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نبذة

تأسست مبادرة اإلصالح العريب يف عام 2005 من قبل مراكز فكر ومعاهد أبحاث من الدول العربية وأوروبا والواليات املتحدة األمريكية، 

إن شبكة مبادرة اإلصالح العريب مستقلة ال تربطها أي عالقة بدولة بعينها وال بأي أجندة سياسية مقولبه.

منذ تأسيسها عام 2005، استطاعت مبادرة اإلصالح العريب أن ترٌسخ انطباعاً قوياً يف األوساط البحثية ودوائر صنع القرار باعتبارها منتجة 

للمعرفة. وذلك يتم من خالل مرشوعاتها البحثية وتعاونها يف أبحاث مشرتكة وبناء مجموعات عمل يف دول مختلفة وتطوير شبكة واسعة من 

الباحثني والنشطاء ممن يتقاسمون الرؤى اإلصالحية.

بيان املهمة

باقرتاح  وخارجها،  العربية  املنطقة  من  مع خرباء  وبرشاكة  تقوم،  املستقلة،  الفكرية  للبحوث  رائدة  بحثية  مؤسسة  العريب  اإلصالح  مبادرة 

برامج واقعية ومنبثقة عن املنطقة من أجل السعي إىل تحقيق تغيري دميقراطي.  تلتزم املبادرة يف عملها مبادئ الحرية والتعددية والعدالة 

اإلجتامعية. وهي تقوم باألبحاث السياسية، وتحليل السياسات، وتقدم منرباً لألصوات املتميّزة.

ننتج بحوث أصيلة يقدمها خرباء محليون، ونتشارك مع مؤسسات عربية ودولية لنرشها.	 

نشجع األفراد واملؤسسات عىل القيام بتطوير رؤيتهم الخاصة للحلول السياسية.	 

نعبئ األطراف املعنية لبناء تحالفات من أجل إنجاز التغيري.	 

هدفنا أن تشهد املنطقة العربية صعود وتنمية مجتمعات دميقراطية عرصية.
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العريب  الدميقراطية  ملقياس  الخامس  التقرير  هذا  ينقسم 
التحليلية،  واملقاالت  والنتائج،  املنهجية،  أقسام:  أربعة  إىل 

دعتنا  التي  األسباب  املنهجية  قسم  يستعرض  والتوصيات. 

هذا  يف  بفحصها  قمنا  التي  العرشة  الدول  مجموعة  الختيار 

واعتبارات  وأوزانها  للمؤرشات  بوصف  يقوم  كام  التقرير. 

اعتمدنا  التي  املعلومات  ملصادر  وباستعراض  اختيارها، 

املقياس،  يف  املستخدمة  املعطيات  عىل  للحصول  عليها 

تدفعنا  التي  واألسباب  الدميقراطية  ملفهوم  ومبناقشة 

للتصنيفات  وباستعراض  التحول،  عملية  عىل  للرتكيز 

واملامرسات،  الوسائل  كتصنيفات  املقياس،  يف  املستخدمة 

للمؤرشات  ووصف  الدميقراطي  التحول  مقومات  أو  وقيم 

املنهجية  قسم  يقوم  أخرياً  واملقومات.  القيم  بتلك  املتعلقة 

وضع  من  الهدف  أن  إىل  منبهاً  املقياس  قراءة  لكيفية  برشح 

الحارض،  لصورة  وصف  عىل  فقط  يقترص  ال  للدول  عالمات 

بل هو إجراء مقارنات الحقة تقيس التغري. 

التفصيلية  النتائج  التقرير  هذا  من  الثاين  القسم  يتناول 

نتائج  يتناول  كام  واملؤرشات.  والقيم  للمقياس  واإلجاملية 

يف  املقياس  عالمة  بلغت  حدة.  عىل  دولة  لكل  املقياس 

مقارنة  نقاط  عرش  قدره  بانخفاض   571 الراهنة  القراءة 

مع التقرير السابق. 

	 عالمة املقياس ترتاجع:
 )2015 )لعام  الخامس  العريب  الدميقراطية  مقياس 

نقاط  عرش  يبلغ  بانخفاض  محدود  لكنه  تراجعاً  يشهد 

)من 581 يف 2012 إىل 571(. 

هو  املقياس  عالمة  انخفاض  وراء  الرئييس  السبب  إن 

استثناؤها  تم  أن  بعد  الراهن  التقرير  يف  السعودية  مشاركة 

من  السعودية  استثناء  تم  ولو  السابق.  التقرير  من 

 ،588 إىل  سرتتفع  الراهن  املقياس  عالمة  فإن  االحتساب 

شمل  السابق.  التقرير  عن  نقاط  سبع  قدرها  بزيادة  أي 

عالمة  ارتفعت  فيام  فقط  الوسائل  مقياس  عالمة  االنخفاض 

يف  الحال  كام  الراهن،  التصنيف  يشري  املامرسات.  مقياس 

التحول  عملية  يف  قصور  إىل  املاضية،  القليلة  السنوات 

العامل  يف  حقيقي  تحول  إحداث  عىل  وقدرتها  الدميقراطي 

النتائج  تحليل  إن  بل  جنينية.  العملية  هذه  تزال  فال  العريب، 

أو  )كالترشيعات(  وسائل  عن  تعبريها  حيث  من  الرقمية 

التحول  عملية  أن  إىل  يشري  انتخابات(  )كإجراء  مامرسات 

إلرضاء  تهدف  أو  الخارج  من  مدفوعة  إما  تبدو  الدميقراطي 

)وهي  الوسائل  مقياس  قيمة  تبلغ  حيث  شكلياً  الشارع 

لتصل  الخارجية(  أو  الداخلية  للضغوط  حساسية  األكرث 

)وهي  املامرسات  مقياس  قيمة  تبلغ  فيام  نقطة   788 إىل 

 504 والجامهريية(  الخارجية  للضغوط  حساسية  األقل 

نقطة فقط.

الدميقراطي  التحول  عملية  يف  تراجع  إىل  النتائج  هذه  تشري 

وجود  استمرار  أن  كام  محدوداً.  يبقى  الرتاجع  هذا  أن  مع 

تطرح  واملامرسات  الوسائل  مؤرشات  بني  واسعة  فجوة 

تلعبه  الذي  الدور  جدوى  مدى  عن  تساؤالً  الباحثني  أمام 

التحول  عملية  يف  والدستورية  القانونية  اإلصالحات 

إحداث  يف  العريب  الربيع  فشل  عىل  ويؤكد  الدميقراطي، 

تغيري ذي جدوى يف هذا املجال.

القراءة  يف  الحاصل  االنخفاض  شمل  أعاله،  أرشنا  كام 

الوسائل  مقياس  انخفض  فقط.  الوسائل  مقياس  الراهنة 

مرص.  يف  الوسائل  عالمة  النخفاض  وذلك  نقطة   33 بـ 

القراءة  يف  ارتفاعاً  تشهد  أن  الوسائل  لعالمة  املمكن  من  كان 

وهي  التقرير،  هذا  يف  السعودية  إدخال  يتم  مل  لو  الراهنة 

الدول  بني  األضعف  الوسائل  عالمة  عىل  تحصل  التي  الدولة 

بلغ  ارتفاعاً  شهد  فقد  املامرسات  مقياس  أما  املشاركة. 

يف  املامرسة  عالمة  لتحسن  ذلك  ويعود  نقاط  أربعة  مقداره 

كل من املغرب والكويت وتونس وفلسطني.

كل  يف  حاد  بشكل  املامرسات  عالمة  تراجعت  املقابل  يف 

يف  الفجوة  بقيت  والبحرين.  والجزائر  ولبنان  مرص  من 

كبرية  فجوة  وجود  إن  كبرية.  واملامرسات  الوسائل  عالمتي 

ثم 	  تونس  تتبعها  األوىل  املرتبة  يف  املغرب  تأيت 

يف  ومرص  والبحرين  السعودية  وتأيت  األردن، 

آخر القامئة.

يف 	  حاد  بشكل  الدميقراطية  املامرسات  ترتاجع   

يف  وتتحسن  والبحرين  والجزائر  ولبنان  مرص 

تونس واملغرب والكويت وفلسطني.

التقرير  ملخص 

عالمات 	  تنخفض  العريب  الربيع  عىل  سنوات  أربع  بعد 
والعدالة  واملساواة  نقطة   49 بـ  اإلنسان  حقوق  احرتام 
قوية  عامة  مؤسسات  ووجود  نقطة   ،32 بـ  االجتامعية 
القانون  سيادة  عالمة  وترتفع  نقطة   16 بـ  ومساءلة 

بشكل ملفت بـ 114 نقطة.
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هامة  فجوة  وجود  يعني  واملامرسات  الوسائل  قيمتي  بني 

غري  العملية  هذه  تجعل  الدميقراطي  التحول  عملية  يف 

متكاملة، بل وعرضة للرتاجع بسهولة.  

املقياس  مقومات  أو  قيم  من  قيم  ثالثة  عالمة  انخفضت 

األكرب  االنخفاض  جاء  واحدة.  قيمة  عالمة  وارتفعت  األربعة 

كام   535 إىل   584 من  والحريات  الحقوق  احرتام  مجال  يف 

إىل   561 من  االجتامعية  والعدالة  املساواة  عالمة  انخفضت 

ومساءلة  قوية  عامة  مؤسسات  وجود  عالمة  وانخفضت   ،529

القانون  سيادة  عالمة  ارتفعت  املقابل،  يف   .547 إىل   563 من 

)من 626 إىل 737 نقطة( مقارنة بالتقرير السابق. 

 :2008 عام  منذ  الرابعة  للمرة  املقدمة  يف  املغرب 

)من  نقطة   74 بـ  للمغرب  املقياس  عالمة  ترتفع 

املامرسات  عالمات  التحسن  ويشمل   )735 إىل   661

ويربز  األربعة؛  الدميقرطية  مقومات  من  وإثنان 

املتعلقة  املؤرشات  يف  خاص  بشكل  التحسن 

الحزيب  النشاط  وإعاقة  املطبوعات  عىل  بالرقابة 

واألمن الشخيص والترسب من املدارس.

بكافة  انخفضت  قد  الوسائل  عالمة  أن  باإلشارة  الجدير  من 

الحال  وكذلك  القانون،  سيادة  باستثناء  املقومات  أو  القيم 

يف  األكرب  االرتفاع  جاء  املامرسة.  مقومات  لعالمات  بالنسبة 

من  عالمتها  ارتفعت  حيث  تونس  يف  القانون  سيادة  عالمة 

ملفت  بشكل  القيمة  هذه  عالمة  ارتفعت  كام   .952 إىل   692

يف الكويت ويف املغرب وفلسطني ولبنان.

كاملة  عالمة  عىل  مؤرشاً   42 بني  من  فقط  مؤرشان  حصل 

مشاريع  بـ"نقاش  املتعلقان  وهام  العرشة  الدول  يف 

أربعة  وحصلت  القضاء"،  استقالل  و"ترشيع  القوانني" 

ترشيع  وهي  نقطة   900 يفوق  عالمات  معدل  عىل  مؤرشات 

نشاطات  وتنظيم  التعذيب،  ومنع  عادلة،  محاكمة  يف  الحق 

حصل  املقابل،  يف  التنفيذية.  الجهات  ومقاضاة  االحتجاج، 

استخدام  وهام  نقطة  مائة  عن  تقل  عالمة  عىل  مؤرشان 

عىل  الحكومي  واإلنفاق  العام  التوظيف  يف  الواسطة 

القطاعات االجتامعية مقارنة مع األمن.

بني  يرتاوح  عالمات  معدل  عىل  مؤرشات  خمسة  وحصلت   

والرقابة  املعتقلني،  معاملة  إساءة  وهي  نقطة،  و300   100

االحتجاج  نشاطات  وقمع  اإلنرتنت،  ومواقع  املطبوعات  عىل 

املؤسسات  يف  الفساد  وانتشار  املعارضة،  صحف  وانتشار 

العامة.   

تونس  تشهد  العريب:  الربيع  بعد  الثانية  	 للمرة 
فيها  الدميقراطي  املقياس  يرتفع  حيث  ملفتاً  تقدماً 

االرتفاع  ويشمل   )690 إىل   610 )من  عالمة   80

 87 قدرها  بزيادة  والوسائل،  املامرسات  عالمتي 

االرتفاع  يشمل  كام  املامرسات؛  عالمة  يف  نقطة 

ثالثة من مقومات الدميقراطية  األربعة.

يف  املشمولة  العرشة  الدول  مقدمة  يف  املغرب  جاءت 

عىل  املغرب  فيها  تحصل  التي  الرابعة  املرة  وهي  املقياس 

باملقياس.  العمل  بدأ  عندما   2008 عام  منذ  املرتبة  هذه 

املرتبة  يف  تونس  وتتبعها   735 املغرب  مقياس  عالمة  تبلغ 

ثم  نقطة   640 بـ  ثالثاً  األردن  ثم  نقطة،   690 بـ  الثانية 

الخامسة  املرتبة  يف  الجزائر  ثم  نقطة   631 بـ  رابعاً  الكويت 

بـ 589 نقطة.

إىل 	   582 )من  نقطة   50 بـ  لبنان  يرتاجع 

الحكومة  مساءلة  مؤرشات  يف  وخاصة   )532

وإعاقة عمل الربملان وقمع نشاطات االحتجاج.

 	 )436 إىل   448( نقطة   12 بـ  البحرين  يرتاجع 

وتدخل  الحكومة  مساءلة  مؤرشات  يف  وخاصة 

األجهزة األمنية وقمع االجتامعات واملظاهرات.

 	 )640 إىل   647 )من  نقاط   7 بـ  األردن  يرتاجع 

املطبوعات  عىل  الرقابة  مؤرشات  يف  وخاصة 

ونجاعة  السيايس  واإلصالح  االنرتنت  ومواقع 

املؤسسات العامة.

تونس  كانت  املشاركة  الدول  كافة  بني  من  أنه  النتائج  أظهرت 
التقدم  يف  متشابهاً  مستوى  شهدت  قد  واملغرب  والكويت 
العرشة.  الدول  بني  األفضل  وهو  الدميقراطي  االنتقال  نحو 
بحق  املتعلقة  املؤرشات  يف  تونس  يف  األبرز  التحسن  جاء 
عمل  وإعاقة  التنفيذية  السلطة  سطوة  وتقنني  التجمع 
املدنية  غري  واملحاكامت  الحزيب  النشاط  وإعاقة  الربملان 
املؤرشات  يف  األبرز  التحسن  فجاء  الكويت  يف  أما  للمدنيني. 
االحتجاج  نشاطات  وتنظيم  الشخيص  باألمن  املتعلقة 
عمل  ونجاعة  املنتخبة  املجالس  أو  الربملان  أعامل  وإعاقة 
يف  األبرز  التحسن  فجاء  املغرب  يف  أما  العامة.  املؤسسات 
االنرتنت  ومواقع  املطبوعات  عىل  بالرقابة  املتعلقة  املؤرشات 
من  والترسب  الشخيص  واألمن  الحزيب  النشاط  وإعاقة 

املدارس.  
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هي  مشاركة  دول  خمسة  أوضاع  تراجعت  املقابل  يف 

الشكل  )أنظر  واألردن.  والبحرين  والجزائر  ولبنان  مرص 

نقطة   81 فقدت  حيث  األكرب  الرتاجع  مرص  شهدت  أدناه( 

يف  خاص  بشكل  الرتاجع  وجاء   )503 إىل   584 )من 

وقوية  عامة  مؤسسات  وجود   بقيمتي  املتعلقة  املؤرشات 

مثالً  تراجعت  فقد  والحريات.  الحقوق  واحرتام  ومساءلة 

الربملان  وإعاقة  الحكومة  ومساءلة  التعذيب  منع  مؤرشات 

وتدخل  االحتجاج  نشاطات  وقمع  الحزيب  النشاط  وإعاقة 

االنرتنت  ومواقع  املطبوعات  عىل  والرقابة  األمنية  األجهزة 

تراجعت  لبنان،  ويف  االحتجاجات.  نشاطات  وتنظيم 

بأعاقة  التنفيذية  السلطة  وقيام  الحكومة  مساءلة  مؤرشات 

االحتجاجات  وقمع  الربملان  أعامل  وإعاقة  املنتخبة  املجالس 

ويف  األجور.  يف  واملساواة  العمل  قوة  يف  املرأة  ومشاركة 

ونجاعة  الربملان  أعامل  إعاقة  مؤرشات  تراجعت  الجزائر 

النشاط  وإعاقة  السيايس  واإلصالح  العامة  املؤرشات 

ومواقع  املطبوعات  عىل  والرقابة  السلطة  وانتقاد  الحزيب 

البحرين  ويف  التنفيذية.  الجهات  ومقاضاة  االنرتنت 

السيايس  واإلصالح  الحكومة  مساءلة  مؤرشات  تراجعت 

األردن  يف  أما  األمنية.  األجهزة  وتدخل  االجتامعات  وقمع 

السيايس  واإلصالح  العامة  املؤسسات  نجاعة  تراجعت  فقد 

يف  املعارضة  ومواقف  واالقتصادي  السيايس  واالستقالل 

اإلنرتنت  ومواقع  املطبوعات  عىل  والرقابة  املحلية  الصحافة 

ومشاركة املرأة يف قوة العمل.

إىل 	   2012 يف  العريب  للربيع  ضئيل  إنجاز  من 

مرص  تشهد  الحايل:  التقرير  يف  كبري  تراجع 

املقياس  عالمة  تنخفض  حيث  ملفتاً  تراجعاً 

إىل   584 )من  عالمة   81 فيها  الدميقراطي 

املامرسات  عالمتي  االنخفاض  ويشمل   ،)503

يف  نقطة   99 قدره  بانخفاض  والوسائل، 

ثالثة  االنخفاض  يشمل  كام  املامرسات؛  عالمة 

من مقومات الدميقراطية األربعة.

 خمس دول تحسن أداؤها: تونس والكويت واملغرب وفلسطني والسعودية

 )قيمة نقاط االرتفاع يف عالمة املقياس(
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نقاط  )قيمة  واألردن  والبحرين   والجزائر  ولبنان  مرص  أداؤها:  تراجع  دول  خمس 

االنخفاض يف عالمة املقياس(
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التوصيات: 

يف  القصور  من  جوانب  ألربعة  للتقرير  العامة  التوصيات  أشارت 

الكبري  الرتاجع  هي:  العريب  العامل  يف  الدميقراطي  التحول  عملية 

مؤرشات  يف  وتراجع  واملدنية،  السياسية  الحريات  مستوى  يف 

حالة  واستمرار  االجتامعية،  والعدالة  باملساواة  تتعلق  رئيسية 

قدرتها  وعدم  العامة  املؤسسات  وضعف  التعليم  لشؤون  اإلهامل 

خاص  بشكل  التوصيات  أشارت  التحول.  عملية  ضامن  عىل 

العريب،  السيايس  النظام  يف  الرقابية  الوظائف  تعزيز  لرضورة 

الحكومي  اإلنفاق  أولويات  سلم  عىل  جوهري  تغري  إحداث  ورضورة 

التعليم  شؤون  إصالح  ورضورة  العمل،  قوة  يف  املرأة  دول  وتعزيز 

الترسب  ظاهرة  وتقليص  األمية  ومحاربة  أكرب  موازنات  بتخصيص 

واحرتام  الربملانية  املساءلة  قدرات  تعزيز  ورضورة  املدارس،  من 

وإعطاء  األمن  أجهزة  أداء  عىل  الرقابة  وفرض  القضاء  استقالل 

أيضاً  التوصيات  قسم  يشمل  اإلعالم.  لوسائل  الحريات  من  املزيد 

املداوالت  ضوء  عىل  وذلك  حدة  عىل  دولة  كل  التوصيات  استعراضها 

التي قام بها الفريق الخاص بكل بلد.
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العربية  الدول  مستقبل  بأن  االعتقاد  من  العمل  هذا  ينطلق 
القوة  أو  املساحة  أو  الدخل  أو  السكان  بعدد  فقط  يتقرر  لن 
أي  تضمن  ال  العوامل.  هذه  كل  أهمية  رغم  دولة  لكل  املسلحة 
الداخلية  ومناعتها  الدولة  استقرار  لوحدها  العوامل  هذه  من 
من  إن  أهلية.  حرب  أو  داخيل  انفجار  منع  عىل  قدرتها  أو 
العريب  الربيع  مع  العريب  العامل  تجربة  استنتاجات  أهم 
التحول  إحداث  عىل  وقدرته  الحكم  نظام  طبيعة  أهمية  إبراز 
عىل  القادر  املقياس  هذا  بتصميم  قمنا  لهذا  الدميقراطي. 
تعاون  ظل  يف  قمنا،  هذه.  الدميقراطي  التحول  عملية  تقييم 
العديد  يف  أبحاثه  ومراكز  املدين  املجتمع  أطياف  بني  فريد 
لهذه  األساسية  القيم  أو  املقومات  بتحديد  العربية،  الدول  من 
والحريات  القوية  العامة  املؤسسات  أن  وجدنا  وقد  العملية. 
جوهر  هي  والعدالة  واملساواة  القانون،  وسيادة  املضمونة 
قوية  عامة  مؤسسات  بدون  استقرار  يوجد  ال  العملية:  هذه 
احرتام  بدون  شعبي  وقبول  رضا  يوجد  وال  ومساءلة؛ 
بدون  داخلية  ووحدة  متاسك  يوجد  وال  والحريات؛  للحقوق 
عندما  اجتامعية.  وعدالة  مساواة  وبدون  للقانون  سيادة 
مستوى  عىل  وتقدم  إنجاز  تحقيق  يف  عربية  دولة  تنجح 
ذلك  فإن  واملقومات  القيم  هذه  كافة  يف  واملامرسة  القول 
تحصل  حيث  الدميقراطي،  التحول  نحو  تقدم  إحراز  يعني 
من  عالمتها  يقيس  محدد  كمي  تقييم  عىل  منها  واحدة  كل 
ثم  منها.  لكل  محددة  مؤرشات  عالمات  احتساب  خالل 
حسب  العربية  الدول  وترتيب  بتصنيف  ذلك  عىل  بناءاً  نقوم 

أدائها عىل هذا املقياس.  

الذي  العريب  الدميقراطية  ملقياس  الخامس  التقرير  هو  هذا 
الربيع  بعد  الثاين  وهو  العريب؛  اإلصالح  مبادرة  تصدره 
عملية  عىل  حصلت  التي  التغريات  يقيس  بهذا  وهو  العريب، 
والحراك  الثورات  من  سنوات  أربع  بعد  الدميقراطي  التحول 
)من  نقاط  بعرش  املقياس  عالمة  انخفاض  رغم  السيايس. 
الربيع  آثار  أن  تظهر  الراهنة  النتائج  فإن   )571 إىل   581
السعودية  مشاركة  أدت  إيجابية.  مبجملها  بقيت  قد  العريب 
حيث  املقياس،  عالمة  يف  االنخفاض  إىل  الراهن  التقرير  يف 
التقرير  اقترص  ولو  السابق.  التقرير  يف  تشارك  مل  أنها 
السابق،  التقرير  يف  شاركت  التي  التسعة  الدول  عىل  الراهن 
إىل   581( من  نقاط  بسبعة  سرتتفع  املقياس  عالمة  فإن 
بزيادة  تقدم  أعظم  واملغرب  والكويت  تونس  شهدت   .)588
حالة  يف  عالمة  و78  تونس  حالة  يف  عالمة   80 بلغت 
تحسنت  وباملجمل  املغرب.  حالة  يف  عالمة  و74  الكويت 
التقرير  هذا  يف  املشاركة  العرشة  الدول  نصف  اوضاع 
عىل  املغرب  وحافظت  األخر،  النصف  أوضاع  تراجعت  فيام 
السعودية  وجاءت  األردن،  ثم  تونس  ويتبعها  األوىل  املرتبة 
شمل  التوايل.  عىل  والتاسعة  العارشة  املرتبة  يف  والبحرين 
قليالً  تحسن  فيام  بالوسائل،  املتعلق  بشقه  املقياس  الرتاجع 
مقومات  كافة  الرتاجع  شمل  كام  باملامرسات،  املتعلق  شقه 
وكان  القانون،  سيادة  باستثناء  الدميقراطي،  التحول 

والعدالة  باملساواة  املتعلقة  املقومات  تلك  يف  بارزاً  الرتاجع 
االجتامعية واحرتام الحقوق والحريات. 

عنارصه  وتتشكل  عربية  دول  عرش  الراهن  التقرير  يغطي 
جوهرية  جوانب  تقيس  مكمامً  مؤرشاً  وأربعني  اثنني  من 
لتوثيق  التقرير  يهدف  الدميقراطي.  التحول  عملية  يف 
خالل  من  عليها  التأثري  وإىل  الدميقراطي  التحول  عملية 
العريب  العامل  يف  للدميقراطية  للداعني  تسمح  آلية  توفري 
واملشاركة  ُحكامه  مساءلة  يف  الراغب  العادي  وللمواطن 
كثب.  عن  العملية  هذه  تطور  مبراقبة  القرار  صنع  يف 
العملية  يف  التغيري  لقياس  موضوعية  آلية  املقياس  يوفر 
عىل  الدالالت  حيث  من  مغزى  ذي  بشكل  الدميقراطية 

اإلمكانات الكامنة يف ذلك التغيري ويف إمكانات استدامته.

عىل  بياناته  جمع  يف  العريب  الدميقراطية  مقياس  يركز 
وانطباعات  القانوين،  أو  الدستوري  الجانب  آليات:  ثالث 

العام،  الرأي  وآراء 
الفعلية  واملامرسة 
من  الحكم  ألنظمة 
امليداين  العمل  خالل 
املوثقة  والتقارير 
سلطات  ملامرسات 
القياس  يتم  الحكم. 
مراقبة  خالل  من  إذاً 
واملامرسة  األداء 
من  فقط  وليس 

كالترشيعات  الفوقية  واملحددات  النوايا  فحص  خالل 
إننا  يسء.  األداء  لكن  حسنة  تكون  قد  فالنوايا  واألنظمة، 
الدميقراطي  التحول  ومامرسات  وسائل  عىل  بالتايل  نركز 

وعىل تقديرات الرأي العام لتلك املامرسات. 

إىل  إذاً  العريب  الدميقراطية  مقياس  مؤرشات  تنقسم 
الدميقراطي  التحول  وسائل  تقيس  التي  تلك  نوعني: 
التحول  مامرسات  تقيس  التي  وتلك  )كالترشيعات( 
أربع  إىل  املؤرشات  تنقسم  كام  )كاالنتخابات(.  الدميقراطي 
مؤسسات  وجود  مدى  تقيس  التي  تلك  مقومات:  أو  قيم 
مساءلة  عىل  القدرة  أو  السلطات  فصل  )مثل  قوية  عامة 
الحقوق  احرتام  درجة  تقيس  التي  وتلك  الحكومة(، 
عىل  القدرة  أو  األحزاب  عمل  حرية  ترشيع  )مثل  والحريات 
سيادة  مدى  تقيس  التي  وتلك  واالحتجاج(،  نشاطات  تنظيم 
أو  القضاء  استقالل  )مثل  السيايس  النظام  يف  القانون 
التي  تلك  وأخرياً  التعسفي(،  االعتقال  حاالت  انتشار  مدى 
ترشيع  )مثل  االجتامعية  والعدالة  املساواة  توفر  مدى  تقيس 
بني  وتناسبها  األمية  نسبة  مدى  أو  الجنسني  بني  املساواة 
بني  الجامعات  من  الخريجني  ونسبة  والنساء  الرجال 

الرجال والنساء(.

مقياس 	  عالمة  ترتاجع 

من  العربية  الدميقراطية 

إىل   2012 يف  نقطة    581

وتشهد  اليوم،  نقطة    571

واملغرب  والكويت  تونس 

تقدماً ملحوظاً.

مة ملقد ا
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مبارشة؛  والقيم  املقومات  هذه  قياس  نستطيع  ال  أننا  ندرك  إننا 
منها.  واحدة  لكل  للقياس  قابلة  مؤرشات  ببلورة  قمنا  لذلك 
رئيسية  مؤرشات  سبعة  عىل  القانون  سيادة  تعتمد  فمثالً، 
الدستورية  النصوص  حسب  القضاء  استقالل  درجة  منها 
املواطنني  ملساءلة  مختلفة  معايري  وجود  ومدى  والقانونية 
الدولة،  أمن  كمحاكم  بديلة،  قضائية  أنظمة  كاستخدام 
دقيقة  رقمية  معلومات  جمع  بسهولة  ميكن  مؤرشان  وهام 
التطورات  فهم  عىل  القدرة  الكمية  املعطيات  توفر  حولهام. 
بلد  لكل  النهائية  الرقمية  العالمة  أما  القيمة.  بتلك  املتعلقة 
أساساً  تهدف  بل  البلد،  ذلك  عىل  أحكام  إلطالق  تهدف  فال 

لتمكني القارئ من مقارنة أداء دولة ما مع أداء دول أخرى. 

 )quantification( التكميم  عملية  أن  يف  شك  هناك  ليس 
أن  إذ  عدة،  إشكاليات  تثري  التقرير  هذا  يف  املستخدمة 
قابالً  ليس  املغزى  ذات  السياسية  العملية  جوانب  بعض 
املؤرشات  أهمية  أن  البعض  يعتقد  قد  كذلك  والقياس،  للعد 
وقياسه  عده  ميكن  ما  كل  فليس  كثرياً  تتفاوت  املستخدمة 
مبغزى  تتعلق  إشكالية  أيضاً  هناك  والقياس.  العد  يستحق 
الطبيعي  من  مبجمله.  وللمقياس  دولة  لكل  النهائية  األرقام 
ماهية  مهامً  يكون  ال  قد  لكن  ما،  نقطة  من  القياس  يبدأ  أن 
تلك  مكان  هو  ذلك  من  أكرث  يعنينا  ما  أن  حيث  النقطة  تلك 
ومدى  أخرى  دول  عليها  تقف  التي  بالنقاط  مقارنة  النقطة 
املقارنة  لكن  القادمة.  السنوات  يف  عنها  الرتاجع  أو  التقدم 
حول  تساؤالً  تثري  ألنها  أيضاً  إشكالية  يطرح  أخرى  بدول 
السياسية  أنظمتها  تتفاوت  دول  ترتيب  عىل  القدرة  مدى 
هذا  عىل  كاملة  إجابة  توجد  ال  كبري.  بشكل  واالجتامعية 
للمقاالت  اللجوء  إىل  سابقة  تقارير  يف  سعينا  وقد  التساؤل 

التحليلية النوعية للتعويض عن هذه املحدودية.

العمل  هذا  أن  إىل  املقدمة  هذه  يف  اإلشارة  الرضوري  من 
والجامعات  البحث  مراكز  من  مجموعة  تعاون  نتاج  هو 
العريب.  اإلصالح  مبادرة  يف  معظمها  يف  املشاركة  العربية 
فيام  بلدانها  عن  األولية  املعطيات  بجمع  املراكز  هذه  قامت 
يف  واملسحية  السياسية  للبحوث  الفلسطيني  املركز  قام 
تلك  عىل  بناًء  للدول  املؤرشات  عالمات  باحتساب  فلسطني 
قدرة  يف  التحسن  استمرار  من  بالرغم  األولية.  املعطيات 
لبناء  الالزمة  املعطيات  وتحليل  جمع  عىل  العمل  فرق 
واليمن  سوريا  من  كل  يف  السائدة  الظروف  فإن  املؤرشات 
دفعتنا  قد  فيها  الوطنية  الفرق  عمل  بظروف  املتعلقة  وتلك 
التزام  من  بالرغم  كذلك،  التقرير.  لهذا  فيها  القياس  لتعليق 
من  قليالً  عدداً  فإن  املوحدة  باملنهجية  املشاركة  املراكز  كافة 
عىل  عالمته  تحديد  يف  اعتمد  الدول  بعض  يف  املؤرشات 
املراكز  تلك  يف  األساسيني  الباحثني  أو  الباحث  تقديرات 
تعدد  إن  الرئييس.  العمل  لفريق  الجامعي  التقييم  عىل  أو 
واالنطباعات  التقديرات  يف  والتفاوت  البيانات  جمع  مراكز 
املشرتك.   الجامعي  العمل  طبيعة  تفرضه  آخر  قيداً  تشكل 

العمل  عىل  املراكز  هذه  قدرة  عىل  حصل  الذي  التقدم  لكن 
بإمكانية  تبرش  التقرير  هذا  يف  نجاعة  أكرث  بشكل  معاً 

التغلب عىل هذه القيود يف املستقبل.

وإقليمية  عاملية  مقارنات  بإجراء  تقوم  جهات  عدة  هنالك 
 2004 عام  يف  صادر  تقرير  ففي  مختلفة.  منهجيات  وفق 
ستني  لحوايل  اإلشارة  متت  البرشية  للتنمية  األمم  برنامج  عن 
عن  كمية  معطيات  لجمع  يستند  بحثاً  أو  مرشوعاً  أو  مقياساً 
التنمية  "تقرير  املقاييس  هذه  أهم  من  سياسية.  متغريات 
منذ  اإلمنايئ  املتحدة  األمم  برنامج  يصدره  الذي  البرشية" 
ودخل  والصحة  التعليم  ثالث:  أبعاد  من  واملركب   1990 عام 
 1995 عام  منذ  الدولية  الشفافية  منظمة  وتصدر  الفرد. 
استطالعات  أساس  عىل  مبني  الفساد  انطباعات  عن  تقريراً 
ومحللني  أعامل  رجال  من  وانطباعات  ومعلومات  العام  للرأي 
يتطرقان  ال  التقريرين  هذين  لكن  دولة.   180 حوايل  يف 
مثلام  الدميقراطي  التحول  لعملية  السياسية  لألبعاد  مبارشة 
"مؤرشات  الدويل،  البنك  يصدره  الذي  الشامل  التقرير  يفعل 
دولة  مائتي  عن  يزيد  ما  يغطي  الذي  العامل"،  يف  الحكم 
من  الحكم  مؤرشات  الدويل  البنك  تقرير  يقيس  ومنطقة. 
وأداء  السيايس،  واالستقرار  السياسية،  املشاركة  أوجه:  ستة 
والفساد.  التنظيمي،  واإلطار  القانون،  وحكم  الحكومة، 
تتعلق  تغريات  يقيس  هاوس  فريدم  تقرير  فإن  كذلك 
ومحاربة  القانون  وسيادة  املدنية  والحريات  باملساءلة 
تصنيفني:  حسب  "الحرية"  هاوس  فريدم  يعرّف  الفساد. 
لكل  عالمة  ويعطي  املدنية  والحريات  السياسية  الحقوق 
أو  )لألسوأ  و7  )األفضل(   1 بني  ترتاوح  تغطيتها  يتم  دولة 
بريتلزمان  مؤسسة  تصدره  تقرير  أيضاً  هناك  حر"(.  "غري 
السياسية  )كاملشاركة  الدميقراطية  أوضاع  يتناول  األملانية 
وقدرة  الدميقراطية  املؤسسات  واستقرار  القانون  وسيادة 
االجتامعي(  السيايس  والتكامل  السيطرة  عىل  الدولة 
تقرير  يقوم  أخرياً،  واإلدارة.  السوق  ألوضاع  باإلضافة 
حسب  تغطيتها  يتم  التي  الدول  بتصنيف  العاملية  النزاهة 
اإلعالم،  ووسائل  املدين  املجتمع  تشمل  متعددة  تصنيفات 
املدنية،  والخدمة  واإلدارة  الحكومة،  ومساءلة  واالنتخابات، 

والرقابة والتنظيم، ومحاربة الفساد، وسيادة القانون.

