإلخوان املسلمني وحماس، واإلسالميون الطائفيون كحزب الله الشيعي، والعشائريون، والقوميون العرقيون، كاألكراد في 
العراق وسوريا أو الدروز في لبنان(؛ وج( اختراق املنطقة واالنتشار خاللها بواسطة املصالح واأليديولوجيات األجنبية، مبا في 

ذلك اجليوش الغازية، واجلماعات الداعية الى تعزيز الدميقراطية، وقوى العوملة الثقافية واالقتصادية.
يشتبك في الوقت الراهن األبطال األساسيون � الدول األمنية العربية، واجلماعات ما دون الدولة، والقوة اخلارجية � في صراع 
على السلطة يوشك في الغالب أن يكون صراعًا وجوديًا، وقد طغى بالتالي على أي نقاش جاد لإلصالحات الدميقراطية. 
وأدى الدور اإلشكالي بشكل خاص للجهات اخلارجية الفاعلة أو الرائدة في احلرب الدائرة في العراق، والضغط على سوريا، 
بعد  العقوبات عليها  لبنان في حرب صيف 2006، ومقاطعة حماس وفرض  اعتداءاتها ضد  والسماح إلسرائيل مبواصلة 
فوزها في االنتخابات الدميقراطية، إلى التشكيك في دعاة الدميقراطية اخلارجيني وتهميش القوى احمللية التي تعمل من أجل 

اإلصالح تهميشًا شديدًا.

القيد األكبر الوحيد على اإلصالح الدميقراطي وحكم القانون في املشرق حاليًا هو حالة احلرب، أو احلرب األهلية، أو التوترات 
بضمان  اهتمامًا  األكثر  للمواطنني  بالنسبة  أولوية  الدميقراطية  فاإلصالحات  املجتمعات.  معظم  بها  ابُتليت  التي  املستمرة 
احتياجات أسرهم األساسية فيما يتعلق باألمن وفرص العمل والدخل واخلدمات االجتماعية. وتستغل الدول ذات السيطرة 
املركزية كسوريا واألردن هذه الثنائية اخلاصة بالدميقراطية مقابل االستقرار، قائلًة إن النظام واألمن هما األولوية رقم واحد، 
ولذلك ميكن لإلصالحات الدميقراطية االنتظار حتى الوقت األنسب. ويبدو أن األغلبية الصامتة من املواطنني تتفق مع ذلك، 

سواء أكان ذلك من باب االقتناع أو اخلوف من معارضة الدولة.

العقبة الرهيبة األخرى التي تقف في وجه اإلصالح الدميقراطي في أنحاء املشرق هي أن الدول التي حتتوي التحول الدميقراطي 
لها النخب احلاكمة وتفسرها مبا يلبي احتياجاتها. وبذلك  وتؤخره، تفعل ذلك باستخدام سلطة القانون والدستور التي تعِدّ
ُيلقى القبض على املدافعني عن حقوق اإلنسان أو من ينتقدون النظام احلاكم بشدة وُيرَسلون إلى محاكم أمن الدولة في سوريا 
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واألردن طبقًا للقوانني السارية. ويتضمن العديد من تلك القوانني � في معظم األقطار العربية � بنودًا غامضة ضد »اإلضرار 
مبصالح الدولة«، أو »هدم الدستور«، أو »إثارة الشقاق األهلي«، أو »إهانة« قيادات الدولة. وانتهزت بعض األقطار فرصة 
»احلرب العاملية ضد اإلرهاب« لفرض أشكال جديدة من احلظر املتصل باألمن، ميكن للسلطات التنفيذية والقضائية واألمنية 

إساءة استخدامها لالنتقاص من احلقوق املدنية والسياسية.

على سبيل املثال، تتهم منظمات حقوق اإلنسان الدولية والناشطون احملليون على السواء سوريا بإساءة استغالل قوانينها 
األمنية إللقاء القبض على ناشطي حقوق اإلنسان، الذين تتكون أنشطتهم في املقام األول من إصدار البيانات واملطالبة علنًا 
بحريات سياسية أكبر، وحبسهم. وشهد العام املاضي إلقاء القبض على العديد من الناشطني السوريني وإدانتهم وسجنهم 
فترات تتراوح بني ثالث سنوات واثنتي عشرة سنة، ومنهم كمال اللبواني، وأنور البني، وميشيل كيلو، ومحمود عيسى، وكان 
ع على إعالن بيروت دمشق الذي يطالب مبزيد من التحرر اللبناني من سيطرة سوريا أو نفوذها. وتقيد احلكومة  بعضهم قد وَقّ
ناشطي املجتمع املدني أو حقوق اإلنسان مستخدمًة قوانني الطوارئ وغيرها من التشريعات التي تسمح لها بالسيطرة على 
الناشطني السياسني، كاشتراط حصول كل جماعات املجتمع املدني على موافقة حكومية من خالل عملية التسجيل. وألن 
اجلهات القضائية غالبًا ما تخضع لسيطرة السلطة التنفيذية املباشرة، فإن لدى ناشطي الدميقراطية واإلصالح فرصة ضئيلة 
للبحث عن حماية القانون، وفي الوقت نفسه تقول الدولة إنها تنفذ القانون وحتافظ على القانون والنظام بإلقائها القبض 

على الناشطني الذين يعملون خارج القانون.

األردن،

هناك وضع مشابه يتعلق باألردن، حيث يجد بعض نواب البرملان وغيرهم من الناشطني املعارضني الذين ينتقدون بقوة الدولة 
أو يتهمون مسئولني بعينهم، وقد ألقي القبض عليهم وأدينوا بتهم تضمنتها قوانني صيغت صياغة غامضة. وكان عضو 
البرملان أحمد عويدي العبادي آخر من عانوا من هذا املصير في األردن عندما ألقي القبض عليه ثم أدانته إحدى محاكم 
أمن الدولة بعد اتهامه باالنتماء إلى حركة غير مشروعة )احلركة الوطنية األردنية(، و«اإلضرار بكرامة الدولة«، وتوزيع 
منشورات سياسية بطريقة غير مشروعة. وحُتظر الصحف من حني آلخر في األردن )عانت صحيفة »املجد« من هذا املصير 
مرارًا في العام املاضي(، وفي إحدى النقاط األمنية، صادر ضباط األمن شريط مقابلة أجراها تلفزيون اجلزيرة مع األمير 

احلسن، وذلك ملنع بثه.

تتخذ الدولة هذه األنواع من اإلجراءات الصارمة بشكل دوري فقط ضد أفراد أو منظمات مستهدفة بشكل محدد، ويبدو أن 
املقصود بها هو حتديد مساحة النشاط السياسي املسموح به بشكل عام. وغالبًا ما يؤدي األثر اخلاص بتلك اإلجراءات الى 
بعث اخلوف لدى غير تلك اجلماعات املستهدفة، ممن قد مييلون إلى التعبير عن آرائهم أو االنضمام إلى تنظيمات سياسية. 
ويجري ترهيب الناشطني السياسيني احملتملني، وبالتالي ُيثنون عن دخول امليدان السياسي كمعارضني للدولة. وهذا النوع 
من بنية السلطة الذي تضع فيه الدولة حدود السلوك السياسي املقبول يتم احلفاظ عليه بنظام موازٍ من االنتخابات على 
املستويني احمللي والقومي. وتعكس العمليات االنتخابية في املشرق مجموعة شديدة التنوع من الظروف. فهناك قدر من 
النزاع املعقول على السلطة في لبنان وفلسطني، حيث ال ميكن للمرء باستمرار التنبؤ مسبقًا بنتائج االنتخابات، وهو األمر 
غير املعتاد في املشرق. وفي العراق جند أن األنظمة االنتخابية في مراحل خلقها األولى، إال أن املواطنني يصوتون على أسس 
عشائرية وطائفية بقدر ما يصوتون بناًء على األيديولوجيا السياسية. )تعزز بعض القوانني االنتخابية واألنظمة الدستورية، 
مبا في ذلك لبنان والعراق، في الواقع التصويت الطائفي واملذهبي، رغم دعوة جماعات املجتمع املدني النشطة في البلدين 
إلى األنظمة االنتخابية غير الطائفية التي ميكن أن تعزز الدميقراطية. والواقع أن اتفاق الطائف إلنهاء احلرب األهلية في 
لبنان عام 1989 كان مؤشرًا على رغبة جماعية في التحرك نحو البنية السياسية غير الطائفية وغير املذهبية، إال أنه لم 
يتحقق أي تقدم في هذا االجتاه سوى التفاهم السياسي في عام 2006 بني التيار الوطني احلر، املسيحي في غالبه، وحركة 

حزب الله الشيعية(.

جتري سوريا واألردن انتخابات تسفر بشكل متوقع باستمرار عن فوز القوى املوالية للحكومة، أو احلزب احلاكم في حالة 
سوريا، باألغلبية. ولم تتحقق التوقعات اخلاصة باإلصالح االنتخابي وتعددية حزبية أكبر حجمًا في سوريا في 2006-
2007، مما جعل حزب البعث احلاكم مسيطرًا من الناحية البنيوية بفضل حيازته مع شركائه في اجلبهة الوطنية التقدمية 
على األغلبية في البرملان التي يقتضيها الدستور. وقاطعت جماعات املعارضة السورية الرئيسية االنتخابات، مما أعطى 
التصويت قدرًا من املصداقية يقل عما ميكن أن يكون قد حظي به في أماكن أخرى. وأسفر االستفتاء على الوالية الثانية 
للرئيس بشار األسد عن املوافقة عليه بنسبة ساحقة من أصوات الناخبني بلغت 97,6%. ويظل التعهد باإلصالح وتوقعه 
في سوريا مقصورًا على قدر أكبر من االنفتاح والتنافس االقتصادي، مع بعض التغييرات اإلدارية احملدودة، دون أن تكون 

هناك تغييرات قانونية أو سياسية كبرى. 