البنك  كمؤرشات  التقارير،  هذه  بعض  أن  من  بالرغم 
العديد  فإن  البيانات،  من  واسعة  مجموعة  توفر  الدويل، 
كاالقتصار  موضوعية  غري  آليات  عىل  مبني  املؤرشات  من 
بناًء  أو  جمهور،  أو  أفراد  أو  مجموعات  انطباعات  عىل 
مراجعة  مثل  اإلجرائية  السياسية  للعمليات  فحص  عىل 
يف  صعوبة  الباحث  يجد  كذلك  والدساتري.  القوانني 
املتوفرة  الدولية  املقاييس  من  موثوقة  بخالصة  الخروج 
عىل  الرئيس  واعتامدها  منهجيتها  الختالف  فقط  ليس 
نتائجها.  بعض  يف  التناقض  بسبب  أيضاً  بل  االنطباعات، 
السعودية   2015 لعام  البرشية  التنمية  تقرير  يضع  فمثالً 
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التي  العرشة  العربية  الدول  رأس  عىل  والكويت  والبحرين 
وتونس  ومرص  وفلسطني  املغرب  تضع  فيام  بفحصها  قمنا 
الشفافية  تقرير  أما   .)1 رقم  الشكل  )أنظر  القامئة  آخر  يف 
والبحرين  والسعودية  األردن  فيضع   2015 لعام  الدولية 
يف  ولبنان  ومرص  الجزائر  ويضع  صورة.  أفضل  يف 
فريدم  تقرير  ويضع   .)2 رقم  الشكل  )أنظر  القامئة  نهاية 
ضمن  فحصناها  التي  العرشة  الدول   2015 لعام  هاوس 
ولبنان  تونس  وضمت  جزئياً"  "الحرة  الدول  مجموعتني: 
السعودية  وضمت  الحرة"  "غري  والدول  والكويت،  واملغرب 
الشكل  )أنظر  واألردن  والجزائر  وفلسطني  ومرص  والبحرين 
يعطي  )والذي   2015 لعام  الدويل  البنك  تقرير  أما   .)3 رقم 
والفاعلية  واالستقرار  املساءلة  تشمل  مقومات  لستة  عالمة 
البحرين  فيضع  الفساد(  ومعالجة  القانون  وحكم  والتنظيم 
والجزائر  مرص  ويضع  القامئة  رأس  عىل  والكويت  واألردن 
أخرياً،   .)4 رقم  الشكل  الجدول  )أنظر  نهايتها  يف  ولبنان 
 2015 لعام  السيايس  للتحول  بريتلزمان  تقرير  وضع 
السعودية  ووضع  القامئة  رأس  عىل  والجزائر  ولبنان  تونس 

والبحرين واملغرب يف نهايتها )أنظر الشكل رقم 5(.

شكل رقم )1(: ترتيب الدول العرشة حسب تقرير التنمية البرشية لعام 2015 

)من األفضل لألسوأ(

هذه  يتجاوز  العريب  الدميقراطية  مقياس  فإن  املقابل  يف 
واملامرسات  االنطباعات  بني  يجمع  فهو  بطريقتني:  التقارير 
فهو  للمواطنني،  اليومية  الحياة  عىل  أثرها  وقياس  الفعلية، 
مفهوم  مركزية  من  بدالً  املواطنة  مفهوم  مركزية  عىل  مبني 
باتجاه  محدود  بشكل  يخطو  كذلك  وهو  السياسية؛  السلطة 
السيايس  النظام  لتغريات  واالقتصادية  االجتامعية  اآلثار 
الشارع  لحركة  عنواناً  شكل  ما  وهو  املواطنني،  حياة  عىل 

العريب يف عام 2011. 

عملية  عىل  العريب  الربيع  تداعيات  سياق  يف  الرضوري  من 
الدميقراطية  مقياس  أن  إىل  اإلشارة  الدميقراطي  التحول 
للتنبؤ  وليس  الدميقراطي  التحول  عملية  لتوثيق  يهدف  هذا 
املطالبة  اندالع  أو  السيايس  اإلصالح  حصول  بإمكانية 
عملية  عن  تنتج  قد  التي  النتائج  تفسري  أو  به  الشعبية 

عملية  فشل  فإن  ذلك  ومع  الشعبية.  الثورات  عن  أو  اإلصالح 
بإسقاط  املطالبة  الشعبية  الثورات  وانطالق  سابقاً  اإلصالح 
ممكن  اإلصالح  أن  عىل  تؤكد  فقط،  إصالحها  وليس  األنظمة 
اليوم  حصوله  إمكانات  إن  القول  ميكن  كام  وحتمي.  بل 
من  تأيت  أن  اإلصالح  لعملية  ميكن  واقعية.  أكرث  أصبحت 
وحتى  بل  واألردن  املغرب  مثل  أنظمة  تحاول  كام  األعىل، 
والنخبة  القرار  صانع  يدرك  عندما  تفعل،  أن  السعودية 
يف  مصلحتها  أي  والخسارة،  الربح  حسابات  أن  له  املؤيدة 
إجهاض  عىل  قادرة  حقيقية  إصالحات  إجراء  تتطلب  البقاء، 
ثورات  شكل  عىل  انفجارها  قبل  واحتوائها  الشعبية  املطالب 
املطالبة  إغراءات  من  وبالرغم  املقابل،  الجانب  يف  جامهريية. 
وسوريا  ليبيا  يف  الدموية  التجارب  فإن  األنظمة،  بإسقاط 
الرأي  شعر  طاملا  لإلصالح  الفرصة  بإعطاء  كفيلة  واليمن 
الحاكمة  النخبة  أن  السابقة  التقارير  أظهرت  جدي.  أنه  العام 
يف  الضغط  لكن  الضغط.  تحت  إال  بنفسها  نفسها  تصلح  ال 
وسائل  يف  مركزاً  جعله  مام  الخارج  من  مدفوعاً  جاء  السابق 
الشعوب  ضغط  أما  الدميقراطي.  التحول  مامرسات  وليس 

الراهن فلن يكون قابالً لالحتواء بنفس الطريقة. 

شكل رقم )2(: تسعة من الدول العرشة حسب تقرير الشفافية   الدولية لعام 

2015 )من األفضل لألسوأ( 
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شكل رقم )3(: ترتيب فريدم هاوس للدول العرشة حسب تقرير عام 2015 )من األفضل لألسوأ( 
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السنوي  التقرير  جوهر  هو  العريب،  الدميقراطية  مقياس 
تقيس  مؤرشات  تتبع  إىل  يهدف  العريب،  اإلصالح  ملبادرة 

)السلطات  السياسية  النظم  وأداء  بطبيعة  متعلقة  أمورا 

ميكن  التي  التغريات  وعمق  درجة  وتعكس  املختلفة(، 

الدميقراطي  التحول  عن  تعبريا  مجملها،  يف  تشكل،  أن 

تغطي  العريب.  العامل  دول  يف  اإلصالح  عمليات  عن  الناجم 

مل  حيث  دول  عرش  للمقياس  )الراهنة(  الخامسة  القراءة 

واليمن(  )سورية،  دولتني  تغطية  من  العمل  فريق  يتمكن 

أسباب  إىل  ذلك  ويعود  الثالثة،  القراءة  يف  موجودة  كانت 

اليمن.  حالة  يف  عديدة  وأسباب  سورية،  حالة  يف  سياسية 

واإلضافة  الدول  هذه  قراءات  إدخال  إعادة  الفريق  ويزمع 

العامل  دول  تغطية  إىل  وصوال  القادمة،  التقارير  يف  إليها 

التقرير  عن  غابت  التي  السعودية  بأن  علام  كافة،  العريب 

السابق عادت يف القراءة الراهنة.

مؤرشا1  وأربعني  اثنني  ألوضاع  رقميًة  قراءة  املقياس  يشكل 

تغريات  حدوث  يتوقع  متغريات  واقع  لتعكس  انتقاؤها  تم 

االقرتاب  إىل  اإلصالحية  العمليات  أفضت  حال  يف  عليها 

املرتبط  مبعناها  العريب،  الوطن  يف  الدميقراطية  من 

النظم  حول   ))paradigm( )الباراديجم  السائد  بالتصور 

تفحص  جلها  يف  فاملؤرشات  املعارصة.  الدميقراطية 

يف  الليربالية  الدميقراطية  منوذج  من  االقرتاب  مدى 

أو  سياسيا  موقفا  الخيار  هذا  يعكس  وال  القومية.  الدولة 

األدبيات  شأن  من  تقليال  أو  املقياس،  ملصممي  أيديولوجيا 

الرغبة  أن  بيد  النقد؛  هذا  لفحوى  أو  الرباديجم،  لهذا  الناقدة 

حددت  التي  هي  املشرتك  القاسم  نطاق  ضمن  العمل  يف 

املرتبط  الليربايل  الرباديجم  هذا  كان  فلام  الخيار.  هذا 

رئييس  بشكل  يتعلق  القومية،  للدولة  الكالسييك  بالتصور 

بالتايل،  ويعكس،  الدميقراطية،  من  اإلجرائية  بالجوانب 

بات  الدميقراطي،  التحول  عمليات  من  للمرجو  أدىن  حدا 

املنشود.  املشرتك  القاسم  إىل  األقرب  هو  الرباديجم  هذا 

يف  رئيسية  مقومات  أربع  وأربعني  االثنني  املؤرشات  تقيس 

ومساءلة،  قوية  عامة  مؤسسات  وهي  الدميقراطي  التحول 

واملساواة  القانون،  وسيادة  والحريات،  الحقوق  واحرتام 

قبول  يف  املقياس  منهجية  تغايل  وال  االجتامعية.  والعدالة 

املقياس  تعزيز  جرى  فقد  السائد،  الليربايل  الرباديجم 

مبؤرشات تتعلق باملساواة والعدالة واالستقالل االقتصادي.

تتبع  إىل  يهدف  املقياس  هذا  أن  عىل  هنا  التأكيد  يجدر 

النظام  يقودها  التي  اإلصالح  عمليات  عن  النابع  التغري 

الخاصة  المعلومات  ومصادر  قياسها،  وطرق  المؤشرات،  بهذه  قائمة  على  االطالع  يمكن   1

بكل واحد منها في الملحق رقم )2(.

النظام  تغيري  آليات  فإن  وبالطبع،  الرسمي.  السيايس 

الذي  الشعبي  الحراك  فهناك  ذلك.  عىل  تقترص  ال  السيايس 

"املؤثرات  أو  الحرب  وهناك  ثورة،  أو  انتفاضة  شكل  يأخذ 

الدول  انهيار  وهناك  أنواعها،  مختلف  عىل  الخارجية" 

إىل  املقياس  يهدف  ال  للتغيري  آليات  وهي   ،)state failure(

الوقوف عليها، ولكنه، بالطبع، يتأثر بها.

السيايس  النظام  عىل  التأثري  عىل  قادر  الشعبي  الحراك  إن 

وتهديد  اإلصالح؛  باتجاه  الدفع  بني  ما  تراوح  بأشكال 

خلخلته  إىل  تؤدي  درجة  إىل  السيايس  النظام  استقرار 

مصادر  أحد  تشكل  قوة  مراكز  عن  التخيل  عىل  وإجباره 

خالل  من  جديدة  مصادر  عن  بالتايل  والبحث  رشعيته، 

للنظام  االجتامعية  السياسية  القاعدة  تغيري  أو  توسيع 

ما  الرشعية،  من  أدىن  درجة  مع  التعايش  أو  السيايس، 

ذلك  يرافق  ما  مع  للنظام  األمنية  الهيمنة  تعزيز  يتطلب 

النخب؛  ومن  الشارع  من  نابعة  النظام  عىل  مخاطر  من 

تغيري  يف  فيكمن  الشعبي  الحراك  ألثر  األقىص  الشكل  أما 

النظام السيايس برمته )الثورة(.

عنارص  من  هاما  عنرصا  يشكل  الشعبي  الحراك  فإن  ولذلك 

شهدناه  ما  وهو  السيايس،  النظام  يف  التغيري  إحداث 

 ،2011 العام  بداية  منذ  ومرص  تونس  يف  بوضوح 

والبحرين،  وسورية،  وليبيا،  اليمن،  يف  كذلك  وشهدناه 

فحص  عىل  قادر  غري  املقياس  هذا  أن  بيد  وغريها.  واألردن، 

قياس  عىل  يفحصه  ما  ويقترص  الحراك،  لهذا  املبارش  األثر 

وقع هذا األثر عىل أداء النظام السيايس الرسمي.

هذا  عصب  تشكل  التي  وأربعون  االثنان  املؤرشات  أما 

وبالتايل  دوريا،  بها  املتعلقة  املعلومات  جمع  فيتم  املقياس، 

قدرة  واحتسابه،  مؤرشاته  قراءة  تكرار  عند  للمقياس،  فإن 

السياسية  النظم  عىل  تطرأ  التي  التغريات  أثر  تتبع  عىل 

النموذج  إىل  االنتقال  لرشوط  تحقيقها  حيث  من  العربية 

الدميقراطي املشار إليه.

من  املمتدة  الفرتة  ذلك،2  أمكن  كلام  الخامسة،  القراءة  غطت 

األول  كانون  نهاية  حتى   2014 )يناير(  الثاين  كانون  بداية 

والبحرين؛  األردن؛  من  كال  وشملت   ،2015 )ديسمرب( 

والكويت؛  وفلسطني؛  والسعودية؛  والجزائر؛  وتونس؛ 

بدورية  تتعلق  ألسباب  سابقة  فترات  عن  بيانات  استخدام  الحاالت  بعض  في  يجرى   2

اإلحصاء  دوائر  عليها  تقوم  مسوحات  على  تعتمد  البيانات  هذه  وغالبية  البيانات، 

 2014 عامي  في  أنجزت  الرأي  استطالعات  أن  كما  الخاصة.  وتيرتها  ولها  المركزية، 

الدول  في  البؤرية  بالمجموعات  الرأي  استطالعات  عن  االستعاضة  وتجري   ، و2015 

للبيانات  الزمني  اإلطار  توضيح  يتم  سوف  للرأي.  استطالع  إجراء  فيها  يتسنى  ال  التي 

القراءات  في  االعتبار  بعين  هذا  الزمني  اإلطار  أخذ  وسيتم  ورودها.  حين  النص  في 

الالحقة. 

ملنهجية  ا
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القراءة  هذه  استخدمت  وقد  واملغرب.  ومرص؛  ولبنان؛ 

السابقة،  القراءات  يف  املستخدمة  األربعني  املؤرشات 

بعض  تغطية  أجل  من  جديدين  مؤرشين  إليها  وأضافت 

التحول  عمليات  يف  مركزية  مكانة  تتبوأ  باتت  التي  القضايا 

ويتعلق  مختلفة.  ألسباب  العريب  العامل  يف  السيايس 

تعامل  كيفية  )يفحص  التنوع  بضامن  الجديدان  املؤرشان 

والدينية،  واإلثنية،  الثقافية،  التعددية  مع  السيايس  النظام 

)يفحص  العام  النقاش  يف  املواطنني  ومشاركة  شابه(،  وما 

وتنظيم  التحوالت  حول  النقاش  يف  املجتمع  انخراط  مدى 

الحيز العام(.

بينها  من  وعربية  دولية  لتجارب  امتدادا  املقياس  هذا  يشكل 

والدراسات  البحوث  مركز  بها  قام  التي  الفلسطينية  التجربة 

واملسحية  السياسية  للبحوث  الفلسطيني  واملركز  الفلسطينية، 

وقد  فلسطني"3،  يف  الدميقراطية  "مقياس  وإصدار  إعداد  يف 

طابعه  مع  لتتناسب  العريب  املقياس  يف  املؤرشات  تطوير  تم 

املعلومات  لجمع  املتاحة  اإلمكانات  مع  ولتتامىش  املقارن، 

يف  التنوع  أخذ  من  وللتمكن  املختلفة،  الدول  يف  والقياس 

منها  كل  وخصوصيات  وتاريخها،  ومواردها،  الدول،  حجم 

بعني االعتبار.

من  ميّكن  فاملقياس  ومحددات،  وقيود  ميزات  املقياس  لهذا 

العامل  يف  الدميقراطي  التحول  حالة  عىل  رسيعة  نظرة  إلقاء 

بشكل  الحالة  لهذه  الهامة  التفاصيل  بعض  وعىل  العريب، 

هذه  تتبع  من  القارئ  متكني  عىل  قادر  وهو  ومتسق،  رسيع، 

إىل  اإلشارة  عىل  وقادر  يسري،  بشكل  الزمن  عرب  التحوالت 

االنكشاف.  سهلة  بطريقة  السيايس  والخمول  التغري  مكامن 

عىل  املستخدمة  املؤرشات  قدرة  أن  إىل  اإلشارة  تجدر  أنه  بيد 

)تبقى  بالطبع  محدودة  الدميقراطي  التحول  عمليات  رصد 

باملستقبل(،  التنبؤ  وليس  الواقع،  وقياس  تتبع  حدود  يف 

من  درجة  عىل  يحوي  العمليات  هذه  عن  الرقمي  والتعبري 

التبسيط ومن التجريد.

االقتصادية  األوضاع  ومراقبة  لتقدير  عديدة  مقاييس  هناك 

يستخدم  املثال،  سبيل  فعىل  والسياسية.  واالجتامعية 

النمو  سلم  يف  ما  بلد  لوضع  للفرد  القومي  الدخل  معدل 

املؤرش  يستخدم  كام  أخرى.  ببلدان  مقارنة  االقتصادي 

األسعار  يف  العامة  الزيادة  لقياس  لألسعار  القيايس 

الدميقراطية  ومقياس  الفعلية.  األجور  قيمة  قياس  وبالتايل 

واتجاه  وترية  عن  رقمي(  )أو  كمي  تعبري  إليجاد  محاولة  هو 

الحاصل  التغري  عملية  من  كجزء  الدميقراطية  نحو  التحول 

لالطالع   .2008 وحتى   1996 العام  منذ  مختلفة  فترات  المقياس  هذا  قراءات  غطت    3

www.pcpsr.org على التقرير األخير، أنظر

إليها  النظر  ميكن  التي  الدول  يف  السيايس  النظام  عىل 

"الجنوب"،  إىل  تنتمي  دول  وهي  "انتقاليتها"،  زاوية  من 

التطور.  قيد  واالقتصادي،  السيايس  نظامها  ويعترب 

التحوالت  عن  الدميقراطية  التحوالت  اختالف  وبحكم 

هذا  يف  يتم  املجاالت،  من  غريها  يف  والتحوالت  االقتصادية 

أكرث  مؤرشات  باعتامد  الدميقراطي  التحول  قياس  املقياس 

للقياس،  مختلفة  طرقا  املؤرشات  وتستخدم  وتنوعا،  عددا 

تعبريها  حيث  من  اإلجاملية  الحالة  مقاربة  أجل  من  وذلك 

يحاول  فال  الدميقراطي.  التحول  عملية  وفشل  نجاح  عن 

إذا  عام  السؤال  عىل  يجيب  أن  املثال،  سبيل  عىل  املقياس، 

إنه  بل  ال،  أم  السياسية  التعددية  ستشجع  الدميقراطية  كانت 

هو  الدميقراطي  التحول  إىل  السعي  أسباب  أحد  أن  يفرتض 

األحزاب  عدد  زيادة  أن  يَعترِب  فإنه  وعليه  التعددية،  تشجيع 

ولكن  الدميقراطي.  التحول  عىل  إيجابيا  مؤرشا  يشكل 

وطبيعة  درجة  بتاتا  يفحص  ال  أهميته،  رغم  املؤرش،  هذا 

السياسية،  الحياة  يف  املختلفة  السياسية  األحزاب  مشاركة 

ذلك.  إىل  وما  برامجها،  وطبيعة  ومكانتها،  جديتها،  ومدى 

فيام  التعددية،  لهذه  ما  أثر  هناك  سيكون  أنه  يفرتض  لكنه 

املشاركة  عىل  الدميقراطي،  التحول  باتجاه  فاعلة  كانت  لو 

حيث  من  السياسية  السلطة  أداء  تغيري  وعىل  السياسية، 

مشابهة  قيود  وتنطبق  املثال.  سبيل  عىل  املساءلة  من  املزيد 

املرتبطة  فاملؤرشات  املستخدمة،  املؤرشات  غالبية  عىل 

وال  التعليم  سنوات  وعدد  املتعلمني  نسب  تفحص  بالتعليم 

االجتامعي  بالضامن  املرتبطة  وتلك  التعليم؛  جودة  تفحص 

ال تفحص جدواه ومدى األمن الذي ينتج عنه، وهكذا.

القانونية،  بالبيئة  تتصل  بأمور  املستخدمة  املؤرشات  تتعلق 

السلطات  وأداء  واالقتصاد،  والحريات،  املجتمع،  وحالة 

يفرتض  أمور  من  ذلك  إىل  وما  املؤسسات،  وأداء  املختلفة، 

التحول  لعملية  نتيجة  أداؤها  و/أو  واقعها  يتغري  أن 

عىل  األمور  هذه  بفحص  املؤرشات  وتقوم  الدميقراطي. 

وعىل  والترشيعات(،  )السياسات  لها  اإلعداد  مستوى 

عليه  يقوم  الذي  فاالفرتاض  ونتائجها.  املامرسات  مستوى 

نتاج  هو  اإليجايب  الدميقراطي  التحول  أن  هو  املقياس 

دميقراطي  تحول  وجود  عدم  وأن  سياسية،  إرادة  تحقق 

إرادة  غياب  نتاج  هو  تراجعه(  أو  غيابه  أو  )تعرثه  إيجايب 

مناسبة، أو فشل تحقيقها.
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اختيار الدول للقراءة

من  عدد  هناك  كان  بالقراءات،  للقيام  الدول  تحديد  عند 

الدول  فإن  املبدأ  حيث  من  واملوضوعية.  الذاتية  املحددات 

هناك  وكانت  القراءة،  يف  للدخول  مرشحة  كافة  العربية 

الدول  من  أي  استثناء  عنها  ينجم  مل  والزمن  املوارد  يف  قيود 

القيود  هذه  بني  من  املوضوع.  حسمت  أخرى  قيودا  ألن 

املعلومات  بجمع  للمبارشة  جاهزة  وطنية  عمل  فرق  توفر 

املعني؛  البلد  يف  للرأي  استطالع  إجراء  وإمكانية  وتقييمها؛ 

فرق  توفر  كان  وقد  نسبيا،  يسرية  بطريقة  املعلومات  وتوفر 

للقراءة  املعلومات  جمع  فرتة  يف  والكويت  سورية  يف  العمل 

مجموعة  إىل  الدولتني  انضامم  إىل  أدى  الذي  هو  الثانية 

وأن  كام  الثانية؛  القراءة  يف  القياس  فيها  جري  التي  الدول 

إىل  الدولتني  إضافة  إىل  أدى  وتونس  البحرين  يف  توفرها 

التي  الثامين  الدول  إىل  باإلضافة  الثالثة  القراءة  يف  املقياس 

السياسية،  األوضاع  لكن  األوىل،  قراءته  يف  املقياس  بها  بدأ 

مغزى  وغياب  والجغرايف،  السيايس  والترشذم  واألمنية، 

واألحيان،  الحاالت  بعض  يف  تجميعها  يتم  التي  للمعلومات 

ذلك،  شابه  وما  املعلومات،  عىل  التأثري  السلطات  ومحاولة 

واليمن  سورية  يف  املعطيات  قياس  املمكن  غري  من  جعلت 

فإن  ولذلك  الحاالت،  من  كل  يف  مختلفة  ألسباب  والسعودية 

يف  أما  الرابعة،  قراءته  يف  الدول  هذه  يشمل  مل  املقياس 

املعلومات  توفري  من  العمل  فريق  متكن  فقد  الراهنة  القراءة 

إىل  السعودية  عادت  فقد  وعليه  بالسعودية،  الخاصة 

املقياس يف القراءة الراهنة )الخامسة(.

القراءة  هذه  تشملها  التي  العرش  الدول  بأن  االدعاء  ميكن  ال 

تشكل  سابقة  قراءات  شملتها  التي  عرش  اإلثنتي  الدول  أو 

وجود  إىل  اإلشارة  تجدر  أنه  إال  العربية،  للدول  متثيلية  عينة 

العينة؛  يف  ومغاربية  خليجية(  ذلك  يف  )مبا  مرشقية  دول 

عدد  ذات  دول  وجود  وإىل  وغنية؛  فقرية  دول  وجود  وإىل 

دول  وجود  وإىل  نسبيا؛  صغرية  ودول  السكان  من  كبري 

أكرث  سياسية  بتقلبات  متر  التي  الدول  وجود  وإىل  نفطية، 

من  عدد  غياب  من  الرغم  وعىل  ذلك.  إىل  وما  غريها،  من 

يعتقد  العمل  فريق  أن  إال  املقياس،  عينة  من  العربية   الدول 

أن  ميكن  التقرير  هذا  يف  قراءتها  متت  التي  العينة  بأن 

التحوالت  حالة  عن  شامل(  )غري  متوازنا  انطباعا  تعطي 

االنطباع  هذا  أن  بيد  العريب.  العامل  يف  الحكم  طبيعة  يف 

حيث  الحال،  بطبيعة  اليشء  بعض  متفائال  يكون  أن  ميكن 

عليها  الحصول  يف  النسبي  واليرس  املعلومات  توفر  أن 

ولذا  فحصه.  إىل  املقياس  يصبو  ما  ما،  درجة  إىل  يعكس، 

يف  موجب  انحياز  لوجود  عالية  احتاملية  إىل  االنتباه  يرجى 

األمر  وهذا  أساسها.  عىل  تقرر  التي  اآللية  عن  ناجم  املقياس 

فيام   )sampling bias( العينة  اختيار  يف  االنحياز  يكافئ 

لو مل يكن فريق العمل مدركا لكون هذه العينة غري متثيلية.

مؤرشات مقياس الدميقراطية العريب

أنحاء  يف  عديدة  ولتجارب  لألدبيات  ومراجعة  مداوالت  بعد 
الدميقراطي  والتحول  الدميقراطية  قياس  مجال  يف  العامل 
مؤرشات  منها  لكل  وتحددت  مؤرشا،  أربعني  اختيار  تم 
التفصيلية  املؤرشات  هذه  من  واحد  لكل  وتقرر  تفصيلية، 
التي  املعلومات  وفق  عالمته4  احتساب  يف  معينة  طريقة 
ويف  يرصدها.  أن  يفرتض  التي  الحالة  أو  الواقع  عن  يوفرها 
جديدين5،  مؤرشين  أضافة  تم  )الراهنة(  الخامسة  القراءة 
العالمات  احتساب  طرق  عىل  تعديالت  إجراء  تم  كام 
والتعديالت  اإلضافات  هذه  أن  ورغم  أخرى6،  ملؤرشات 
الطريقة  بنفس  املؤرشات  كل  متابعة  الصعوبة  من  تجعل 
بعض  من  البلدان  بعض  غياب  كام  متاما  السنوات،  عرب 
القضايا  ملواكبة  املقياس  تطوير  األجدى  من  إن  إال  القراءات، 
وملواكبة  متابعتها،  والناشطون  الباحثون  يحتاج  التي 
يتعدى  ال  التي  الطفيفة  التغيريات  وأن  خاصة  املستجدات، 
إىل  قراءة  من  املقياس  متابعة  يف  جدا  صغريا  هامشا  أثرها 
القراءات  يف  املقياس  اتساق  عىل  كبريا  عبئا  تشكل  ال  أخرى، 
عىل  التغريات  أثر  فحص  يستطيع  الباحث  وألن  املتتالية، 

املقياس عىل كل املستويات.

عىل  أجريت  التي  التعديالت  من  املتوخاة  األهداف  أما 
القضايا  بعض  يف  التعمق  محاولة  يف  فتتلخص  املقياس 
تحتاج  ولكنها  ما،  بأشكال  املقياس  يقيسها  كان  التي 
تتعلق  املضافة  الجديدة  فاملؤرشات  أكرب،  تفصيل  إىل 
األحزاب(،  تعددية  فقط  )وليس  املجتمع  يف  بالتعددية 
للتأكد  العام  النقاش  يف  املواطنني  مبشاركة  تتعلق  كام 
وال  املواطنني  متثل  الدميقراطية  النظم  سلطات  إن  من 
فحص  إىل  فهدفت  التغيريات  أما  )تقصيهم(،  محلهم  تحل 
فاعلية  من  للتأكد  أوسع  أو  أكرث  مجاالت  يف  املساواة  قضايا 

املساواة وعدم اقتصارها عىل الشكليات. 

الحياتية  باملجاالت  املقياس  يستخدما  التي  املؤرشات  تتعلق 

وهي  واالجتامعية،  واالقتصادية،  السياسية،  املختلفة: 

ومصادر  التفصيلية،  المؤشرات  قائمة  على  يشمل  والذي   )2( رقم  الملحق  أنظر    4

المعلومات، وطرق االحتساب.

)مشاركة  و31  التنوع(،  )ضمان   30 األرقام  ذوات  المؤشران  هما  الجديدان  المؤشران    5

رقم  الملحقين  في  احتسابهما  طريقة  مراجعة  ويمكن  العام(،  النقاش  في  المواطنين 

)2( ورقم )4(.

بعض  عالمات  احتساب  طرق  على  طرأت  التي  التغيرات   )3( رقم  الملحق  يوضح    6

المؤشرات.
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بدءا  كافة،  الدميقراطي  القرار  اتخاذ  عملية  مراحل  تعكس 

ومرورا  القرار،  صنع  يف  املشاركة  يف  والرغبة  بالنزوع 

هذا  الستمرارية  الضامنات  وإيجاد  وتطبيقه،  القرار،  باتخاذ 

التطبيق وإجراء التطوير الرضوري لذلك.

فإن  وعليه  املقياس.7  يف  متساويا  وزنا  املؤرشات  كل  منح  تم 

إسهام كل مؤرش يف املقياس هو42/1 )أي حوايل 2.4 %(.

القرار  أو  األوزان،  اختيار  عملية  أن  إىل  اإلشارة  تجدر 

يحمل  ذاتيا  قرارا  يشكل  متساوية،  أوزانا  املؤرشات  بإعطاء 

املختلفة  العنارص  أهمية  عىل  ]عشوائيا[  حكام  طياته  يف 

املقياس  قراءة  إعادة  يرغب،  ملن  وميكن،  الدميقراطي.  للنظام 

إن  املختلفة.  للمؤرشات  مناسبة  يراها  التي  األوزان  بإعطاء 

سنة  النتائج  بني  املقارنة  هو  املقياس  هذا  يف  األهمية  مكمن 

للباحث  هنا،  املهم  فليس  التحول،  عملية  وتتبع  األخرى  تلو 

وتتحول  تتغري  كيف  بل  الصورة،  ترتسم  كيف  املمحص، 

نتيجة للتغريات يف محددات وأداء النظام السيايس.

موضوعي  بشكل  األوزان  تحديد  مبكان  الصعوبة  من  إن 

الختالف  مختلفة،  تطور  مبراحل  متر  والتي  املختلفة،  للدول 

السيايس.  النظام  تحول  عملية  يف  امللموسة  التغري  محاور 

تحديث  مبرحلة  الدول  بعض  فيه  متر  الذي  الوقت  ففي 

السيايس،  للنظام  والقانونية  الدستورية  البيئة  ودمقرطة 

وغريها  السياسية،  املشاركة  تعزيز  مبرحلة  أخرى  دول  متر 

االقتصاد،  لربلة  بعملية  وأخرى  االقتصاد،  تعزيز  مبرحلة 

للنظام  بناء  إعادة  بعملية  متر  التي  الدول  عن  ناهيك 

السيايس برمته.

وصفة  توجد  ال  أنه  إىل  األخريين  العقدين  تجارب  تشري 

توجه  كان  سواء  الدميقراطي  التحول  لعمليات  واحدة 

أن  املؤكد  من  أنه  كام  سلبيا.  أو  إيجابيا،  التحول  عمليات 

 – االقتصادية  البنى  ذات  الدول  يف  الدمقرطة  عمليات 

يف  مختلفة  جوانب  عىل  الرتكيز  تتطلب  املختلفة  االجتامعية 

بناء  إىل  بالحاجة  ذلك  ويتعلق  الدميقراطي.  التحول  عملية 

أخرى،  دول  يف  وإصالحها  الدول،  بعض  يف  املؤسسات 

وتوسيعها  الدول،  بعض  يف  الرفاه  مكونات  من  قاعدة  وبناء 

بعض  يف  القانونية  البنى  يف  النظر  وإعادة  أخرى،  دول  يف 

الدول، ولربلة الحياة السياسية يف بعض الدول، وهكذا.

يوفرها  التي  الصورة  بين  المقارنة  على  بناء  المستقبل،  في  ذلك  مراجعة  باإلمكان    7

الدول  في  السياسية  النظم  لحالة  المعمقة  التحليالت  عن  تتمخض  التي  وتلك  المقياس، 

الصور  بين  انسجام  حالة  لخلق  إمكانية  هناك  أن  تبين  إذا  مجديا  ذلك  وسيكون  العربية، 

المختلفة التي يمكن أن ترسمها األبحاث المختلفة في الحقل.

عن  وليس  الثورية  الحراكات  عن  الناجمة  التحوالت  أما 

بأولويات  التحكم  فيها  ميكن  فال  املنظمة،  اإلصالح  عمليات 

عىل  السيايس  النظام  قدرة  درجة  أن  كام  التحول.  ووترية 

الغضب   )threshold( و"عتبة"   )resilience( "التكيف" 

الظروف  باختالف  أخرى  إىل  دولة  من  تختلف  الشعبي 

الذي  السيايس  الحراك  إن  والتاريخ.  والخارجية  الداخلية 

إىل  االنتباه  رضورة  عىل  يؤكد  اليوم،  العريب  العامل  يشهده 

وليس  املختلفة  الدول  يف  االجتامعية  البنى  واختالف  تفاوت 

البنى  بارتباط  اإلقرار  )مع  واالقتصادية  السياسية  تلك  فقط 

هاما  دورا  تلعب  للتغيري  املبادرة  الفاعلة  فالقوى  الثالث(. 

هي  فيه  تشكل  الذي  بالقدر  السياسية  الخريطة  رسم  يف 

ذاتها نتاجا للواقع السيايس االقتصادي.

شكل  الذي  الخارجي  العامل  مفعول  فإن  ذلك،  إىل  باإلضافة 

يف  السياسية  األنظمة  واستقرار  زعزعة  يف  مركزيا  عنرصا 

عقدين،  من  أكرث  منذ  خاص  وبشكل  تاريخيا  الجنوب  دول 

املختلفة  املكونات  عىل  االتجاه  أو  الدرجة  بنفس  ينعكس  ال 

العامل  هذا  فاعلية  فرص  بأن  علام  واملحلية.  الوطنية  للبنى 

)سواء  الداخلية  االستقرار  عوامل  قلت  كلام  تزداد  الخارجي 

التدخل  بسبب  أو  السيايس،  النظام  رشعية  لرتهل  نتيجة 

ألدوات  الداخليني  الالعبني  حاجة  بسبب  أو  املبارش،  األجنبي 

القوى  لجوء  بسبب  أو  توفريها،  املحلية  البنى  تستطيع  ال 

الداخلية إىل تحالفات مع قوى خارجية اقليمية ودولية(.

هي  العريب  الدميقراطية  مقياس  مكونات  أو  عنارص  إن 

املجاالت  أحد  مؤرش  كل  يفحص  وأربعني.  االثنني  املؤرشات 

العريب،  العامل  يف  الدميقراطي  التحول  عملية  عىل  الدالة 

ويعرب عن املعطيات التي يفحصها بشكل كمي.

لتصنيفات  وفقا  مجموعات  عدة  إىل  املؤرشات  تنقسم 

)وسائل(،  أدوات  نوعني:  إىل  تنقسم  فهي  مختلفة: 

سياسية،  مؤرشات  وإىل  جهة؛  من  )نتائج(  ومامرسات 

وإىل  ثانية؛  جهة  من  اجتامعية  وثالثة  اقتصادية،  وأخرى 

بالخارجية  وأخرى  الداخلية،  بالسياسة  تتعلق  مؤرشات 

األساسية  باملقومات  تتعلق  مؤرشات  وإىل  ثالثة؛  جهة  من 

ومساءلة،  قوية  عامة  مؤسسات  الدميقراطي:  للنظام 

واملساواة  القانون،  وسيادة  والحريات،  الحقوق  واحرتام 

والعدالة االجتامعية من جهة رابعة. 

االعتبارات  من  لعدد  وفقا  املؤرشات  هذه  اختيار  تم  لقد 

املختلفة  التصنيفات  يف  املدرجة  القضايا  تغطية  أهمها 

باعتبارها  بالدميقراطية  الصلة  ودرجة  أعاله،  وردت  التي 

باملجتمع؛  السياسية  السلطات  لعالقات  وناظام  حكم،  نظام 
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والوفاء  بدورها  السياسية  السلطة  قيام  قياس  عىل  وقدرتها 

درجة  عن  وتعبريها  واملجتمع؛  الشعب  تجاه  بالتزاماتها 

عىل  وقدرتها  اإلنسان؛  لحقوق  ومؤسساتها  الدولة  احرتام 

ومنظامت  وتنظيامت  مؤسسات  داخل  العالقات  صورة  نقل 

النوع  السيايس.  النظام  تشاركية  ومدى  املدين؛  املجتمع 

للقياس  املؤرشات  بقابلية  يتعلق  االعتبارات  من  الثاين 

املؤرشات  إغفال  دون  محددة،  زمنية  فرتات  بفارق  املتتايل 

أطول  زمنيا  مدًى  تغريها  يستغرق  بظواهر  تتعلق  التي 

الدميقراطي  التحول  عملية  يف  محورية  عنارص  تعترب  لكنها 

بقدرتها  للقناعة  املؤرشات  هذه  اختريت  لقد  )كاالنتخابات(. 

املنبثق  الدميقراطية،  نحو  التحول  ووترية  اتجاه  رصد  عىل 

عن  النظر  )بغض  لها  يبادر  التي  اإلصالحية  العمليات  عن 

الدوافع( النظام السيايس نفسه.

نحو  املقياس  يف  عام  ميل  وجود  إىل  اإلشارة  ورغم 

إدراك  أن  بيد  السياسية،  واملؤرشات  اإلجرائية،  األمور 

لعملية  االقتصادي   – االجتامعي  املحتوى  ألهمية  الفريق 

يف  للمواطن  مصلحة  نشوء  حيث  من  الدميقراطي  التحول 

يتعلق  فيام  جوهريتها  حيث  ومن  وتعزيزها،  استدامتها 

اختيار  عىل  املقترص  غري  القرار  بصنع  املواطن  مبشاركة 

التي  املؤرشات  من  عدد  إلدراج  بالفريق  حدا  الحكام، 

للدميقراطية  الفعلية  املامرسة  رقعة  اتساع  مدى  تفحص 

أداة  إىل  تحولها  وعدم  النخب  عىل  اقتصارها  وعدم 

الرثوة،  توزيع  وسوء  التسلط  عىل  الرشعية  إلضفاء  مضافة 

أنها  عىل  تصنف  التي  املنضوية  املؤرشات  مجموعة  وتشكل 

األسايس  العنرص  االجتامعية  والعدالة  املساواة  مقومات 

عىل  املقترص  غري  الدميقراطي  التحول  فحوى  يقيس  الذي 

املؤرشات  تلك  إليها  تضاف  السيايس.  أو  اإلجرايئ،  الجانب 

السلطة  نطاق  خارج  الدميقراطية  املامرسة  تفحص  التي 

السياسية، ولكن يف الحيز العام.

عىل  عليه  للمطلعني  مفيدا  سيكون  املقياس  هذا  أن  يُعتقد 

لفت  عىل  قادر  فهو  اهتامماتهم.  وتنوع  مشاربهم،  اختالف 

العنارص  يف  والفشل  النجاح  مجاالت  إىل  العام  الرأي  نظر 

عىل  قادر  وهو  الدميقراطي؛  التحول  لعمليات  املختلفة 

يرغبون  الذين  والناشطني  للسياسيني  هامة  مؤرشات  توفري 

اإلشارة  عىل  املقياس  قدرة  حيث  من  سواء  تغيري  بإحداث 

إىل  اإلشارة  أو  السياسات،  تنفيذ  يف  الضعف  مواطن  إىل 

السياسات  تعديل  أو  تطوير  إىل  تحتاج  التي  املجاالت 

سلطاتهم  مساءلة  يف  الراغبني  للمرشعني  هام  وهو  القامئة؛ 

أو  املجتمع،  حياة  دمقرطة  مجال  يف  أدائها  حول  التنفيذية 

مبادرات  إىل  تحتاج  زالت  ما  التي  املجاالت  اكتشاف  يف 

وقع  فحص  عىل  وقادر  دستوري؛  أو  قانوين  إصالح 

مفصلية  تعترب  العام  الرأي  يف  مؤرشات  عىل  التغريات 

اإلشارة  عىل  قادر  بالتايل،  وهو  السياسية.  النظم  الستقرار 

أغوارها  سرب  الباحثني  عىل  التي  واملجاالت  املواطن  إىل 

النجاح  أسباب  الكتشاف  فيها  والتعمق  تفصيليا  وفحصها 

والفشل يف إحداث التحول الدميقراطي.

مصادر املعلومات

التي  القضايا  ولتنوع  وطبيعتها،  املؤرشات  لتنوع  نظرا 
متنوعة  طرق  استخدام  تم  فقد  املؤرشات،  هذه  تعكسها 
املؤرشات  لتقييم  الرضورية  املعلومات  عىل  للحصول 
العمل  فريق  توخى  وقد  قراءة.  كل  يف  العالمات  وإعطائها 
للمعلومات،  األساسية  املصادر  عىل  املستطاع  قدر  االعتامد 
املعلومات  عىل  الحصول  ممكنا،  ذلك  كان  كلام  توخى،  كام 
املقياس  وأعار  ومتنوعة،  مستقلة  مصادر  من  الرضورية 
ويف  املؤرشات.  ربع  له  وأفرد  العام  للرأي  خاصا  اهتامما 
أو  دقيقة،  معلومات  إىل  الوصول  فيها  تعذر  التي  الحاالت 
حاالت  أنها  عىل  تصنيفها  ميكن  معطيات  إىل  التوصل  تم 
أو  املعلومات،  تتضارب  )حيث   )border cases( حدودية 
"الرسمي"  الشكيل  بني  ما  واضح  تباين  هناك  يكون  حيث 

والفعيل( لجأ الفريق إىل تقييم خرباء من الدولة املعنية.

املقياس  يف  املستخدمة  املعلومات  مصادر  فإن  عام،  بشكل 

كالوزارات،  املركزية،  للدولة  التابعة  املصادر  بني  تراوحت 

واللجان  املركزية؛  اإلحصاء  وأجهزة  األمنية،  واألجهزة 

األعىل،  القضاء  ومجالس  الربملانات؛  وسكرتاريات  الربملانية، 

أجهزة  ومصادر  الحال؛  طبيعة  حسب  املحاكم  وإدارات 

والبلدية؛  واملحلية  الجهوية  املجالس  مثل  املحيل  الحكم 

املهنية  واملؤسسات  والنقابات  الحكومية  غري  املنظامت  ومن 

اإلنرتنت؛  مواقع  ومن  املحلية،  الصحف  ومن  العالقة؛  ذات 

وتقييمهم  املواطنني،  بانطباعات  املرتبطة  املؤرشات  أما 

العام  الرأي  استطالعات  ألغراضها  فاستخدمت  لألمور، 

جهات  ونفذتها  املقياس،  ألغراض  خصيصاً  صممت  التي 

التمثيلية  العشوائية  العينات  باستخدام  لذلك  تقنيا  مؤهلة 

تتجاوز  ال  ولكنها  وأخرى  دولة  بني  ترتاوح  خطأ  وبنسب 

استطالعات  إجراء  معها  تعذر  حاالت  ويف  باملائة،  الخمسة 

الرأي، استخدمت املجموعات البؤرية8.

استطالع  عن  عوضا  البحرين  في  البؤرية  المجموعات  استخدمت  الراهنة  القراءة  في    8

على  قادرة  مجموعات  مع  لقاءات  بعقد  الغرض  لهذا  الوطني  الفريق  قام  وقد  الرأي. 

منهم   %  20(  35 البؤرية  المجموعات  شملت  الممكن:  بالقدر  العام  الرأي  تمثيل 

ومن  سنة  و55   20 بين  عمرية  فئات  شملت  مجموعات   4 على  موزعين  شخصا  نساء( 

المعارضين والموالين، ومن السنة والشيعة.
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مفهوم الدميقراطية وعملية التحول 

الدميقراطي

لعملية  رقمية  قراءة  العريب  الدميقراطية  مقياس  يشكل 

مجموعة  التحول  بعملية  ونعني  الدميقراطية،  نحو  التحول 

السيايس  النظام  وأداء  وطبيعة  محددات،  يف  التغريات  من 

طبيعتها،  بحكم  الهالمية  بعض  يشوبها  انتقالية  مرحلة  يف 

الفشل.  إمكانية  من  محصنة  غري  وهي  تراجعات،  وتتخللها 

املؤرشات  عىل  الرتكيز  علينا  يحتم  التحول  عملية  قياس  إن 

النظام  عىل  الحاصل  للتغري  صورة  رسم  عىل  القادرة 

عنارص  عن  اإلمكان  قدر  واالبتعاد  وعنارصه،  السيايس 

واستدامة  وجدوى  عمق  تعكس  مهمة،  أخرى،  ومؤرشات 

بالرضورة  تلعب  ال  قد  لكنها  ]القائم[،  الدميقراطي  النظام 

دميقراطي  غري  نظام  من  التحول  عملية  يف  أسياسياً  دوراً 

إىل آخر دميقراطي.

نحوها،  التحول  عملية  فحص  نحاول  التي  الدميقراطية، 

الحياة  تنظيم  أشكال  من  شكال  املقياس،  هذا  ألغراض  تعترب 

مصدر  هو  الشعب  أن  أساس  عىل  للمجتمع  السياسية 

يعمل  أن  يجب  السيايس  النظام  أن  أساس  وعىل  السلطات، 

واملساواة  العدالة  ويكفل  العامة،  اإلرادة  عن  يعرب  بحيث 

املواطنني  قدرة  يكفل  كام  القرار،  صنع  يف  املشاركة  يف 

لجعل  الرضورية  املتطلبات  من  األدىن  الحد  تحقيق  عىل 

بالتايل  فالدميقراطية  فعليا.  ممكنة  السياسية  املشاركة 

يف  ليست  والدميقراطية  مستقال.  هدفا  وليست  وسيلة، 

منظومة  أو  اعتقادا،  أو  تفكري،  منط  وجوهرها  أساسها 

صنع  يف  للمساهمة  آلية  هي  وإمنا  ثقافيا،  منطا  أو  قيمية، 

القرار، ونظاما يكفل تعبري القرار عن اإلرادة العامة.

املشاركة  ملدى  قياس  هو  الدولة  يف  الدميقراطية  قياس  إن 

يف  مبصريهم  املتعلق  القرار،  صنع  يف  للمواطنني  الفعلية 

واستدامة  مأسسة  ودرجة  ولوجود  دميقراطيا،  األمر،  نهاية 

متّكن  إىل  باإلضافة  املشاركة  هذه  تتيح  التي  والسبل  الوسائل 

باستخدام  ذلك  قياس  وميكن  استخدامها.  من  املواطنني 

للمشاركة  املتاحة  اآلليات  بينها:  من  املؤرشات  من  مجموعة 

الرىض  ومدى  عليه؛  واالعرتاض  وتعديله،  القرار،  صنع  يف 

)السياسية  املتخذة  القرارات  عن  الجمهور  لدى  السائد 

من  القرار  صنع  يف  مشاركتهم  مدى  يعكس  ما  وغريها(، 

النوايا  مع  )متاشيه  القرار  تطبيق  جوهرية  ومدى  جهة، 

املشاركة  ومدى  أخرى؛  جهة  من  اتخاذه(  لدى  املوجودة 

عىل  التشجيع  ومدى  عليه؛  والتأثري  القرار  صنع  يف  الفعلية 

ضامن  مع  املشاركة،  هذه  آليات  استخدام  وعىل  املشاركة، 

ورد  ما  مأسسة  ومدى  الحرة؛  املشاركة  عىل  املرتتبة  العواقب 

استدامتها،  ومدى  ومامرسات،  وتطبيقات،  آليات،  من  أعاله 

وقدرة املجتمع عىل تحمل أعبائها.

العام(  )مبدلولها  الدميقراطية  أن  من  التقرير  هذا  ينطلق 

سيايس  منط  إىل  تشري  بل  "تكتيكيا"،  موقفا  ليست 

النظام  بنية  يف  يتجسد  معني  اقتصادي   – اجتامعي   –

)دستورية(،  وتعاقدية  مؤسسية،  متظهرات  له  السيايس، 

القانون،  سيادة  وجوب  أهمها  وقيمية،  )إدارية(،  وإجرائية 

املواطنة.  وتفعيل  كرامته،  وصون  اإلنسان  حقوق  واحرتام 

وألن  شعبيا.  خيارا  الدميقراطية  تشكل  املنظور  هذا  من 

فإن  الفئات،  بعض  مصالح  مع  يتناقض  قد  الخيار  هذا 

وتدابري  ترتيبات  ولوضع  مؤسسات  إلقامة  رضورة  هناك 

استدامتها،  وتضمن  الدميقراطية،  أسس  تريس  وترشيعات 

صون  والرتتيبات:  التدابري  هذه  من  بها.  املساس  وتردع 

)التنفيذية،  السلطات  واستقاللية  وفصل  الدولة؛  استقالل 

عرب  السلطة  تداول  مبدأ  وإقرار  والقضائية(؛  والترشيعية، 

اإلقرار  يعني  أمر  )وهو  والنـزيهة  الدورية  االنتخابات 

متباينة  برامج  ذات  وأحزاب  قوى  بني  التنافس  برشعية 

حرية  تحمي  ترشيعات  ووضع  السلطة(؛  عىل  ومختلفة 

حرية  )أي  واإلرضاب  والنرش  واالجتامع  والتنظيم  التعبري 

الدميقراطية  تخص  ال  كام  العامة(.  الحياة  يف  املشاركة 

االنتخابية  العملية  وفق  السلطة  تداول  مبدأ  تطبيق  فقط 

األقليات،  وحقوق  والفكرية  الحزبية  التعددية  واحرتام 

كالحق  للفرد  أساسية  بحقوق  اإلقرار  إىل  هذا  تتعدى  بل 

الصحية  والرعاية  والتعليم،  واملأوى،  والتنقل،  العمل،  يف 

أو  الجنس  أو  الدين  أو  العرق  عن  النظر  بغض  واالجتامعية 

املواطنة  هو  املشاركة  يف  للحق  الوحيد  املعيار  وأن  اللون، 

وقد  مكتسبة.   أو  وليدة  كانت  سواء  صفات  من  سواها  دون 

بعني  ذلك  كل  اإلمكان،  قدر  لتأخذ،  املؤرشات  تصميم  تم 

الحسبان  يف  لتأخذ  ذلك  من  أبعد  خطوة  ولتنظر  االعتبار، 

ووضعها  العامة،  الحياة  يف  املرأة  مشاركة  مثل  أخرى  أبعادا 

ملساواتها  والسياسية  القانونية  البيئة  مساندة  ومدى  الفعيل 

بالرجل.

تصنيفات املقياس

مؤرشاته،  قيم  معدل  عن  تعرب  رقمية  قيمة  املقياس  لقراءة 

أو  الدول،  من  ملجموعة  أو  بعينها،  لدولة  قراءتها  ميكن 

املفيد  من  أن  بيد  املعلومات.  فيها  تجمع  التي  العربية  للدول 

املؤرشات  تجميع  طريق  عن  محددة  تصنيفات  إىل  النظر 

أو  جانب  منظار  من  التحول  عمليات  تعكس  مجموعات  يف 
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أسلفنا  كام  املؤرشات  هذه  تعكسها  التي  الجوانب  من  آخر 

أعاله.

مؤرشات  نوعني:  إىل  املؤرشات  األول  التصنيف  يقسم 

 )10  –  1 )املؤرشات  الدميقراطي  التحول  وسائل  عن  تعرب 

)املؤرشات  الدميقراطي  التحول  مامرسات  عن  تعرب  وأخرى 

مؤرشات  فإن   )1-1( رقم  شكل  يظهر  كام   .)42  –  11

بينام   )% 23.8( املؤرشات  ربع  يقارب  ما  تشكل  الوسائل 

تشكل مؤرشات املامرسات حوايل ثالثة أرباع )76.2 %(.

الشكل رقم )1-1(: التصنيف األول للمقياس حسب نوع املؤرشات )مامرسات 

ووسائل(

الوسائل

%23.8

املامرسات

%76.2

املامرساتالوسائل

التحول  عملية  من  الجوانب  تلك  إىل  الوسائل  مؤرشات  تشري 

الدستورية  املبادئ  صياغة  فيها  يتم  التي  الدميقراطي 

لضامن  القانوين  األساس  تضع  التي  واملؤسسية  والقانونية 

املؤرشات،  هذه  ضمن  فيتم  الدميقراطي.  النظام  إجراءات 

حيث  من  الدستورية  النصوص  فحص  املثال،  سبيل  عىل 

ضامنات  وجود  من  والتأكد  السلطات،  فصل  عىل  تأكيدها 

األحزاب  وعمل  تشكيل  وحرية  اإلعالم،  لحرية  قانونية 

عىل  الوسائل  مؤرشات  وتقترص  ذلك.  شابه  وما  السياسية، 

الرضوري  األدىن  الحد  تشكل  لكونها  السياسية  الجوانب 

النعكاس اإلرادة السياسية بإحداث تحول دميقراطي. 

بالتطبيق  فتتعلق  املامرسات  تقيس  التي  املؤرشات  أما 
فهي  واألنظمة.  والقوانني  الدستورية  للقواعد  العميل 

الدستورية  املبادئ  خرق  حاالت  املثال،  سبيل  عىل  تقيس، 
الحريات،  كبت  أو  السلطات،  بتوازن  اإلرضار  مثل  والقوانني 
خارجية  مصادر  عىل  الحكومة  واعتامد  ذلك؛  إىل  وما 
بدرجة  الخارجية،  األسواق  عىل  اعتامدها  أو  للتمويل، 
الرأي  عىل  الخارجي  الضغط  لتفضيل  عرضة  فيها  تصبح 
انطباعات  عن  تعرب  التي  املؤرشات  تعترب  كام  الداخيل؛  العام 
الرأي  استطالعات  من  املقياس  يستمدها  والتي  الجمهور، 
أمورا  تفحص  وهي  املامرسات،  عىل  الدالة  املؤرشات  من 
وشعورهم  السلطة،  انتقاد  عىل  بالقدرة  الناس  شعور  مثل 
وما  العام،  القطاع  مؤسسات  يف  منترش  فساد  بوجود 
من  عددا  املامرسات  مؤرشات  بني  من  هناك  أن  كام  شابه؛ 
االجتامعي  باألمن  تتعلق  جوانب  تفحص  التي  املؤرشات 

كالتعليم، والصحة، والضامن االجتامعي، وما شابه.

رقم  الشكل  من  يتضح  كام  املقياس  الثاين  التصنيف  يقسم 
األساسية  املقومات  عن  تعرب  مجموعات  أربع  إىل   )2-1(

للدميقراطية الناشئة: 

عرش  )ثالثة  ومساءلة  قوية  عامة  مؤسسات  وجود 

الناس  تقييم  مثل  قضايا  وتغطي   )20  –  11  ،3  -  1 مؤرشا: 

والشعور  والقانون  النظام  وسيادة  العامة  املؤسسات  ألداء 

باألمان الشخيص.

  ،7  –  4 مؤرشا:  عرش  )خمسة  والحريات  الحقوق  احرتام 

جديدة،  أحزاب  ترخيص  مثل  قضايا  وتغطي   )31  –  21

وتقييم  الصحافة،  يف  املعارضة  أحزاب  مواقف  وظهور 

الناس لحرية الصحافة.

وتغطي   )36  -  32  ،9  ،8 مؤرشات:  )سبعة  القانون  سيادة 

التي  القضايا  مع  والتعامل  القضاء،  استقالل  مثل  قضايا 

يتقدم بها املواطنون ضد السلطات املختلفة. 

 ،10 مؤرشات:  )سبعة  االجتامعية  والعدالة  املساواة 

عىل  الحكومي  اإلنفاق  مثل  قضايا  وتغطي   )42  -  37

األمن  عىل  اإلنفاق  مع  مقارنة  والصحة  التعليم  قطاعي 

الحياة  ويف  العمل،  سوق  يف  املرأة  مشاركة  ونسبة  والدفاع، 

السياسية.

املتعلقة  املؤرشات  حصة  أن  أدناه   )2-1( رقم  الشكل  يظهر 

واحرتام  ومساءلة  قوية  عامة  مؤسسات  وجود  من  بكل 

مؤرشات  إجاميل  ثلث  حوايل  بلغت  والحريات  الحقوق 

القانون،  سيادة  من  كل  مؤرشات  حصة  بلغت  فيام  املقياس، 

واملساواة والعدالة االجتامعية سدس إجاميل املؤرشات.
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الشكل رقم )1-2(: التصنيف الثاين للمقياس حسب املقومات األساسية للنظام 

الدميقراطي

املساواة

والعدالة

االجتامعية

%16.7

سيادة القانون

%16.7

احرتام الحقوق والحريات

%35.7

وجود مؤسسات 

عامة وقوية

%31

قراءة املقياس

يتم  للدميقراطية  معيارية  حالة  وجود  املقياس  يفرتض  ال 

من  ينطلق  املقياس  فإن  السبب  ولهذا  إليها.  بالنسبة  القياس 

العربية  الدول  يف  الدميقراطية  للحالة  كمي  تقدير  وضع 

الرغم  وعىل  السنوي.  التقرير  بها  يتعلق  التي  الفرتة  يف 

الدميقراطية  حالة  عن  انطباعا  يعطي  التقدير  هذا  أن  من 

يف  القراءات  فيها  متت  التي  العريب  العامل  دول  يف 

عدم  ويجب  عليها،  حكام  يشكل  ال  أنه  إال  املعني،  التقرير 

إجراء  من  املقياس  هذا  وميّكن  الغرض.  لهذا  استخدامه 

املقارنات  هذه  أن  بيد  املختلفة،  العربية  الدول  بني  مقارنات 

عنارص  تشكل  التي  املؤرشات  مقارنة  نطاق  يف  تبقى 

وطرق  واملؤرشات،  القياس،  فرتة  يوحد  فاملقياس  املقياس. 

وهو  البيانات،  لجمع  متسقة  طرقا  ويستخدم  االحتساب، 

صدقية  من  متشابهة  درجات  يضمن  كبرية  درجة  إىل 

ترتبط  املقياس  نجاعة  فإن  وبالتايل  املستخدمة.  املعلومات 

الحفاظ  فيه  يتم  بشكل  البحثية  العملية  إدارة  عىل  بالقدرة 

البحثية  الفرق  عمل  يف  االتساق  من  ممكنة  درجة  أعىل  عىل 

معلومات  عىل  الحصول  يتم  بحيث  املختلفة  البلدان  يف 

هنا  الرئيسية  البحث  أداة  إن  املختلفة.  البيئات  يف  متسقة 

جمع  من  البحثية  الفرق  متكنت  وكلام  املعلومات،  جمع  هي 

قل  كلام  متسق،  بشكل  وتوثيقها  الرضورية  املعلومات 

رسم  عملية  يف  التشوه  درجة  وانخفضت  الخطأ،  هامش 

الصورة للمؤرشات يف البلدان املختلفة يف قراءة واحدة.

الدميقراطية،  حالة  يعكس  ال  املقياس  بأن  التذكري  هنا  يجدر 

قياس  إجراء  طريق  عن  الدميقراطي  التحول  عملية  وإمنا 

من  مجموعة  يف  الدميقراطية  لحالة  وتقريري  رقمي 

محددة.  زمنية  حقبة  منها  نقطة  كل  تلخص  الزمنية،  النقاط 

املعني  البلد  يف  الحياة  لحظات  من  لحظة  يثبت  فاملقياس 

الصورة  إىل  ننظر  أن  بالتايل،  وعلينا،  قراءة،  كل  عند  مرة 

وليست  )ستاتيكية(  ساكنة  صورة  أنها  عىل  املرتسمة 

األخرى  تلو  القراءة  يف  الصورة  هذه  رسم  أن  وعىل  متحركة، 

وعىل  القراءات،  تراكم  مع  سينامئية  صورة  إنجاز  من  ميكن 

التي  اللوحة  يف  قطعة  يشكل  املقياس  يف  مؤرش  كل  أن 

ترتسم للحظة يف حياة أحد البلدان العربية.

املقياس  استخدام  املبدأ  حيث  من  ميكن،  أخرى  جهة  من 

الرضوري  من  أن  بيد  املختلفة،  العربية  الدول  بني  للمقارنة 

املختلفة  الصور  ارتسام  عملية  سياق  القارئ  يأخذ  أن 

وراء  هو  ما  تخيل  عند  االعتبار  بعني  املختلفة  للدول 

أو  أصغر  تبدو  أن  لألجسام  ميكن  فكام  املرتسمة.  الصورة 

ميكن  الصورة،  التقاط  عند  عنها  العدسة  بعد  حسب  أكرب 

أن  املقياس  هذا  يف  متسقة  غري  بأدوات  املأخوذة  للمعطيات 

إىل  االنتباه  ويجدر  سياقها،  يف  توضع  مل  إذا  مضللة،  تكون 

ذلك عند القيام بعمليات املقارنة.

والتوافق  التنسيق  من  عالية  درجة  املقياس  منهجية  تفرتض 

هذا  أن  شك  من  وما  املختلفة،  الدول  يف  البحثية  الفرق  بني 

البحثية  للفرق  املرتاكمة  الخربة  مع  سيتحسن  املتطلب 

التقرير  يف  األخرى  األجزاء  أن  يف  شك  من  وما  الوطنية، 

ستساهم  التحديد(  وجه  عىل  النوعية  )األوراق  السنوي 

يرسمها  التي  الستاتيكية  الصورة  سياق  معامل  تحديد  يف 

الصورة  وراء  ما  تخيل  عىل  القارئ  سيساعد  ما  املقياس، 

وحولها بشكل أفضل.

إطار  إرساء  إىل  هدف  األول  التقرير  أن  إىل  هنا  يشار 

ستعرض  الذي  اإلطار  دور  يلعب  إنه  الالحق،  القياس  عملية 

التقرير  هذا  يشكل  فيام  األخرى،  تلو  قراءة  الصور  فيه 

إجراء  )بعد  اإلطار  لهذا  استكامال  سابقيه  كام  )الخامس( 

املراجعة  خالل  من  رضورتها  اتضحت  التي  التعديالت 

القراءة  منذ  القياس  وأدوات  وطرق  للمؤرشات  املستمرة 

ما  التي  الصورة  عرض  عملية  يف  وخطوة  جهة،  من  األوىل( 

تزال ستاتيكية بشكل أساس.

بني  القراءات  من  أي  يف  املقياس  عالمة  ترتاوح  أن  ميكن 
وعىل  املؤرشات  عىل  ذلك  وينطبق  نقطة،  وألف  صفر 
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عام،  وبشكل  املختلفة.  للتصنيفات  وفقا  الفرعية  املقاييس 
االفرتاض  ميكن  القارئ،  عىل  تخفى  ال  التشوه  من  وبدرجة 
أو  الدول،  بإحدى  املتعلق  ذلك  أو  العام  املقياس،  عالمة  بأن 
فئات،  يف  الدول  لتصنيف  يستخدم  أن  ميكن  القطاعات، 
وضع  إىل  تشري   400 دون  العالمات  أن  القول  فيجوز 
خلق  نحو  موجهة  سياسات  غياب  وإىل  دميقراطي،  غري 
بني  العالمات  وتشري  الدميقراطي.  التحول  باتجاه  حراك 
بعض  عىل  يحتوي  دميقراطي،  غري  وضع  إىل  و700   400
السياسية  الحياة  لربلة  )مثل  الدميقراطي  النظام  مقومات 
نزوع  عن  إما  تعرب  التي  معني(،  حد  إىل  االجتامعية  أو 
أو  السيايس  النظام  قابلية  عن  أو  التحول،  إحداث  نحو 
حالة  و1000   700 بني  العالمات  وتعكس  لذلك،  اضطراره 
الناس  بات  بحيث  الدميقراطي  التحول  عملية  فيها  تقدمت 
أن  أو  الدميقراطي،  النظام  مقومات  بعض  بتوفر  يشعرون 
يتطلبه  املجتمع  يف  حياتيا  مطلبا  أصبحت  املقومات  هذه 
هذه  غياب  وبات  السيايس،  النظام  استقرار  استمرار 
مهددا  عامال  املستمر(  تحسنها  توقف  حتى  )أو  املقومات 
عالمات  عىل  حصلت  التي  الدول  وتحتاج  السيايس.  للنظام 
إضافية  ومؤرشات  أعمق،  دراسة  إىل  الفئة  هذه  يف  تضعها 

لتقييم آفاق تطور النظام السيايس فيها.

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

399-0699-4001000-700

إشارات مبكرةغري دميقراطي

للتحول دميقراطي

تطور ملحوظ نحو

التحول دميقراطي

وميكن قراءة املقياس يف عدة مستويات:

النهايئ  الرقمي  التعبري  قراءة  يف  ويتمثل  األول:  املستوى 
واملجرد  العام  االطالع  من  متكن  قراءة  وهي  )اإلجاميل(، 
التي  العربية  الدول  يف  الدميقراطي  التحول  حالة  عىل 
التحول  حالة  عىل  االطالع  من  ميّكن  كام  القراءة.  فيها  أخذت 
فيها  القراءة  متت  التي  البلدان  من  بلٍد  كل  يف  الدميقراطي 

يف التقرير املعني عىل حدة. 

للمقاييس  الرقمي  التعبري  قراءة  يف  ويتمثل  الثاين:  املستوى 
عىل  مجموعات  يف  املؤرشات  تُصنَّف  التي  املختلفة  الفرعية 
للوسائل،  أو  للمامرسات،  الفرعي  املقياس  كقراءة  أساسها، 
وميكن  وهكذا.  القانون،  لسيادة  أو  وللحريات،  للحقوق  أو 

كذلك القيام بذلك لكل بلد عىل حدة.

املؤرشات  من  كل  قراءة  يف  ويتمثل   

اثنني  عىل  الحاصل  التغري  متابعة  هنا  املمكن  ومن  منفردا، 

لكل  أو  املختلفة،  للدول  جمعي  بشكل  سواء  بندا  وأربعني 

دولة عىل انفراد.

من  متكن  معلومات  عىل  يحتوي  املقياس  فإن  وبالطبع 

قراءته عىل املستويني اإلقليمي والوطني.

قراءة  ومؤرشاته  املقياس  هذا  قراءة  تكون  أن  ننصح  ال  إننا 
متثالن  نحوها  التحول  وعملية  فالدميقراطية  فقط:  كمية 
نظام  تطور  يف  وتساهم  إنتاج،  وتعيد  تعكس،  نوعية  حالة 
تقدمه  فام  ومتغري.  متحرك  اجتامعي-اقتصادي  سيايس- 
العريب(  الدميقراطية  )مقياس  مبجموعها  املؤرشات  هذه 
أو  املقومات(  إحدى  يف  أو  النوع  )يف  معني  مجال  يف  أو 
حالة  عن  )رقمي(  كمي  تعبري  هو  )املؤرش(  محدد  بند  يف 
زمنية.  حقبة  مدى  عىل  نوعية  قيام  لتمثل  تثبيتها  تم  لحظية 
واالنكشاف  التبعية  حاالت  خلفية  عىل  بقراءتها  نويص  إننا 
لذا  العربية.  املجتمعات  تعيشها  التي  املستقبيل  والقلق 
نحو  التحول  عملية  الختزال  محاولة  أية  من  الحذر  يتوجب 
بل  الكمية،  املتغريات  من  مجموعة  أو  رقم  إىل  الدميقراطية 
املقياس  ومع  والتصنيفات،  املؤرشات  مع  التعاطي  ينبغي 
التغريات  مراقبة  يف  تنبيه(  )أدوات  مساعدة  كأدوات 
وبالتايل  الدميقراطية،  وضع  عىل  واإليجابية(  )السلبية 
التحول  تخدم  وتوجهات  سياسات  صياغة  يف  التدخل 

الدميقراطي، وتعمل عىل تجذير الدميقراطية.

تتعلق  عديدة  قيودا  هناك  بأن  التذكري  من  الختام  يف  بد  ال 

هامش  وجود  بينها:  من  نتائجه(  )تأويل  املقياس  بقراءة 

ال  لكن  الدؤوب،  بالعمل  تقليصه  ميكن  القياس  يف  للخطأ 

آلية  بني  ارتباط  ووجود  مطلق؛  بشكل  منه  التخلص  ميكن 

املقياس  فاعتامد  التقدم،  مع  تتغري  التي  والطموحات  القياس 

أنه  يعني  املثال،  سبيل  عىل  الرأي،  استطالعات  عىل  جزئيا 

بنفس  العملية  لنفس  مختلفة  جامهري  تقييم  بني  يساوي 

مواطني  لدى  متفاوتة  توقعات  وجود  رغم  القياس  أداة 

ذلك  ويعني  للواقع،  تقييمهم  عىل  تنعكس  املختلفة  الدول 

األداة  هذه  قدرة  كانت  كلام  التوقعات،  سقف  ارتفع  كلام  أنه 

مؤرشات  بعض  وكون  الحاصل؛  التغري  تصوير  عىل  أقل 

ودستورية  قانونية  مبادئ  تعكس  نصوصا  تقارن  املقياس 

تطور  عمليات  يف  ومتر  مختلفة،  قانونية  بيئات  يف  واحدة 

األلسن،  اختالف  عن  ينجم  ما  أيضا  وهناك  مختلفة؛  بطرق 

دول  يف  مختلفة  أمورا  الواحدة  العبارة  تعني  أن  فباإلمكان 

لهذه  والقارئ  العمل  فريق  إدراك  أن  بيد  وهكذا.  مختلفة، 

املقياس  هذا  من  يجعل  ما  هو  االعتبار  بعني  وأخذها  القيود، 

مبهارة  استخدامها  يجدر  أداة  إذا  فاملقياس  نجاعة.  أكرث  أداة 

إلحسان القياس!
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مالحظات منهجية عىل القراءة الراهنة

هو  )الخامسة(  الراهنة  القراءة  عىل  األوىل  املالحظة 

الثالثة  القراءة  يف  موجودتني  كانتا  دولتني  إىل  افتقارها 

)سورية واليمن(، وغابتا منذ القراءة الرابعة.

القراءة  عن  غابت  التي  السعودية  أن  هي  الثانية  املالحظة 

الرابعة عادت يف القراءة الراهنة.

املقياس  إىل  جديدين  مؤرشين  إضافة  هي  الثالثة  املالحظة 

يتعلق  واآلخر  االجتامعي،  التنوع  بضامن  يتعلق  أحدهام 

إىل  الرجوع  )ميكن  العام  النقاش  يف  املواطنني  مبشاركة 

احتساب  عملية  تفاصيل  عىل  لالطالع   )2( رقم  امللحق 

عالمة كل منهام(.

احتساب  طرق  عىل  تعديالت  إجراء  هي  الرابعة  املالحظة 

التي  العنارص  زيادة  بهدف  املؤرشات  من  لعدد  العالمات 

والدين  العرق  إضافة  متت  املثال  سبيل  فعىل  فحصها،  يتم 

الدستورية  النصوص  فحص  يف  الجنس  إىل  والطائفة 

بالترسب  املتعلق  املؤرش  حالة  ويف  التمييز؛  عدم  حول 

األوالد  ترسب  بني  للفرق  وزن  إعطاء  جرى  املدارس  من 

عام؛  بشكل  الترسب  قياس  إىل  باإلضافة  البنات  وترسب 

جرى  العمل  قوة  يف  املرأة  مبشاركة  املتعلق  املؤرش  ويف 

السياسية  املناصب  يف  املرأة  ملشاركة  عالمات  تخصيص 

حصلت  التي  التغريات  كل  يوضح   )3( رقم  وامللحق  العليا. 

عىل املؤرشات يف هذه القراءة مقارنة بالقراءة السابقة.

لبعض  املخترصة  األسامء  تعديل  هي  الخامسة  املالحظة 

التغيريات  هذه  عىل  االطالع  وميكن  اللبس،  إلزالة  املؤرشات 

يف امللحق رقم )3(.