األردن صورة أكثر اختالطًا. فقد أحدث تغييرات مهمة في السنوات األخيرة في القطاعات االقتصادية واإلدارية والتنظيمية، 
مما زاد على نحو كبير من كفاءة بعض خدمات الدولة عبر اخلصخصة أو اإلصالح اإلداري الذي ترعاه احلكومة. وهناك بعض 
القطاعات، كاالتصاالت والنقل، التي يسيطر القطاع اخلاص على جزء كبير منها، بينما تقوم احلكومة بوظيفة تنظيمية في 

املقام األول.

ومع ذلك فإن تلك التغييرات لم تقابلها إصالحات سياسية. إذ يعاني األردن من نقطة الضعف العربية الشائعة اخلاصة 
بنظام االنتخابات الذي تديره الدولة، وُيقَصد به أن يسفر عن أغلبية مطيعة أو موالية للحكومة في االنتخابات الوطنية. 
ونتيجة ذلك أن أكبر جماعة معارضة، وهي جبهة العمل اإلسالمي، تقاطع االنتخابات البلدية أو االنتخابات البرملانية من 
حني آلخر،ألنها ال تراها انتخابات حرة ونزيهة. وأكبر نقطة ضعف في االنتخابات البرملانية هي تقسيم الدوائر االنتخابية 
الذي يضمن عدم حصول املعارضة على أكثر من 20 باملائة من مقاعد مجلس النواب املنتخب. ويعني عدم التوازن السافر 
بني املناطق، تفاوت نسبة الناخبني إلى املقاعد بني العاصمة عمان وبعض املناطق الريفية بنسبة تصل إلى 1/9. فمنطقة 
عمان-الزرقا ممثلة متثياًل ناقصًا إلى حد كبير في البرملان، بينما املناطق الريفية ذات األغلبية البدوية ممثلة على نحو أكثر 
من الالزم، وهو ما يضمن بالتالي أن تكون الغلبة ألعضاء البرملان املوالني للحكومة، ويكون أعضاء البرملان اإلسالميون، أو 

املوالون لفلسطني، أو اليساريون أو القوميون العرب، أقلية محصورة.

ومع وجود أنظمة حاكمة على هذا القدر من السيطرة املباشرة التامة على القطاعات التنفيذية والتشريعية والقضائية من 
احلكومة التي تدعمها أجهزة أمنية تتسم بالنشاط والكفاءة، فليست هناك في الواقع مساحة يزاول فيها ناشطو الدميقراطية 
عملهم، ناهيك عن حتقيق إجناز ما. وكانت بضع منظمات وأفراد ذوو اجتاه إصالحي  يأملون في 2006-2007  ببدء 
بعض اإلصالحات من أعلى، بواسطة األنظمة احلاكمة نفسها. ولم تكن لدى لبنان وفلسطني والعراق التي دمرتها احلرب 
الفرصة لتجربة هذه املقاربة، إال أنه ُأتيح لسوريا واألردن تلك الفرصة وقررتا رفضها. فقد ُقضي على التوقعات السورية 
اخلاصة بنظام سياسي أكثر انفتاحًا في عام 2007 عندما اقتصرت اإلصالحات التي ترعاها الدولة على القطاعات اإلدارية 

والتعليمية واالقتصادية.

ومع ذلك، فقد كانت أكبر خيبة أمل تتصل باإلصالح في السنوات القليلة املاضية هي التعليق الصامت لألجندة الوطنية 
األردنية التي مت وضعها بعد جهد، وجرت الدعاية لها على نطاق واسع باعتبارها أجندة إصالح شاملة ومتكاملة وعميقة 
في  رائدة  تكون  أن  ُيحتمل  كان  إصالحات  األجندة  تلك  وشملت  واالجتماعية.  واالقتصادية  السياسية  اخلطوط  تتجاوز 
االنتخابات البرملانية، إذ كانت ستحد من التفاوتات احلالية في التمثيل عبر اجلماعات اجلغرافية واأليديولوجية، وتأتي 
بالتمثيل النسبي. والشعور السائد في األردن هو أن جماعات احملافظة على املصالح املكتسبة تفرض في نهاية األمر ضغوطًا 

على امللك واحلكومة كي يبطئا عملية اإلصالح، التي تهدد بإعادة توزيع حقيقي للسلطة في املجتمع.

وبقدر ما كان عليه تسبب التعليق الواضح لألجندة الوطنية من إثارة لإلحباط، فقد كانت الوثيقة وقوة الدفع السياسية التي 
وراءها ساحرين بسبب ما كشفت عنه من إدراك امللك واجلماعة الصغيرة احمليطة به من املساعدين ذوي العقلية اإلصالحية 
لضرورة التغيير اجلذري، لعالج قيود األردن املزمنة، وخاصًة عدم التوازن بني عدد السكان والنمو االقتصادي. إن وضعهم 
لتلك األجندة اإلصالحية الطموحة وإعالنهم عنها عالمة تبعث على األمل، ذلك أنه هناك على أقل تقدير وعي باحلاجة إلى 
التغيير الشامل داخل بعض أوساط النخبة احلاكمة في املشرق وأجزاء أخرى من العالم العربي. وبسبب عمق هذه األجندة 

واتساعها، فجدير بنا أن نشير إليها بقدر أكبر من التفصيل.

الهدف املعلن لألجندة هو »حتقيق التنمية املستدامة من خالل برنامج يضع األردن على املسار نحو النمو االقتصادي السريع 
االقتصادية  التنمية  لتحقيق  توضع  شاملة  ومبادرات  استراتيجيات  إلى  يؤدي  مما  االجتماعي،  االندماج  من  أكبر  وقدر 

والسياسية، وتقييم ومراقبة تقدم تنفيذها طبقًا ملؤشرات األداء املفصلة«.
وقد ُعِرضت األجندة باعتبارها مختلفة عن جهود اإلصالح السابقة الفاشلة أو احملدودة، بسبب مجالها الواسع وما يرتبط بها 

من آليات التنفيذ واملراقبة. وهدفت تلك اآلليات إلى حتقيق مجموعة من األهداف الطموحة: 
// تشجيع املشاركة العامة في عملية اتخاذ القرار وتعزيز دور مؤسسات املجتمع املدني.

// ضمان حكم القانون واستقالل القضاء.
// حماية السالمة العامة واألمن القومي مبا يتفق ومواد الدستور.

// بناء الثقة بني املواطنني واملؤسسات وتبني مبادئ الشفافية واحلوكمة الرشيدة واحملاسبة.
// تعزيز مبادئ العدالة االجتماعية وتكافؤ الفرص.

// تنمية املوارد البشرية واالقتصادية، وحتديث القاعدة اإلنتاجية، وتوسيع فوائد التنمية. 
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وجرى تلخيص هذه املبادرات السياسية الطموحة في ثالثة مجاالت رئيسية للعمل:

1// إصالحات الُبنى والسياسات احلكومية املقصود بها اإلسهام في حتفيز التنمية االقتصادية وحتسني الرفاه االجتماعي 
واألمن.

2// احلقوق واحلريات األساسية، مبا في ذلك اإلصالحات املقصود بها تعزيز احلرية واملساواة وفرص الوصول في ميادين 
احلقوق الدينية والسياسية والثقافية واالجتماعية والقانونية واحلق في احلصول على املعلومات والتمتع باملواطنة.

 
3// إإلصالحات اخلدمية والبنيوية واالقتصادية املتصلة بقطاعات النقل واملياه والطاقة وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 

والرعاية الصحية والتصنيع واخلدمات املالية.

وما زالت األجندة القومية العشرية هي ما يحرك خطط اإلصالح في املقام األول، إال أنه اسُتعيض عنها في الواقع بعملية 
تعبئة أخرى يحركها القصر تسمى »الكل من أجل األردن« شبيهة مببادرة »األردن أواًل« التي ُطرِحت منذ خمس سنوات. 
ويعكس األردن في هذا الصدد تعقيدات وتناقضات أوسع تخص املشرق، حيث يحرك كاًل من اإلصالح والتراجع في الوقت 
ذاته عدٌد من اجلماعات احملافظة واألمنية والتقدمية والديقراطية واخلارجية واحمللية. وعادًة ما تؤدي محاوالت احلكومة 
املجالني  في  ومبهرة  نشطة  فيه اإلصالحات  تكون  الذي  السائد  املوقف  إلى  واملتناقضة  املتنافسة  القوى  تلك  إلرضاء كل 

االقتصادي واإلداري، بينما تكون رمزية أو ال وجود لها في امليدان السياسي.

ورمبا ال يكون مستغربًا، في ضوء اعتراف القيادة األردنية باحلاجة إلى اإلصالح الشامل، أن يكون ترتيب األردن األول بني 
ثمانية أقطار عربية قامت مبسحها »مبادرة اإلصالح العربي« من أجل هذا التقرير، بناًء على املؤشر املتوسط للمؤشرات 
التي يتضمنها مسح  الثالثة  الفئات. وأبدت كل أقطار املشرق  كافًة، وإن تفوقت عليه بعض األقطار األخرى في بعض 
مقياس الدميقراطية العربي � األردن ولبنان وفلسطني � تأرجحًا في معاييرها ومؤسساتها وممارستها الدميقراطية. ويعكس هذا 
ظاهرتني شائعتني في أنحاء املنطقة: 1( غالبًا ما تكون االحتياطات واحلقوق القانونية والدستورية مبهرة على الورق، إال 
أنه ال يقابلها باستمرار تنفيذ على أرض الواقع؛ 2( ويتفاوت تطبيق حقوق املواطنني واالحتياطات القانون تفاوتًا كبيرًا تبعًا 

للبيئة السياسية والشخصيات املوجودة في السلطة.