شكل  ترسخ  عملية  يف  خامسة  خطوة  القراءة  هذه  تشكل 

القراءة  كانت  بعدما  العريب،  املقياس  يف  القياس  وأدوات 

واقع  فرضه  ما  )وهو  كبري  حد  إىل  وتجريبية  ريادية  األوىل 

عددا  املقياس  هذا  عىل  القامئون  أقر  وبعدما  أوىل(،  كونها 

فطرأت  األوىل،  القراءة  نتائج  يف  التداول  بعد  التعديالت  من 

)مثل  التجربة  بفعل  تغريات  الثانية  قراءته  يف  املقياس  عىل 

طريقة  أو  القياس  طريقة  وتعديل  املؤرشات،  بعض  تدقيق 

والزمن،  الظرف  بفعل  أخرى  تغريات  وطرأت  االحتساب(، 

أداة  إدخال  أو  الدول،  بعض  يف  الوطني  الفريق  تغري  مثل 

أو  سابقة،  قراءات  يف  قامئة  تكن  مل  حيث  الرأي  استطالع 

أو  ما،  دولة  يف  رأي  باستطالع  القيام  عىل  القدرة  عدم 

تحديث  عدم  أو  الرأي،  استطالع  عىل  القامئة  الجهة  تغيري 

خارجة  ألسباب  رسمية  جهات  قبل  من  إحصائية  معلومات 

امليداين  البحث  منهجية  تغيري  أو  العمل،  فريق  إرادة  عن 

أو  الثالثة،  القراءة  يف  املغرب  يف  الرأي  استطالع  ألغراض 

التغيريات التي أسلفناها أعاله يف القراءة الراهنة.

فروق  توجد  فال  املنهجية  فيه  استقرت  الذي  الوقت  ويف 
الثانية  القراءتني  بني  املعلومات  جمع  وطرق  املؤرشات  يف 
املنهجية  تفحص  قرر  البحث  فريق  أن  إال  والرابعة،  والثالثة، 
غري  الطابع  وطغيان  العربية،  االنتفاضات  ضوء  يف 
يف  الفاعلني  قبل  من  املستخدمة  األدوات  عىل  اإلصالحي 
إدماج  البحث  فريق  قرر  وقد  الدميقراطي،  التحول  إحداث 
مع  لتتواءم  القراءة  هذه  يف  إضافية  ومؤرشات  عنارص 
تفاعالت  ومع  العربية  السياسية  األنظمة  طبيعة  يف  التغري 

الشارع العريب التي شهدناها مؤخرا. 

ويعود  طبيعي،  بشكل  فلسطني  تغطية  ممكن  غري  يزل  مل 

غزة،  وقطاع  الغربية  الضفة  بني  الفصل  استمرار  إىل  ذلك 

فلسطني  مع  التعامل  يف  فلسطني  يف  الوطني  الفريق  واستمر 

ذلك  يف  ونجح  ومعقوال،  ممكنا  ذلك  كان  كلام  واحدة  كوحدة 

وانطباعاته  ووضعه  بالجمهور  تتعلق  التي  املؤرشات  يف 

عىل  ذلك  وانطبق  املقسمة،  بالسلطات  مبارشة  عالقة  دومنا 

هي  السارية  القوانني  أن  عىل  إجامع  يوجد  حيث  الوسائل 

االنقسام  قبل  منها  صدر  ما  سواء  الرئيس  عن  الصادرة  تلك 

تم  التي  واالقتصادية  االجتامعية  املؤرشات  وعىل  بعده،  أو 

كوحدة  غزة  وقطاع  الغربية  الضفة  يف  معلوماتها  جمع 

وهي   )36-11 )املؤرشات  مؤرشات  من  تبقى  ما  أما  واحدة. 

الرأي،  حرية  مثل  بالسلطات  )ترتبط  باملامرسات  عالقة  ذات 

فقد  املؤسسايت(  والبناء  القانون،  وسيادة  اإلنسان،  وحقوق 

ومل  الغربية  الضفة  عىل  بها  املتعلقة  املعلومات  جمع  اقترص 

الفريق  اضطر  كام  غزة.  بقطاع  متعلقة  معلومات  جمع  يتم 

يف  كام  القراءة،  هذه  يف  عرش  الخامس  املؤرش  تعليق  إىل 

الترشيعي  املجلس  انعقاد  عدم  استمرار  بسبب  سابقتها، 

كمؤسسة موحدة.

يف  تكمن  التقرير  لهذا  املنهجية  الصعوبات  إحدى  إن 

ذلك  ويعود  املستخدمة.  املؤرشات  "حساسية"  تفاوت 

ملصدرها،  أو  املؤرش،  يعكسها  التي  املعلومات  لطبيعة  إما 

نفسه  عن  التفاوت  هذا  ويعرب  املؤرش.  قياس  لطريقة  أو 

ال  فعلية  لتغريات  كبرية  رقمية  تغريات  عرض  إما  بطريقتني: 

معطيات  بعض  )مثل  التغيري  عىل  مؤرشا  بالرضورة  تشكل 

باختالف  التغريات  تتعلق  أن  ميكن  حيث  الرأي،  استطالعات 

آلية  أقر  الفريق  بكون  تتعلق  أو  أخرى(،  أسباب  أو  العينة، 
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أن  ميكن  ملؤرشات  املجهر"  "تحت  التغريات  تضع  احتساب 

القياس،  يف  الخطأ  نسبة  بسبب  رقميا  عرضها  طرق  تختلف 

من  بالترسب  املتعلق  املؤرش  ويشكل  شابه.  ما  أو  التدوير،  أو 

لكل  نقطة  مبائة  يتغري  فهو  الحالة،  لهذه  منوذجا  املدارس 

تجدر  الذي  الوقت  ويف  الترسب.  حالة  يف  التغري  من   % 0.5

القياس،  أداة  وحساسية  املؤرش  حساسية  بني  املواءمة  فيه 

حيث  القبيل،  هذا  من  مؤرش  حساسية  "تخفيف"  ميكن  ال 

تؤول  املدارس  من  ترسب  نسبة  إىل  الدول  تصبو  أن  يجب 

عن  تعرب  التي  املئوية  النسبة  أعشار  وإهامل  الصفر،  إىل 

يأمل  الفريق  ولكن  منطقي،  غري  التالميذ  من  جدا  كبري  عدد 

يف أن يتمكن من التدقيق

بشكل  وقياسها  احتسابها  وطرق  املعطيات  لهذه  املستمر 

وطنية  جهة  من  أكرث  وأن  خاصة  الزمن،  مرور  مع  أفضل 

ودولية توفر معلومات عن هذا املؤرش.

من  أن  الحاالت،  بعض  يف  الفريق،  اعترب  أخرى  جهة  ومن 

مل  حاالت  يف  السابقة  القراءة  مبعطيات  االكتفاء  املمكن 

وغياب  التغري،  بطيئة  ملؤرشات  جديدة  معطيات  معها  تتوفر 

ما يشري إىل رضورة توقع تغري ملموس يف قياسها.
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املستوى  عىل  املؤرشات  نتائج  تحليل  القسم  هذا  يف  سيتم 

باستخدام  حدة  عىل  بلد  كل  مستوى  وعىل  اإلقليمي 

الوسائل  جوانب  تعكس  التي  وتلك  العامة  املقياس  قراءات 

للمقومات  الفرعية  املقاييس  وباستخدام  املامرسات،  أو 

مقارنة  ستتم  حيث  املنهجية.  يف  إليها  أرشنا  التي  األربعة 

أمور  أو  دالالت  هناك  كانت  كلام  املختلفة  الفرعية  املقاييس 

بالقراءة  القراءة  هذه  نتائج  مقارنة  ستتم  كام  للنظر.  الفتة 

سبقت  التي  القراءات  ومبعدل   ،)2012 )عام  السابقة 

كان  كلام   ،)2010  ،2009  ،2008 )أعوام   2012 العام 

املؤرشات  استعراض  سيتم  ذلك  وبعد  ومجديا.   ممكنا  ذلك 

عن  تخرج  معطيات  أية  ووصف  وأربعني  االثنني  املنفردة 

معلومات  مصادر  استخدام  مثل  العامة  املنهجية  نطاق 

مختلفة يف إحدى الدول، أو تعليق مؤرش، أو ما شابه.

القراءة اإلقليمية

 581 بـ  مقارنة   571 الراهنة  للقراءة  املقياس  عالمة  بلغت 

الدول  أن  كسابقتها،  تعني،  عالمة  وهي  السابقة.  القراءة  يف 

تُراوح،  فيها  املؤرشات  فحص  من  املقياس  متّكن  التي  العرش 

الدميقراطي.  التحول  باتجاه  النزوع  حول  املجمل،  يف 

للتحول  متلمل  حالة  ورمبا  مبدئية  قابلية  وجود  إىل  وتُشري 

جنينية  زالت  ما  أنها  بيد  العربية،  املنطقة  يف  الدميقراطي 

وغضة.

املقياس  عالمة  عىل  الحاصل  الرتاجع  فإن  جزيئ،  وبشكل 

العالمة  )ذات  السعودية  غياب  عن  ناجم  نقاط  بـ10 

التقدم  متوسط  بإن  العلم  مع  السابقة،  القراءة  عن  املتدنية( 

متوسط  من  أكرب  كان  الذي  الدول  بعض  عالمات  يف 

عالمة  وأن  أخرى،  دول  عالمات  عىل  الحاصل  الرتاجع 

أخرى  مرة  السعودية  غابت  لو  فيام  القراءة  لهذه  املقياس 

تعليق  عن  الناجم  التغري  أن  إىل  ويُشار   .588 ستبلغ  كانت 

املنعكسة  فالعالمات  املقارنة،  يف  يؤثر  ال  دولتني  يف  القياس 

القراءات  عالمات  متوسط  ذلك  يف  مبا  هنا،  املقياس  يف 

تعليق  فيها  تم  التي  الدولتني  عالمات  يعكس  ال  السابقة، 

القياس للقراءة الراهنة.

حدة،  عىل  دولة  كل  يف  املقياس  عالمات  بني  الفروق  وتُشري 

بني  التباين  أن  إىل  أدناه،   )1-2( رقم  الشكل  يظهر  كام 

الطبيعي  التوزيع  يشبه  ما  ضمن  وصفه  ميكن  العرش  الدول 

التي  املغرب  وتأيت  نسبيا.  متدرجة  فالتباينات  للفروق، 

تونس  تليها  الدول،  مقدمة  يف   735 عالمة  عىل  حصلت 

الجزائر  ثم   ،)631( الكويت  ثم   ،)640( األردن  ثم   ،)690(

مرص  ثم   ،)532( لبنان  ثم   ،)539( فلسطني  ثم   ،)589(

أن  أي   .)419( السعودية  ثم   ،)436( البحرين  ثم   ،)503(

الفريق  قدرها  التي   400 الـ  عالمة  تجاوزت  العرش  الدول 

وبني  الشمولية،  أو  السلطوية  بني  القطع  كعالمة  ]مسبقا[ 

باإلمكان  فإنه  ولذا  الدميقراطي.  للتحول  بوادر  وجود 

التحول  نحو  إقليمي  نزوع  وجود  تؤكد  املعطيات  إن  القول 

القراءات  نتائج  مع  متامشية  نتيجة  وهي  الدميقراطي. 

السابقة وتعززها كام يظهر يف الشكل )2-2( أدناه.

ئج لنتا ا

 الشكل رقم )2-1(: املقياس حسب الدول للعام 2015 
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والخامسة  الرابعة  القراءتني  بني  التغريات  أن  إىل  ويُشار 

املجمل.  يف  كبرية  ليست  السابقة  السنوات  يف  كام  كانت 

متت  التي  الدول  يف  الحاصلة  التغريات  مجمل  عكست  وقد 

متوسط  كان  أدناه،   )3-2( الشكل  يوضح  فكام  قراءتها. 

من  أقل  )أي  نقاط  تسع  و2012   2015 قراءيت  بني  التغري 

تم  التي  للدول  بالنسبة   81 ± إىل   7 ± بني  وتراوح   )% 1

قياسها يف القراءة األخرية.

)عىل  الدميقراطي  التحول  نحو  الحراك  بأن  الحكم  وميكن 

معتمدا  يزال  وما  جنينيا،  زال  ما  اإلصالحية(  العملية  مستوى 

عىل  قادر  وغري  كبرية  درجة  إىل  الخارجي  الدفع  عىل 

الشكل  يوضح  فكام  التغيري.  نحو  الشعبي  بالنزوع  اللحاق 

مؤرشات  حصول  هو  ذلك  عىل  الدالئل  من  فإن  أدناه   )4-2(

تقريباً   % 64 تعادل  وهي   )504( عالمة  عىل  املامرسات 

نأخذ  أن  يجدر  وهنا   .)788( الوسائل  مؤرشات  عالمة  من 

النصوص  فقط  تعالج  الوسائل  مؤرشات  أن  االعتبار  بعني 

خارجي  للدفع  استمرار  هناك  وأن  والقانونية،  الدستورية 

لربلة  نحو  موجه  دفع  وهو  القانوين،  اإلصالح  عمليات  وراء 

املايض،  القرن  من  التسعينات  بداية  منذ  زخم  له  صار  الدول 

الشكل رقم )2-2(: املقياس حسب الدول )مقارن( للقراءتني األخريتني ومعدل القراءات السابقة لهام

*مقارنة السعودية مع القراءة الثالثة وليس الرابعة

الشكل رقم )2-3(: فروق العالمات بني القراءتني الرابعة والخامسة
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توجد  ال  بل  ضعيفا،  السياسية  املامرسة  يف  أثره  يزل  ومل 

الدستوري  أو  القانوين  اإلصالح  عملية  أن  عىل  مؤرشات 

ولكن  املامرسات.  مستوى  عىل  اإلصالح  دفع  عىل  قادرة 

يف  تقدم  هناك  أن  هو  الراهنة  القراءة  يف  للنظر  الالفت 

ال  الوسائل  مؤرشات  مستوى  عىل  مرص  يف  وتراجع  تونس 

عالمة  تقدم  إن  خارجية.  ودوافع  أسباب  إىل  تعزى  أو  ميكن 

 )504( الخامسة  القراءة  يف  نقاط  بأربع  بـ  املامرسات 

بال  ذي  تقدما  يعترب  ال   )500( الرابعة  بالقراءة  مقارنة 

هناك  وأن  خاصة  عام،  بشكل  العريب  الوضع  وصف  يف 

فروقات ناجمة، بالطبع، عن الثورتني يف تونس ومرص.

فهي  السابقة،  القراءة  يف  للوسائل  املرتفعة  العالمة  أما 

ناجمة عن غياب القراءة يف السعودية يف حينه.

التحول  عملية  جنينية  حول  التقييم  هذا  بأن  القول  وميكن 

يف  خارجيا  واملدفوع  املحدود  وطابعها  الدميقراطي 

القراءات  يف  برمتها  املنطقة  عىل  ينطبق  كان  والذي  الغالب 

بني  الكبري  الفارق  كان  حني  ففي  وحدته.  يفقد  بدأ  السابقة 

أدناه   )5-2( الشكل  يوضح  كام  املؤرشات  نوعي  عالمات 

اإلجاملية،  عالماتها  ترتفع  التي  الدول  يف  مرتفعا  يبقى 

واملغرب  تونس  حاالت  يف  اليشء  بعض  يختلف  األمر  بات 

لبنان،  ويف  الجزائر،  يف  الفارق  تفاقم  حني  يف  والكويت 

تدل  املؤرشات  فيه  تزال  ما  الذي  الوقت  ويف  مرص.  ويف 

متكاملة،  غري  تزال  ما  الدميقراطي  التحول  عملية  أن  عىل 

بالتايل،  وهي،  كافة.  الحياة  جوانب  تحوالتها  تغطي  وال 

إال  املواطنني،  صرب  نفاذ  وإىل  واالنقالب،  للرتاجع  عرضة 

عىل  تتعلق،  املختلفة،  الدول  بني  استقطاب  بوادر  هناك  أن 

بني  التفاعالت  وطبيعة  الشعبية  الحراكات  بتبعات  يبدو  ما 

حراكات الشارع والنخب الحاكمة.  

الشكل )2-4(: املتوسط العريب املقارن حسب نوع املؤرشات )وسائل - مامرسات( والسنوات
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اإلقليمي  املستوى  عىل  املقياس  هذا  يكشفه  ما  أبرز  من  إن   

)الوسائل  املؤرشات  نوعي  عالمات  بني  الصارخ  التباين  هو 

فمتوسط  أدناه.   )1-2( الجدول  يوضح  كام  واملامرسات( 

 )10:10( القراءات  كل  يف  مكانه  يراوح   )17:10( التناسب 

مؤرشات  عالمات  أن  أي  الراهنة.  القراءة  يف   )22:10( و 

مؤرشات  عالمات  من   % 165 املعدل  يف  تشكل  الوسائل 

املامرسات.

جدول )2-1(: تناسب عالمات املامرسات مقارنة بالوسائل لقراءات 

أعوام 2008 - 2015

التناسب 

عام 2008

التناسب 

عام 2009

التناسب 

عام 2010

التناسب 

عام 2012

التناسب 

عام 2015

متوسط 

التناسب

14:1013:1015:1013:1014:1014:10األردن

15:1015:1016:1015:10----البحرين

16:1017:1015:1016:10----تونس

23:1018:1021:1016:1017:1019:10الجزائر

10:1011:10--10:1011:1011:10السعودية

23:1023:1024:1022:1020:1022:10فلسطني

17:1014:1016:1013:1015:10--الكويت

23:1017:1016:1017:1019:1018:10لبنان

30:1019:1020:1018:1022:1022:10مرص

20:1019:1015:1017:1013:1017:10املغرب

متوسط 
التناسب

19:1016:1017:1017:1016:1017:10

التصورات  ضوء  يف  املعطيات  هذه  إىل  النظر  ويجدر 

فمن  الدول.  هذه  يف  السيايس  االستقرار  حول  السائدة 

القانوين  اإلطار  مع  منسجمة  املامرسات  تكون  أن  الطبيعي 

الحياة  تقاليد  تكون  وحني  مستقرا  اإلطار  هذا  يكون  حني 

مستقر  ألنه  إما  اإلطار  هذا  مع  متسقة  واإلدارية  السياسية 

حيز  إىل  تنتقل  أن  يف  نجحت  فيه  التغريات  ألن  أو  زمن  منذ 

من  حالة  توقع  الصعب  ومن  املجتمع.  يف  املقبولة  املامرسة 

املامرسات  تكون  حيث  االنتقالية،  املراحل  يف  االنسجام 

بعد  ترتّسخ  ومل  قدمية  مامرسات  فيها  تنته  مل  حالة  يف 

الناظم  القانوين  اإلطار  ويكون  جديدة  مامرسات  وتكتمل 

قيد التغيري.

املؤرشات  نوعي  بني  التفاوت  أن  التقرير  هذا  معدو  يعتقد 

الطلب  مع  تجاوباً  إما  السلطات  أوساط  يف  حراك  إىل  يشري 

السلطات  فتقوم  مواجهته.  أجل  من  أو  بالتغيري  الشعبي 

لتعزيز  أو  الرشعية  أو  االستقرار  فقدان  خطر  مع  بالتعامل 

املتاحة  اإلمكانات  لتغري  كنتاج  النخب  من  أجزاء  لدى  النفوذ 

إليه  تفيض  )كام  اإلجراءات  أو  القانوين  اإلطار  تغري  بسبب 

ونشوء  املثال(،  سبيل  عىل  االقتصادي"  "االنفتاح  سياسات 

االقتصاد  مجايل  يف  متقدمة  مواقع  الكتساب  جديدة  فرص 

والسياسة والعمل االجتامعي.

الدميقراطي  التحول  عملية  أن  إىل  الظاهرة  هذه  وتشري 

الحاكمة  النخب  فيها  تساهم  إصالحية  بخطوات  املرتبطة 

أو  )كالثورة  دراماتييك  سيايس  تغري  عن  الناجمة  وغري 

بشكل  النخب  استبدال  يجري  حيث  الشعبية(  االنتفاضة 

املامرسات  تغيري  ميكن  فال  اإلصالحية،  الحالة  يف  أما  كبري. 

الحفاظ  يف  النخب  رغبة  بسبب  وذلك  كبري  بشكل  السياسية 

االستقرار  من  آمن  حد  ولضامن  جهة،  من  مواقعها  عىل 

املتغريات  تقليص  يُراد  حيث  أخرى.  جهة  من  السيايس 

بطبيعتها.  باالستقرار  تتسم  ال  التي  التحول  فرتة  يف 

الشكل )2-5(: عالمات املؤرشات املقارنة وفق نوعها )وسائل – مامرسات( حسب البلدان والسنوات
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غري  مفاجآت  السيايس  التحول  عمليات  عن  ينجم  ال  وليك 

واالتجاهات  املحلية  النخب  من  كل  تشرتك  فيها،  مرغوب 

إىل  إضافة  تنوعها،  عىل  املحيل،  املجتمع  داخل  املحافظة 

كام  التحول.  عملية  يف  البطء  مساندة  يف  الدويل  املجتمع 

دمقرطة  بأن  القائلة  النظر  وجهة  تدعم  املعطيات  هذه  أن 

الذي  بالقدر  القانوين  باإلصالح  مرتبطة  ليست  املامرسات 

املستند  الحكم  استقرار  ومتطلبات  الشارع  بضغط  ترتبط 

يف  االفراط  إىل  املستند  ذلك  بعكس  الشعبية  الرشعية  إىل 

وأن  السياسية.  للسلطة  املتاحة  القمع  أدوات  استخدام 

ضامنا  وليس  النوايا  عن  تعبريا  يشكل  القانوين  اإلصالح 

حراك  إلحداث  أداة  يشكل  قد  إنه  أو  الدمقرطة.  لنجاح 

النخب  عىل  تهديدا  يشكل  ان  دون  السيايس  النظام  يف 

املسيطرة.

الدستورية  اإلصالحات  صورة  بشكل  املتعلق  اآلخر  والجانب 

جهة  من  السياسية  املامرسة  وحالة  جهة  من  والقانونية 

خارجيا  املدعومة  اإلصالحية  العمليات  ترافق  هو  أخرى، 

االقتصاد،  بلربلة  غالبا  تتسم  خارجية  اقتصادية  مصالح  مع 

أو  يحفز  بشكل  اإلصالحات  تطبيق  العسري  من  تجعل 

كاف  بدور  الدولة  وإضالع  والعدالة  املساواة  قضايا  يساند 

للفئات  واالقتصادي  االجتامعي  األمان  شبكات  توفري  يف 

ذلك  تحقق  صعوبة  من  زال  وما  املجتمع.  يف  املهمشة 

االهتامم  زيادة  تجاه  العاملية  التوجهات  يف  التحوالت  هو 

تدفعها  التي  الرضيبة  وهي  لألمن،  املوازنات  وتخصيص 

تجري  والذي  العاملي،  االستقرار  غياب  لحالة  الشعوب 

)عىل  فعليا  محلية  وإجراءات  نزعة  ذات  بإجراءات  مجابهته 

السلطات  واهتاممات  املخصصة،  املوازنات  منظار  من  األقل 

وإعالنات  شعارات  السطح  عىل  طفت  ولو  حتى  السياسية(، 

اإلرهاب  مجابهة  يف  التعاون  رضورة  حول  ودولية  إقليمية 

األمنية  باملهام  الدول  الضطالع  غطاء  جوهرها  يف  تشكل 

مجاالت  يف  دورها  حساب  عىل  الوطني  املستوى  عىل 

شح  بسبب  صعوبات  تواجه  التي  االجتامعية  الخدمات 

الخدمات  هذه  خصخصة  نحو  والتوجهات  املوازنات 

وإخراجها خارج نطاق املسؤوليات السيادية.

لإلصالحات  الفعلية  الفحوى  إىل  هنا  االنتباه  ويجدر 

الهيكلية  اإلصالحات  طبيعة  وإىل  والدستورية  القانونية 

واإلجرائية  الشكلية  الجوانب  يف  ليس  والسياساتية، 

وعىل  الواقع  ارض  عىل  مفعولها  حيث  من  ولكن  فحسب، 

ومستوى  السياسية  واملشاركة  املواطنة  مامرسة  رشوط 

اإلصالح  عمليات  إن  ذلك.  وغري  اإلنساين  واألمن  املعيشة 

الحياة  رشوط  تحسني  يف  تنجح  مل  املاضيني  العقدين  يف 

يف  والرشعيات  النظم  انهيار  إىل  أدى  ما  املجاالت،  هذه  يف 

الترشيع  بني  الفجوة  جرس  وأن  العربية،  الدول  من  عدد 

فيه  يتم  الذي  بالقدر  مستداما  يكون  السياسية  واملامرسة 

تحقيق رشوط مامرسة املواطنة.

الرشعية  باستمرارية  االستقرار  ارتباط  فإن  الحال  وبطبيعة 

اىل  النظام  حاجة  وبغياب  السيايس،  للنظام  الشعبية 

باإلصالحات  االلتزام  النظام  عىل  األيرس  من  تجعل  القمع، 

فيها  وقعت  التي  الدول  غالبية  فيها  مرت  التي  الترشيعية 

الثورات  فيها  نجحت  التي  الدول  أن  نجد  ولذا  القراءة. 

بإحداث  للثورات(  )تجنبا  الرسيعة  اإلصالح  عمليات  أو 

مؤرشي  اقرتاب  )بداللة  استقرارا  أكرث  إما  أمست  تغيري، 

تونس  مثل  البعض(  بعضهام  من  واملامرسات  الوسائل 

غري  تغريات  فيها  حدثت  التي  تلك  أما  واملغرب،  والكويت 

الوسائل  مؤرشا  فيها  )وابتعد  استقرارا  أقل  أمست  مرضية 

يجدر  ومرص.  لبنان  مثل  البعض(  بعضهام  عن  واملامرسات 

عىل  للداللة  لوحده  يكفي  ال  املؤرش  هذا  أن  هنا،  التنويه 

تحسن  عىل  تدل  ال  األخرى  فاملعطيات  االستقرار،  حالة 

مؤرشاه  اقرتب  الذي  فلسطني  يف  السيايس  النظام  استقرار 

قليال،  البعض  بعضهام  من  واملامرسات  بالوسائل  املتعلقان 

يف  الحقا  الفلسطينية  املؤرشات  نقاش  عند  إليه  سنتطرق  ما 

هذا الفصل.

الدميقراطي  التحول  مقومات  بني  التباين  أن  إىل  يشار 

واقع  مع  متسقاً  يبدو  بشكل  أخرى  إىل  دولة  من  متفاوت 

االستقرار  وغياب  الجديدة  األمنية  العقيدة  مفاعيل  تفاقم 

االقتصاد  يف  النيوليربالية  التحوالت  إىل  باإلضافة  األمني 

يف  التمعن  فعند  عام.  بشكل  العريب  العامل  عىل  تطغى  التي 

 )6-2( الشكل  يف  كام  املقومات  مؤرشات  عالمات  متوسط 

بشكل  ارتفع   )737( القانون  سيادة  مؤرش  ان  نالحظ  أدناه 

القراءة  مع  مقارنة   )% 18 حوايل  أو  نقطة   111( ملحوظ 

والحريات  الحقوق  احرتام  مؤرش  وان   .)626( السابقة 

وان   .)584( السابقة  بالقراءة  مقارنة  انخفض   )535(

 )547( ومساءلة  قوية  عامة  مؤسسات  وجود  مؤرش 

مؤرش  ان  اخرياً،   .)563( السابقة  القراءة  عن  قليال  انخفض 

مع  مقارنة  تقهقر  قد   )529( االجتامعية  والعدالة  املساواة 

القراءة السابقة )561(.
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ملقومات  الفرعي  املقياس  عالمة  ترتيب  أن  للنظر  الالفت 

وذلك  االجتامعية  والعدالة  باملساواة  الخاص  الدميقراطية 

مؤرشات  بني  ملحوظ  بشكل  يختلف  القانون  بسيادة  املتعلق 

الشكل  يشري  كام  باملامرسات  املتعلقة  وتلك  الوسائل 

والعدالة  املساواة  مقياس  مرتبة  فرتتفع  أدناه.   )7  2-(

الثانية  إىل  املقومات  بني  الرابعة  املرتبة  من  االجتامعية 

السابقة(  القراءات  يف  األوىل  إىل  ترتفع  كانت  بأنها  )علام 

وقرصها  بالوسائل  املتعلقة  تلك  من  مؤرشاتهام  تجريد  عند 

فتبقى  القانون  سيادة  مؤرش  مرتبة  أما  املامرسات.  عىل 

ففي  مسبوق،  غري  أمر  وهو  واملامرسات  الوسائل  يف  األوىل 

تجريدها  عند  ترتاجع  املؤرش  مكانة  كانت  السابقة  القراءات 

مقياس  مكانة  تراجع  نالحظ  كام  الوسائل.  مؤرش  من 

املامرسات  عىل  اقتصاره  عند  والحريات  الحقوق  احرتام 

ومساءلة  قوية  عامة  مؤسسات  وجود  مقياس  يحافظ  بينام 

من  كل  يف  املختلفة  املقومات  بني  )الثالثة(  مكانته  عىل 

املفارقتني  هاتني  تشكل  وباعتقادنا  واملامرسات.  الوسائل 

موارد  تركيز  إىل  أدى  الذي  األمنية  املشاكل  لتفاقم  انعكاسا 

مكانة  انخفاض  أما  القانون.  سيادة  متظهرات  يف  الدولة 

والعدالة  للمساواة  باملامرسات  املتعلق  الفرعي  املؤرش 

رشعية  تراجع  أو  األمن  لغياب  سببا  يشكل  فهو  االجتامعية 

النيو- الطابع  ذات  اإلصالحات  لرزمة  ونتيجة  النظام، 

قدرة  عدم  إىل  تؤدي  والتي  الخارج،  من  املدفوعة  ليربايل 

توفري  خالل  من  الشعبية  املطالب  مع  التجاوب  عىل  الدولة 

الخدمات.

شكل )2-6(: املتوسط العريب املقارن لعالمات املقومات 

الشكل )2-7(: متوسط عالمات املقاييس الفرعية حسب مقومات الدميقراطية مع مقارنة مؤرشات املامرسات والوسائل والعالمة اإلجاملية
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للمقومات  الفرعية  املقاييس  عالمات  توزيع  يف  النظر  عند 

تفاوتا  نجد  فإننا  أدناه،   )8-2( الشكل  يف  كام  الدول  حسب 

العرش.  الدول  بني  الفرعية  املقاييس  هذه  عالمات  ترتيب  يف 

والحريات  الحقوق  الحرتام  الفرعي  املقياس  يتبوأ  فبينام 

الخامسة  )للقراءة  لبنان  يف  املقومات  بني  الصدارة  مكانة 

البحرين  يف  القامئة  نهاية  يف  يأيت  فإنه  التوايل(،  عىل 

)للقراءة  الجزائر  ويف  التوايل(،  عىل  الثالثة  )للقراءة 

للقراءة  ومرص  مستمر،  بشكل  السعودية  ويف  الراهنة(، 

يحتل  فإنه  القانون  لسيادة  الفرعي  املقياس  أما  الراهنة. 

التوايل(  عىل  الخامسة  )للقراءة  األردن  يف  األوىل  املرتبة 

األخريتني،  للقراءتني  والجزائر  األخريتني،  للقراءتني  وتونس 

التوايل(  عىل  الخامسة  )للقراءة  وفلسطني  والسعودية، 

)للقراءة  واملغرب  التوايل(  عىل  الرابعة  )للقراءة  والكويت 

الفرعي  املقياس  يحتل  بينام  التوايل(.  عىل  الخامسة 

)بعد  مرص  يف  األوىل  املرتبة  االجتامعية  والعدالة  للمساواة 

متتالية(،  قراءات  لثالث  الثانية  املرتبة  فيها  يحتل  كان  أن 

يف  والثالثة  والسعودية،  والجزائر،  البحرين،  يف  والثانية 

يف  األخرية  املرتبة  ويحتل  الراهنة(،  )للقراءة  فلسطني 

الثانية  )للقراءة  وتونس  واحدة،  عدا  القراءات  لكل  األردن 

التوايل(.  عىل  الخامسة  )للقراءة  واملغرب  التوايل(،  عىل 

املرتبة  يف  القوية  للمؤسسات  الفرعي  املقياس  ويأيت 

القراءة  يف  فلسطني  عدا  كافة  الدول  يف  الثالثة  أو  الثانية 

وجود  عدم  عىل  التأكيد  املعطيات  هذه  من  وميكن  الراهنة. 

القانون،  وسيادة  الحريات  بني  التحول  عمليات  يف  اتساق 

التحول  لعمليات  املعلنة  البارزة  األهداف  أحد  وأن  كام 

بني  األوىل  املرتبة  يتبوأ  ال  ومساءلة(  قوية  مؤسسات  )بناء 

املقاييس الفرعية ملقومات الدميقراطية يف أي من الدول. 

والتقارير  الحايل  التقرير  نتائج  بني  املقارنة  عىل  )لالطالع 

السابقة أنظر شكل رقم 1 يف امللحق 5(  

الدول  يف  والقوة  الضعف  نقاط  مجمل  تلخيص  ميكن   

العرش كام ييل:  

السابقة  القراءة  يف  الثانية  املرتبة  من  انتقلت  األردن   	
من  وانتقلت  الراهنة.  القراءة  يف  الثالثة  املرتبة  إىل 
الفرعي  املقياس  يف  الرابعة  املرتبة  إىل  األوىل  املرتبة 
يف  األوىل  املرتبة  عىل  مرص  مع  وحصلت  للمامرسات. 
العرش.  الدول  بني  االجتامعية  للعدالة  الفرعي  املقياس 
عىل  حافظت  فقد  للوسائل  الفرعي  املقياس  يف  اما 
 22( املقياس  عالمة  يف  قليال  وتقدمت  السابعة  املرتبة 

نقطة( مقارنة بالقراءة السابقة.

مقارنة  نقطة  عرشة  اثنتي  عالمتها  تراجعت  البحرين   	
كل  يف  عالماتها  تراجعت  كام  السابقة،  بالقراءة 
بوجود  املتعلق  املقياس  باستثناء  الفرعية  املقاييس 
املرتبة  عىل  وحصلت  ومساءلة.  قوية  عامة  مؤسسات 

التاسعة بني الدول العرش يف عالمتها اإلجاملية.

شكل )2-8(: املقاييس الفرعية املقارنة وفق مقومات الدميقراطية حسب الدول 
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يف  الرابعة  املرتبة  من  اإلجاملية  عالمتها  انتقلت  تونس   	
الحالية  القراءة  يف  الثانية  املرتبة  إىل  السابقة  القراءة 
السابقة(  بالقراءة  مقارنة  نقطة   80( تقدم  أكرب  محققة 
يف   )945( عالمة  أعىل  حققت  كام  العرش.  الدول  بني 
تقدماً  وأحرزت  العرش،  الدول  بني  الوسائل  مؤرشات 
قفز  كام   .)% 17( املامرسات  مؤرشات  يف  كبرياً 
 ،)% 38( كبرية  قفزة  القانون  بسيادة  املتعلق  مؤرشها 
باحرتام  املتعلقني  الفرعيني  املؤرشين  يف  وتقدمت 
مساءلة  عامة  مؤسسات  وبوجود  والحريات،  الحقوق 
مجال  يف  تراجع  تسجيل  يف  استمرت  ولكنها  وقوية. 

املساواة والعدالة االجتامعية. 

نقطة،   35 بـ  اإلجاملية  عالمتها  تراجعت  الجزائر   	
القراءة  يف  التسع  الدول  بني  الثالثة  املرتبة  من  وانتقلت 
يف  العرش  الدول  بني  الخامسة  املرتبة  إىل  السابقة 
يف  واضحا  تقدما  أحرزت  أنها  كام  الراهنة.  القراءة 

املقياس املتعلق باملساواة والعدالة االجتامعية. 

مقارنة  نقطة   13 بـ  االجاملية  عالمتها  ارتفعت  السعودية   	
حيث   ،2012 العام  قبل  ما  للقراءات  عالماتها  مبعدل 
عىل  وحافظت  السعودية،  السابق  التقرير  يتضمن  مل 
واضحا  تقدما  أحرزت  العرش.  الدول  بني  األخرية  املرتبة 
يف  وفاعلية  قوية  مؤسسات  بوجود  املتعلق  املقياس  يف 

املقابل تراجعت عالمات مقياس سيادة القانون.

املقياس  يف  السادسة  املرتبة  عىل  حصلت  فلسطني   	
القراءة  يف  الثامنة  املرتبة  يف  كانت  أن  بعد  العام 
السابقة.  بالقراءة  مقارنة  عالمتها  وتحسنت  السابقة. 
الفرعي  املقياس  يف  الثالثة  مرتبتها  عىل  حافظت  إذ 
الفرعي  املقياس  يف  عالماتها  وارتفعت  للوسائل 

للمامرسات بـ 45 نقطة.  

الرابعة  املرتبة  إىل  السابعة  املرتبة  من  انتقلت  الكويت   	
السابقة  بالقراءة  مقارنة  نقطة   78 عالمتها  وارتفعت 
السابقة  للقراءات  عالماتها  معدل  من  أعىل  وباتت 
ارتفاع  حيث  من  الثانية  الدولة  وكانت  ملموس.  بشكل 
يف  واضحة  قفزة  نتيجة  العام،  املقياس  يف  عالمتها 
الثالثة  املرتبة  يف  وضعتها  للمامرسات  الفرعي  املقياس 

فيام يتعلق بهذا املقياس الفرعي.

مقارنة  العام  باملقياس  عالمته  يف  تراجعاً  شهد  لبنان   	
تراجعا  الدول  أكرث  ثاين  كان  فقد  السابقة،  القراءة  مع 
القراءة  يف  التسع  الدول  بني  الخامسة  املرتبة  من  وانتقل 
يف  العرش  الدول  بني  السابعة  املرتبة  إىل  السابقة 

املقياس  يف  الثانية  املرتبة  عىل  وحصل  الراهنة.  القراءة 
يحصل  كان  )بعد  والحريات  الحقوق  باحرتام  املتعلق 
وعىل  السابقة(  األربعة  القراءات  يف  األوىل  املرتبة  عىل 
املتعلق  املقياس  يف  العرش  الدول  بني  األخرية  املرتبة 
عن  ملحوظ  برتاجع  االجتامعية  والعدالة  باملساواة 
الخامسة  من  مرتبته  تراجعت  بينام  السابقة.  القراءة 

إىل السادسة يف املقياس الفرعي للمامرسات.

بعد  العام  املقياس  يف  الثامنة  املرتبة  عىل  حصلت  مرص   	
الفرعي  املقياس  يف  تراجعت  فيام  السادسة.  كانت  أن 
واحرتام  ومساءلة  قوية  عامة  مؤسسات  بوجود  املتعلق 
والعدالة  املساواة  مجال  يف  وكذلك  والحريات  الحقوق 
القانون.  سيادة  مجال  يف  تقدما  وأحرزت  االجتامعية، 
عىل  تغريات  فيه  حصلت  الذي  الوقت  يف  أنه  إىل  يشار 
للثورات  نتيجة  الدول  من  عدد  يف  الوسائل  مقياس 
التي  الوحيدة  الدولة  هي  مرص  فإن  الشعبي  والحراك 

تراجع مقياس الوسائل فيها.

العام.  املقياس  يف  األوىل  املرتبة  عىل  حافظ  املغرب   	
الفرعي  املقياس  يف  الثانية  إىل  األوىل  املرتبة  من  وانتقل 
الفرعي  املؤرش  تتصدر  تونس  باتت  أن  بعد  للوسائل، 
املرتبة  إىل  الثانية  املرتبة  من  وانتقل  بالوسائل.  املتعلق 
الفجوة  وتضاءلت  للمامرسات،  الفرعي  املقياس  يف  األوىل 
 .13:10 إىل   16:10 من  واملامرسات  الوسائل  عالمتي  بني 
املتعلق  الفرعي  املقياس  يف  األوىل  املرتبة  عىل  حصل  كام 
املتعلق  وكذلك  ومساءلة  قوية  عامة  مؤسسات  بوجود 
يف  الثانية  املرتبة  عىل  حصل  والحريات،  الحقوق  باحرتام 

املقياس الفرعي الدال عىل سيادة القانون.

العرش  للدول  املنفردة  املؤرشات  عالمات  متوسط  تقييم  عند 
التفاوت  فيه  يلفت  ال  نطاق  ضمن  تقع  غالبيتها  أن  نجد 
املعياري  االنحراف  فحص  ويدل  خاص.  بشكل  النظر 
الدول  يف  املنفردة  املؤرشات  عالمات  أن  عىل  للعالمات، 
املتدنية  العالمات  ذات  املؤرشات  يف  تتقارب  املختلفة 
عىل  واإلنفاق  التوظيف،  يف  الواسطة  )استخدام  جدا 
ويف  املعتقلني(،  معاملة  وإساءة  االجتامعية،  القطاعات 
مشاريع  ونقاش  التعذيب،  منع  )ترشيع  جدا  املرتفعة  تلك 
غياب  ذلك  ويعنى  القضاء(.  استقالل  وترشيع  القوانني، 
متت  التي  الدول  يف  الدميقراطية  للمامرسات  موحد  منط 
املؤرشات  عىل  الغالبة  الوسطية  الحالة  وأن  القراءات،  فيها 
تقارب  ويشري  كام  ملحوظة.  غري  الفروقات  من  تجعل 
واإلنفاق  املعتقلني  مبعاملة  املتعلقة  املؤرشات  يف  العالمات 
تزال  ما  الدول  هذه  أنظمة  أن  االجتامعية  القطاعات  عىل 
تستخدم  وأنها  سيطرتها،  يف  حديد"  من  "يدا  تستخدم 
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جوهري  تغيري  إلحراز  وليس  الوقت  لكسب  وسيلة  الترشيع 
القضاء  الستقالل  ترشع  فهي  والتعددية،  املشاركة  باتجاه 
يف  السلطات  مساءلة  عىل  االستقالل  هذا  أثر  من  تهاب  وال 
للنظر  والالفت  املثال.  سبيل  عىل  املعتقلني  معاملة  قضايا 
األخرية  اآلونة  يف  التحوالت  ببعض  مرت  التي  الدول  أن  هو 
يتعلق  فيام  النمط  نفس  تتبع  تزال  ما  واملغرب  تونس  مثل 

بهذه القضايا. 

يف  لعالماتها  املعياري  االنحراف  كان  التي  املؤرشات  أما 
فتعلقت  املؤرشات  بباقي  مقارنة  عاليا  املختلفة  الدول 
بإعاقة  التنفيذية  السلطة  وقيام  األحزاب  لحرية  بالترشيع 
النشاط  وإعاقة  الحكومة،  ومساءلة  املنتخبة،  املجالس  أعامل 
التعسفي،  واالعتقال  األمنية،  األجهزة  وتدخل  الحزيب، 
مؤرشات  كلها  وهي  مدنية.  غري  ملحاكم  املدنيني  وإخضاع 

تتعلق بالحريات السياسية. 

عىل  مؤرشان  حصل  فقد  أدناه،   )9-2( الشكل  يُظهر  كام   
بترشيع  املتعلقان  وهام  العرش  الدول  يف   1000 عالمة 

وحصلت  القوانني.  مشاريع  وبنقاش  القضاء،  استقالل 
يف  عالمات  كمتوسط  فوق  فام   900 عىل  مؤرشات  ثالثة 
الحق  وترشيع  التعذيب،  منع  ترشيع  وهي  العرش  الدول 
وحصلت  التنفيذية.  الجهات  ومقاضاة  عادلة،  محاكمة  يف 
ترشيع  وهي   ،899-800 بني  عالمات  عىل  مؤرشات  ثالثة 
نشاطات  وتنظيم  اإلعالم،  حرية  وترشيع  التجمع،  حق 
بني  عالمات  عىل  مؤرشات  ثالثة  حصلت  كام  االحتجاج. 
يف  املساواة  السلطات،  بفصل  املتعلقة  وهي   799-700
حصلت  فيام  االنتخابات.  ونزاهة  دورية  وترشيع  األجور، 
وعرشة   ،699-600 بني  عالمات  عىل  مؤرشات  مثانية 
بني  ومؤرشان   ،499-400 بني  وأربعة   ،599-500 بني 
-200 بني  عالمات  عىل  مؤرشات  وأربعة   ،399-300
وبانتشار  االحتجاج،  تنظيم  وبقمع  بالفساد،  )تتعلق   299
واملطبوعات(.  اإلنرتنت  عىل  وبالرقابة  املعارضة،  صحافة 
 199-100 بني  عالمة  عىل  حصل  واحد  مؤرش  هناك 
 99-1 بني  ومؤرشان  املعتقلني(،  معاملة  بإساءة  )يتعلق 
عىل  واإلنفاق  التوظيف  يف  الواسطة  باستخدام  )يتعلقان 

القطاعات االجتامعية(. 

الشكل )2-9(: عالمات املؤرشات يف املقياس العريب للقراءة الحالية

)لالطالع عىل املقارنة بني نتائج التقرير الحايل والتقارير السابقة أنظر شكل رقم 2 يف امللحق 5( 
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القراءات الوطنية

)1( األردن

من  وانتقل   .)640( عالمة  أعىل  ثالث  عىل  األردن  حصل   

برتاجع  العرش  الدول  بني  الثالثة  املرتبة  إىل  الثانية  املرتبة 

 )10-2( الشكل  يشري  وكام  السابقة.  القراءة  عن  نقاط   7

تعلقت  ألف  عالمة  عىل  مؤرشا  عرش  ثالثة  حصل  فقد  أدناه، 

التعذيب  منع  وترشيع  التجمع  وحق  األحزاب  حرية  بترشيع 

بني  من  القضاء  واستقالل  العادلة  املحاكمة  يف  والحق 

عالمة  عىل  حصلت  فقد  للمامرسات،  بالنسبة  أما  الوسائل. 

ومناقشة  الحكومة  مبساءلة  املتعلقة  املؤرشات   1000

الدستور  وخرق  الربملان  عمل  وإعاقة  القوانني  مشاريع 

)أي  االحتجاج  نشاطات  وتنظيم  األحزاب  وترخيص 

وتدخل  التنفيذية  الجهات  ومقاضاة  باملظاهرات(  السامح 

صفر  عالمة  عىل  مؤرشات  خمسة  وحصلت  األمنية.  األجهزة 

واالعتقال  الدولة  أمن  محاكم  يف  مدنيني  مبحاكمة  تتعلق 

القطاعات  عىل  واإلنفاق  املعتقلني  معاملة  وإساءة  التعسفي 

اإلنرتنت.   ومواقع  املطبوعات  عىل  والرقابة  االجتامعية 

 900 بني  عالمة  عىل  مؤرشان  حصل  املؤرشات  باقي  وبني 

وسبعة  و899،   800 بني  عالمات  عىل  ومؤرشان  و999، 

و699،   600 بني  ومؤرشان  و799،   700 بني  مؤرشات 

بني  مؤرشات  وثالثة  و599،   500 بني  مؤرشات  وثالثة 

ومؤرش  و299،   200 بني  مؤرشات  وأربعة  و499،   400

واحد بني 1 و99. 

والقراءات  الراهنة  القراءة  نتائج  مقارنة  معرض  ويف 

دورية  حول  املؤرش  عالمة  ارتفاع  إىل  يُشار  السابقة، 

تقدم  إىل  يُشار  كام   .750 إىل   688 من  االنتخابات  ونزاهة 

السلطة  قبل  من  املنتخبة  املجالس  إعاقة  عالمة  يف  ملحوظ 

وتراجع  األمنية،  األجهزة  تدخل  عالمة  ويف  التنفيذية 

املؤسسات  بنجاعة  املتعلقة  املؤرشات  عالمات  يف  ملحوظ 

العامة، وباإلصالح السيايس، ومبشاركة املرأة.  

الفرعي  املقياس  عالمة  فيه  تتقارب  الذي  الوقت  ويف 

الفرعي  املقياس  يرتفع  الدول،  متوسط  مع  للوسائل 

مع  وباملقارنة  ملحوظ.  بشكل  املتوسط  عن  للمامرسات 

الشكل )2-10(: عالمات املقاييس املنفردة للقراءة الحالية يف األردن

)لالطالع عىل املقارنة بني نتائج التقرير الحايل والتقارير السابقة أنظر شكل رقم 3 يف امللحق 5(
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عىل  طرأ  الذي  الطفيف  التحسن  فإن  السابقة  القراءة 

الفرعي  املؤرش  يف  أكرب  تراجع  يقابله  الوسائل  مؤرش 

املقاييس  يف  أما   .)11-2( الشكل  يوضح  كام  للمامرسات 

املؤرش  فريتفع  الدميقراطية  مبقومات  املتعلقة  الفرعية 

عن  األربعة  الفرعية  املقاييس  من  لكل  األردن  يف  الفرعي 

بسيادة  املتعلق  ذلك  عدا  ما  العريب  املقياس  عالمات  متوسط 

الشكل  يظهر  وكام  السابقة،  القراءة  مع  وباملقارنة  القانون. 

باملؤسسات  املتعلق  الفرعي  املقياس  حافظ  فقد   ،)12-2(

ذات  تراجع  رغم  تقريبا  عالمته  عىل  واملساءلة  القوية  العامة 

الفرعي  املقياس  أما  املامرسة.  مستوى  عىل  الفرعي  املؤرش 

املؤرش  تراجع  فقد  والحريات  الحقوق  باحرتام  املتعلق 

الدال  الفرعي  للمؤرش  أكرب  تراجع  بسبب  اإلجاميل  الفرعي 

القانون  بسيادة  املتعلق  الفرعي  املؤرش  أما  املامرسات.  عىل 

املؤرش  عىل  ذلك  وانعكس  املامرسة  مستوى  عىل  تقدم  فقد 

بالوسائل  املتعلق  الفرعي  املؤرش  ثبات  بسبب  اإلجاميل 

املساواة  عىل  الدال  الفرعي  املؤرش  أما   .1000 عالمة  عند 

عالمته  يف  اليشء  بعض  تراجع  فقد  االجتامعية  والعدالة 

اإلجاملية وتلك املتعلقة باملامرسات. 

الحراك  فرتة  واكبت  التي  السيايس،  اإلصالح  مطالب  تركزت 

متعلقة  برامجية  خدمية  مطالب  عىل  بداياتها  يف  العريب، 

فيها،  الفساد  ومكافحة  الحكومية،  األجهزة  أداء  مبخرجات 

ركزت  سياسية  مطالب  إىل  تطورت  أن  املطالب  هذه  لبثت  وما 

كفاءة  وزيادة  وقانونية  ودستورية  سياسية  إصالحات  عىل 

الرقابة السياسية عىل أجهزة اإلدارة العامة.

الدستور  تعديل  اىل  األردن  توجه  باإلصالح،  للمطالبة  ونتيجة 

قانون  إقرار  وإىل  الحديثة،  الدولة  متطلبات  مع  يتوائم  مبا 

الصوت  من  بدال  النسبية  القامئة  مبدأ  عىل  يعتمد  انتخاب 

االجتامعات  وقانون  األحزاب  قانون  ومراجعة  الواحد، 

القوانني  لجميع  شاملة  مراجعة  عىل  والعمل  والتظاهرات، 

األمنية  األجهزة  بني  ما  والتنسيق  التعامل  وطريقة  األمنية 

باالقتصاد  املتعلقة  القوانني  تطوير  اىل  باإلضافة  املختلفة. 

أن  يتوقع  والذي  الخارجية،  واالستثامرات  والوطني  املحيل 

يسهم يف رفع مستوى املعيشة لدى املواطنني.

الشكل )2-11(: املقياس الفرعي املقارن لألردن حسب النوع للقراءتني األخريتني ومتوسط القراءات السابقة
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 الشكل )2-12(: املقياس الفرعي املقارن لألردن وفقا ملقومات الدميقراطية للقراءتني األخريتني ومتوسط القراءات السابقة   
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الشكل )2-13(: عالمات املقاييس املنفردة للقراءة الحالية يف البحرين

)لالطالع عىل املقارنة بني نتائج التقرير الحايل والتقارير السابقة أنظر شكل رقم 4 يف امللحق 5(

)2( البحرين 

العرش  الدول  بني  التاسعة  املرتبة  عىل  البحرين  حصلت 

السابقة  القراءة  عن  برتاجع  وذلك   .)436( عالمة  وعىل 

مجال  يف  التاسعة  املرتبة  يف  البحرين  وتأيت   .)448(

مجال  يف  العارشة  واملرتبة  )الترشيعات(،  الوسائل 

حصلت  فقد  أدناه،   )13-2( الشكل  يشري  وكام  املامرسات. 

ترشيع  مجاالت  يف   1000 عالمة  عىل  مؤرشات  تسعة 

الحق  وترشيع  القضاء  استقالل  وترشيع  التعذيب  منع 

املنتخبة  املجالس  إعاقة  يف  وكذلك  عادلة.  محاكمة  يف 

القوانني  مشاريع  مناقشة  ويف  التنفيذية  السلطة  قبل  من 

مقاضاة  ويف  االحتجاج  نشاطات  ويف  الدستور  خرق  ويف 

مدنية.  غري  محاكم  يف  املدنيني  ومحاكمة  التنفيذية  الجهات 

عالمة  من  املرأة  مبشاركة  املتعلق  املؤرش  عالمة  وتراجعت 

عىل  مؤرشات  عرشة  حصلت  املقابل  يف   .719 إىل   987

األحزاب  حرية  بترشيع  تتعلق  التي  وهي  صفر  عالمة 

التوظيف  يف  الواسطة  واستخدام  الربملان  عمل  وإعاقة 

الحزيب  النشاط  وإعاقة  املعتقلني  معاملة  وإساءة  العام 

املطبوعات  عىل  والرقابة  املعارضة  صحافة  وانتشار 

الشخيص  واألمن  التعسفي  واالعتقال  اإلنرتنت  ومواقع 

املؤرشات  حصلت  كام  االجتامعية.  القطاعات  عىل  واإلنفاق 

الواسطة  واستخدام  العامة  املؤسسات  يف  بالفساد  املتعلقة 

يف التوظيف عىل عالمات 20، و28 عىل التوايل.

االثنني  املؤرشات  يف  البحرين  عالمات  أن  إىل  يشار 

يستثنى  العريب.  املتوسط  عن  غالبها  يف  تنخفض  واألربعني 

من ذلك املؤرشات املتعلقة باملساواة والعدالة االجتامعية.

مجايل  يف  العريب  واملتوسط  البحرين  عالمات  بني  الفجوة 

البحرين  عالمة  تراجع  بعد  تقاربت  واملامرسات  الوسائل 

 -  )380( إىل   )392( من  للمامرسات  الفرعي  املقياس  يف 

املقياس  يف  أما  العريب.  املتوسط  عالمة  من   % 75 حوايل 

حوايل  تشكل   )616( البحرين  فعالمة  للوسائل،  الفرعي 

اىل  هنا  التنويه  ويجدر  العريب.  املتوسط  عالمة  من   % 74

كام  ناجمة،  واملامرسات  الوسائل  تناسب  يف  الهوة  زيادة  أن 

املامرسات  مقياس  تراجع  عن  أدناه،   )14-2( الشكل  يوضح 

ب 12 نقطة )3 %(.

املامرسات  مجال  يف  العريب  املتوسط  عىل  البحرين  تتقدم 

باقي  يف  وترتاجع  االجتامعية  والعدالة  باملساواة  املتعلقة 

البحرين  عالمة  فرتتفع  بالوسائل  يتعلق  فيام  أما  املجاالت. 

عن املتوسط العريب فقط يف مجال سيادة القانون.  

يف  تقدما  حققت  البحرين  أن  أدناه   )15-2( الشكل  يُظهر 

ارتفاع  عن  ناتجا  واملساءلة  القوية  العامة  املؤسسات  مجال 

الفرعي،  املقياس  مبؤرشات  املتعلقة  املامرسات  عالمة 

ولكنها تراجعت عىل صعيد باقي املؤرشات.
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خمس  مرور  ورغم  العريب،  الحراك  خليفة  عىل  واملعارضة  الحكومة  بني  متصاعدا  سياسيا  حراكا   2011 منذ  البحرين  تعيش 

السيايس  الحراك  ان  إال  خطرية،  عنف  منعطفات  يف  ودخوله  والحكومة  املعارضة  بني  الواسع  الرصاع  اندالع  عىل  سنوات 

والشعبي ال يزاالن يحكامن املشهد السيايس يف البحرين برمته. 

رقعة  وسعت  لكنها  بسيطة،  تغيريات  وهي  للدولة،  الترشيعة  والبنية  الدستوري  الهيكل  طالت  تغيريات  مؤخرا  البحرين  شهدت 

السيايس.  برنامجها  عىل  والتصويت  الحكومة  يف  الثقة  بطرح  التعديالت  تلك  سمحت  حيث  السيايس،  للنظام  الدميقراطية 

من  جعل  الذي  األمر  االنتخابية  للدوائر  الطائفي  الطابع  يلغي  مل  لكنه  السيايس  للحراك  مطلبا  االنتخابية  الدوائر  تعديل  وكان 

نتائجها  عىل  والتأثري  إقامتها  عىل  عملت  التي  الحكومة  وبني  قاطعتها  التي  املعارضة  بني  كبري  جدل  محل   2014 انتخابات 

املشاركة  السياسية  الجمعيات  مرشحي  مقابل  املستقلني  املرشحني  أغلبية  فوز  لتضمن  العسكريني  اصوات  خالل  من  النهائية 

يف االنتخابات والتي تعترب جمعيات موالية.

وشديدة  مغلظة  أحكاما  البحرينية  املحاكم  وأصدرت  املعتقلني  عدد  فزاد  األمنية،  ورؤيتها  سيطرتها  من  الحكومة  وضاعفت 

تصفها  أعامل  يف  املدانني  عن  البحرينية  الجنسية  اسقاط  للقضاء  تتيح  قانونية  تعديالت  عىل  ذلك  يف  مستندة  السجناء  بحق 

حاالت   5 لحوايل  اإلعدام  احكام  وارتفعت  حالة   300 من  أكرث  الجنسية  اسقاط  أحكام  بلغت  حيث  إرهابية،  أعامل  بأنها  السلطات 

كام ارتفعت حصة املحكومني باملؤبد ألكرث من 100 حالة وفق تقارير حقوقية محلية.

املنطقة  بدول  تعصف  التي  املالية  االزمة  رغم  تغيري،  أي  ينالها  ان  دون  حاله  عىل  األمنية  األجهزة  موازنة  بقيت  املقابل  يف 

الدعم  رفع  تم  وباملقابل  العام(.  هذا  نهاية  يف   %  100 العام  الدين  نسبة  بلغت  املثال،  سبيل  )عىل  خاص  بشكل  وبالبحرين 

املواطن  عىل  االقتصادية  األعباء  زيادة  يف  تسبب  الذي  األمر  والكهرباء  البرتول  ومنتجات  كاللحوم  األساسية  السلع  عن  املايل 

واملقيم مبا يعادل 30 %. 

الشكل )2-14(: املقياس الفرعي املقارن للبحرين حسب النوع للقراءتني األخريتني ومتوسط القراءات السابقة
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الشكل )2-15(: املقياس الفرعي املقارن للبحرين وفقا ملقومات الدميقراطية للقراءتني األخريتني ومتوسط القراءات السابقة
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)3( تونس 

بني  الثانية  املرتبة  إىل  السادسة  املرتبة  من  تونس  انتقلت 
مثانني  بارتفاع   )690( عالمة  عىل  وحصلت  العرش  الدول 
تقدما.  الدول  أكرث  وكانت  السابقة  بالقراءة  مقارنة  نقطة 
الثورة  بعد  الثانية  للقراءة  تونس  يف  العالمة  تقدم  يأيت 
أحرزت  حيث  )الترشيعات(،  الوسائل  صعيد  عىل  بالتوازي 
 87 بـ  تقدما  أحرزت  حيث  واملامرسات،  نقطة،   75 بـ  تقدما 
األوىل  املرة  وهي  أدناه،   )17-2( الشكل  يوضح  كام  نقطة 
من  أكرث  املامرسات  مؤرشات  يف  التقدم  فيه  يكون  التي 
 )16-2( الشكل  يشري  وكام  الوسائل.  مؤرشات  يف  التقدم 
يف   1000 عالمة  عىل  مؤرشا  عرش  مثانية  حصل  فقد  أدناه 
سطوة  تقنني  ترشيع  ويف  السلطات  فصل  ترشيع  مجاالت 
ترشيع  ويف  األحزاب  حرية  ترشيع  ويف  التنفيذية  السلطة 
ترشيع  ويف  اإلعالم  حرية  ترشيع  ويف  التجمع  يف  الحق 
يف  الحق  وترشيع  القضاء  استقالل  وترشيع  التعذيب  منع 
عىل  املامرسات  مؤرشات    من  عرشة  حصلت  عادلة.  محاكمة 
أعامل  وإعاقة  القوانني  مشاريع  مناقشة  منها   1000 عالمة 

الشكل )2-16(: عالمات املقاييس املنفردة للقراءة الحالية يف تونس 

)لالطالع عىل املقارنة بني نتائج التقرير الحايل والتقارير السابقة أنظر شكل رقم 5 يف امللحق 5(

األمنية  األجهزة  وتدخل  الحزيب  النشاط  وإعاقة  الربملان 
التنفيذية  الجهات  ومقاضاة  االحتجاج  نشاطات  وتنظيم 
منظامت  وقدرة  الدولة  أمن  ومحاكم  التعسفي  واالعتقال 
نصفها  االجتامعي  والضامن  العمل  عىل  اإلنسان  حقوق 
املقابل  ويف  السابقة.  بالقراءة  مقارنة  عالمته  ارتفعت 
الحكومة  مبساءلة  املتعلقة  املؤرشات  عالمات  تراجعت 
املؤسسات  وبنجاعة  التوظيف  يف  الواسطة  وباستخدام 
ومبشاركة  واإلنرتنت  املطبوعات  عىل  وبالرقابة  العامة 

املرأة وباملساواة يف األجور. 

واالقتصادي  السيايس  باالستقالل  املتعلق  املؤرش  وحصل 
عالمة  عىل  مؤرشان  حصل  املقابل  يف   .997 عالمة  عىل 
وبالرقابة  املعتقلني  معاملة  بإساءة  يتعلقان  وهام  صفر 
املتعلقة  املؤرشات  حصلت  كام  واإلنرتنت.  املطبوعات  عىل 
العام  التوظيف  يف  الواسطة  واستخدام  الحكومة  مبساءلة 
و34   62 عالمات  عىل  االجتامعية  القطاعات  عىل  واإلنفاق 

و64 عىل التوايل.  
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الوسائل  يف  العريب  املتوسط  من  أعىل  تونس  عالمات   

القراءة  هذه  يف  املامرسات  يف  التقدم  أن  غري  واملامرسات 

عن  تونس  عالمة  وترتفع  الوسائل.  يف  التقدم  من  أكرب 

ولكنها  املؤرشات،  أغلب  يف  ملحوظ  بشكل  العريب  املتوسط 

السلطة  بقيام  املتعلقة  املؤرشات  يف  الفت  بشكل  تنخفض 

الحكومة،  ومبساءلة  املنتخبة  املجالس  بإعاقة  التنفيذية 

ومواقع  املطبوعات  عىل  والرقابة  العامة،  املؤسسات  ونجاعة 

والترسب  العام،  النقاش  يف  املواطنني  ومشاركة  اإلنرتنت، 

من املدارس، واملساواة يف األجور.

املعلومات  جمع  حتى  تونس  شهدتها  التي  التحوالت  أن  أي 

طابع  ذات  سياسية  تحوالت  كانت  الراهنة  بالقراءة  املتعلقة 

التي  القضايا  أهم  متس  مل  نيوليربايل(  )ورمبا  ليربايل 

يجمع الخرباء عىل أنها كانت السبب املبارش وراء الثورة.  

املقاييس  جميع  يف  العريب  املتوسط  عن  تونس  عالمة  ترتفع 

الفرعية عىل مستويي الوسائل واملامرسات.

تقدما  أحرزت  تونس  أن  أدناه   )18-2( الشكل  ويوضح 

عامة  مؤسسات  بوجود  املتعلقة  الفرعية  املقاييس  يف 

صعيدي  عىل  والحريات  الحقوق  وباحرتام  ومساءلة  قوية 

املامرسات  صعيد  عىل  تقدما  وأحرزت  واملامرسات،  الوسائل 

صعيد  عىل  قليال  تراجعت  ولكنها  القانون،  بسيادة  املتعلقة 

املامرسات املتعلقة باملساواة والعدالة االجتامعية. 

سنوات.  أربع  دامت  والتي  الجديد  السيايس  النظام  بها  مر  التي  االنتقالية  الحالة  تجاوز  التقرير  هذا  يغطيها  التي  املرحلة  هذه  شهدت 

تغري  عن  االنتخابات  كشفت   2014 سنة  نهاية  مع  متت  التي  والرئاسية  الربملانية  االنتخابات  تنظيم  يف  التحول  نقطة  ومتثلت 

من  الثانية  املرتبة  إىل  النهضة  حركة  تراجع  مقابل  األوىل،  املرتبة  احتالل  يف  تونس  نداء  حزب  نجح  حيث  القوى  موازين  يف  ملحوظ 

حيث عدد نواب الربملان. لكن مصلحة الحزبني اقتضت تشكيل حكومة ائتالفية بينهام إىل جانب حزبني آخرين صغريين.

حزب  انقسام  إىل  أدت  لكنها  ومريحة،  واسعة  أغلبية  للحكومة  وفرت  أن  بعد  ودورها  املعارضة  وزن  حجمت  االئتالفية  الصيغة  هذه 

أن  دون  األول  الحزب  جديد  من  لتصبح  السابق  موقعها  إىل  النهضة  حركة  أعاد  ما  الربملان،  داخل  نوابه  عدد  وتراجع  تونس،  نداء 

تطالب بوزارات إضافية، وهو ما حافظ عىل استقرار الحكومة واملشهد السيايس العام.

فنسبة  الدميقراطي.  االنتقال  وتهدد  بالبالد  تعصف  تزال  ال  التي  االقتصادية  باألزمة  األول  يتعلق  أساسيني:  تحديني  تونس  تواجه 

الفشل  األزمة  هذه  حدة  من  زاد  وقد  االجتامعية،  االقتصادية  واألوضاع  السيايس  الوضع  بني  الفجوة  عمق  ما  الصفر،  قاربت  النمو 

يف الحد من استفحال الفساد وضعف آليات املحاسبة.

وملجمل  السياحة  لقطاع  املوجعة  الرضبات  من  سلسة  توجيه  يف  نجح  حيث  اإلرهاب،  عىل  الحرب  فيخص  الثاين  التحدي  أما 

حجم  من  وفاقم  الدولة،  وأضعف  االجتامعي،  االحتقان  من  وعمق  العامة،  املوازنات  خلخلة  يف  زاد  ما  وهو  التونيس.  االقتصاد 

ارتباطها بالخارج.

الشكل )2-17(: املقياس الفرعي املقارن لتونس حسب النوع للقراءتني األخريتني ومتوسط القراءات السابقة 
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الشكل )2-18(: املقياس الفرعي املقارن لتونس وفقا ملقومات الدميقراطية للقراءتني األخريتني ومتوسط القراءات السابقة
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)4( الجزائر  

القراءة  يف  املقياس  يف  الثالثة  املرتبة  من  الجزائر  انتقلت 
وحصلت  الراهنة  القراءة  يف  الخامسة  املرتبة  إىل  السابقة 
مؤرشاتها  عالمات  معدل  تراجع  وقد   .)589( عالمة  عىل 
تراجعا  الدول  أكرث  ثالث  الجزائر  كانت  حيث  نقطة،   35 بـ 
الوقت  ويف  السابقة.  بالقراءة  مقارنة  القراءة  هذه  يف 
مجال  يف  عرشة  أصل  من  مؤرشات  ستة  فيه  حصلت  الذي 
خمسة  حصلت   ،)1000( ممكنة  عالمة  أعىل  عىل  الترشيع 
يف  بسبعة  )مقارنة  املامرسات  مؤرشات  بني  مؤرشات 
تراجعت  التي  واملؤرشات  ألف  عالمة  عىل  السابقة(  القراءة 
أما  الحزيب،  النشاط  وإعاقة  الربملان  أعامل  إعاقة  هي: 

إىل  الخمسامئة  عالمة  دون  ما  عالمته  ارتفعت  الذي  املؤرش 
يشري  وكام  األجور.  يف  باملساواة  املتعلق  فهو  األلف  عالمة 
عالمة  عىل  مؤرشات  خمسة  حصلت  فقد   ،)19-2( الشكل 
عىل  تقدما  أحرزت  الجزائر  أن  اىل  باإلشارة  جدير  صفر.  
املؤسسات  يف  الفساد  مثل  مؤرشات  يف  املامرسة  مستوى 
وتراجعت  الشخيص،  واألمن  األجور  يف  واملساواة  العامة 
ونجاعة  الربملان  عمل  إعاقة  مثل  عدة  مؤرشات  يف 
السيايس  واإلصالح  الدستور  وخرق  العامة  املؤسسات 
ومواقف  األمنية  األجهزة  وتدخل  الحزيب  النشاط  وإعاقة 
ومقاضاة  السلطة  وانتقاد  املحلية  الصحافة  يف  املعارضة 

الجهات التنفيذية.

الشكل )2-19( عالمات املقاييس املنفردة لقراءة الحالية يف الجزائر

)لالطالع عىل املقارنة بني نتائج التقرير الحايل والتقارير السابقة أنظر شكل رقم 6 يف امللحق 5(

بالوسائل  املتعلقة  عالمتها  عىل  الجزائر  حافظت  حني  ويف 
القراءة  هذه  يف  انخفضت  العريب،  املتوسط  من  أعىل  وظلت 
)أنظر  العريب  املتوسط  دون  بها  الخاصة  املامرسات  عالمة 
 % 9 بحوايل  السابقة  بالقراءة  مقارنة  مرتاجعة   )5-2 الشكل 

أعاله كام يف الشكل )20-2(. 

ارتفاع  إىل  فيشري  الدميقراطية  ملقومات  الفرعي  املقياس  أما 

عن  االجتامعية  والعدالة  املساواة  قطاع  يف  الجزائر  عالمات 
ذلك  وبخالف   .)21-2( الشكل  يوضح  كام  السابقة  القراءة 
الدميقراطية  ملقومات  الفرعية  املقاييس  باقي  تراجعت  فقد 
يف  الجزائر  عالمات  إن  إىل  يشار  السابقة.  القراءة  عن 
كل  يف  العريب  املتوسط  عن  قليال  ترتفع  الفرعية  املقاييس 
والحريات  الحقوق  باحرتام  املتعلقة  املامرسات  عدا  الحاالت 

والوسائل املتعلقة بوجود مؤسسات عامة قوية ومساءلة. 
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الشكل )2-20(: املقياس الفرعي املقارن للجزائر حسب النوع للقراءتني األخريتني ومتوسط القراءات السابقة

ألول  مست  واسعة  احتجاجية  حركات  انطالق  شهدت  فقد  صعيد.  من  أكرث  عىل  متميزة  احداث   2015 سنة  خالل  الجزائر  عرفت 

من  بحقهم  الجنوب  مواطنو  ومطالبة  الصخري،  الغاز  عن  البحث  عمليات  بوقف  للمطالبة  خاصة(  صالح  )عني  الجنوب  اقىص  مرة 

يف  مظاهرها  بعض  يف  ومذهبيا  عرقيا  طابعا  اخذت  عنف  احداث  الجنوب  عرف  كام  ألبنائهم.  الشغل  فرص  وتوفري  النفطية  الرثوة 

والية غرداية هذه املرة والتي اسفرت عن عرشات القتىل وعمليات حرق وتدمري مللكيات خاصة. 

عني  والية  شهدت  فقد  سنوات.  منذ  املسجل  امللموس  تراجعه  رغم  واالمن  الجيش  قوات  ضد  اإلرهايب  العمل  يتوقف  مل  الوقت  ذات  يف 

الدفلة مقتل 11 عسكريا خالل شهر جويلية من نفس السنة.

العسكرية  املخابرات  عرش  عىل  تربع  الذي  مدين  محمد  الفريق  املخابرات  مدير  ابعاد  عن  اإلعالن  تم  فقد  السيايس،  املستوى  عىل  أما 

اتسم  كام  طويلة.  ملدة  واإلعالمية  السياسية  الساحة  عاشته  الذي  السيايس  واالضطراب  القلق  من  جو  يف  ذلك  وتم  قرن.  ربع  ملدة 

شبه  الجزائر  العتامد  وسياسية  اجتامعية  تداعيات  لذلك  وكان  النفط.  أسعار  تراجع  نتيجة  واملايل  االقتصادي  بالتدهور   2015 العام 

الكيل عىل مداخيل املحروقات لتمويل مشاريعها االجتامعية واالقتصادية.