هذا هو السبب، على سبيل املثال، في سرعة لبرلة اجلهاز اإلعالمي والسياسي في األردن في الفترة من 1989 إلى 1994، 
بينما ضاق من جديد بعد اتفاقية السالم األردنية-اإلسرائيلية والتركيز فيما بعد احلادي عشر من سبتمبر على محاربة 
البيانات واالجتماعات ذات االجتاه  الشديد عن  التغاضي  السوري كذلك على نحو واسع من  الوضع  اإلرهاب. ويتأرجح 

اإلصالحي اخلاصة باملعارضني، إلى السجن املفاجئ لبعض زعماء احلركات الدميقراطية واإلصالحية.

لبنان وفلسطني

لبنان وفلسطني هما احلالتان األكثر إثارة لالهتمام فيما يتعلق بتقومي قوى اإلصالح في املشرق، وذلك بسبب ما تتسمان 
به من توليفة احلروب التي تقع من حني آلخر على األرض، والتوترات السياسية واملواجهات األيديولوجية احمللية املستمرة، 
واجلمعيات املدنية واملدافعني عن الدميقراطية األقوياء، واالنتخابات املجدية نسبيًا التي ال يكون الفائزون فيها بالضرورة 
متوقعني سلفًا. وتدفع التوترات السياسية الدميقراطية أولويات الناس إلى أسفل؛ إال أن هناك كذلك اعتراف متنامي في 
املجتمع بأن انعدام السيادة والدميقراطية هو املسئول عن العنف وعدم االستقرار اللذين يضران بهذين املجتمعني. والتدخل 
د ملعادلة اإلصالح؛ فهو يعزز اإلصالح الدميقراطي من ناحية، غير أنه يقف مع أحد  الغربي في هذين القطرين عامل معِقّّ
األطراف ضد املعارضة، ويتسبب بالتالي في حدوث املزيد من الصراع من ناحية، والتقليل من شأن املؤسسات الدستورية من 
ناحية أخرى. وأدى الشلل أو االنهيار املؤقت الذي أصاب الُبنى الدستورية والدميقراطية في لبنان وفلسطني إلى ملئ الفراغ 
السياسي بسرعة من قبل عدد من القوى: امليليشيات وغيرها من فصائل األمر الواقع املسلحة احمللية، وأماكن االجتماعات 
غير الرسمية اجلديدة التي يجتمع فيها الزعماء السياسيون بوساطة طرف ثالث )مثل مكة وباريس(، واألموال واألسلحة 
والدعم من اخلارج، وجماعات املجتمع احمللي واملنظمات غير احلكومية. وينذر هذا التشظي لنظام سياسي وطني منصهر، 
إلى عناصر شتى ذات سمات شديدة احمللية، بالسوء فيما يتعلق باإلصالح السياسي على املدى القصير. ومع ذلك، فمن 
املمكن أن يحمل بارقة أمل؛ فعندما تسير احلوكمة القاصرة والفوضى األمنية في مسارهما الطبيعي، ويتولى املواطنون في 
املشرق أمر مجتمعاتهم ويحاولوا بناءها، فمن املرجح أن يطالبوا ببنى حوكمة أكثر شفافيًة ومساواًة ومحاسبًة تقوم على أسس 

من األنظمة الدميقراطية.

يوفر »مقياس الدميقراطية العربي« الذي جرت مراكمته واستنباطه من أجل هذا التقرير، معطيات جديدة قد تبدو غريبة، 
ولكنها تدعم عموما وتكمل االجتاهات العامة التي تشير إليها التحليالت النوعية. يجب االنتباه إلى العديد من املالمح 

ذات املغزى في تلك املؤشرات، أهمها املستوى املنخفض إجماال في استخدام الدراسات املسحية في العالم العربي.

االجتاهات السائدة في مجمل منطقة املشرق

 يظهر املسح الذي مت لدول املشرق الثالثة املدروسة هنا، األردن وفلسطني ولبنان، إنها تعكس االجتاهات السائدة في مجمل 
منطقة املشرق: تفاوتات حادة في الدرجات، عدم متاسك في املعطيات داخل البلد الواحد وفيما بني البلدان، وهوة واضحة بني 
الضمانات املكتوبة حول الدميقراطية وحقوق اإلنسان من جهة، واملمارسات الفعلية والشروط  القائمة من جهة أخرى. ثمة ما 
يقرب من مائة في املائة من التفاوت بني النوايا واملمارسات بالنسبة لكل الدول العربية: 393/751 هو ما ينعكس بالنسبة 
لدول املشرق بينما تظهر األردن أضيق نسبة من الهوة. ويعبر ذلك عن إحدى أكثر نتائج التقرير ثباتا: إن تقدم ترتيب األردن 
النسبي بالنسبة ملعظم املؤشرات يضعه في املرتبة األولى على العموم. )ويتبعه في املرتبة الثانية املغرب، ولعل ذلك يعكس 
عوامل مثل الشرعية النسبية التي حتظى بها العائالت املالكة في هذه الدول، وحسهم باملسئولية جتاه مواطنيهم، وتركيزهم 
الشديد على األمن كنقطة ارتكاز صلبة ألمن الدولة ومصالح النظام(. إن دول املشرق الثالث تأتي على أية حال في أعلى 
املستويات بالنسبة ملجمل املنطقة – 550 مبقابل 498- ولعل ذلك يشير إلى قوة وعمق نضال بعض الناس هناك من أجل 

احلوكمة اجليدة، على الرغم من دمار احلروب وعدم االستقرار والصدمات اإلقليمية في البلدان الثالث.

املشرق يحصل  إن  وبالتأكيد أكثرها دورا سياسيا.  املؤشر داللة،  النوايا واملمارسات هو أكثر معطيات  الفارق بني  ولعل 
على عالمات مرتفعة بخصوص حرية التعبير واالجتماع وحق تشكيل األحزاب السياسية وجماعات حقوق اإلنسان. لكنهم 
يسجلون عالمات منخفضة فيما يخص الفساد والواسطة واالعتقال بدون تهمة واستخدام احملاكم األمنية. وهي اجتاهات 
ميكن رؤيتها في بقية بلدان املشرق، حيث حتدد احلياة السياسية الوقائع التالية : الضمانات الدستورية والقانونية للحريات 
السياسية واحلقوق الفردية منتشرة بل تثير اإلعجاب على الورق، ولكنها حتبط بسبب التطبيق االعتباطي للقانون من قبل 
السلطات التنفيذية والبوليسية القادرة على تطويع القانون حسب التحديات السياسية القائمة والتهديدات األمنية. متتع 
إجماال املواطنون العرب في املشرق في السنوات األخيرة بقدر أعلى من فرص حرية التعبير واالجتماع، ولكن ذلك ما متيل 
الدمقرطة إلى التوقف عند حدوده. لقد أصبح مألوفا اليوم وجود األحزاب السياسية ومنظمات حقوق اإلنسان وتنظيمات 
املجتمع املدني وكذلك عرض وجهات النظر املعارضة في الصحف، ولكنها جميعًا لم تتمكن في أي مثال جدير من دفع أي 
حكومة إلى إتباع تغيير سياسي دال. إن أولئك املواطنني يتمتعون شكاًل بالتعبير السياسي، وإمنا من دون املضمون.  وال 
يوجد أي مكان في املشرق ينخرط فيه احلكام وأصحاب القرار السياسي بشكل كلي في تدعيم املواطنة من خالل آليات 

التمثيل واحملاسبة ذات املصداقية. 

مظهر آخر تدل عليه املؤشرات، هو التقاطها للحظة مجمدة من الزمن، فيما هي تتحرك في الواقع وتتغير مع الزمن. ففي 
سوريا على سبيل املثال، كانت حرية التعبير واالجتماع أعلى بكثير مباشرة بعد تولي بشار األسد احلكم منها اآلن، بينما 
اتفاقية السالم األردنية -  الفترة 1989-1993 منها منذ توقيع  التعددية السياسية في األردن أكثر حيوية في  كانت 
اإلسرائيلية عام 1994. وتتغير األوضاع في العراق وفلسطني مع مرور كل شهر بسبب استمرار النزاعات املسلحة، واالحتالل 
واملقاومة، بينما يبقى لبنان رهينة قوى محلية وإقليمية ودولية التي جتعل من ضمانات وتطبيقات حكم القانون متخلخلة 

كثيرًا في الواقع، وخاضعة للتحالفات السياسية وملزاج اليوم.

تشير البيانات التي ولَّدتها املسوح األخيرة التي قامت بها مبادرة اإلصالح العربي بشأن العالم العربي إلى أن الرأي العام 
لديه رغبة شديدة في اإلصالح، إال أنه يشك في قدرة النخب السياسية احلالية على حتقيقه. ويشير العديد من املسوح 
السابقة األخرى التي أجريت في املنطقة إلى أن العرب ملتزمون على نحو واضح بقيم الدميقراطية والتعددية والعدالة وحكم 
القانون واحملاسبة، غير أنهم يعطون كذلك أهمية كبيرة � ورمبا أولوية أكبر هذه األيام � للتمتع باحلرية من االحتالل األجنبي 

والسيادة احلقيقية التي ال تنال منها اجليوش األجنبية الغازية. 

* مدير »مركز عصام فارس للشؤون الدولية« - اجلامعة األمريكية، بيروت
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*عبداهلل ساعف

يتعني على التحليل أن يتناول املوضوع من زوايا متعددة ، بدءا من توصيف مختلف احلاالت واملتغيرات املتعددة، وطرق 
اإلصالح والتحديات التي تطرحها، والسيناريوهات احملتملة التي ميكن أن يأخذها تطور كل هذه.

أمناط األنظمة

وامللكيات،  اجلمهوريات  بني  مثال  كالتمييز  العربية،  املنطقة  في  الواقع  وتوصيف  بتحديد  يسمح  القدمي  التنميط  كانت 
واإلمارات اجلمهورية أو اجلمهوريات الوراثية، أو بني أنظمة تقدمية وأنظمة رجعية، أو معتدلة مقابل ثورية، بني أنظمة 

مدنية أو عسكرية، أو كذلك بني ليبرالية أو اشتراكية. 
كل هذا انقضي عهده. فاألولوية اليوم هي للعالقة بني الدميقراطية والدمقرطة، وأصبح املقياس يتعلق بدرجة االقتراب أو 

االبتعاد من هذا الشكل السياسي، ومدى االنسجام والتناقض معه، وبه يتم التصنيف في العالم العربي.

وهنا، بوسعنا التمييز بني أربع حاالت على األقل:

1- االنطالق من مشروع قائم للتغيير »الدميقراطي« لقياس مدى النجاح في االنفتاح باجتاهه، ودرجة التطابق معه. وميكن 
اعتبار املغرب واألردن وموريتانيا والكويت، بل وحتى البحرين، في وضع يسمح باملقارنة واملماثلة.

2- إضافة لتحدي الدمقرطة، تواجه كل من موريتانيا واليمن حتدي االندماج الوطني.

3- ثمة مجموعة من الدول متثل حالة تغيير أكثر تعقيدا، تضم مستويات التطور السياسي واملؤسساتي والثقافي وشكل 
التنظيم السياسي، ووفرة املوارد املادية - قطر، اإلمارات، عمان. ال ميتلك اإلصالح في هذه املجموعة بعدا سياسيا ويطغى 

االقتصاد على ما عداه.

4 - الفئة الرابعة تخاطب طبيعة التغيير نفسه، وإن بطرق متفاوتة )اململكة العربية السعودية، سورية، اجلزائر، اليمن، 
ليبيا، مصر، تونس(. يطغى هنا اخلطاب عن اإلصالح وإمنا مع تسلطية مستقرة. وقد جنح العديد من هذه األنظمة في الظهور 
وكأنها قيد التطور دون أن تقدم أي تنازل من أجل الدمقرطة. هكذا متكن »ربيع دمشق« عام 2000 – 2001، في مطلع 
حكم بشار األسد،  من توفير مثل هذا الوهم في األسابيع األولى. وبالطريقة ذاتها، أجابت كل من اململكة العربية السعودية 

ومصر على مشروع اإلصالح األمريكي، »املستورد«، بتقدمي مشروع إصالحي من الداخل.

 5- أما حاالت العراق وفلسطني ولبنان والسودان، فتثير أسئلة محددة جتمع األبعاد اإلستراتيجية وتلك املتعلقة بالسياسة 
الدولية والتوازنات اإلقليمية وهياكل دولتية خاصة ذات محددات دينية أو أثنية أو قبلية...

قراءة في األنظمة املغاربية

التشريعية  التقنية  إلى  مبنهجية تستند  تعّتد  تبدو وكأنها  البحتة،  القانونية  املقاربات  وإجراء  واللوائح  النصوص  قراءة  إن 
والقانونية، ولكنها تبقى برانية وشكالنية بحيث ال تقوى على توفير تقييم للنوايا اإلصالحية. إال أنه، ورغم كل شيء، 

فالشكالنية املتطرفة ليست نافلة. إن قراءة السلوكيات بصلتها بالقانون، ورصد املؤسسات، هي أمور ضرورية. 

فالفصل بني السلطات يبدو فعليا إلى هذا احلد أو ذاك، وأحيانًا وهميًا. إن طغيان سلطات رئيس الدولة تؤشر إلى اختالالت 
بنيوية طرأت على مستوى توزيع السلطات. أما مبا يتعدى ذلك، فإن املبدأ الدميقراطي يترسخ  بطريقة متماسكة عبر الدستور 
والنصوص التشريعية والنظامية في بعض احلاالت، أو بطريقة متناقضة في حاالت أخرى. فهل التماسك املعياري ضمانة 
حلسن سير الدميقراطية؟ وهل ندرة خرق الدستور تعني ذلك؟ وهكذا تستمر مطروحة في املغرب ليس أسئلة الشرعية والقانونية 
فحسب، وإمنا أيضا أسئلة فعالية املؤسسات العامة. كما تبقى مطروحة وبقوة إشكالية استقاللية العدالة. ولدى الرأي العام، 
تثير مسألة تطلب اإلصالح السياسي ردود فعل مشابهة، مع أن الفوارق الكمية على مستوى حتقق ذلك اإلصالح كبيرة. 

أما بخصوص انتظام االنتخابات، فهي تبدو مبتناول األنظمة املغاربية. إال أنه قد ميكن تطبيق مبدأ االنتظام دون أي مؤّدى 
على دمقرطة النظام املعني. وميكن لهذه األنظمة حني ال تكفي مصادقتها هي نفسها على شفافية االنتخابات، أن تعلي من 
شان صدقيتها بتشكيل مجموعات من املراقبني الوطنيني والدوليني. وفي هذا املجال، اظهر مثال املغرب أن شكل دميقراطية 

االنتخابات ميكن حتسينه رغم حصول العديد من النكسات.
أما درجة التسامح الذي تبديه هذه األنظمة، فتقاس بحسب مكانة احلريات الفردية الشكلية، مبا فيها تلك العائدة إلى 
قبل  من  وفضحها  السلطات  نقد  إمكان  على  واالعتراض،عالوة  والتظاهر،  التجمع،  وحرية  السياسية،  األحزاب  تشكيل 

املواطنني. 
لقد أصبحت مساءلة احلكومة ممارسة عادية في املشهد السياسي املغربي، إلى حد يقارب الروتني، )هناك 760 سؤال وجه 
إلى احلكومة من قبل النواب(. وباستثناء حل مجلس الشعب عام 1992، فال نالحظ في ممارسات األنظمة املغاربية في 

الوقت احلالي أمثلة عن عرقلة عمل املجالس املنتخبة.

 كما إن تفحص مسألة الفساد ال تكفي لوحدها من أجل تكوين تصور حول ترسخ دولة القانون: إنها تتشارك مع عناصر 
أشير لها أعاله، ومع غيرها، كاحلق في محاكمة عادلة، واللجوء إلى قوانني استثنائية في مواجهة اإلرهاب، واستخدام 

التعذيب، وحسن أو سوء معاملة املعتقلني، وتدّخل القوى األمنية في منع بعض التعيينات، وشعور الفرد باألمان. 

كما أن خصائص املغرب واستعداد دولها لإلصالح ال يخضعان فحسب إلى مؤشرات مؤسساتية بحتة، أو قانونية أو نظامية 
أو إلى السلوك السياسي باملعنى احلرفي للكلمة، وإمنا إلى مفهوم اشمل يدخل في تكوينه مثال وضع املرأة وإدارة القطاعات 
االجتماعية. فحقوق النساء في الدول املغاربية عرفت تطورات متفاوتة: فاملغرب راجع قوانينه بخصوص النساء من منظور 
العاملة  القوة  في  النساء  نسبة  وحصة  معّدلة،  غير  اجلزائر  في  الشخصية  األحوال  قوانني  تزال  ال  فيما  مساواتية،  أكثر 

محدودة. 

أما اخلدمات العامة، فاحلقائق املغربية تتقاسم صفات الزبائنية والوساطة في التعيني في الوظائف العامة. وما زال الضمان 
االجتماعي محدودا )املبالغ املرصودة له في اجلزائر أعلى وإمنا تتفاوت الرقابة الدميقراطية على ميزانيات الضمان االجتماعي 
من بلد إلى آخر(. وفي نهاية املطاف، فينبغي تفحص نوعية إدارة املوارد املخصصة للقطاعات االجتماعية ) التعليم والصحة 
والسكن والعمل( وليس فحسب أحجامها. وال منتلك أرقاما حول حجم امليزانية املخصصة لألمن في املغرب ليمكن مقارنتها 
مبيزانية القطاعات االجتماعية، بينما توّفر اجلزائر مثل هذه األرقام، وإن كانت تظهر أن ما يخصص لألمن يفوق ما هو 

مخصص للقطاعات االجتماعية.

متغيرات دولية

ال شك في أن البعد الدولي لإلصالح السياسي في املنطقة أكثر تأثيرًا هنا منه في أماكن أخرى، وهو يتقاطع مع مجمل 
العاملي، ومعيارا  للنظام  العراق وفلسطني ولبنان والسودان متثل مختبرا  بلدانا مثل  بالشرق األوسط. إن  املتعلقة  القضايا 
املتحدة واإلحتاد  الدميقراطي ومراقبة احترام حقوق اإلنسان. فالواليات  التدخل  القوى ودرجة فعله من خالل  لقياس ميزان 
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األوروبي تتناول عالقتها باإلصالح من خالل ملفات كتلك العائدة إليران أو تركيا أو إسرائيل.
متثل مجموعة  التي  تلك  أو  األمريكية(،  املتحدة  )الواليات  األكثر سلطة  البلدان  الصادرة عن  والضغوط  التطورات  وبني 
)كاالحتاد األوروبي(، وأخرى ذات نفوذ كبريطانيا أو فرنسا...،  والنشاطات اإلصالحية لدول اجلنوب، كمعظم الدول العربية 
وإيران وتركيا، فال ينبغي نسيان اثر فاعلني عابرين لهذه التصنيفات، كتنظيم القاعدة، وهم بال حدود جغرافية، وغامضون، 

وموظفون إلى ابعد احلدود من قبل األمريكان كقطب، وهم يطيحون باإلصالح عبر تعنيفه وإحاطته باملأساوية ونبذه. 