مارس  يف  الربملان  قبل  من  عليه  املصادقة  متت  الذي  الدستوري  التعديل  مرشوع  عن  اإلعالن  شهد  العام  هذا  أن  إىل  كذلك  يشار 

2016 يف ظل حكومة عبد املالك سالل التي عرفت تغيريين خالل هذه السنة.



46

 

مؤرشات  فيه  تحصل  الذي  الوقت  يف  أنه  إىل  اإلشارة  وتجدر 

الحرتام  الفرعي  املقياس  يف  العالمات  أعىل  عىل  الوسائل 

يتعلق  فيام  السابقة  القراءة  عن  وتنخفض  العامة  الحريات 

يشار   .)21-2( الشكل  يشري  كام  القانون  سيادة  مبامرسات 

احرتام  ملامرسات  الفرعي  املقياس  يف  امللحوظ  الرتاجع  إىل 

الحقوق الحريات )16 % اإلجاميل و23 % للمامرسات(. 

الشكل )2-21(: املقياس الفرعي املقارن للجزائر وفقا ملقومات الدميقراطية للقراءتني األخريتني ومتوسط القراءات السابقة
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)5( السعودية

املرتبة  يف  وكانت   419 عالمة  عىل  السعودية  حصلت 

جمع  يتم  مل  أنه  إىل  يشار  الراهنة.  القراءة  يف  العارشة 

ولن  السابقة،  القراءة  يف  السعودية  يف  الكافية  املعلومات 

نتمكن هنا من املقارنة مع قراءة العام 2012. 

عرش  أصل  من  مؤرشات  أربعة  فيه  حصلت  الذي  الوقت  يف 

فقد   )1000( ممكنة  عالمة  أعىل  عىل  الترشيع  مجال  يف 

عالمة  عىل  الترشيع  مجال  يف  مؤرشات  خمسة  حصلت 

مؤرشات  أربعة  حصلت  فقد  املامرسات،  مجال  يف  أما  صفر. 

عالمة  عىل  مؤرشات  سبعة  حصلت  فيام  ألف  عالمة  عىل 

صفر كام يشري الشكل )22-2(.

العامة  املؤسسات  يف  الفساد  مؤرشات  تراجع  إىل  يشار 

عىل  اإلنسان  حقوق  منظامت  وقدرة  السيايس  واإلصالح 

يف  واملساواة  املرأة  ومشاركة  الشخيص  واألمن  العمل 

نقاش  مؤرش  تحسن  إىل  خاص  بشكل  يشار  كام  األجور. 

مقارنة  االجتامعي  والضامن  والتعليم  القوانني  مشاريع 

مبعدل القراءات السابقة املتوفرة.

الشكل )2-22(: عالمات املقاييس املنفردة للقراءة الحالية يف السعودية

)لالطالع عىل املقارنة بني نتائج التقرير الحايل والتقارير السابقة أنظر شكل رقم 7 يف امللحق 5(



48

املتعلقة  عالمتها  عىل  السعودية  حافظت  حني  ويف 

هذه  يف  ارتفعت  العريب،  املتوسط  دون  وظلت  بالوسائل 

-2( الشكل  يشري  كام  بها  الخاصة  املامرسات  عالمة  القراءة 

 .)5-2 الشكل  )أنظر  العريب  املتوسط  دون  بقائها  مع   )23

ارتفاع  إىل  فيشري  الدميقراطية  ملقومات  الفرعي  املقياس  أما 

االجتامعية  والعدالة  املساواة  قطاعي  يف  السعودية  عالمات 

القراءات  معدل  عن  ومساءلة  قوية  عامة  مؤسسات  ووجود 

ذلك  وبخالف   .)24-2( الشكل  يوضح  كام  السابقة 

ملقومات  اآلخران  الفرعيان  املقياسان  باقي  تراجع  فقد 

الدميقراطية عن معدل القراءات السابقة.

بصور  واالقتصادية  االجتامعية  األصعدة  عىل  واضح  بشكل  أثرت  سياسات  عنها  نتجت  سياسية  بأحداث  حافال   2015 عام  كان 

املجالس  جميع  ادماج  تم  فقد   .2015 يناير   / الثاين  كانون   23 يف  الحكم  دفة  العزيز  عبد  بن  سلامن  امللك  تسلم  أن  فمنذ  مختلفة. 

تشكيل  أعادة  تم  كام  والسياسية،  األمنية  الشؤون  ومجلس  االقتصادية  الشؤون  مجلس  هام  مجلسني  يف  العليا  الوزارية  والهيئات 

الخارجية  السياسة  صعيد  عىل  الجديدة  الحكومة  اتخذت  فيها.  جديدة  شابة  دماء  ادماج  عرب  الوزراء  معظم  وتغيري  الوزارات 

اجراءات حاسمة من أبرزها اعالن الحرب عىل جامعة الحوثيني يف اليمن.

يف   – اليمن  حرب  األخص  وعىل   – الخزينة  أرهقت  التي  السياسات  من  بالتزامن  العام  طوال  النفط  ألسعار  املتواصل  التدهور  ساهم 

والكهرباء،  املاء  وخدمات  الوقود  عن  الدعم  رفع  بينها  من  كبرية  تقشفية  إجراءات  التخاذ  الحكومة  دفع  ما  االقتصادية،  األزمة  تفاقم 

توجهات  عن  عربت  مقرتحات  الحكومة  طرحت  كام  وغريها.  الخارج  يف  للدراسة  الطلبة  كابتعاث  الحكومية  الربامج  بعض  وتقليص 

اقتصادية جديدة لتنويع مصادر الدخل وتقليص االعتامد عىل إيرادات النفط.

الحريات  من  الحد  إجراءات  وتواصلت  واالجتامعية،  السياسية  األصعدة  عىل  اصالح  برامج  أية  الجديدة  السياسات  هذه  كل  ترافق  مل 

املايض  العام  نهاية  يف  وجرت  والحقوقيني.  والكتاب  النشطاء  من  األفراد  عرشات  واعتقال  توقيف  وكذلك  الرأي  عن  والتعبري  العامة 

فيها  باملشاركة  للمرأة  وسمح  صالحياتها  من  وسع  لها  جديدا  نظاما  صدر  ان  بعد  اململكة  مستوى  عىل  البلدية  املجالس  انتخابات 

يسمح  الذي  األهلية  واملؤسسات  الجمعيات  نظام  عىل  املوافقة  عن  الوزراء  مجلس  أعلن  2015م  أكتوبر  شهر  ويف  ومرشحة.  ناخبة 

الشورى  مجلس  كان  أن  بعد  سنوات  مثان  من  ألكرث  تجميده  تم  قانون  وهو  األهلية،  املدين  املجتمع  منظامت  وعمل  بتسجيل  مرة  ألول 

قد ناقشه وأقره.

الشكل )2-23(: املقياس الفرعي املقارن للسعودية حسب النوع للقراءة األخرية ومتوسط القراءات السابقة
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الشكل )2-24(: املقياس الفرعي املقارن للسعودية وفقا ملقومات الدميقراطية للقراءة األخرية ومتوسط القراءات السابقة
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 )6( فلسطني

املرتبة  يف  وضعتها   )539( املقياس  يف  فلسطني  عالمة 

بثامن  عالمتها  تقدمت  وقد  العرش.  الدول  بني  السادسة 

عرشة  أصل  من  مؤرشات  سبعة  حصلت  نقطة.  وعرشين 

الوسائل  مؤرشات  بني   )1000( ممكنة  عالمة  أعىل  عىل 

األسايس  للقانون  نسبيا  املتأخرة  الصياغة  إىل  يعود  أمر  وهو 

عىل  املامرسات  مؤرشات  من  سبعة  وحصلت  الفلسطيني. 

مثانية  حصلت  فقد   ،)25-2( الشكل  يشري  وكام  ألف.  عالمة 

مبساءلة  املؤرشات  هذه  وتتعلق  صفر  عالمة  عىل  مؤرشات 

الحزيب  النشاط  وبإعاقة  الدستور  وبخرق  الحكومة 

الشكل )2-25(: عالمات املقاييس املنفردة للقراءة الحالية يف فلسطني

)لالطالع عىل املقارنة بني نتائج التقرير الحايل والتقارير السابقة أنظر شكل رقم 8 يف امللحق 5(

وتنظيم  املعتقلني  معاملة  وإساءة  التعسفي  واالعتقال 

وال  املعارضة.  صحافة  وبانتشار  واملظاهرات  االجتامعات 

فلسطني  تعيشها  تزال  ما  التي  الكولونيالية  الحالة  أن  شك 

بشكل  حدتها  من  يزيد  الصورة  هذه  يف  هاما  دورا  تلعب 

الضفة  وبني  وحامس،  فتح  بني  الحاصل  االنقسام  ملموس 

بني  عالمة  عىل  مؤرشان  حصل  وقد  غزة.  وقطاع  الغربية 

يف  املدنيني  ومحاكمة  األجور  يف  )املساواة  و999   800

وثالثة  و799،   600 بني  ومؤرشان  مدنية(  غري  محاكم 

مؤرشات بني 500 و599، وأثني عرش مؤرشا بني 1 و499.



51

الشكل )2-26(: املقياس الفرعي املقارن لفلسطني حسب النوع للقراءتني األخريتني ومتوسط القراءات السابقة  

 2014 نيسان  يف  الشاطئ  إعالن  أبرزها  كان  التفاق  وحامس  فتح  حركتي  لتوصل  محاولة  من  أكرث  القراءتني  بني  الفرتة  شهدت 

تستطع  مل  حزيران  يف  تشكلت  التي  الحكومة  ولكن  الله.  الحمد  رامي  الدكتور  برئاسة  وطني  وفاق  حكومة  وتشكيل  االنقسام  إلنهاء 

مامرسة مهامها عىل شقي الوطن. 

وآالف  وجرحى  شهداء  من  الضحايا  آالف  وراءه  مخلفا  يوما   50 من  ألكرث  استمر  ارسائييل  لعدوان   2014 متوز  يف  غزة  قطاع  تعرض 

املؤسسات  من  املزيد  إىل  فلسطني  انضمت  حيث  نشطا،  فلسطينيا  دبلوماسيا  تحركا  الفرتة  هذه  شهدت  املقابل  يف  املدمرة.  املنازل 

بالتصويت  عدة  اوروبية  برملانات  قامت  كام  الدولية،  واملواثيق  االتفاقيات  من  العديد  ووقعت  املتحدة،  لألمم  التابعة  الدولية  والهيئات 

لصالح االعرتاف بدولة فلسطني. 

وممتلكاتهم  الفلسطينيني  املواطنني  عىل  اإلرسائيليني  املستوطنني  اعتداءات  يف  مسبوق  غري  تصعيدا   2015-2014 العامان  شهد 

فجرت  احتقان  حالة  إىل  األفعال  هذه  وأدت  عائلة.  وإحراق  فتى  أحراق  مثل  بشعة  جرائم  االعتداءات  هذه  شملت  املقدسات.  وعىل 

ودهس  طعن  عمليات  شملت   ،2015 العام  أواخر  يف  من  وعدد  الفلسطينية  االرايض  يف  االحتالل  قوات  مع  املواجهات  من  موجة 

وإطالق النار.

عىل  االعتداء  حالة  وتواصلت  لالنقسام،  نتيجة  واملراقبة  واملساءلة  الترشيع  يف  أدواره  وغياب  الترشيعي  املجلس  تعطل  استمر 

الحريات واالعتقال السيايس والتعذيب يف املعتقالت حيث سجلت مؤسسات حقوق االنسان عرشات الشكاوى يف هذا الخصوص. 

العريب  املعدل  فوق  ترتفع  عالمات  عىل  فلسطني  حصلت 
يف  )هي  املامرسات  مجال  يف  وتنخفض  الوسائل  مجال  يف 
املرتبة  ويف  املامرسات،  يف  العرش  الدول  بني  السابعة  املرتبة 
نوع  حسب  الفرعي  املقياس  ويشري  الوسائل(.  يف  الثالثة 
املامرسات  تقدم  إىل  أدناه   )26-2( الشكل  يف  كام  املؤرشات 
للقراءات  وباملعدل  السابقة  بالقراءة  مقارنة  ملحوظ  بشكل 
للمامرسات  الفرعي  املقياس  يرتفع  حيث  ذلك،  سبقت  التي 
املقياس  أما   :)% 12( نقطة   45 بـ  املاضية  القراءة  عن 
عالمات  انخفاض  إىل  فيشري  الدميقراطية  ملقومات  الفرعي 
كلها،  الفرعية  املقاييس  يف  العريب  املعدل  عن  فلسطني 

املتعلقة  للمقومات  الفرعية  املقاييس  كل  ارتفاع  رغم  ذلك 
ويشار  والحريات.  الحقوق  احرتام  باستثناء  بالوسائل 
عن  القانون  لسيادة  الفرعي  للمقياس  طفيف  ارتفاع  إىل 
الذي  الوقت  يف  باملامرسات  يتعلق  فيام  العريب  املتوسط 
باملامرسات.  املتعلقة  املقومات  مقاييس  باقي  فيه  تنخفض 
املتعلقان  املؤرشان  انخفض  فقد  السابقة  بالقراءة  ومقارنة 
والعدالة  وباملساواة  ومساءلة،  قوية  عامة  مؤسسات  بوجود 
العالقة  ذات  املامرسات  مؤرشات  تراجع  بسبب  االجتامعية 

كام يوضح الشكل )27-2(. 
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الشكل )2-27(: املقياس الفرعي املقارن لفلسطني وفقا ملقومات الدميقراطية للقراءتني األخريتني ومتوسط القراءات السابقة
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)7( الكويت

املرتبة  من  وانتقلت   )631( عالمة  عىل  الكويت  حصلت 

املرتبة  إىل  السابقة  القراءة  يف  التسع  الدول  بني  السابعة 

عن  مرتفعة  الراهنة  القراءة  يف  العرش  الدول  بني  الرابعة 

أكرث  ثاين  وكانت  نقطة   60 بـ  الدول  عالمات  متوسط 

الدول تقدما بعد أن ارتفعت عالمتها بـ 78 نقطة )14 %(.

مؤرشات  عرشة  حصلت  أدناه   )28-2( الشكل  يوضح  وكام 

منها  خمسة  ممكنة.  عالمة  أعىل  عىل  الكويت  يف  منفردة 

مؤرشات  بني  من  وخمسة  الوسائل  مؤرشات  بني  من 

عالمة  عىل  مؤرشات  أربعة  حصلت  املقابل  يف  املامرسات. 

تتعلق  الوسائل(.  مؤرشات  من  واحد  مؤرش  )بينها  صفر 

لحرية  بالترشيع  الصفر  عالمة  عىل  الحاصلة  املؤرشات 

الحزيب  النشاط  وإعاقة  املعتقلني  معاملة  وإساءة  األحزاب 

والرقابة عىل املطبوعات واإلنرتنت.  

بترشيع  فتتعلق   1000 عالمة  عىل  الحاصلة  املؤرشات  اما 

اإلعالم  حرية  وترشيع  التعذيب  منع  وترشيع  التجمع  حق 

عادلة  محاكمة  يف  الحق  وترشيع  القضاء  استقالل  وترشيع 

وإعاقة  القوانني  مشاريع  ومناقشة  الحكومة،  ومساءلة 

املدنيني  ومحاكمة  األمنية  األجهزة  وتدخل  الربملان  أعامل 

يف محاكم غري مدنية.

و950.   50 بني  عالماتها  فرتاوحت  املؤرشات  باقي  أما 

بشكل  عالمتها  تحسنت  التي  املنفردة  املؤرشات  وكانت 

املجالس  بإعاقة  متعلقة  السابقة  بالقراءة  مقارنة  ملحوظ 

الربملان  أعامل  وبإعاقة  التنفيذية،  السلطة  قبل  من  املنتخبة 

وتنظيم  السيايس  واإلصالح  العامة،  املؤسسات  ونجاعة 

تلك  أما  االجتامعي.  والضامن  الشخيص  واألمن  االحتجاج 

السلطة  وانتقاد  الدستور  بخرق  فتتعلق  تراجعت  التي 

القطاعات  عىل  واإلنفاق  املعارضة  صحافة  وانتشار 

االجتامعية.

الشكل )2-28(: عالمات املقاييس املنفردة للقراءة الحالية يف الكويت

)لالطالع عىل املقارنة بني نتائج التقرير الحايل والتقارير السابقة أنظر شكل رقم 9 يف امللحق 5(
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يزال  فام  بالوسائل،  املتعلق  الفرعي  املقياس  عالمات  أما 

الفرعي  املقياس  ارتفع  بينام  العريب.  املتوسط  من  أدىن 

أحرز  ألنه  ملحوظ  بشكل  العريب  املتوسط  عن  للمامرسات 

السابقة  بالقراءة  مقارنة  ملحوظا  تقدما  القراءة  هذه  يف 

-2( الشكل  يوضح  كام   )% 22( نقاط   106 بـ  مرتفعا 

يف  العرش  الدول  بني  الثالثة  املرتبة  إىل  منتقلة  أدناه   )29

مجال  يف  الثامنة  املرتبة  تتبوأ  أنها  )رغم  املامرسات  مجال 

الوسائل(.

مبقومات  املتعلقة  الفرعية  باملقاييس  يتعلق  فيام  أما 

عن  مرتفعة  الكويت،  عالمات  كانت  فقد  الدميقراطية 

مجال  ويف  القانون  سيادة  مجال  يف  العريب  املتوسط 

يف  ومنخفضة  ومساءلة،  قوية  عامة  مؤسسات  وجود 

والعدالة  املساواة  ومجال  والحريات  الحقوق  احرتام  مجال 

تنخفض  أنها  فنجد  الوسائل  إىل  النظر  عند  أما  االجتامعية. 

املقومات  قي  وترتفع  والحريات  الحقوق  احرتام  مجال  يف 

يف  الفرعي  املقياس  يرتفع  املامرسات  ويف  االخرى.  الثالث 

االجتامعية.  والعدالة  باملساواة  املتعلق  ذلك  عدا  املجاالت  كل 

تقدما  فإن  أدناه،   )30-2( الشكل  يف  واضح  هو  وكام 

مامرسات  عىل  الدال  الفرعي  املقياس  عالمات  عىل  حصل 

وتقدما  السابقة،  بالقراءة  مقارنة  والحريات  الحقوق  احرتام 

عىل  الدالني  الفرعيني  املقياسني  عالمات  عىل  حصل  أكرب 

ومساءلة  قوية  عامة  مؤسسات  بوجود  املتعلقة  املامرسات 

فيه  طرأ  الذي  الوقت  يف  القانون،  بسيادة  املتعلقة  وتلك 

والعدالة  باملساواة  املتعلقة  املامرسات  عىل  كبري  انخفاض 

االجتامعية )15 %(. 

الشكل )2-29(: املقياس الفرعي املقارن للكويت حسب النوع للقراءتني األخريتني ومتوسط القراءات السابقة
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عىل  واعالمية  برملانية  لضغوط  استجابة  جاء  بعضها  الوزراء،  من  كبري  لعدد  تغيريات  الفرتة  هذه  يف  التنفيذية  السلطة  شهدت 

مجلس  مع  أكرب  وتعاونا  انسجاما  التنفيذية  السلطة  أظهرت  ثالثة.  إىل  الربملانيني  الوزراء  عدد  ارتفاع  التغريات  أبرز  ومن  الحكومة، 

االمة، بخالف العالقة مع املجالس السابقة.

من  كبرية  رشيحة  ميثل  ال  الحايل  األمة  مجلس  ان  اىل  تذهب  السياسية  القوى  بعض  لكن  أعامله،  مامرسة  يف  االمة  مجلس  استمر 

مجلس  مرشوع  فاز   2015 العام  من  نوفمرب  ويف  رقابياً.  ضعيف  بأنه  الحايل  املجلس  ويتهم  املعارضة،  غياب  بسبب  املواطنني، 

املشاركة  يف  مامرسة  أفضل  فئة  عن  الخليجي  التعاون  مجلس  لدول  اإللكرتونية  للحكومة  خليجية  بجائزة  الترشيع(  يف  )ساهم  االمة 

املجتمعية.

يف  الحق  األجنبية  الرشكات  خالله  منحت   2015 العام  بداية  املبارش  االستثامر  تشجيع  لقانون  تنفيذية  الئحة  الكويت  أطلقت 

عمالقا  املستثمرين  طليعة  يف  وكان  الكويت،  وخارج  داخل  األموال  نقل  وحق  الكويت،  داخل  بالكامل  لها  مملوكة  رشكات  تأسيس 

التكنولوجيا يف العامل »أي يب إم« األمريكية و«هواوي« الصينية.  

والخليجيني  املواطنني  من  عدد  فيه  تورط  حيث  الصوابر،  حي  يف  الصادق  اإلمام  مسجد  تفجري  يف  متثل  ارهابيا  عمال  الكويت  شهدت 

الحدث،  تداعيات  من  خوفا  املتشددة  االمنية  التدابري  من  العديد  الدولة  اخذت  اثره  عىل  داعش(،   ( الدولة  تنظيم  إىل  املنتمني  من 

وخشية من تكراره.

بتهم  املحاكمة  اىل  وتقدميهم  املغردين،  من  عدد  مالحقة  تم  كام  األدبية،  والنصوص  السياسية  الكتب  بعض   2015 العام  خالل  منعت 

الذي  املعلومات«  تقنية  جرائم  »مكافحة  قانون  وصدر  االلكرتونية،  املواقع  بعض  حظر  تم  كام  البالد،  امري  اىل  االساءة  ابرزها  مختلفة 

تضمن تغليظا للعقوبات عىل الجرائم االلكرتونية. 

الشكل )2-30(: املقياس الفرعي املقارن للكويت وفقا ملقومات الدميقراطية للقراءتني األخريتني ومتوسط القراءات السابقة
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 )8( لبنان

املقياس  عالمات  حسب  السابعة  املرتبة  عىل  لبنان  حصل   

املرتبة  إىل  الخامسة  املرتبة  من  بذلك  منتقال   ،)532(

السابقة،  بالقراءة  مقارنة  نقطة   50 مرتاجعا  السابعة، 

مشكال بذلك ثاين أكرب تراجع بعد مرص.

مؤرشات  بني  من  منهم  )ستة  مؤرشا  عرش  اثنا  حصل 

إىل  اإلشارة  مع   .)1000( عالمة  أعىل  عىل  الوسائل( 

عالمة  عىل  السابقة  القراءة  يف  حصال  مؤرشين  تراجع 

الربملان،  أعامل  وإعاقة  املنتخبة  املجالس  إعاقة  وهام   1000

عالمة  عىل  السابقة(  بالقراءة  )مقارنة  جديد  مؤرش  وحصول 

-2( الشكل  يُشري  كام  األمنية.  األجهزة  تدخل  وهو   1000

صفر  عالمة  عىل  مؤرشات  تسعة  حصلت  فقد  أدناه،   )30

الشكل )2-31(: عالمات املقاييس املنفردة للقراءة الحالية يف لبنان

)لالطالع عىل املقارنة بني نتائج التقرير الحايل والتقارير السابقة أنظر شكل رقم 10 يف امللحق 5(

هذه  وتتعلق  السابقة.  القراءة  يف  مؤرشات  بخمسة  مقارنة 

وخرق  الربملان،  أعامل  وإعاقة  الحكومة،  مبساءلة  املؤرشات 

االجتامعات  وتنظيم  املعتقلني،  معاملة  وإساءة  الدستور، 

ومحاكمة  واإلنرتنت،  املطبوعات  عىل  والرقابة  واملظاهرات، 

واإلنفاق  الشخيص،  واألمن  مدنية،  غري  محاكم  يف  املدنيني 

مؤرشات  أربعة  حصلت  وقد  االجتامعية.  القطاعات  عىل 

عىل  مؤرشا  عرش  اثنا  وحصل   ،899  –  700 بني  عالمة  عىل 

عالمات بني 300-699، وأربعة مؤرشات بني 299-1.

لبنان  يف  املؤرشات  نوع  حسب  الفرعي  املقياس  حصل  وقد 

املامرسات،  مجال  يف  العريب  املتوسط  من  أقل  عالمات  عىل 

بالقراءة  مقارنة  نقطة   63 بـ  املامرسات  عالمة  وتراجعت 

السابقة كام يظهر الشكل )32-2(.
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ارتفاع  إىل  فيشري  الدميقراطية  ملقومات  الفرعي  املقياس  أما 

املتعلق  الفرعي  املقياس  يف  العريب  املعدل  عن  لبنان  عالمة 

عىل  يحصل  يعد  مل  أنه  رغم  والحريات،  الحقوق  باحرتام 

هذا  يف  املغرب  تقدم  بسبب  الدول  كل  بني  عالمة  أعىل 

هذا  يف  لبنان  عالمة  وتراجعت  ملموس،  بشكل  املقياس 

السابقة،  بالقراءة  مقارنة  نقطة   37 بـ  الفرعي  املقياس 

للمقومات  الفرعية  املقاييس  عالمات  باقي  فإن  ذلك  عدا  وفيام 

أما  العريب.  املتوسط  دون  تبقى  املامرسات  مستوى  عىل 

وجود  مجال  يف  ترتفع  أنها  فنجد  الوسائل  إىل  النظر  عند 

احرتام  مجايل  يف  وذلك  ومساءلة  قوية  عامة  مؤسسات 

القانون  سيادة  مجايل  يف  وتنخفض  والحريات،  الحقوق 

فقد   ،)33-2( الشكل  يوضح  وكام  االجتامعية.  واملساواة 

مقومات  ملامرسات  الفرعية  املقاييس  عالمات  انخفضت 

 154( املقومات  كل  يف  ملموس  بشكل  الدميقراطية 

قوية  عامة  مؤسسات  بوجود  املتعلقة  املامرسات  يف  نقطة 

مؤرش  عالمة  ارتفعت  التي  القانون  سيادة  عدا  ومساءلة( 

مامرساتها بـ 150 نقطة. 

الناحيتني  من  مأزقاً  عاشت  الجمهورية  بأن  بالقول   2015-2014 السنتني  خالل  لبنان  يف  السيايس  الوضع  تلخيص  ميكن 

والية  انتهاء  لدى  اللبنانية  للجمهورية  رئيس  انتخاب  الدستور؛  احرتام  مببدأ  االلتزام  من  تتمكن  مل  فهي  والسياسية.  الدستورية 

استحقاق  انجاز  يف  القائم  السيايس  النظام  وفشل  السياسية.  التكتالت  بني  للخالفات  نتيجة   ،2014 أيار  يف  سليامن  ميشال  الرئيس 

وباتت  سيايس  شلل  ثم  ومن  تخبط  من  وعانت  كام  النواب.  ملجلس  التمديد  تم  وقد  جديد  نيايب  مجلس  انتخاب  هو  ثان  دستوري 

أسرية لألزمة السورية والتجاذبات اإلقليمية والدولية بالدرجة الثانية.

غري  بدعة،  بسبب  وذلك  كافة  للمواطنني  الحيوية  املصالح  وتطال  العامة  بالخدمات  مرتبطة  مبلفات  البت  عن  الحكومة  عجزت 

للسلطة  مامرسته  اثناء  الوزراء  فمجلس  الوزراء.  مجلس  داخل  القرارات  التخاذ  قاعدة  اعتمدتها  الدستور،  يف  عليها  منصوص 

يف  اإلجامع  بدعة  أما  التوافق.  غياب  حال  يف  بدقة  الدستور  حددها  التي  املوصوفة  او  العادية  األكرثية  بقاعدة  يلتزم  التنفيذية 

يف  عليها  املنصوص  التصويت  قواعد  ورضبت  القرار  اتخاذ  آلية  بعيد  حدٍّ  إىل  عطلت  فقد  الجمهورية  رئيس  صالحيات  مامرسة 

الدستور. فبات مجلس الوزراء أسري لعبة مولدة للنزاعات ومعطلة لعمله.

وبني  الله،  وحزب  املستقبل  تيار  )كبني  البلد  مکونات  بني  الثنائية  الحوارات  بانطالق  متثل  وحيد  إيجايب  تطور   2015 العام  شهد 

خالل  تراکم  الذي  االحتقان  من  وللتخفيف  االنفجار  ملنع  داخلية  جهود  نتيجة  متت  والتي  اللبنانية(  والقوات  الحر  الوطني  التيار 

العام 2014 ووصل الی حدود خطرية.

الشكل )2-32(: املقياس الفرعي املقارن للبنان حسب النوع للقراءتني األخريتني ومتوسط القراءات السابقة
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الشكل )2-33(: املقياس الفرعي املقارن للبنان وفقا ملقومات الدميقراطية للقراءتني األخريتني ومتوسط القراءات السابقة
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)9( مرص

كانت  أن  بعد  العرش  الدول  بني  الثامن  الرتتيب  يف  مرص  تأيت 

السابقة  القراءة  يف  دول  تسع  بني  السادس  الرتتيب  يف 

القراءة  يف   )584( بـ  مقارنة  عالمات   )503( عىل  وحصلت 

ستة  حصلت   .)% 14( نقطة   81 مقداره  برتاجع  السابقة 

بينها  الوسائل  مؤرشات  بني   )1000( عالمة  عىل  مؤرشات 

السابقة  القراءة  يف  العالمة  هذه  عىل  يحصال  مل  مؤرشان 

سطوة  وبتقنني  االنتخابات،  ونزاهة  بدورية  املتعلقان  وهام 

مؤرشات  بني  مؤرشات  ثالثة  حصلت  كام  التنفيذية.  السلطة 

عالمات  تراجع  إىل  يُشار   .)1000( عالمة  عىل  املامرسات 

السابقة  القراءة  يف  ألف  عالمة  عىل  حصلت  مؤرشات  ثالثة 

واملظاهرات،  االجتامعات  وبتنظيم  الحكومة،  مبساءلة  تتعلق 

عىل  حصل  الذي  املؤرش  أما  االحتجاج.  نشاطات  وتنظيم 

األجور.  يف  باملساواة  املتعلق  فهو  مرة  ألول   )1000( عالمة 

هذه  وتتعلق  صفر  عالمة  عىل  مؤرشات  تسعة  وحصلت 

وبإساءة  الدستور،  وبخرق  الحكومة،  مبساءلة  املؤرشات 

وبتنظيم  الحزيب،  النشاط  وبإعاقة  املعتقلني،  معاملة 

وبالرقابة  األمنية،  األجهزة  وبتدخل  واملظاهرات،  االجتامعات 

ومبحاكمة  التعسفي،  واالعتقال  واإلنرتنت،  املطبوعات  عىل 

 )34-2( الشكل  يشري  وكام  مدنية.  غري  محاكم  يف  املدنيني 

 700 بني  ترتاوح  عالمات  عىل  مؤرشات  ستة  حصلت  فقد 

و645،   500 بني  عالمات  عىل  مؤرشات  ومثانية  و875، 

عالمات  وتراوحت  و450،   300 بني  مؤرشات  وخمسة 

أربعة مؤرشات بني 55 و288. 

الشكل )2-34(: عالمات املقاييس املنفردة للقراءة الحالية يف مرص

)لالطالع عىل املقارنة بني نتائج التقرير الحايل والتقارير السابقة أنظر شكل رقم 11 يف امللحق 5(
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حصول  إىل  املؤرشات،  نوع  حسب  الفرعي  املقياس  ويشري 

)رغم  الوسائل  مجال  يف  املتوسط  من  أعىل  عالمة  عىل  مرص 

لكن  قبلها(.  وما  السابقة  بالقراءة  مقارنة  تراجعها  استمرار 

تراجعت  وقد  العريب،  املتوسط  من  أقل  املامرسات  عالمة 

يظهر  كام  السابقة  بالقراءة  مقارنة   )%  20( نقطة   99 بـ 

الشكل )35-2(.

إىل  فيشري  الدميقراطية،  ملقومات  الفرعي  املقياس  أما 

الفرعي  املقياس  يف  العريب  املعدل  عن  مرص  عالمات  ارتفاع 

يف  كام  اإلجاملية  القراءة  يف  االجتامعية  والعدالة  للمساواة 

املقاييس  أما  وباملامرسات.  بالوسائل  املتعلقتني  القراءتني 

فيها  مرص  عالمات  فتتدىن  املقومات  بباقي  املتعلقة  الفرعية 

ومستوى  اإلجاميل  املستويني  عىل  العريب  املتوسط  عن 

عالمات  فتتدىن  الوسائل  مستوى  عىل  أما  املامرسات. 

باقي  عالمات  ترتفع  فيام  والحريات،  الحقوق  احرتام 

-2( الشكل  يوضح  وكام  العريب.  املتوسط  عن  املقومات 

بالقراءة  مقارنة  تراجعت  املقومات  مقاييس  كل  فإن   )36

هذا  وينطبق  االجتامعية  والعدالة  املساواة  باستثناء  السابقة 

الوسائل  مستوى  أما  املامرسات،  وعىل  اإلجاميل  عىل  األمر 

والعدالة  املساواة  إىل  باإلضافة  تقدما  مرص  حققت  فقد 

املتعلقني  الفرعيني  املقومات  مقيايس  يف  االجتامعية 

بوجود مؤسسات عامة قوية ومساءلة، وبسيادة القانون.

الشكل )2-35(: املقياس الفرعي املقارن ملرص حسب النوع للقراءتني األخريتني ومتوسط القراءات السابقة

مثل  إيجايب  بعضها  الفائتني،  العامني  خالل  مرص  يف  أحداث  من  جرى  ما  إىل  التقرير  هذا  يف  مرص  وضع  يف  التغري  أسباب  تعود 

نظام  عىل  إسالمي  طابع  إلضفاء  أدخلوها  قد  اإلسالميون  كان  التي  املواد  من  الكثري  أسقط  الذى   2014 يناير  يف  جديد  دستور  إقرار 

مقرتحات  أي  يف  النظر  سلطة  لها  أصبح  التي  وقضاء  ورشطة  مسلحة  قوات  من  الثالث  الدولة  مؤسسات  حصن  قد  كان  وإن  الحكم، 

عددا  أكرب  وهو  الترشيعية،  السلطة  بدور  يقوم  نواب  ملجلس  انتخابات  جرت  كام  النواب،  مجلس  من  إقرارها  قبل  تخصها  ترشيعية 

وللمواطنني  بالخارج  املقيمني  واملرصيني  والشباب  وللمرأة  األقباط  للمسيحيني  متثيال  أكرث  أنه  كام  سبقه،  الذى  الشعب  مجلس  من 

يهمش  أنه  بدعوى  االنتخابات  قانون  عىل  اعرتضت  قد  الوزن  ذات  السياسية  األحزاب  معظم  كانت  وإن  الخاصة.  القدرات  ذوى  من 

دورها داخل السلطة الترشيعية، وكانت تفضل األخذ بنظام التمثيل النسبي والقوائم الحزبية.

املختلفة  بتياراتها  املدنية  القوى  ليشمل  وتوسع  السيايس،  اإلسالم  تيارات  وأنصار  الحكومة  بني  الصدام  استمر  أخرى  ناحية  من  ولكن 

وخصوصا  الدلتا  ومدن  العاصمة  يف  إرهابية  أعامل  االحتجاجات  هذه  عىل  غطت  ولكن  احيانا،  سلمية  احتجاجات  صورة  اتخذ  كذلك، 

القرسي  واالختفاء  طويلة  فرتات  ميتد  الذي  االحتياطي  الحبس  مثل  اإلنسان  لحقوق  واسعة  انتهاكات  أعقبه  مام  سيناء،  جزيرة  شبه 

املدنية  القوى  أنصار  لها  ضحايا  ليقع  االنتهاكات  هذه  وتوسعت  والتنظيم،  والتعبري  التجمع  حريات  عىل  والتضييق  والتعذيب 

وزارة  وخصوصا  الحكومة  بني  األزمات  تعدد  مع  املدين  واملجتمع  الحكومة  بني  الشاملة  املواجهة  صورة  الرصاع  هذا  اتخذ  بل  كذلك. 