في هذا السياق، يجدر بالتحليل إدخال اإلبهام احمليط بادراك بلدان املنطقة للتهديدات واملخاطر العائدة لألعداء احملتملني، 
العاملي  املستوى  م هي نفسها على  تقَدّ بينما  إذ يطلب من األنظمة أن تصلح نفسها  السواء.  الداخليني واخلارجيني على 
كمصادر للتهديد، ُيشك بأنها تعيد إنتاج منابع اإلرهاب. وكذلك فإن غموض املواقف املتخذة حيال التشكيالت املهيمنة 
ليس بأقل مما سلف. وليس من الصدفة أن دول املنطقة قد باشرت باستيعاب هذا املعطى كأولوية، مباشرة بعد إدراكها النوايا 
األمريكية قبل احلرب على العراق وفي أثنائها وبعدها، وهو إدراك مت من خالل اخلطابات واألفعال. أما اآللة األمريكية لفبركة 
دول جديدة، فهي تترك تأثيرا سيئا على مجمل املنطقة، وباألخص ألن الفشل يحيق بها.  وليس من املبالغة القول أنه حتى 
الساعة، فإن ردود الفعل الثالثة القابلة للرصد قد ظهرت بداية وكأنها فجة ثم حتددت بعد ذلك: أشكال القبول التكتيكي 
باألحادية األمريكية والغزل مع اإلصالحوية األمريكية )االرادوية واملسلحة(؛ ومواقف تعتمد اخلضوع بانتظار زمن أفضل؛ 

وأشكال من املقاومة املختلفة بواسطة اإلصالح املتمادي بل واالستباقي...

في الثمانينات، وفي أجواء احلرب الباردة ونظام األمم املتحدة، كانت قدرة دول اجلنوب على املبادرة أكبر، سواء بخصوص 
إنشاء فضاءات مختلفة لتجمعها، أو بخصوص مساعي بلورة استراتيجيات من قبل دول جنوب املتوسط، وهي كانت متتلك 
هوامش للفعل أكبر، إذ كان مبقدورها االستفادة من التناقضات وإطالق مشاريع ومشاريع مضادة، وممارسة انفتاحات واتخاذ 

أفعال. أما اليوم، فاملجاالت املتاحة أمامها أكثر ضيقًا وهي تفقد صفتها الفاعلة.

متغيرات داخلية

للسلطات  العائدة  املعطيات  فوفق  إبطالها.  انتماءات  مع  بقوة  تتفاعل  فإن مسألة اإلصالح  بها،  املعنيني  نظر  من وجهة 
القائمة، وأشكالها وشرعياتها وبناها االجتماعية  )ثيوقراطية  أو امتدادات لألنظمة التقدمية لسنوات اخلمسينات، أو إمارة 

بترولية، أو دول طائفية أو دولة - قبيلة...(، تتغير مفردات إشكالية اإلصالح في كل مرة.
ثم  إن وجود سائر الفاعلني يتضمن خصائص هامة: بدءا من األوضاع التي تسود فيها مظاهر من التعددية وحتى حاالت 
لم  ثم أن فاعلني منظمني، كاجليش مثاًل،  القوة.  تقابل معارضات دينية وغير دينية غير متماثلة  إلى  اإلجماع، وصوال 

يصبحوا بعد خارج الصورة.     
ومن جهة أخرى، فإن أساليب اإلصالح املعتمدة تستند إلى امتالك نصوص دستورية من قبل الكيانات السياسية التي لم 
تكن حتوز عليها سابقا، أو إلى مراجعة النصوص الدستورية املتوفرة على قاعدة إنتاج مادة قانونية تخص مسائل احلقل 

السياسي، أو عبر تنظيم االنتخابات.
وعلينا أن تالحظ إن احلركات االجتماعية حتتل مكانة كبيرة في بلدان مثل املغرب ومصر ولبنان وموريتانيا، وأن املجتمع 
املدني متكون وينجح في الغالب في شق طريقه وفي احتالل مكان له ضمن سيرورة اإلصالح، هذا إذا لم نتناول املوقع بالغ 

األهمية لوسائل اإلعالم.

حتديات

هناك حتديان كبيران يستجوبان التحليل. فباإلضافة إلى املفهوم الذي يطرح التنمية االقتصادية باعتبارها يجب أن تسبق 
الدمقرطة، وحتى اللبرلة أو اإلصالح، فهناك أيضًا مشكلة العالقة بني األسلمة والدمقرطة. 

البداية، يكون االقتصاد معتمدًا على السياسة، إلى أن نصل إلى اللحظة التي تصبح فيها السياسة معتمدة على  في 
االقتصاد. غير أن هذه املعادلة ال تعطي نتائج مقنعة في سياق نظم احلكم العربية، وذلك إلى احلد الذي جعل السلطة 
تهبط لتتدخل في املجال االقتصادي، وجعل عددًا من النظم املوجودة في هذه املنطقة تنخرط فجأة في عملية إصالح ذي 
طابع اقتصادي واجتماعي )ليس في اململكة املغربية فقط، ولكن أيضا في السعودية ومصر واألردن(. إن شعور هذه الدول 
بأن عليها الربط بني االقتصادي واالجتماعي يكشف حالة االنفصال الراهنة بني العاملني. فلقد تطور العاملان االقتصادي 

واالجتماعي في هذه البقعة بطريقة مستقلة في عالقة الواحد منهما باآلخر. وهو ما يفسر ملاذا يبدو أن الفعالية االقتصادية 
املجال  حقيقي على  تأثير  له  االقتصادي  املجال  أن  يبدو  الدول. وال  لهذه  السياسي  البعد  تؤثر على  لم  اخلليج  دول  في 

السياسي: كيف أثرت االستثمارات اخلارجية املباشرة على عملية الدمقرطة في مصر وتونس؟ 

إن اجلدل بشأن معنى الدميقراطية والدمقرطة بات ملتبسًا بفعل اخلطاب السائد حول املسألة اجلوهرية املتعلقة مبدى التالؤم 
الثقافي بني القيم اإلسالمية والدميقراطية. إن السؤال املطروح مرة أخرى هو معرفة ما إذا كان يجب االعتراف باإلسالميني في 
املنافسة السياسية احمللية. هل يجب أن نقبل الدميقراطية أيا كانت املخاطر؟ وبالنسبة لإلسالميني أنفسهم، هل هم قادرون 
على قبول كافة متطلبات الدميقراطية بال أي حتفظ؟ إن البحث ال يخص بالتحديد هذه القضية أو تلك، كما أن كل طرف 
يدير اجلدل وفقًا لتفضيالته، ومعتقداته، ومواقفه األيديولوجية. غير أن كل سياق محلي يركز على جوانب بعينها أكثر من 

غيرها. 
إن صياغة موقف مشترك ال زال أقرب إلى األمنية. فعلى الصعيد السياسي، تتطلب الدمقرطة في البلدن العربية قبول 
اإلسالميني للقواعد الدميقراطية، في إطار لعبة سياسية تقوم حقيقة على التعددية. وعلى الصعيد الثقافي، تتطلب الدمقرطة 

تطوير القيم السياسية وإخضاعها ملنطق الليبرالية. ويحيلنا ذلك بالضرورة إلى مكونني أساسيني:
مبادرة  عبر  اإلسالمية  والقيم  العلمانية  بني  املصاحلة  لتحقيق  حثيثة  جهود  بذل  مع  التركي،  النمط  على  الدينية  العلمنة 

سياسية.
اإلصالح الديني، وهو موضوع جدال ثري على الساحة الشرق أوسطية، وهو يتعلق  باحلاجة إلى إقامة صلة بني اإلسالم والقيم 

الغربية على أساس تأويل تطوري للعلوم الدينية. 

 
توجهات

على أية حال، فإن تصورات التطور احملتمل تختلف بني التكهنات التي تؤكد على إمكانية العودة إلى الوراء – بقدر ما 
يبدو من غير احملتمل احلفاظ على الوضع الراهن، أو على الوضع الراهن مع بعض التجديد على مستوى الشكل أكثر منه 
على مستوى املضمون— وبني التكهنات التي تتنبأ بحدوث انتقال دميقراطي منوذجي. وميكن للمراقبني أن يكشفوا عن حدوث 

تراجع في ليبيا واجلزائر، غير هذا الطرح يبدو مهزوزًا إلى حد ما. 
إن ما يبدو غير محتمل أبدًا في الوقت احلالي، بل وغير واقعي أيضًا، هي فرضية وجود سلطة دميقراطية تقدم كافة التنازالت 
وإجراء  السلطات،  بني  الفعلي  الفصل  محققة  وفورية،  قصوى  بدميقراطية  املطالبة  واالجتماعية،  السياسية  للقوى  املمكنة 

انتخابات شفافة تسمح باحلكم الرشيد، وتعزيز دولة القانون. 
سيناريو  وهو  الدميقراطي،  االنتقال  إمكانية  عن  ويختلف  معقولية،  أكثر  يبدو  سيناريو  نتبصر  أن  علينا  يظل  أنه  غير 
اإلصالحات املتصاعدة شيئًا فشيئًا، املفروضة بواسطة املعنيني أنفسهم، لسبب من األسباب، حتت ضغط خارجي أو داخلي، 
واملتفاوتة األهمية سواء على املستوى االقتصادي أو على الصعيد السياسي االجتماعي أو حتى الثقافي: قد يعتمد هذا 
السيناريو على املبادرات احملدودة، ويتم الترويج له بشكل مكثف. وال ينقص العالم العربي  في كليته أمثلة على تلك 
»اإلصالحات الصغيرة«. ويجب أيضًا القيام بإصالحات متوسطة األبعاد )محاوالت لتحسني التعليم ونظام الصحة..إلخ(. 
من ناحية أخرى، تستطيع إصالحات كبيرة أن تتدخل في األمور القاطعة، واملتعلقة بقضايا الفصل بني السلطات، واألحزاب 

السياسية، واملجتمع املدني..إلخ. 

حركات املجموع

غير أن هذه التوجهات ميكن أن تخضع ملتطلبات كل موقف سياسي على حده، وفقًا للتصنيف الذي جرى تطويره مسبقًا:
القسم األول: في الفرضيتني املطروحتني سلفًا، تلك املتعلقة باإلصالحات املتوسطة، واألخرى املتعلقة باالنتقال إلى الدميقراطية، 
فإنه بناء على الصعوبات التي تكتنف عملية العودة إلى الوراء، يبدو احلل األمثل هو االستمرارية أو التعزيز. حيث أنه لو 
عدنا إلى الوراء، فلن تكون لدينا سيطرة على التحركات  التي تنطلق في اجتاهات مختلفة، مع احتماالت حدوث انحرافات. 

ويعتمد شكل ومحتوى التعزيز على درجة السيطرة الفعلية. 
في اململكة املغربية، استخرجت  السلطة نتائج اخلبرات املتعاقبة الناجمة عن إدارة اللبرلة: فهي قد حاولت بعد عالجها ملسألة 
احلريات، أن تصحح طريقة عملها في القضايا الالحقة. ويبدو أن األردن يعيش وضعًا مشابهًا، غير أنه يتميز بأن الصراع 

مع املعارضة أكثر قوة.



7273

ويبدو أن القدرة على رسم خطوط حمراء وفرض احترام هذه اخلطوط تكتسب مجددًا أهمية حاسمة.

وفي القسم الثاني، فإننا جند بلدانًا مختلفة كالسعودية، وتونس، وسوريا، ومصر، واجلزائر. وتتمثل السمات املشتركة بني 
تلك الدول في شخصنة السلطة وضعف املأسسة، ومحدودية، بل وانعدام احلريات: 

غير أن السعودية تتميز بنظامها السلطوي داخل دولة رخاء في وضع مواجهة مفتوحة مع اإلسالميني؛ بينما تتميز تونس 
بنهج أمني لنظام سلطوي يبحث عن دولة الرخاء  في ظل تعددية محدودة؛ أما اجلزائر، فهي تتميز أيضًا بشخصنة السلطة، 
لكن في ظل مواجهة مباشرة مع اإلسالميني. إن حالة احتكار السلطة فعليًا في مصر، في ظل واجهة من التعددية الوهمية، 

ُتظهر أهمية وجود عالقة قائمة على الثقة جتاه املؤسسات.  

يجمع القسم الثالث للنظم السياسية بلدانًا مثل قطر واإلمارات وعمان، حيث تعيش في إيقاع   بناء االقتصاد الليبرالي، 
والتي بسبب أهمية املوارد ال يكمن لها إال أن تصطدم بالنظم السياسية التقليدية في اشكالها احلالية. أال حتدد هنا البنية 
الناحية  البنية الفوقية، حتى لو كان االقتصاد يبدو كعامل متغير يعتمد على السياسة؟ هل حتييد الدولة من  التحتية 
االقتصادية سيؤدي إلى حتييدها سياسيًا؟ كيف ميكن ضمان التنافسية في املجال السياسي؟ إن مهمة إقامة دميقراطيات 

جديدة على منط اليابان وكوريا اجلنوبية...إلخ تبدو أكثر سهولة هنا في الوضع احلالي.  

إن القسم الرابع  يجمع اليمن وموريتانيا، بغض النظر عن االختالفات بني احلالتني.  وهنا يكون اإلصالح السياسي رهن 
الهموم حول االندماج الوطني )املشكالت العرقية والقبلية ومشكالت التمثيل(، وتوزيع املوارد، وأيضًا اخلطر اإلسالمي. 

يتعلق القسم اخلامس بدول لها أوضاع سياسية تعيش في أزمات لها تبعات دولية )فلسطني، والعراق، ولبنان والسودان( 
التي ال يخفي الفاعلون الداخليون بها صالتهم مع  اخلارج. وتظل السمة األساسية لهذه الدول أنها تتحرك وفقا لتأثير 

النظام الدولي عليها.  

في هذه الفرضيات املختلفة، يبدو أن اإلصالح السياسي يجب أن مير عبر مرحلة انتقال سياسي يتم إدارتها بشكل تعاقدي، 
وهي حالة قد حتتاج إلى اجتياز العديد من املراحل من أجل جتنب خطر االنحراف، مثلما حدث في احلالة اجلزائرية في بداية 
التسعينيات. إن أخطار الدميقراطية املطلقة تفرض إقامة قواعد إلدارة اللعبة، إلجراء انتخابات مؤطرة، وموجهة، باختصار 
تكشف عن تعددية يتم التوصل إليها عبر التفاوض، وتشير إلى تفاوت محسوب ومقبول لصالح السلطة احلاكمة، قبل أن 
تتمكن السلطة من أن ترسخ نفسها في ظل وضع دميقراطي أكثر انفتاحًا. يجب أن تظل الدولة قوية حتى ينجح االنتقال إلى 

الدميقراطية. ويظل اجلانب اآلخر هو مسئولية املجتمع، أي نضجه الدميقراطي.
من ناحية أخرى، فإن الوضع العام يرفع من أهمية عنصر قدرة هذه احلقائق السياسية على إذابة اخلطر األصولي، وبالتحديد 

استخدام العنف املادي والرمزي.  

 
خطط ومجاالت اإلصالح

هناك العديد من مستويات اإلصالحات املمكنة، منها على سبيل املثال: 
اإلصالحات الدستورية التي تتخذ شكل اعتماد دساتير أو إجراءات دستورية جديدة، أو مراجعة تدابير سابقة حني يكون 

ذلك ضروريًا.
إعادة النظر في مكانة القانون، وتوسيع احلريات، والبدء في بناء دولة القانون، ولبرلة قواعد اللعبة السياسية، وإعداد مواثيق 

توافقية في القطاعات احليوية من املجتمع.
إعداد التشريعات التي تسمح بتعزيز الفاعلني، وخاصة األحزاب السياسية واملجتمع املدني في املجتمعات التي تعاني من 

ضعف السياسة، وتعزيز سيرورة مشاركة احملكومني.
 تنظيم العمليات االنتخابية ألجل إضفاء مزيد من التماسك واملضمون على احلياة السياسية، وذلك على مستوى النظم 
وتشكيل  األغلبية،  تكوين  مستوى  )على  للنتائج  إعطاؤها  املطلوب  واملتابعة  واملشاركة  التمثيل،  ونظم  االنتخابية، 

احلكومة(. 
العمل على ترشيد احلياة السياسية في مجملها: السياسة العامة، خاصة في قطاعات العدالة والتعليم واإلدارة، والعمل 

على إضفاء طابع أخالقي على احلياة العامة. 
االنتقال من مفهوم لألمن الوطني يدار باالعتماد على الكتمان إلى مفهوم إنساني ) حيث يشعر األفراد قبل أي شيء آخر 

أنهم بأمان(، واعتماد أمن وطني يتحقق حتت اإلشراف الدميقراطي.  

إجراءات، وتقنيات، وأدوات
سمحت اخلبرات احلالية ببلورة امكانيات عملية عديدة على مستوى  اآلليات امللموسة مثل:

-استيعاب التغيير الدستوري واملؤسساتي الشاملني من خالل تعزيز احترام اجلانب اإلجرائي، والتفاصيل التقنية، وتخطي 
الهيكل األيديولوجي للنصوص الدستورية، حيث ال حاجة لتكرار التأكيدات بواسطة اخلطب الرنانة، وإمنا إبراز أهمية اآلليات 

القانونية التقنية العمالنية.
التوافق )املواثيق، واالتفاقيات واملعاهدات( سواء على  التعاقدية، واألشكال املختلفة للتعبير عن  التقنيات  - استخدام 
املستوى الكلي أو اجلزئي، إلسناد اخلطوات املعتمدة على أكبر قدر ممكن من املشاركة، وتكثيف املقاربة بواسطة إثارة اهتمام 

وإدراك العامة من الناس.
- العمل على ترسيخ أهمية االنتخابات، وانتظامها، والبحث عن التنافسية والتمثيلية، وتبسيط اإلجراءات لتسهيل أوسع 
مشاركة ممكنة، والتدقيق في مالئمة الشكل التمثيلي إلضفاء مصداقية على االستشارة الشعبية وذلك بربطها قدر املمكن 

بنتائج مؤسساتية، كاختيار رئيس الوزراء وتشكيل احلكومة والتحالفات السياسية... 
النقاش،  االستشارة،  اإلعالم،  القرارات:  اتخاذ  عملية  سياق  في  التنفيذ  موضع  التشاركية  اآلليات  وضع  من  التأكد   -

التفاوض
- تعزيز اإلدارة الدميقراطية لعدد من القطاعات، وخاصة قطاع األمن، وجتاوز الطابع الشكلي في نقاشات ميزانية الدفاع 
واألمن في البرملان وداخل اللجان املختصة، حيث يغلب طابع املزايدة في االستنكاف عن النقاش، حني يتعلق األمر باألمن، 
هذه  أدارة  في  الشفافية  تعزيز  باإلجماع.  محاطة  تكون  آن  إال  ميكن  ال  مصيرية  وطنية  بقضايا  املوضوع  ارتباط  بحجة 

امليزانيات، وإجراء التقييمات بخصوصها، واحملاسبة.
- التأكيد على االنتقال من الدولة الدينية إل الدولة التي تدير الدين بواسطة سياسات عامة محددة: تنظيم أماكن العبادة، 

وتكوين موظفني مكلفني باملسائل الدينية.
- تعزيز حماية األقليات عبر إرساء التدابير املؤسساتية والقضائية املناسبة. 