الحقوقية  وخصوصا  األهلية  والجمعيات  والصحفيني  واألطباء  املحامني  ونقابات  جانب  من  الداخيل  األمن  عن  املسؤولة  الداخلية 

منها من جانب آخر.
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كانت  تراجع(  )أغلبها  التغريات  أن  إىل  مرص  حالة  يف  يشار 

إيجابية،  أم  سلبية  كانت  سواء  األحيان  أغلب  يف  ملموسة 

بني  ما  الفرتة  يف  السياسية  التحوالت  إىل  ذلك  ويعود 

القراءتني األخريتني والتي سبقتها.

الشكل )2-36(: املقياس الفرعي املقارن ملرص وفقا ملقومات الدميقراطية للقراءتني األخريتني ومتوسط القراءات السابقة



62

)10( املغرب

القراءتني  يف  كام  األوىل  املرتبة  عىل  املغرب  حافظت 
ملموس  بتقدم  نقطة،   )735( عىل  وحصلت  السابقتني 
ثالث  يجعلها  ما   ،)% 11( نقطة   74 بـ  السابقة  القراءة  عن 
واحد  بني  ومن  السابقة.  بالقراءة  مقارنة  تقدما  الدول  أكرث 
سبعة  هناك   )1000( عالمة  عىل  حصلت  مؤرًش  وعرشين 
عىل  الحاصلة  املؤرشات  وبني  الوسائل.  مؤرشات  بني  من 
حصلت  مؤرشات  خمسة  القراءة  هذه  يف   1000 عالمة 
بإساءة  املتعلقة  املؤرشات  وهي  مرة  ألول  العالمة  هذه  عىل 
وبتدخل  الحزيب،  النشاط  وبإعاقة  املعتقلني،  معاملة 
اإلنرتنت،  ومواقع  املطبوعات  عىل  وبالرقابة  األمنية،  األجهزة 
األخرية  القراءة  يف  إضافته  متت  )املؤرش  التنوع  وبضامن 

عالمة  عىل  واحد  مؤرش  حصل  وقد  مرة(.  ألول  قياسه  ويتم 
وحصل  واملظاهرات  االجتامعات  بتنظيم  املتعلق  وهو  صفر 
 ،7 عالمة  عىل  االجتامعية  القطاعات  عىل  اإلنفاق  مؤرش 
العام  التوظيف  يف  الواسطة  باستخدام  الخاص  واملؤرش 
املؤسسات  يف  الفساد  مؤرش  وحصل   ،20 عالمة  عىل 
باقي  عالمات  وتراوحت   .65 عالمة  عىل  آخر  العامة 
عالماتها  التي  املؤرشات  وكانت  و843   285 بني  املؤرشات 
مؤرشات.  خمسة  أعاله  ذكر  ما  إىل  باإلضافة   400 من  أقل 
باملساواة  عالقة  ذات  مؤرشات  يف  الفت  تحسن  إىل  يشار 
يف  املساواة  عالمة  تحسن  مثل  من  االجتامعية  والعدالة 
مثل  من  اآلخر  بعضه  وتراجع  املدارس،  من  والترسب  األجور 

مشاركة املرأة، والتعليم.

الشكل )2-37(: عالمات املقاييس املنفردة للقراءة الحالية يف املغرب

)لالطالع عىل املقارنة بني نتائج التقرير الحايل والتقارير السابقة أنظر شكل رقم 12 يف امللحق 5(
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الشكل )2-38(: املقياس الفرعي املقارن للمغرب حسب النوع للقراءتني األخريتني ومتوسط القراءات السابقة

تداعيات  من  عنها  نتج  وما   2011 سنة  وقائع  بعد  ما  سريورة  يف  يندرج  بكونه  الفرتة  هذه  خالل  املغريب  السيايس  السياق  اتسم 

والتنمية  العدالة  حزب  قاده  تحالف  من  الحكومة  تشكلت  األول،  املستوى  فعىل  واجتامعية.  اقتصادية  وأخرى  سياسية  مؤسساتية 

وهي  االنتخابات.  لنتائج  املتصدر  الحزب  ضمن  من   ،2011 دستور  أساس  عىل  الحكومة،  رئيس  تعيني  تم  حيث  الدينية  املرجعية  ذي 

فقد  واالجتامعي  االقتصادي  املستوى  عىل  اما  عدة.  صعوبات  من  عرفته  ما  رغم  العام  الشأن  تدبري  تتوىل  زالت  ما  التي  الحكومة 

عىل  قدرته  تعززت  حيث  املستقرة،  غري  اإلقليمية  البيئة  من  الرغم  عىل  الخاصة  ديناميته  تفعيل  من  الفرتة  هذه  خالل  املغرب  متكن 

جلب االستثامرات األجنبية وتنشيط اقتصاده.

عملية  تعميق  أبرها  عدة  تحديات  وجود  استمرار  مع  نسبي  واجتامعي  سيايس  استقرار  ظل  يف  اإلصالح  سريورة  تسجل  وهكذا 

الناشئة،  التونسية  التجربة  اىل  يضاف  املغاربية  املنطقة  يف  اخر  منوذج  بروز  عىل  يساعد  قد  ما  وهو  السيايس  واإلصالح  الدمقرطة 

والحفاظ عىل منو اقتصادي يرتكز عىل تنوع يف مصادره، وهو ما من شأنه تحسني الوضع لعام.

حصول  إىل  املؤرشات  نوع  حسب  الفرعي  املقياس  يشري 
مجايل  يف  العريب  املعدل  من  أعىل  عالمات  عىل  املغرب 
وبتقدم  التوايل،  عىل  الخامسة  للقراءة  واملامرسات  الوسائل 
فيه  حافظ  الذي  الوقت  ويف  املامرسات.  مجال  يف  ملحوظ 
يعد  مل   )905( عالمته  عىل  الوسائل  مقياس  يف  املغرب 
تونس.  إليه  سبقته  الذي  األول  املركز  يتبوأ  القراءة  هذه  يف 

ارتفعت  املامرسات  عالمة  فإن   ،)38-2( الشكل  يشري  وكام 
وانتقلت   ،)%  18( السابقة  بالقراءة  مقارنة  ملموس  بشكل 
الفرعي  املقياس  هذا  يف  األول  املركز  إىل  الثاين  املركز  من 

نتيجة لتحسن عالمتها ولرتاجع األردن.
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الشكل )2-39(: املقياس الفرعي املقارن للمغرب وفقا ملقومات الدميقراطية للقراءتني األخريتني ومتوسط القراءات السابقة
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املؤرشات املنفردة
رقم املؤرش: 1

اسم املؤرش: ترشيع فصل السلطات

الفصل  يضمن  دستوري  نص  وجود  املفصل:  املؤرش 

مينح  منتخب  برملان  أمام  الحكومة  ومساءلة  السلطات  بني 

ويسحب الثقة.

الدولة
اليمناملغربمرصلبنانالكويتفلسطنيسوريةالسعوديةالجزائرتونسالبحريناألردن

متوسط 
العالمات السنة

20087507500--1000--100075010001000781

200975075007501000750100075010001000775

201075050050075007501000750100075010001000729

20127505001000750----100075010007501000--833

201575050010007500100075010007501000750

نص 	  بسبب  األردن  عالمة  من  نقطة   250 حسمت 

ملجلس  الثانية  الغرفة  بتعيني  امللك  قيام  عىل  الدستور 

األمة )مجلس األعيان(.

نص 	  بسبب  البحرين  عالمة  من  نقطة   500 حسمت 

الشورى  مجلس  بتعيني  امللك  قيام  عىل  الدستور 

عىل  القدرة  النواب  مجلس  منح  وعدم  الثانية(،  )الغرفة 

استجواب رئيس الوزراء وحجب الثقة عنه.

الغاء 	  بسبب  االخرية  القراءة  يف  تونس  عالمة  ارتفعت 

صالحية  التأسييس  املجلس  ومنح  املستشارين  مجلس 

منح الثقة وسحبها من الحكومة.

وجود 	  بسبب  الجزائر  عالمة  من  نقطة   250 حسمت 

صالحية للرئيس بتعيني ثلث أعضاء مجلس األمة.

نص 	  بسبب  الكويت  عالمة  من  نقطة   250 حسمت 

مجلس  عضوية  املعينني  الوزراء  اكتساب  عىل  الدستور 

األمة بحكم وظيفتهم.

وجود 	  بسبب  مرص  عالمة  من  نقطة   250 حسمت 

مجلس  اعضاء  من   % 5 بتعيني  للرئيس  صالحية 

النواب.

رقم املؤرش: 2

اسم املؤرش: ترشيع دورية ونزاهة االنتخابات

قانونية  أو  دستورية  ضامنات  وجود  املفصل:  املؤرش 

)حسب  رئاسية  ونزيهة،  حرة  دورية  انتخابات  بإجراء 

مييز  ال  انتخايب  نظام  ظل  يف  ومحلية  وترشيعية  الحال(، 

أو  الجنس  عىل  بناًء  سكانية  قطاعات  أو  جامعات  ضد 

املساواة  ويضمن  السياسية،  الخلفية  أو  املنطقة  أو  العرق 

جهة  أو  شخصية  أي  قيام  إمكانية  وتضمن  الجميع.  بني 

مؤهلة من ترشيح نفسها دون معيقات.

الدولة
اليمناملغربمرصلبنانالكويتفلسطنيسوريةالسعوديةالجزائرتونسالبحريناألردن

متوسط 
العالمات السنة

2008438500250--1000--750875750750664

20094385002506251000625750875750750650

20104386885005002506251000625750875750750676

2012688688750750----1000625750906750--767

201575068875075025010006257501000750

731

عدم 	  بسبب  األردن  عالمة  من  نقطة   250 حسمت 
تحديد سقف النفقات عىل الحمالت االنتخابية.

عدم 	  بسبب  البحرين  عالمة  من  نقطة   312 حسمت 
وعدم  االنتخابات  عىل  يرشف  مستقل  جسم  وجود 
االنتخابية  الحمالت  عىل  اإلنفاق  سقف  تحديد 
وسائل  استخدام  يف  باملساواة  املتعلق  النص  وغموض 

اإلعالم الرسمية.

ملنع 	  بسبب  تونس  عالمة  من  نقطة   250 حسمت 
التونيس غري املسلم من الرتشح لالنتخابات الرئاسية. 

وضع 	  بسبب  الجزائر  عالمة  من  نقطة   250 حسمت 
الرتشح  عىل  رشوطا  االنتخابية  والقوانني  الدستور 
عام  ثورة  يف  مشاركته  يثبت  بأن  الدولة  رئيس  ملنصب 
مضادة  أعامل  يف  أبويه  أحد  تورط  عدم  أو   1954

للثورة. 

عدم 	  بسبب  الكويت  عالمة  من  نقطة   375 حسمت 
وعدم  االنتخابات،  عىل  يرشف  مستقل  جسم  وجود 
وسائل  يف  الظهور  عدالة  أو  لإلنفاق  سقف  تحديد 

اإلعالم الرسمية للمرشحني يف قانون االنتخابات.

واملغرب 	  لبنان  من  كل  عالمات  من  نقطة   250 حسمت 
يرشف  مستقل  جسم  وجود  عىل  النص  عدم  بسبب 

عىل االنتخابات.

وجود 	  لعدم  السعودية  عالمات  من  نقطة   750 حسمت 
يف  لإلنفاق  وسقف  االنتخابات  عىل  لإلرشاف  لجنة 

االنتخابات املحلية ونص واضح مينع التمييز. 

رقم املؤرش: 3

اسم املؤرش: تقنني سطوة السلطة التنفيذية

صالحيات  وجود  عدم  أو  وجود  مدى  املفصل:  املؤرش 
أو  املنتخب  الربملان  لحل  التنفيذية  السلطة  لدى  دستورية 
ما  أو  الطوارئ  حالة  إعالن  أو  االنتخابات  إلغاء  أو  تأجيل 

يعادل ذلك لفرتة طويلة بدون موافقة الربملان.

الدولة
اليمناملغربمرصلبنانالكويتفلسطنيسوريةالسعوديةالجزائرتونسالبحريناألردن

متوسط 
العالمات السنة

20082505000--1000--500750500750531

200925050005001000750500750500750550

201025037562550005001000750500750500750542

2012250375750500----1000750500750500--597

20152503751000500010007505001000500588
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وجود 	  بسبب  األردن  عالمة  من  نقطة   750 حسمت 

حل  حق  امللك  متنح  وقانونية  دستورية  نصوص 

الطوارئ  حالة  وإعالن  واليته،  ومتديد  النواب،  مجلس 

دون الرجوع إىل الربملان. 

وجود 	  بسبب  البحرين  عالمة  من  نقطة   625 حسمت 

حل  حق  امللك  متنح  وقانونية  دستورية  نصوص 

حالة  وإعالن  النواب،  مجلس  ومتديد  النواب،  مجلس 

الطوارئ ملدة ثالثة أشهر دون الرجوع اىل الربملان. 

ولبنان 	  الجزائر  من  كل  عالمة  من  نقطة   500 حسمت 

وقانونية  دستورية  نصوص  وجود  بسبب  واملغرب 

امللك(  أو  )الرئيس  التنفيذية  السلطة  رئيس  متنح 

دون  الطوارئ  حالة  وإعالن  النواب،  مجلس  حل  حق 

الرجوع إىل الربملان. 

وجود 	  بسبب  الكويت  عالمة  من  نقطة   250 حسمت 

السلطة  رئيس  متنح  وقانونية  دستورية  نصوص 

التنفيذية )األمري( حق حل مجلس األمة.

رقم املؤرش:4 

اسم املؤرش: ترشيع حرية األحزاب

قانونية  أو  دستورية  ضامنات  وجود  املفصل:  املؤرش 

لحرية تشكيل أحزاب سياسية

الدولة
اليمناملغربمرصلبنانالكويتفلسطنيسوريةالسعوديةالجزائرتونسالبحريناألردن

متوسط 
العالمات السنة

2008100010000--500--1000100010001000813

2009100010000050001000100010001000650

20101000050010000050001000100010001000583

20121000010001000----5000100010001000--722

2015100001000100005000100010001000650

عدم 	  بسبب  فلسطني  عالمة  من  نقطة   500 حسمت 

وجود قانون أحزاب. 

والكويت 	  البحرين  من  كل  من  العالمة  كامل  حسمت 

لعدم النص عىل حق تشكيل االحزاب السياسية.

رقم املؤرش: 5 

اسم املؤرش: ترشيع حق التجمع

بحق  قانونية  أو  دستورية  ضامنات  وجود  املفصل:  املؤرش 

املواطن يف التجمع والتظاهر السلمي.

الدولة
اليمناملغربمرصلبنانالكويتفلسطنيسوريةالسعوديةالجزائرتونسالبحريناألردن

متوسط 
العالمات السنة

2008100010000--1000--1000100010001000875

2009100010000500100010001000100010001000850

20101000500100010000500100010001000100010001000833

201210005005001000----1000100010005001000--833

201510005001000100001000100010005001000800

منح 	  بسبب  البحرين  عالمة  من  نقطة   500 حسمت 

سلطة تقديرية واسعة ملدير األمن العام.

حرية 	  منع  بسبب  مرص  عالمات  من  نقطة   500 حسمت 

التجمع.

رقم املؤرش: 6

اسم املؤرش: ترشيع منع التعذيب

متنع  قانونية  أو  دستورية  ضامنات  وجود  املفصل:  املؤرش 

التعذيب

الدولة
اليمناملغربمرصلبنانالكويتفلسطنيسوريةالسعوديةالجزائرتونسالبحريناألردن

متوسط 
العالمات السنة

2008100010001000--1000--10001000100010001000

200910001000100010001000100010001000100010001000

20101000100010001000100010001000100010001000100010001000

20121000100010001000----10001000100010001000--1000

2015100010001000100010001000100010005001000950

رقم املؤرش: 7

اسم املؤرش: ترشيع حرية اإلعالم

قانونية  أو  دستورية  ضامنات  وجود  املفصل:  املؤرش 

أن  السياسية  واألحزاب  واملجموعات  الفرد  للمواطن  تسمح 

الراديو  ومحطات  واملجالت  كالجرائد  إعالم  وسائل  متتلك 

بدون  وغريها  النرش  ودور  اإلنرتنت  ومواقع  واألخبار 

مستحيلة  بريوقراطية  أو  مالية  أو  سياسية  رشوط  وجود 

أو شديدة الصعوبة.

الدولة
اليمناملغربمرصلبنانالكويتفلسطنيسوريةالسعوديةالجزائرتونسالبحريناألردن

متوسط 
العالمات السنة

200875010001000--500--100010001000500844

2009750100010005005001000100010001000500825

2010750500500100010005005001000100010001000500771

201275050010001000----5001000100010001000--861

20157505001000100010005001000100010001000875

بسبب 	  البحرين  عالمة  من  نقطة   500 حسمت 

الصحف  ترخيص  إلصدار  عالية  مالية  رشوط  وضع 

واملجالت.

تقييد 	  بسبب  فلسطني  عالمة  من  نقطة   500 حسمت 

 2006/9/4 بتاريخ  الصادر  الوزراء  مجلس  قرار 

منح الرتاخيص للمحطات اإلذاعية والتلفزيونية.

منح 	  بسبب  األردن  عالمة  من  نقطة   250 حسمت 

والشبكات  اإلذاعات  ترخيص  رفض  حق  الوزراء  مجلس 

التلفزيونية دون تعليل.

رقم املؤرش: 8

اسم املؤرش: ترشيع استقالل القضاء

قانونية  أو  دستورية  ضامنات  وجود  املفصل:  املؤرش 
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السلطة  قدرة  عدم  أو  قدرة  مدى  وخاصة  القضاء  الستقالل 

التنفيذية عىل تعيني أو عزل القضاة

الدولة
اليمناملغربمرصلبنانالكويتفلسطنيسوريةالسعوديةالجزائرتونسالبحريناألردن

متوسط 
العالمات السنة

2008100010001000--1000--10001000100010001000

200910001000100010001000100010001000100010001000

20101000100010001000100010001000100010001000100010001000

20121000100010001000----10001000100010001000--1000

201510001000100010001000100010001000100010001000

رقم املؤرش: 9

اسم املؤرش: ترشيع الحق يف محاكمة عادلة

لحق  قانونية  أو  دستورية  ضامنات  وجود  املفصل:  املؤرش 

تثبت  حتى  الرباءة  وبافرتاض  عادلة  محاكمة  يف  املواطن 

اإلدانة

الدولة
اليمناملغربمرصلبنانالكويتفلسطنيسوريةالسعوديةالجزائرتونسالبحريناألردن

متوسط 
العالمات السنة

2008100010001000--1000--500100010001000938

200910001000100050010001000500100010001000900

20101000100010001000100050010001000500100010001000917

20121000100010001000----1000100050010001000--944

2015100010001000100010001000100050010001000950

وضوح 	  عدم  بسبب  لبنان  عالمة  من  نقطة   500 حسمت 

بريء  املتهم  وأن  العادلة  باملحاكمة  يتعلق  فيام  النص 

حتى تثبت إدانته.

رقم املؤرش: 10

اسم املؤرش: ضامن عدم التمييز

قانونية  أو  دستورية  ضامنات  وجود  املفصل:  املؤرش 

بعدم التمييز بسبب الجنس او الدين أو العرق أو طائفة

الدولة
اليمناملغربمرصلبنانالكويتفلسطنيسوريةالسعوديةالجزائرتونسالبحريناألردن

متوسط 
العالمات السنة

20086007000--700--500700800500563

20096007000500700600500700800500560

20106006007007000500700600500700800500575

2012600600700700----700600500700800--656

20156006007007000--700600500700800590

عدم 	  بسبب  املغرب  عالمة  من  نقطة   200 حسمت 

املساواة يف الطالق واملرياث بني الرجل واملرأة. 

والجزائر 	  تونس  من  كل  عالمات  من  نقطة   300 حسمت 

الرجال  بني  ما  املساواة  عدم  بسبب  ومرص  وفلسطني 

والنساء فيام يتعلق باملرياث والطالق والزواج.

األردن 	  من  كل  عالمات  من  نقطة   400 حسمت 

الرجال  بني  ما  املساواة  عدم  بسبب  والكويت  والبحرين 

األم  أطفال  ومنح  والطالق  واملرياث  الزواج  يف  والنساء 

املتزوجة من أجنبي الجنسية.

عدم 	  بسبب  لبنان  عالمة  من  نقطة   500 حسمت 

واملرياث  الزواج  يف  والنساء  الرجال  بني  ما  املساواة 

الجنسية  أجنبي  من  املتزوجة  األم  أطفال  ومنح  والطالق 

والرتشح ألعىل مناصب سيايس.

رقم املؤرش: 11

السلطة  قبل  من  املنتخبة  املجالس  إعاقة  املؤرش:  اسم 

التنفيذية

منتخبة،  محلية  ومجالس  برملان  وجود  املفصل:  املؤرش 

عمل  تعطيل  فيها  تم  حاالت  وجود  عدم  أو  وجود  ومدى 

وجود  ومدى  حلها.  أو  املنتخبة  املحلية  املجالس  أو  الربملان 

إلغاء  أو  تأجيل  أو  تعطيل  فيها  تم  حاالت  وجود  عدم  أو 

من  بأمر  تتم  التي  تلك  عدا  برملانية  أو  محلية  انتخابات  إجراء 

محكمة مخولة. 

الدولة

السنة

اليمناملغربمرصلبنانالكويتفلسطنيسوريةالسعوديةالجزائرتونسالبحريناألردن
متوسط 
العالمات

20087501000250--750--75050010001000750

20097501000075050025010001000500750650

2010250100050010000750025010001000500750583

20122505005001000----25025010005001000--583

2015750100050010002502507505005001000650

عدم 	  بسبب  نقطة   500 مقدار  لبنان  عالمة  انخفضت 

اجراء االنتخابات والتمديد املتكرر ملجلس النواب.

اجراء 	  بسبب  نقطة   500 مقدار  االردن  عالمة  ارتفعت 

انتخابات الترشيعية يف عام 2013.

إلجراء 	  نقطة   500 مقدار  البحرين  عالمة  وارتفعت 

االنتخابات الترشيعية والبلدية يف عام 2014.

إلجراء 	  نقطة   500 مقدار  الكويت  عالمة  وارتفعت 

االنتخابات الترشيعية والبلدية يف عام 2014.

رقم املؤرش: 12

اسم املؤرش: مساءلة الحكومة

من  الثقة  سحب  عىل  التصويت  حاالت  عدد  املفصل:  املؤرش 

الحكوميني،  املسؤولني  استجواب  حاالت  وعدد  الحكومة، 

الحاالت  وعدد  الحقائق،  لتقيص  لجان  تشكيل  حاالت  وعدد 

التي تم فيها توجيه األسئلة إىل املسؤولني الحكوميني.

الدولة
اليمناملغربمرصلبنانالكويتفلسطنيسوريةالسعوديةالجزائرتونسالبحريناألردن

متوسط 
العالمات السنة

200810002200--100--320100010001000580

200927250520010000461910001000400485

201050825010001822001000010002210001000271536

201210004898138----0100031810001000--547

201510001326223810001000001000353



68

عىل 	  الرابعة  للقراءة  صفر  عالمة  عىل  فلسطني  حصلت 

الحايل  الترشيعي  املجلس  قيام  عدم  بسبب  التوايل 

بني  الخالف  الستمرار  نتيجة  الحكومة  مبساءلة  بدوره 

وعدم  وحامس(،  )فتح  األكرب  الربملانيتني  الكتلتني 

انعقاد املجلس. 

نقطة( 	   200 )مقدار  الجزائر  من  كل  عالمات  ارتفعت 

بالعالمات  مقارنة  نقطة(   100 )مقدار  والسعودية 

التي حصلت عليها يف القراءة السابقة.

بسبب 	  وتونس  ولبنان  البحرين  كل  عالمات  انخفضت 

السلطة  عىل  الربملانية  الرقابة  أدوات  استخدام  ضعف 

حل  بسبب  مرص  عالمة  انخفضت  فيام  التنفيذية، 

مجلس النواب بقرار قضايئ طيلة الفرتة محل الرصد. 

عالمة 	  عىل  واملغرب  والكويت  االردن  من  كل  حصلت 

1000، وهي أعىل عالمة ميكن أن يحصل عليها مؤرش.

رقم املؤرش: 13

اسم املؤرش: نقاش مشاريع القوانني 

ومحتوى  وجود  تعكس  تفاصيل  نرش  املفصل:  املؤرش 

عىل  تعديالت  أو  مقرتحة  بقوانني  متعلق  مجتمعي  نقاش 

الصحافة  يف  خرب  أو  قانون،  مرشوع  مسودة  كنرش  قوانني. 

رأي  مقاالت  أو  قانون  مرشوع  لنقاش  عمل  ورشة  عن 

تناقش مرشوع قانون.

الدولة
اليمناملغربمرصلبنانالكويتفلسطنيسوريةالسعوديةالجزائرتونسالبحريناألردن

متوسط 
العالمات السنة

2008----------------------

2009100010001001000100010001000100010001000910

201010001000100010001501000100010001000100010001000929

20121000100010001000------1000100010001000900---989

201510001000100010001000100010001000100010001000

يف 	  النقص  بسبب  األوىل  للقراءة  املؤرش  هذا  تعليق  تم 

املعلومات يف أغلب الدول.

رقم املؤرش: 14

اسم املؤرش: الفساد يف املؤسسات العامة

يف  فساد  بوجود  املعتقدين  نسبة  املفصل:  املؤرش 

متت  التي  الفساد  حاالت  وعدد  للدولة،  العامة  املؤسسات 

إحالتها للقضاء

الدولة
اليمناملغربمرصلبنانالكويتفلسطنيسوريةالسعوديةالجزائرتونسالبحريناألردن

متوسط 
العالمات السنة

200827794402--80--4508560130

2009410154711023570623331616772300

201028128810084356024870631331651075273

201215050376125----2355029775158--168

20151622041979436814532443418365291

البحرين 	  يف  للرأي  استطالع  إجراء  عن  االستعاضة  متت 

باملجموعات البؤرية.

بالعالمة 	  مقارنة  نقطة   12 مقدار  االردن  عالمة  ارتفعت 

وتونس  السابقة،  القراءة  يف  املؤرش  عليها  حصل  التي 

نقطة(،   669( مقدار  والجزائر  نقطة(،   43( مقدار 

 137( مقدار  ولبنان  نقطة(،   274( مقدار  والكويت 

نقطة(، ومرص مقدار )108 نقاط(.

 	 90( فلسطني  من  كل  يف  املؤرش  عالمة  انخفضت 

نقطة(   30( والبحرين  نقطة(،   93( واملغرب  نقطة(، 

القراءة  يف  عليها  حصلت  التي  بالعالمات  مقارنة 

السابقة. 

رقم املؤرش: 15

اسم املؤرش: إعاقة أعامل الربملان

السلطة  فيها  تحاول  التي  التوتر  حاالت  املفصل:  املؤرش 

السلطة  قيام  عدم  مثل  الترشيعي  العمل  إعاقة  التنفيذية 

السلطة  أقرتها  التي  القوانني  ونرش  بإصدار  التنفيذية 

من  القوانني  إفراغ  التنفيذية  السلطة  محاولة  أو  الترشيعية، 

للقوانني،  مخالفة  تنفيذية  تعليامت  إصدار  عرب  محتواها 

املخصصة  الربملان  جلسات  الوزراء  حضور  عدم  أو 

يدعون  التي  اللجان  اجتامعات  أو  األسئلة  أو  لالستجوابات 

أو  للربملان،  السنوية  الدورة  تعطيل  أو  عذر،  دون  لحضورها 

جلساته،  حضور  الربملان  من  أعضاء  التنفيذية  السلطة  منع 

أو منع حضور الصحافة لنقل جلسات الربملان.

الدولة
اليمناملغربمرصلبنانالكويتفلسطنيسوريةالسعوديةالجزائرتونسالبحريناألردن

متوسط 
العالمات السنة

2008----------------------

20091000800--1000--0100010001000300763

2010100001000500--1000--01000100000550

2012100005001000------40010008001000--713

ق201510001001000500
عل

م

ق
عل

م

ق10000
عل

م

1000657

توفر 	  لعدم  األوىل  القراءة  يف  املؤرش  هذا  تعليق  تم 

املعلومات.

الخامسة 	  للقراءة  فلسطني  يف  املؤرش  هذا  تعليق  تم 

عىل التوايل بسبب تعطل املجلس الترشيعي.

بسبب 	  الحالية  للقراءة  مرص  يف  املؤرش  هذا  تعليق  تم 

حل مجلس النواب فرتة الرصد للتقرير.

بسبب 	  ومرص  الجزائر  يف  املؤرش  هذا  عالمة  انخفضت 

الربملان  جلسات  حضور  عن  الوزراء  وتأخر  امتناع 

واإلجابة عن األسئلة واالستجوابات املوجهة لهم.
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مقارنة 	  نقطة   100 مبقدار  البحرين  عالمة  ارتفعت 

بالقراءة السابقة لكن العالمة تبقى مدنية جدا.

ميكن 	  عالمة  أدىن  وهي  صفر  عالمة  عىل  لبنان  حصلت 

السلطة  تعطيل  عىل  يدل  ما  مؤرش  عليها  يحصل  أن 

التنفيذية لعمل السلطة الترشيعية.

القراءة 	  يف  واضح  بشكل  الكويت  عالمة  ارتفعت 

الحالية مقارنة بالقراءتني السابقتني.

رقم املؤرش: 16

اسم املؤرش: استخدام الواسطة يف التوظيف العام

استخدام  حول  الجمهور  اعتقادات  املفصل:  املؤرش 

الحكومية  )املؤسسات  العام  بالقطاع  التوظيف  يف  الواسطة 

والرئاسة  كالربملان  الدولة  موازنة  من  املمولة  واملؤسسات 

وسلطات الحكم املحيل....(.

الدولة
اليمناملغربمرصلبنانالكويتفلسطنيسوريةالسعوديةالجزائرتونسالبحريناألردن

متوسط 
العالمات السنة

20082124145--61--28--103847

200936211820422191272563367

201040400591160432199725401996

201233011864----430452939--41

201529283421105205649552042

هذا 	  عالمات  عىل  الحاصلة  التغريات  أن  إىل  يشار 

املؤرش غري ذات أهمية إحصائيا فيام عدا تونس. 

البحرين 	  يف  للرأي  استطالع  إجراء  عن  االستعاضة  متت 

باملجموعات البؤرية.

مقارنة 	  الخامسة  القراءة  يف  املؤرش  عالمات  ارتفعت 

نقطة(   28( البحرين  من  كل  يف  الرابعة  بالقراءة 

ولبنان  نقطة(   56( والكويت  نقطة(   26( ومرص 

بأربع نقاط.

مقارنة 	  الحالية  القراءة  يف  املؤرش  عالمة  انخفضت 

وتونس  نقاط(   4( االردن  من  كل  يف  السابقة  بالقراءة 

 23( وفلسطني  نقطة(   43( والجزائر  نقطة(   84(

نقطة( واملغرب )19 نقطة(.

رقم املؤرش: 17

اسم املؤرش: نجاعة املؤسسات العامة

العامة  املؤسسات  لقدرة  الجمهور  تقييم  املفصل:  املؤرش 

عىل إيصال الخدمات وتأدية دورها بنجاعة.

الدولة
اليمناملغربمرصلبنانالكويتفلسطنيسوريةالسعوديةالجزائرتونسالبحريناألردن

متوسط 
العالمات السنة

2008659352848--488--304--385381488

2009556266275330460256307674319255370

2010700270475399733250521256414674257427448

201266963417526----507401292319426--402

2015425269259362743323751307425354422

البحرين 	  يف  للرأي  استطالع  إجراء  عن  االستعاضة  متت 

باملجموعات البؤرية.

حوايل 	  البحرين  من  كل  يف  املؤرش  عالمة  ارتفعت 

بالقراءة  مقارنة  نقاط(   106( ومرص  نقاط(   206(

السابقة، والكويت )350 نقطة(، ولبنان )15 نقطة(.

 	 244( مقدار  االردن  من  كل  يف  املؤرش  عالمة  انخفضت 

نقطة(   164( والجزائر  نقطة(   158( وتونس  نقطة( 

وفلسطني )184 نقطة( واملغرب )72 نقطة(.   

رقم املؤرش: 18

اسم املؤرش: خرق الدستور

يعادله  ما  أو  الدستور  خرق  حاالت  عدد  املفصل:  املؤرش 

من قبل السلطة التنفيذية

الدولة
اليمناملغربمرصلبنانالكويتفلسطنيسوريةالسعوديةالجزائرتونسالبحريناألردن

متوسط 
العالمات السنة

200810002501000--0----07500429

200910000100010002501000007500500

20107500100001000500075075001000250500

20121000500750750------01000001000--556

20151000100075050010000750001000600

والبحرين 	  السعودية  من  كل  يف  خبري  تقدير  استخدم 

والكويت واملغرب.

 	 250 الجزائر  من  كل  يف  املؤرش  هذا  عالمة  انخفضت 

نقطة، ويف والكويت 750 نقطة.

من 	  كل  يف  الحالية  القراءة  يف  العالمة  وارتفعت 

البحرين مقدار 500 نقطة مقارنة بالقراءة السابقة.

الحالية 	  القراءة  يف  صفر  عالمة  عىل  دول  ثالثة  حصلت 

عالمة  عىل  مرص  حصلت  ومرص(.  وفلسطني  )لبنان 

فلسطني  حصلت  فيام  الخمسة،  القراءات  يف  صفر 

باإلضافة  االخرية  الثالثة  القراءات  يف  صفر  عالمة  عىل 

صفر  عالمة  عىل  لبنان  وحصلت  األوىل،  القراءة  إىل 

يف القراءتني االخريتني. 

رقم املؤرش: 19

اسم املؤرش: االستقالل السيايس واالقتصادي
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العامة،  املوازنة  من  الخارجي  الدعم  نسبة  املفصل:  املؤرش 

ينتجها  منتجات  لتسويق  الخارجية  األسواق  عىل  واالعتامد 

القطاع العام، ووجود قواعد عسكرية أجنبية.

الدولة
اليمناملغربمرصلبنانالكويتفلسطنيسوريةالسعوديةالجزائرتونسالبحريناألردن

متوسط 
العالمات السنة

2008783700700--300--9457601000400698

2009773700700656300300984736700630648

2010813261985700700827300300989958700676684

2012928285964700----300300940950697--674

2015765300997700700300300850505704612

والكويت 	  وفلسطني  الجزائر  من  كل  عالمات  حافظت 

القراءة  يف  عليها  حصلت  التي  العالمة  نفس  عىل 

السابقة.

واملغرب 	  وتونس  البحرين  من  كل  يف  العالمة  ارتفعت 

)املنح  الخارجي  الدعم  نسبة  انخفاض  بسبب 

فيه  تم  الذي  العام  يف  املوازنة  لتمويل  واملساعدات( 

يف  النسبة  مع  مقارنة  الراهنة  للقراءة  املعلومات  جمع 

القراءة السابقة. 

ولبنان 	  االردن  من  كل  يف  العالمة  انخفضت  فيام 

لتمويل  الخارجي  الدعم  نسبة  ارتفاع  بسبب  ومرص 

املوازنة للقراءة الراهنة.

رقم املؤرش: 20

اسم املؤرش: اإلصالح السيايس

السلطة  قيام  حول  الجمهور  اعتقادات  املفصل:  املؤرش 

اهتامم  وجود  أو  سياسية  إصالحات  بإجراء  التنفيذية 

ألوضاع  الجمهور  وتقييم  سياسية،  إصالحات  بإجراء  لديها 

الدميقراطية بشكل عام يف البلد. 

الدولة
اليمناملغربمرصلبنانالكويتفلسطنيسوريةالسعوديةالجزائرتونسالبحريناألردن

متوسط 
العالمات السنة

2008749400867--528--343--433437537

2009814570567500511591378572485377537

2010643275295471523400502591219572588396456

2012669316437588----480504132290668--454

2015511124328383520367717335385453412

البحرين 	  يف  للرأي  استطالع  إجراء  عن  االستعاضة  متت 

باملجموعات البؤرية.

يف 	  املشاركة  الدول  أغلب  يف  املؤرش  عالمة  انخفضت 

مقدار  انخفضت  املغرب  ففي  متفاوت.  بشكل  التقرير 

ثم  نقطة   205 بـ  الجزائر  من  كل  وتليه  نقطة   215

ومن  نقطة،   158 بـ  واالردن  نقطة،   192 بــ  البحرين 

ثم فلسطني بـ 113 نقطة، وتونس مقدار 109 نفاط.