 
 
  

* مدير »مركز الدراسات واألبحاث في العلوم االجتماعية« - املغرب
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خال�سات وتو�سيات

3( اأخريًا، من ال�رضوري اأن تركز عملية الإ�شالح على �ش�ؤون التعليم ملا له من مردود واأثر وا�شع النطاق على ق�شايا امل�شاواة 

والعدالة الجتماعية، وذلك من خالل حماربة الأمية وتقلي�س ظاهرة الت�رضب من املدار�س وحت�شني م�شت�ى وظروف التعليم 

وخا�شة بالن�شبة لالإناث.

ت��شيات حمددة:

1( الأردن: 

بالرغم من ك�ن الأردن هي الأجنح بني البلدان العربية املنتقاة يف اإحراز تقدم حقيقي نح� التح�ل الدميقراطي، فاإنها ت�اجه 

�شعفًا ملم��شًا يف بع�س ج�انب هذا التح�ل الأ�شا�شية؛ لهذا فاإنا نقرتح على احلك�مة وامل�رضع الأردنيني ما يلي:

النظر يف اإلغاء حماكم اأمن الدولة، واإلغاء اأو التخفيف ب�شكل وا�شع من الرقابة على املطب�عات وم�اقع الإنرتنت، وفر�س رقابة 

وم�شاءلة على اأجهزة الأمن بهدف منع اإ�شاءة معاملة املعتقلني.

الت�شدد يف �رضورة و�شع الكفاءة كمعيار وحيد يف الت�ظيف العام، والت�شدد يف حماربة الف�شاد يف امل�ؤ�ش�شات العامة، وزيادة 

ميزانيات التعليم وال�شحة، وبذل جهد اأكرب يف حماربة الأمية وخا�شة بني الإناث.

2( اجلزائر:

ت�اجه اجلزائر �شع�بات بالغة يف فر�س �شيادة القان�ن، لي�س على م�شت�ى الق�انني واإمنا يف املمار�شة العملية؛ لهذا فاإننا نقرتح 

على القائمني على عملية الإ�شالح:

الرتكيز على تق�ية امل�ؤ�ش�شات العامة من خالل تعزيز الدور الربملاين يف م�شاءلة احلك�مة والرئا�شة، ومن خالل تق�ية قطاع 

اخلدمة املدنية باعتماد الكفاءة معيارًا للت�ظيف، ومن خالل تبني �شيا�شات وبرامج تهدف ملحاربة الف�شاد. 

الرتكيز على تعزيز احلريات العامة من خالل اإعطاء املعار�شة هام�شًا اأو�شع للعمل ال�شيا�شي وال�شماح بقدر اأو�شع من ن�شاطات 

الحتجاج وتقلي�س الرقابة على املطب�عات وم�اقع الإنرتنت.

اأو�شع يف  الإن�شان بحرية  التع�شفية وال�شماح ملنظمات حق�ق  الع�شكرية واخلا�شة والت�قف عن العتقالت  اإلغاء املحاكم  

العمل وتق�ية قدرة اأجهزة ال�رضطة املدنية على ت�فري الأمن ال�شخ�شي لالأفراد. 

اأخريًا، اإعادة النظر يف م�شت�ى الإنفاق احلك�مي على التعليم وال�شحة واإيجاد و�شائل للتخفيف من الت�رضب من املدار�س وبذل 

املزيد من اجلهد ملحاربة الأمية  وخا�شة بني الإناث.

3( ال�شع�دية:

ت�شمن  التي  الد�شت�رية  والت�رضيعات  للق�انني  تفتقر  فاإنها  القان�ن  �شيادة  ل�شمان  مهمة  و�شائل  بت�فر  ال�شع�دية  متتاز  فيما 

الت�جه  على  نقرتح  فاإننا  لهذا  الجتماعية؛  والعدالة  امل�شاواة  قيم  تعزيز  على  وتعمل  العامة  للم�ؤ�ش�شات  ال�شعبية  امل�شاءلة 

الإ�شالحي يف ال�شع�دية ما يلي:

الرتكيز على اإيجاد و�شيلة اأو اأكرث ل�شمان ن�ع من الف�شل بني ال�شلطات، وت�فر اآلية ت�شمح للم�اطن باختيار ممثليه، وتفر�س قي�دًا 

فيها م�شاءلة ورقابة على عمل ال�شلطات التنفيذية. كما ينبغي الرتكيز على �رضورة اعتماد الكفاءة معيارًا وحيدًا للت�ظيف يف 

القطاع العام.

وال�شماح  املعتقلني،  حق�ق  و�شمان  التجمع،  وحق  الأحزاب،  ت�شكيل  وبحق  ال�شيا�شية،  بالتعددية  ت�شمح  ت�رضيعات  و�شع 

للمعار�شة بالتعبري عن الراأي بحرية مبا يف ذلك تنظيم املظاهرات، وال�شماح ب�ج�د م�ؤ�ش�شات جمتمع مدين تعرب عن الروؤى 

والأفكار والتطلعات املختلفة القائمة يف املجتمع.

ت�شري نتائج مقيا�س الدميقراطية العربي لهذا العام  اإىل وج�د ب�ادر جنينية للتح�ل الدميقراطي يف معظم البلدان العربية التي 

مت انتقاءها للتدقيق باأو�شاعها. ففي اجلانب امل�رضق ي�شري املقيا�س ل�ج�د تقدم غري مت�قع يف الإطار الد�شت�ري والقان�ين، 

ويبدو هذا جليًا يف قيمتني رئي�شيتني هما �شيادة القان�ن واحرتام احلق�ق واحلريات حيث تخطت كل منها عالمة ال�شبعمائة 

التي اعتربناها نقطة القطع بني النزوع نح� الدميقراطية وتقدم عملية التح�ل الدميقراطي يف هذا اجلانب، اأي و�شائل التح�ل 

الدميقراطي. كما تربز ج�انب م�رضقة يف بع�س البلدان مثل املغرب التي ح�شلت على عالمة كاملة فيما يتعلق بت�فر و�شائل 

امل�شاواة والعدالة الجتماعية، وم�رض التي ح�شلت على عالمة كاملة فيما يتعلق ب��شائل احرتام احلق�ق واحلريات، وفل�شطني 

التي حازت على عالمة كاملة فيما يتعلق ب��شائل �شيادة القان�ن ووج�د م�ؤ�ش�شات عامة ق�ية وم�شاءلة، والأردن فيما يتعلق 

ب�شيادة القان�ن.

تتجاوز عالمة املمار�شات  الدميقراطي حيث مل  التح�ل  النطاق يف ممار�شات  وا�شع  التدقيق احلايل ف�شاًل  يف املقابل يظهر 

الإجمالية نقطة القطع )اأي 400( بني غياب احلراك الدميقراطي والنزوع نح� التح�ل الدميقراطي، وينطبق هذا ب�شكل خا�س 

ال�شعبية  الثقة  الدميقراطي، يف غياب  التح�ل  الف�شل يف عملية  يربز  واليمن. كما  وال�شع�دية  اجلزائر وم�رض  على دول مثل 

باأداء امل�ؤ�ش�شات العامة حيث ي�جد ما ي�شبه الإجماع على تف�شي ا�شتخدام ال�ا�شطة يف الت�ظيف العام وعلى انت�شار الف�شاد 

واإ�شاءة معاملة املعتقلني، والقيام باعتقالت تع�شفية، واللج�ء  اأي�شًا يف �ش�ء معاملة املعار�شة،  العامة، ويربز  امل�ؤ�ش�شات 

للمحاكم الع�شكرية اأو ملحاكم اأمن الدولة، والرتكيز يف الإنفاق العام على الأمن بدًل من التعليم وال�شحة.

تهدف الت��شيات التالية اإىل التن�يه بج�انب ناجحة يف عملية التح�ل الدميقراطي والإ�شارة لأخرى  متخلفة. تهدف الت��شيات 

العامة اإىل دع�ة القائمني على عملية الإ�شالح يف العامل العربي اإىل العمل على الرتكيز على مناطق الق�ش�ر ال�شائدة يف كافة 

اأو معظم الدول العربية فيما تهدف الت��شيات املحددة اإىل خماطبة القائمني على الإ�شالح يف كل بلد على حدة ودع�تهم 

للرتكيز يف جهدهم على مناطق الق�ش�ر التي مت ت�ثيقها يف بلدانهم يف هذا التقرير.

ت��شيات عامة:

1( نقرتح اأن ترتكز عملية الإ�شالح يف العامل العربي بالدرجة الأوىل على حت�شني الأداء الفعلي لالأنظمة ال�شيا�شية العربية، وهذا 

يعني اأوًل �رضورة الرتكيز على تق�ية امل�ؤ�ش�شات العامة، وثانيًا تعزيز ال�ظائف الرقابية للربملانات وم�ؤ�ش�شات حق�ق الإن�شان، 

وثالثًا تر�شيد الإنفاق احلك�مي بتخ�شي�س م�ازنات اأكرب للقطاعات الجتماعية كالتعليم وال�شحة.

2( نقرتح كذلك اأن ترتكز عملية الإ�شالح على تق�ية امل�ؤ�ش�شات العامة ذات العالقة بفر�س �شيادة القان�ن )من خالل امل�شاءلة 

والرقابة على اأداء اأجهزة الأمن واإلغاء املحاكم الع�شكرية اأو حماكم اأمن الدولة(.
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الت�قف عن القيام باعتقالت تع�شفية وال�شماح ملنظمات حق�ق الإن�شان املحلية والدولية بالعمل بحرية.

و�شع �شمانات ت�رضيعية بامل�شاواة بني اجلن�شني من حيث املبداأ ومبحاربة الت�رضب من املدار�س وحماربة الأمية وخا�شة بني 

الإناث. كما ينبغي اإيجاد ت�ازن اأكرث عدًل بني نفقات الأمن من جهة ونفقات التعليم وال�شحة من جهة اأخرى.

4( فل�شطني:

متتاز فل�شطني ب�ج�د ت�رضيعات متقدمة يف جمالت �شيادة القان�ن ووج�د م�ؤ�ش�شات عامة ق�ية وم�شاءلة، لكنها تعاين ب�شكل 

خا�س من �شعف �شديد يف اأداء امل�ؤ�ش�شات العامة؛ لهذا فاإننا نقرتح على الإ�شالحيني يف ال�شلطة الفل�شطينية القيام بالتايل:

اآلية ت�شمن م�شاءلة احلك�مة يف وقت يغيب فيه املجل�س الت�رضيعي عن العمل. كما ينبغي ا�شتخدام الكفاءة معيارًا  اإيجاد 

وحيدًا يف اخلدمة املدنية واتخاذ خط�ات ملم��شة ملحاربة الف�شاد. كما ينبغي على رئي�س ال�شلطة الفل�شطينية الت�قف عن 

اتخاذ قرارات فيها خرق وا�شح للقان�ن الأ�شا�شي الفل�شطيني.

فر�س رقابة اأ�شد على عمل اأجهزتها الأمنية ل�شمان عدم اإ�شاءة معاملة املعتقلني. كما ينبغي على جهات الخت�شا�س ال�شماح 

لالأحزاب اجلديدة بالت�شجيل حتى ل� مل يكن لديها حتى اللحظة قان�نًا منظمًا لعمل الأحزاب.

حترمي العتقال التع�شفي اأو العتقال بدون حماكمة، وينبغي تق�ية جهاز ال�رضطة ليك�ن قادرًا على ت�فري قدر اأكرب من الأمن 

ال�شخ�شي للم�اطنني.

تخ�شي�س ميزانيات اأكرب لقطاعي التعليم وال�شحة وبذل جهد اأكرب ملحاربة الأمية وخا�شة بني الإناث.

5( لبنان:

ميتاز لبنان ب�ج�د ت�رضيعات متقدمة يف جمال احرتام احلق�ق واحلريات وباأف�شل �شجل بني الدول العربية املنتقاة يف جانب 

املمار�شة املتعلقة بهذه القيمة لكنه يعاين �شعفًا خا�شًا يف جمال املمار�شة العملية ل�شيادة القان�ن؛ فاإننا نقرتح على القائمني 

على الإ�شالح ال�شيا�شي يف لبنان ما يلي:

الرتكيز على اإيجاد و�شائل م�شاءلة قان�نية اأكرث فاعلية يف ظل تراجع دور املجل�س النيابي.كما ينبغي ا�شتخدام الكفاءة معيارًا 

وحيدًا للت�ظيف يف اخلدمة املدنية واتخاذ خط�ات ملم��شة ملحاربة الف�شاد.

فر�س رقابة اأو�شع على عمل اأجهزة الأمن ل�شمان عدم اإ�شاءة معاملة املعتقلني، والت�قف عن القيام باعتقالت تع�شفية، واإلغاء 

حماكم اأمن الدولة. كما ينبغي على اأجهزة ال�رضطة العمل على اإعطاء امل�اطن اإح�شا�شًا اأوثق بت�فر الأمن ال�شخ�شي له.

الهتمام بق�شايا التعليم وخا�شة الت�رضب من املدار�س وال�شغط لزيادة الإنفاق احلك�مي على �ش�ؤون التعليم وال�شحة.

6( م�رض:

وهي  واحلريات،  احلق�ق  لحرتام  الد�شت�رية  وال�شمانات  الت�رضيعات  وج�د  حيث  من  املنتقاة  الدول  بني  الأف�شل  هي  م�رض 

�شة ل�ج�د م�ؤ�ش�شات عامة ق�ية وم�شاءلة. لكنها تكاد تك�ن الأ�شعف  كذلك من بني الأف�شل من حيث وج�د الت�رضيعات امل�ؤ�شِّ

من حيث املمار�شة املتعلقة ب�شيادة القان�ن؛ لهذا فاإننا نقرتح على الإ�شالحيني يف م�رض ما يلي:

اإمكانيات خرق الد�شت�ر، كما  اإيجاد ممار�شة اأكرث فاعلية يف الرقابة على عمل ال�شلطة التنفيذية بهدف تقلي�س  العمل على 

ينبغي العمل ب�شكل اأكرب على حماربة الف�شاد.

الرتكيز على فتح املجال اأمام املزيد من املمار�شات املتعلقة باحلريات، وباإيقاف الرقابة، وال�شماح مبزيد من احلرية ل�شحف 

معاملة  اإ�شاءة  عدم  ل�شمان  الأمن  اأجهزة  على  الرقابة  تعزيز  ينبغي  كذلك  الأحزاب.  ترخي�س  يف  اأو�شع  وبهام�س  املعار�شة، 

املعتقلني.

الدع�ة اإىل اإلغاء حماكم اأمن الدولة واإعطاء منظمات حق�ق الإن�شان هام�س حركة اأو�شع والت�قف عن العتقالت التع�شفية.

 العمل على تخ�شي�س ميزانيات اأكرب للتعليم وال�شحة واإظهار املزيد من الهتمام مبعاجلة م�شاكل التعليم كالأمية والت�رضب 

من املدار�س وخا�شة بني الإناث. 

7( املغرب:

والعدالة  امل�شاواة  ت�شمن  التي  الد�شت�رية  وال�شمانات  الت�رضيعات  ت�فر  حيث  من  املنتقاة  الدول  بني  الأف�شل  هي  املغرب 

الجتماعية، كما اأن لديها �شجاًل جيدًا من حيث وج�د الت�رضيعات الالزمة ل�شمان �شيادة القان�ن واإيجاد م�ؤ�ش�شات عامة ق�ية 

وم�شاءلة. لكن املغرب يعاين �شعفًا ملم��شًا يف بع�س ج�انب املمار�شة املتعلقة باحرتام احلق�ق واحلريات؛ لذلك فاإننا نقرتح 

على الإ�شالحيني يف املغرب ما يلي:

اأكرب يف  بفاعلية  العمل  العامة وعلى �رضورة  الت�ظيف يف اخلدمة  الكفاءة معيارًا وحيدًا يف  ا�شتخدام  الرتكيز على �رضورة 

حماربة الف�شاد. 

فر�س رقابة اأو�شع على عمل الأجهزة الأمنية بهدف منع التعذيب وعدم اإ�شاءة معاملة املعتقلني. كما ينبغي ال�شماح بهام�س 

اأو�شع للمعار�شة يف تنظيم ن�شاطات الحتجاج ويف جمال ن�رض وت�زيع �شحفها وجرائدها.

اإلغاء حماكم اأمن الدولة وتق�ية اأجهزة ال�رضطة لإعطاء امل�اطن اإح�شا�شًا اأق�ى بالأمن ال�شخ�شي.

الهتمام بالق�شايا الجتماعية وعلى راأ�شها التعليم بهدف تقلي�س حجم الت�رضب من املدار�س وتقلي�س ن�شبة الأمية وخا�شة 

بني الإناث.

8( اليمن:

لليمن �شجل جيد يف جمال الت�رضيعات املتعلقة باإيجاد م�ؤ�ش�شات عامة ق�ية وم�شاءلة و�شجل مماثل فيما يتعلق بالت�رضيعات 

املتعلقة باحرتام احلق�ق واحلريات. لكن اليمن يعاين ب�شكل خا�س من �شعف �شديد يف فر�س �شيادة القان�ن على اأر�س ال�اقع؛ 

لهذا فاإننا نقرتح على القائمني على الإ�شالح يف اليمن ما يلي:

اإيجاد اآليات ذات فاعلية للرقابة على ال�شلطات التنفيذية ل�شمان عدم قيامها بخرق الد�شت�ر. كما ينبغي عليها الرتكيز على 

يف  الف�شاد  حماربة  يف  بنجاعة  العمل  �رضورة  وعلى  العام  القطاع  يف  الت�ظيف  يف  ال�حيد  املعيار  الكفاءة  اعتبار  �رضورة 

امل�ؤ�ش�شات العامة.

فر�س رقابة اأو�شع على عمل الأجهزة الأمنية بهدف منع اإ�شاءة معاملة املعتقلني واإعطاء هام�س اأو�شع للمعار�شة يف القيام 

بن�شاطات احتجاجية.

اإلغاء حماكم اأمن الدولة واإيقاف كافة اأ�شكال العتقال التع�شفي وال�شماح ملنظمات حق�ق الإن�شان بالعمل بحرية. 

الهتمام ب�ش�ؤون التعليم مثل تخ�شي�س ميزانيات اأكرب له، وحماربة الت�رضب من املدار�س، وحماربة الأمية وخا�شة بني الإناث.
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