حصل 	  التي  بالعالمات  )مقارنة  املؤرش  عالمة  ارتفعت 

 95 بـ  مرص  يف  السابقة(  القراءة  يف  املؤرش  عليها 

نقطة، والكويت 213 نقطة، ولبنان 203 نقاط. 

رقم املؤرش: 21

اسم املؤرش: إساءة معاملة املعتقلني

للمعتقلني  الوفاة  أو  التعذيب  حاالت  عدد  املفصل:  املؤرش 

أثناء فرتة االعتقال أو االختفاء القرسي 

الدولة
اليمناملغربمرصلبنانالكويتفلسطنيسوريةالسعوديةالجزائرتونسالبحريناألردن

متوسط 
العالمات السنة

2008200--0--0--000029

200900000000000

20100025000000000021

20120000----00000--0

20150000000001000100

املرصودة 	  القرسي  االختفاء  حاالت  أعداد  أن  إىل  يشار 

القرسي  االختفاء  لحاالت  استمرار  هي  الجزائر  يف 

للسنوات السابقة. 

ان 	  عىل  اعتمد  املغريب  الفريق  أن  اىل  املالحظة  تجدر 

االمن  اعوان  من   319 بإحالة  املكلف  الوزير  ترصيحات 

بعدم  تقيض  السجناء  معاملة  اساءة  بتهمة  للمحاكة 

املقابل  يف  الشأن،  هذا  يف  للدولة  عامة  سياسة  وجود 

رصدت  املغرب  يف  عاملة  انسان  حقوق  منظامت  فإن 

للمعتقلني  معاملة  وإساءة  تعذيب  حاالت  وجود 

)للمزيد انظر تقرير املغرب يف امللحق الرابع(.

رقم املؤرش: 22

اسم املؤرش: إعاقة النشاط الحزيب

مثل  الحزيب  العمل  إعاقة  أو  متكني  املفصل:  املؤرش 

أحزاب،  حظر  أو  جديدة،  أحزاب  ترخيص  عدم  أو  ترخيص 

أو اعتقال قادة سياسيني لدوافع سياسية

الدولة
اليمناملغربمرصلبنانالكويتفلسطنيسوريةالسعوديةالجزائرتونسالبحريناألردن

متوسط 
العالمات السنة

20088005000--0--10000600800463

2009100010000000100000800380

20101000006000000100008000283

2012100008001000----001000800800--600

2015100001000400010000100001000540

اعتمد عىل رأي خبري يف الجزائر والكويت.	 

العتقال 	  البحرين  من  كل  يف  العالمة  كامل  حسمت 
لعدم  وفلسطني  املعارضة،  يف  قيادية  شخصيات 
ألحزاب  ترخيص  طلبات  الداخلية  وزارة  استقبال 

جديدة، والكويت لعدم السامح بالنشاط الحزيب.

الحالية 	  القراءة  يف  صفر  عالمة  عىل  دول  أربعة  حصلت 
من أصل تسعة دول.
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الخامس 	  للعام   )1000( عالمة  أعىل  عىل  لبنان  حافظت 
للعام  العالمة  نفس  عىل  األردن  وحافظت  التوايل،  عىل 

الرابع عىل التوايل.

القراءة 	  يف  واملغرب  تونس  من  كل  عالمة  ارتفعت 
الحالية مقدار 200 نقطة عن القراءة السابقة. 

نقطة، 	   600 مقدار  الجزائر  من  كل  عالمة  انخفضت 
مقارنة  نقطة   800 مقدار  مرص  عالمة  وانخفضت 

بالقراءة السابقة. 

رقم املؤرش: 23

اسم املؤرش: قمع نشاطات االحتجاج

االحتجاجية  النشاطات  قمع  حاالت  املفصل:  املؤرش 

)املظاهرات واملسريات واالجتامعات العامة(

 الدولة
اليمناملغربمرصلبنانالكويتفلسطنيسوريةالسعوديةالجزائرتونسالبحريناألردن

متوسط 
العالمات السنة

2008----------------------

20090008000500800000210

201000400002000800100004000233

2012020000----0060010000--200

20152000600010000600000240

اربع 	  لفض  االردن  عالمة  من  نقطة   800 حسمت 

اعتصامات ومسريات ومظاهرات بالقوة.

والكويت 	  تونس  من  كل  عالمة  من  نقطة   400 حسمت 

لقمع السلطات وقفتني احتجاجيتني فيهام. 

الحالية 	  القراءة  يف  صفر  عالمة  عىل  دول  ست  حصلت 

من أصل عرش دول.

رقم املؤرش: 24

اسم املؤرش: تدخل األجهزة األمنية

املواطن  من  فيها  يطلب  التي  املجاالت  املفصل:  املؤرش 

أن  حكومية  وثيقة  أو  ترصيح  عىل  الحصول  يف  الراغب 

أجهزة  من  سلوك  حسن  شهادة  أو  موافقة  عىل  يحصل 

لقيام  مامنعتها  بعدم  األمنية  األجهزة  من  )شهادة  األمن. 

الشخص بالعمل(.

 الدولة
اليمناملغربمرصلبنانالكويتفلسطنيسوريةالسعوديةالجزائرتونسالبحريناألردن

متوسط 
العالمات السنة

2008585695377--732--625800273720601

2009507900363183335412742718711568544

20103228430842380240324412724368730688489

2012305795869822----330925753408796--667

2015100001000700001000100001000570

لهذا 	  الثاين  بالقسم  الخاصة  املعلومات  اعتامد  متت 

وثيقة  طلب  عن  املتوفرة  باملعلومات  املتعلقة  املؤرش 

للحصول  االمنية  االجهزة  قبل  من  السلوك  حسن 

تضمني  لعدم  املؤرشات  لكافة  حكومية  وثيقة  عىل 

الدول  يف  املؤرش  بهذا  الخاص  السؤال  االستطالع 

املشاركة يف مقياس الدميقراطية العريب.

رقم املؤرش: 25

اسم املؤرش: مواقف املعارضة يف الصحافة املحلية

بحجب  السلطات  بقيام  املواطنني  اعتقاد  املفصل:  املؤرش 

يف  املعارضة  ومواقف  نشاطات  عىل  تعتيم  ووجود  األخبار 

الصحف اليومية.

الدولة
اليمناملغربمرصلبنانالكويتفلسطنيسوريةالسعوديةالجزائرتونسالبحريناألردن

متوسط 
العالمات السنة

2008----------------------

2009546452378120381473577626333250414

2010364150281310250343473632626680292400

2012590150453676----390455590456667--492

2015498100629565310237475587530613454

بسبب 	  األوىل  القراءة  يف  الدول  كافة  عالمات  تعليق  تم 
تغري املعلومات املستخدمة الحتساب املؤرش.

البحرين 	  يف  للرأي  استطالع  إجراء  عن  االستعاضة  متت 
باملجموعات البؤرية. 

مقدار 	  االردن  من  كل  يف  املؤرش  هذا  عالمات  انخفضت 
 111( والجزائر  نقطة(   50( والبحرين  نقطة(   92(
نقاط(   3( ولبنان  نقطة(   153( وفلسطني  نقطة( 
حازت  التي  بالعالمات  مقارنة  نقطة(   54( واملغرب 

عليها يف القراءة السابقة. 

نقطة( 	   176( مقدار  تونس  من  كل  عالمات  ارتفعت 
مقارنة  نقطة(   20( والكويت  نقطة(   74( ومرص 

بالعالمات التي حصلت عليها يف القراءة السابقة.

رقم املؤرش: 26

اسم املؤرش: القدرة عىل انتقاد السلطة بدون خوف 

املواطن  قدرة  حول  الجمهور  اعتقادات  املفصل:  املؤرش 

عىل انتقاد الحكومة والقادة بدون خوف

 الدولة
اليمناملغربمرصلبنانالكويتفلسطنيسوريةالسعوديةالجزائرتونسالبحريناألردن

متوسط 
العالمات السنة

2008411448420--502--698--606519515

2009446462386150357697725318517327439

2010462345600504199150370697871318620531472

2012739330859677----454885831855831--718

2015684250742358211237560865703658527

البحرين 	  يف  للرأي  استطالع  إجراء  عن  االستعاضة  متت 
باملجموعات البؤرية.

العالمة 	  متوسط  انخفاض  أن  باملالحظة  الجدير  من 
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التي  التغريات  أحد  إىل  يشري   )% 27( نقطة   191 بـ 
العريب،  العامل  يف  الشعبي  الحراك  انكفاء  عن  نجمت 
العربية،  البلدان  بعض  يف  التغيري  من  اآلمال  وتبدد 
فقد  القدمية.  ومامرساتها  للسيطرة  الدولة  وعودة 
االردن  ملحوظ  بشكل  الدول  جميع  عالمات  انخفضت 
وتونس  نقطة(   80( والبحرين  نقطة(   55 )انخفضت 
 217( وفلسطني  نقطة(   319( والجزائر  نقطة(   117(
نقطة(   173( واملغرب  نقطة(   152( ومرص  نقطة( 

والكويت )325 نقطة( مقارنة بالقراءة السابقة.

رقم املؤرش: 27

اسم املؤرش: انتشار صحافة املعارضة

مقارنة  املعارضة  ومجالت  جرائد  عدد  املفصل:  املؤرش 

بالعدد الكيل للجرائد واملجالت

 الدولة
اليمناملغربمرصلبنانالكويتفلسطنيسوريةالسعوديةالجزائرتونسالبحريناألردن

متوسط 
العالمات السنة

200835200--560--1505030295180

2009460000462500500100200140236

201032806000046246050099208358206

201232802860----420460460235250--271

2015258032000050460875285225

والسعودية 	  واالردن،  الكويت،  يف  خبري  تقدير  استخدم 

والبحرين.

ورؤساء 	  صحفيني  مع  مقابالت  املعلومات  اعتمدت 

تحرير صحف يف كل من الجزائر وفلسطني ومرص.

من 	  كل  يف  املجالت  دون  الجرائد  عن  معلومات  توفرت 

تونس والسعودية ولبنان والجزائر ومرص.

رقم املؤرش: 28

اسم املؤرش: الرقابة عىل املطبوعات ومواقع اإلنرتنت

املطبوعات  عىل  االطالع  عىل  املواطن  قدرة  املفصل:  املؤرش 

واملجالت  الجرائد  وعدد  اإلنرتنت  مواقع  وعىل  األجنبية 

والكتب ومواقع اإلنرتنت املحظورة يف البالد

الدولة
اليمناملغربمرصلبنانالكويتفلسطنيسوريةالسعوديةالجزائرتونسالبحريناألردن

متوسط 
العالمات السنة

2008229274308--436--4140309349290

20093392474300365357364264495239310

20103314306972300359357460264348278281

201284680268177----359330215182165--291

20150000010000001000200

لهذا 	  الثاين  بالقسم  الخاصة  املعلومات  اعتامد  متت 
الحكومة  منع  عن  املتوفرة  باملعلومات  املتعلقة  املؤرش 
تضمني  لعدم  دولها  يف  االفالم  عرض  أو  للكتب 
الدول  يف  املؤرش  بهذا  الخاص  السؤال  االستطالع 

املشاركة يف مقياس الدميقراطية العريب.

رقم املؤرش: 29

اسم املؤرش: نشاطات االحتجاج

قبل  من  تنظيمها  تم  التي  املظاهرات  عدد  املفصل:  املؤرش 

السياسية  واألحزاب  واملهنية  العاملية  والنقابات  األفراد 

ومجموعات حقوق اإلنسان.

 الدولة
اليمناملغربمرصلبنانالكويتفلسطنيسوريةالسعوديةالجزائرتونسالبحريناألردن

متوسط 
العالمات السنة

2008----------------------

20091000100005010007701000100010001000775

2010100010005010002502001000750300100010001000713

20121000100010001000----1000400100010001000--933

2015100010001000100050100090010004501000840

بالقراءة 	  مقارنة  املؤرش  مضمون  عىل  تغيري  إجراء  تم 

القياس  وموضوع  املعلومات،  مصادر  واختلفت  األوىل، 

)القسم  االحتجاج  ونشاطات  املظاهرات  عدد  رصد  من 

الرأي  استطالعات  خالل  من  املشاركة  وقياس  األول(، 

املظاهرات  عدد  رصد  عىل  االقتصار  إىل  الثاين(  )القسم 

عالمات  تدخل  لن  السبب  ولهذا  االحتجاج.  ونشاطات 

املؤرشات  احتساب  يف  املؤرش  لهذا  األوىل  القراءة 

الفرعية ويف الحسابات األخرى.

وهي 	   1000 العالمة  كامل  عىل  الدول  أغلب  حازت 

حازت  فيام  دول(،  عرشة  من  دول  )سبع  عالمة  أعىل 

عىل  ومرص   ،)50( جدا  متدنية  عالمة  عىل  السعودية 

عالمة مدنية )450(.

رقم املؤرش: 30

اسم املؤرش: ضامن التنوع

عن  والتعبري  الثقافية  الحقوق  ضامن  املفصل:  املؤرش 

الهوية 

الدولة
اليمناملغربمرصلبنانالكويتفلسطنيسوريةالسعوديةالجزائرتونسالبحريناألردن

متوسط 
العالمات السنة

20157504007508000--10008007507001000--695

 	 ،)1000( عالمة  عىل  واملغرب  فلسطني  من  كل  حصلت 

كل  تليهام  مؤرش،  يحصل  ان  ميكن  عالمة  اعىل  وهي 

وتونس  االردن  من  كل  ثم   ،)800( والكويت  الجزائر  من 

والبحرين   )700( مرص  ثم  ومن   ،)750( ولبنان 

)400( واخريا السعودية )صفر(.  

رقم املؤرش: 31

اسم املؤرش: مشاركة املواطنني يف النقاش العام

النقاش  يف  املشاركة  من  املواطنون  يتمكن  املفصل:  املؤرش 

العام 
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الدولة
اليمناملغربمرصلبنانالكويتفلسطنيسوريةالسعوديةالجزائرتونسالبحريناألردن

متوسط 
العالمات السنة

ق2015299646292274
عل

م

ق431
عل

م

ق
عل

م

166455366

البحرين 	  يف  للرأي  استطالع  إجراء  عن  االستعاضة  متت 

باملجموعات البؤرية.

ولبنان 	  والكويت  السعودية  يف  املؤرش  هذا  تعليق  تم 

لعدم تضمني االستطالع االسئلة املتعلقة بهذا املؤرش. 

هذا 	  يف  نسبيا  مرتفعة  عالمة  عىل  البحرين  حصلت 

وفلسطني   )455( املغرب  من  كل  تلتها   ،)646( املؤرش 

)430(، فيام حصلت بقية الدول عىل عالمات متدنية.

رقم املؤرش: 32

اسم املؤرش: مقاضاة الجهات اإلدارية

املحكمة  عىل  عرضها  تم  التي  الحاالت  عدد  املفصل:  املؤرش 

العليا أو ما يعادلها )أعىل درجة تقايض إداري(

 الدولة
اليمناملغربمرصلبنانالكويتفلسطنيسوريةالسعوديةالجزائرتونسالبحريناألردن

متوسط 
العالمات السنة

2008----------------------

20091000251000100010001000100010001000--892

20101000100012501000100010001000100010001000830

20121000100010001000----1000225100010001000--914

201510001000100050010001000950100010001000945

تم تعليق هذا املؤرش يف القراءة األوىل.	 

مقارنة 	  نقطة   500 مقدار  الجزائر  عالمة  انخفضت 

السابقة.  القراءة  يف  عليها  حصلت  التي  العالمة  مع 

مقارنة  نقطة   725 الكويت  عالمة  ارتفعت  املقابل  يف 

السابقة.  القراءة  يف  عليها  حازت  التي  العالمة  مع 

أعىل  وهي   ،1000 عالمة  عىل  دول  مثان  حصلت  فيام 

عالمة، من أصل عرشة دول.

رقم املؤرش: 33

اسم املؤرش: االعتقال التعسفي

يف  وضعهم  تم  الذين  املعتقلني  عدد  املفصل:  املؤرش 

االعتقال بدون محاكمة

 الدولة

السنة

اليمناملغربمرصلبنانالكويتفلسطنيسوريةالسعوديةالجزائرتونسالبحريناألردن
متوسط 
العالمات

200850000--0--0150--093

200909400000044010000238

201005000006800980009700261

2012000880----0790001000--297

20150010009000092050001000432

وفلسطني، 	  األردن،  )هي  دول  ثالث  عالمات  حافظت 

األخرية.  الثالث  القراءات  يف  صفر  عالمة  عىل  ومرص( 

يف  صفر  عالمة  عىل  البحرين  عالمة  حافظت  فيام 

يحصل  ان  ميكن  عالمة  أدين  وهي  االخريتني  القراءتني 

عليها مؤرش. 

وهي 	  القراءة  هذه  يف  صفر  عالمة  السعودية  وحصلت 

الثالث  القراءات  يف  عليها  حصلت  العالمات  مع  تتشابه 

الرابع  التقرير  يف  تُشمل  مل  السعودية  ان  علام  االوىل. 

ملقياس الدميقراطية العريب.

فيام 	  نقطة(.   500( كبري  بشكل  لبنان  عالمة  ارتفعت 

والجزائر  نقطة   130 مقدار  الكويت  عالمة  ارتفعت 

يف  عليها  حازت  التي  بالعالمة  مقارنة  نقطة   20 مقدر 

القراءة السابقة. 

رقم املؤرش: 34

اسم املؤرش: محاكامت غري مدنية للمدنيني

مدنيني  محاكمة  فيها  تم  التي  الحاالت  عدد  املفصل:  املؤرش 

يف محاكم أمن دولة أو محاكم عسكرية أو ما يشابهها

الدولة
اليمناملغربمرصلبنانالكويتفلسطنيسوريةالسعوديةالجزائرتونسالبحريناألردن

متوسط 
العالمات السنة

200801000----1000--0010000429

20090100010000010000010000400

2010010001000100010000010000010000500

2012010008001000----01000000--422

2015010001000100010008001000001000680

تم اعتامد رأي خبري يف الجزائر.	 

كافة 	  يف  والكويت  والجزائر  البحرين  من  كل  حافظت 

من  كل  حافظت  فيام   .1000 عالمة  عىل  القراءات 

أدىن  وهي  صفر،  عالمة  عىل  ومرص  ولبنان  األردن 

عالمة يحصل عليها مؤرش، يف القراءات الخمسة.

 	 800 إىل  األخرية  القراءة  يف  فلسطني  عالمة  ارتفعت 

منع  بسبب  السابقة  القراءة  يف  نقطة  بصفر  بـ  مقارنة 

محاكمة املواطنني املدنيني أمام املحاكم العسكرية.   

الخامسة 	  القراءة  يف  كبري  بشكل  املغرب  عالمة  ارتفعت 

مقارنة بالقراءة السابقة.

رقم املؤرش: 35

اسم املؤرش: قدرة منظامت حقوق اإلنسان عىل العمل

املحلية  اإلنسان  حقوق  منظامت  وجود  املفصل:  املؤرش 

والدولية وقدرتها عىل العمل بحرية
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 الدولة
اليمناملغربمرصلبنانالكويتفلسطنيسوريةالسعوديةالجزائرتونسالبحريناألردن

متوسط 
العالمات

السنة

2008----------------------

200968535030007505001000330650375494

201068510010030030007504501000225750375420

20128102001000300----750450750250600--568

2015875150100030010010005001000325625588

يتم 	  لن  ولذا  املؤرش،  احتساب  طريقة  تعديل  تم 

املؤرشات  ألغراض  األوىل  القراءة  عالمات  احتساب 

الفرعية وغريها.

من 	  املعلومات  إىل  باإلضافة  خبري  تقدير  استخدم 

لبنان  من  كل  يف  املحلية  اإلنسان  حقوق  منظامت 

وتونس والجزائر.

مقارنة 	  الحالية  القراءة  يف  البحرين  عالمة  انخفضت 

مع القراءة السابقة.

يف 	  والكويت  والجزائر  تونس  من  كل  عالمات  حافظت 

عليها  حصلت  التي  العالمة  نفس  عىل  الخامسة  القراءة 

يف القراءة الرابعة.

متفاوت؛ 	  بعالمات  الدول  أغلب  عالمات  ارتفعت 

نقطة،   250 مقدار  ولبنان  فلسطني  عالمات  فارتفعت 

والكويت  نقطة،   65 بـ  االردن  نقطة،   75 بـ  ومرص 

مقارنة  نقطة   25 بـ  املغرب  وأخريا  نقطة   50 بـ 

بالعالمات التي حصلت عليها يف القراءة السابقة.

رقم املؤرش: 36

اسم املؤرش: األمن الشخيص

فرض  مدى  حول  الجمهور  اعتقادات  املفصل:  املؤرش 

النظام والقانون وضامن األمن والسالمة للفرد والعائلة

 الدولة
اليمناملغربمرصلبنانالكويتفلسطنيسوريةالسعوديةالجزائرتونسالبحريناألردن

متوسط 
العالمات السنة

200888822964--0--0--156314335

20099466187627000598011600374

20107402006001087844001805980116700204386

2012822042376----34216000404--238

201588006676197564148700794652565

البحرين 	  يف  للرأي  استطالع  إجراء  عن  االستعاضة  متت 

باملجموعات البؤرية. 

وتونس 	  نقطة(   58( االردن  من  كل  عالمة  ارتفعت 

 72( وفلسطني  نقطة(   243( والجزائر  نقطة(   625(

نقطة(،   248( واملغرب  نقطة(   794( ومرص  نقطة( 

والكويت )710 نقاط(.

يف 	  صفر  عالمة  عىل  ولبنان  البحرين  من  كل  حافظت 

يحصل  أن  ميكن  عالمة  أدىن  وهي  االخريتني  القراءتني 

عليها مؤرش.

رقم املؤرش: 37

اسم املؤرش: الضامن االجتامعي

الضامن  برامج  يف  املشاركة  نسبة  املفصل:  املؤرش 

مجمل  من  تقاعدية  رواتب  عىل  للحصول  االجتامعي 

العاملني )القطاع العام والقطاع الخاص والعمل األهيل(

 الدولة
اليمناملغربمرصلبنانالكويتفلسطنيسوريةالسعوديةالجزائرتونسالبحريناألردن

متوسط 
العالمات السنة

2008764--620--487--450650210600540

2009771640554620426528260608230430507

2010778750950531732670485528260417304533578

2012767750815729----511800296630270--619

20157888621000620938208835280608330647

توفر 	  لعدم  فلسطني  يف  للرأي  استطالع  اعتامد  تم 

معلومات من الجهات الرسمية.

والبحرين 	  نقطة(   21( االردن  من  كل  عالمات  ارتفعت 

 35( والكويت  نقطة(   185( وتونس  نقطة(   112(

نقطة( واملغرب )60 نقطة(.

فلسطني 	  نقاط(،   109( الجزائر  عالمات  انخفضت 

)303 نقاط(، ومرص )22 نقطة( ولبنان )16 نقطة(.

رقم املؤرش: 38

اسم املؤرش: التعليم

ونسبة  والنساء  الرجال  بني  األمية  نسبة  املفصل:  املؤرش 

الخريجني من الجامعات بني الرجال والنساء 

 الدولة
اليمناملغربمرصلبنانالكويتفلسطنيسوريةالسعوديةالجزائرتونسالبحريناألردن

متوسط 
العالمات السنة

2008427404328--464--404325429328389

2009493439428281429533506451185194394

2010522621365439374193516465506451325194414

2012576596364441----563530535412602--513

2015576563532524666698507591450331544

القراءة 	  يف  الدول  لعالمات  نقطة   147 إضافة  متت 
الدول  لكل  العالمات  متوسط  بني  ما  الفارق  وهي  األوىل، 
الخاص  القسم  تعليق  إىل  ذلك  يعود  القراءتني.  يف 
)الليسانس(  البكالوريوس  شهادة  حاميل  بنسبة 

وتناسب الذكور واإلناث بينهم يف القراءة األوىل.

احتساب 	  اقتصار  عىل  بناء  املغرب  عالمات  احتساب  تم 
الخريجني  نسبة  عىل  الجامعية  بالشهادة  املتعلق  الجزء 
بني  الفرق  حول  معلومات  توفر  عدم  بسبب  املجتمع  يف 

الذكور واإلناث من الخريجني.
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نفس 	  عىل  بلبنان  الخاصة  املعلومات  اعتمدت 

التمكن  لعدم  السابق  التقرير  يف  املستخدمة  املعلومات 

االدارة  نرش  وعدم  جديدة  معلومات  عىل  الحصول  من 

املركزية لإلحصاء معلومات محدثة يف هذا الشأن.

رقم املؤرش: 39

اسم املؤرش: الترسب من املدارس

املؤرش املفصل: نسبة الترسب من املدارس

الدولة
اليمناملغربمرصلبنانالكويتفلسطنيسوريةالسعوديةالجزائرتونسالبحريناألردن

متوسط 
العالمات السنة

2008844420600--840--04584630453

200990442060054084014106454630455

201088460066942060050080014106454630477

2012916640329320----760141200645463--490

2015919680329320600523141200645747510

تقسم 	  بحيث  املؤرش  تعديل  الحالية  القراءة  يف  جرى 

يتعلق  الول  متساويني  قسمني  اىل  املؤرش  هذا  عالمة 

الفرق  والثاين  عام  بشكل  املدارس  من  الترسب  بنسبة 

يقيس الفرق بني الذكور واالناث.

نقاط، 	  ثالث  مقدار  االردن  من  كل  عالمات  ارتفعت 

والبحرين 40 نقطة، واملغرب 284 نقطة.

انخفضت عالمة فلسطني 237 نقطة.	 

نفس 	  عىل  بلبنان  الخاصة  املعلومات  اعتمدت 

التمكن  لعدم  السابق  التقرير  يف  املستخدمة  املعلومات 

االدارة  نرش  وعدم  جديدة  معلومات  عىل  الحصول  من 

معلومات  والتعليم  الرتبية  وزارة  أو  لإلحصاء  املركزية 

محدثة يف هذا الشأن. 

عىل 	  بالسعودية  الخاصة  املعلومات  اعتمدت  كذلك 

من  التمكن  لعدم  السابقة  السنوات  يف  املعلومات  نفس 

يف  الرسمية  الجهات  قبل  من  معلومات  عىل  الحصول 

اململكة.

رقم املؤرش: 40

اسم املؤرش: مشاركة املرأة 

املؤرش املفصل: نسبة مشاركة املرأة يف قوة العمل

 الدولة
اليمناملغربمرصلبنانالكويتفلسطنيسوريةالسعوديةالجزائرتونسالبحريناألردن

متوسط 
العالمات السنة

2008758493516--553--1000774900308663

20095135674735334901000703800903200618

20105379008276004975105171000803667900387679

2012560987900567----5701000820800877--787

2015490719745656345490567575596691587

تقسم 	  بحيث  املؤرش  تعديل  الحالية  القراءة  يف  جرى 

يتعلق  االول  متساويني  قسمني  اىل  املؤرش  هذا  عالمة 

والثاين  عام  بشكل  العمل  قوى  يف  املرأة  مشاركة  بنسبة 

والقضاء،  والربملان،  الحكومة  يف  املرأة  مكانة  الفرق 

قيادة  ويف  العمومية،  للوظيفة  العليا  املستويات  ويف 

االحزاب الرئيسية يف البالد.

رقم املؤرش: 41

اسم املؤرش: املساواة يف األجور

املؤرش املفصل: تناسب أجور النساء والرجال

 الدولة
اليمناملغربمرصلبنانالكويتفلسطنيسوريةالسعوديةالجزائرتونسالبحريناألردن

متوسط 
العالمات السنة

20083106501000--919--309--6501000691

2009856495100010009086649697576501000830

20108566338674957041000816667969778779--779

2012882818710495----840667940820756--770

201590181950010006879626582721000843764

الجزائر، 	  البحرين،  )االردن،  من  كل  عالمات  ارتفعت 

مقارنة  الحالية  القراءة  يف  املغرب(  مرص،  فلسطني، 

السابقة،  القراءة  يف  عليها  حصلت  التي  بالعالمات 

ولبنان  والكويت  تونس  من  كل  عالمات  وانخفضت 

بدرجات متفاوتة.  

رقم املؤرش: 42

مقارنة  االجتامعية  القطاعات  عىل  اإلنفاق  املؤرش:  اسم 

قطاعات  عىل  الحكومي  اإلنفاق  املفصل:  املؤرش  األمن  مع 

الصحة والتعليم مقارنة مع اإلنفاق عىل األمن

 الدولة
اليمناملغربمرصلبنانالكويتفلسطنيسوريةالسعوديةالجزائرتونسالبحريناألردن

متوسط 
العالمات السنة

2008000--0--00--00

200900016800016024035

2010001800003818802521622971

201200660----132276030036--90

2015006405001820288759
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التحليلية األوراق 

والتحول  واليمن  وليبيا  سوريا  يف  الحرب  أوالً: 

الدميقراطي: االستقرار أم الفوىض 

تراجعا  العريب  الدميقراطية  مقياس  تقرير  نتائج  أظهرت 

عىل  سنوات  خمس  بعد  الدميقراطي  التحول  عملية  يف 

شهدت  فقد  دول؛  عدة  يف  العريب  الربيع  ثورات  انطالق 

ثالثة  يف  تراجعا  الدميقراطية  "قيم"  مقومات  عالمات 

ومساءلة  قوية  ومؤسسات  والحريات  الحقوق  منها، 

القانون  سيادة  قيمة  ارتفاع  مقابل  االجتامعية  والعدالة 

السابق،  التقرير  يف  عليها  حازت  التي  بالعالمات  مقارنة 

بعد  عام  أي   ،2012 العام  يف  الدميقراطية  حالة  يقيس  الذي 

العربية  البلدان  بعض  شهدتها  التي  العريب  الربيع  ثورات 

ليبيا  من  كل  يف  الحرب  أن  اىل  يشري  الذي  االمر   .2011 عام 

الدميقراطي  االنتقال  عىل  سلبا  أثرت  قد  واليمن  وسوريا 

املسار  لهذا  القوية  األمل  دفعة  تبددت  أي  العريب،  العامل  يف 

الربيع  ثورات  اياه  منحتها  التي  الدميقراطي"  "التحول 

إىل  بالنظر  هشاشة  أكرث  الدول  باقي  جعلت  حيث  العريب، 

الرصاعات  هذه  دينيا.  املكتومة  النزاعات  عقال  أطلقت  أنّها 

ذلك  صادف  كام  الدميقراطي.  التحول  إمكانية  عرقلت 

ضعف الدول التي قامت بها ثورات وارتخاء قبضتها.

الدول  ونجاة  التغيري  إحداث  يف  األمَل  العربية  الثورات  مثّلت 

األنظمة  سقوط  بعد  خاصًة  الفاشلة،  الدول  فخ  من  العربية 

واالقتصادية  السياسية  التطورات  أن  إال  الديكتاتورية، 

سقوط  عقب  الثورات  دول  شهدتها  التي  واالجتامعية 

والفوىض،  االستقرار  عدم  وتفيش  الديكتاتورية،  أنظمتها 

تُصدره  الذي  الفاشلة  الدول  مقياُس  يصنف  أن  إىل  أدت 

العام  لهذا  السالم"  و"صندوق  الخارجية"  "السياسة  مجلة 

بعَض تلك الدول كدول فاشلة أتت يف مقدمة املقياس4.

يف  املتظاهرين  انتابت  التي  األمل  حالة  من  الرغم  وعىل 

واجتامعي  سيايس  تحول  بإحداث  العربية  الدول  كافة 

أوضاع  فإن  الديكتاتورية،  األنظمة  سقوط  بعد  واقتصادي 

شفا  عىل  أصبحت  بحيث  تدهورت  العربية  الثورات  دول 

أو  الفاشلة  للدول  متقدمة  مراتب  تحتل  جعلها  أهلية  حرب 

 2015 الفاشلة  الدول  مؤشر  على  العربية  الدول  أوضاع   " مصطفى،  محمود  احمد   4

بتاريخ 30/09/2015 المركز اإلقليمي للدارسات االستراتيجية

دينامييك  حراك  باألساس  هو  الدميقراطي  االنتقال  إن 
مسبقا،  بنتائجه  التكهن  مجهولة يصعب  أبعاد  ذو  مستمر 
العودة  إمكانية  فيها  مبا  عديدة  إىل تحوالت  يؤدي  قد  ألنه 
تقرص  أو  تطول  قد  التجربة  هذه  أن  كام  االستبداد.  إىل 
وطريقة  البالد  بها  متر  التي  والظروف  املعطيات  بحسب 
التخلص  االنتقالية  املرحلة  فتعني  املستجدات.1  مع  التعامل 
التي  األعمدة  وإقامة  األسس،  وإرساء  االستبداد  دعائم  من 
ما  أهم  من  ولعل  الدميقراطي2.  البناء  تحمل  أن  ميكن 
حيث  الثورة  أفرزتها  التي  املرشوعية  تجسيد  ذلك  يربر 
والعمل  الدميقراطي  االنتقال  أن  عىل  دليل  من  أكرث  قدمت 
القانون،  يف  التقنية  الخربة  إىل  فيهام  يحتاج  ال  التأسييس 
للدميقراطية،  دستورا  تصنع  ال  والكلامت  النصوص  الن 
املعنية  األطراف  بني  بالحرية  املتبادل  السيايس  االلتزام  بل 
كقاعدة  ومدين،  سيايس  مجتمع  من  الدستورية  باالتفاقية 
الدستور  أحكام  بلورة  يف  إليها  يحتكم  مرجعية  قيمية 
سياسية  مامرسة  ذلك  ييل  للقانون،  الخضوع  وضامن 
سيايس  وعي  األخري  يف  يتشّكل  حتى  االلتزام  ذلك  تفّعل 

بالدميقراطية وهو الفيصل. 

خارجية  عوامل  وجود  متنع  ال  الدولة  خصوصية  أّن  علام 
الدولة،  داخل  دميقراطي  تحول  إحداث  يف  دوًرا  تلعب  قد 
الدميقراطية،  نحو  والتحول  السلطوية  النظم  عىل  بالقضاء 
تأثرت  قد  أنها  نجد  العريب  الربيع  ثورات  عن  الحديث  فعند 
الداخلية.3 وإذا  العوامل  إىل  باإلضافة  الخارجية  بالعوامل 
قد  واليمن  سوريا  ليبيا،  من  كل  يف  الثورات  بأن  جدال  سلمنا 
الشعوب  بقية  تدفع  أن  شأنها  من  مفتوحة  حرب  إىل  تحولت 
قد  مدى  أي  فإىل  حياتهم،  أسس  فقدان  من  الخوف  إىل 
يف  الحرب  أثرت  وكيف  املامرسة؟  مستوى  عىل  ذلك  تجسم 
يف  الدميقراطي  االنتقال  عىل  واليمن  وسوريا  ليبيا  من  كل 

العامل العريب؟

القانون  في  الماجستير  شهادة  على  حاصلة  السياسية  العلوم  في  باحثة  المقراني،  وجدان    *

العام والعلوم السياسية، تونس

من  العربي  الوطن  في  الديمقراطي  والتحول  واإلصالح  الثورات  ملف  بشارة  عزمي    1

واإلصالح   .. عربياً  ديمقراطياً  وعياً  شّكلتا  ومصر  تونس  ثورتا  التونسية.  الثورة  خالل 

بات ضرورة حتمية 3 ماي 2011.

العربي  الوطن  في  الديمقراطي  واالنتقال  الثورة  الصواني،  ويوسف  بلقزيز  الله  عبد    2

نحو خطة طريق، مركز دراسات الوحدة العربية، 2012 ص 389. 

3   صحيفة شؤون خليجية: العوامل الدافعة للتحول الديمقراطي 19مارس 2015

التأثري املحتمل للحرب يف ليبيا واليمن وسوريا عىل التحول الدميقراطي يف العامل العريب

                                                                                                                                                   وجدان املقراين*
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القومي  األمن  جعل  مام  فاشلة،5  دول  إىل  بتحولها  تنذر  التي 

جل  اإلرهاب  رضب  حيث   الخطر؛  تحت  البلدان  هذه  لكل 

وأثر  حياته  يف  مهددا  املواطن  فأصبح  العريب  الربيع  بلدان 

البلدان  هذه  وأن  خاصة  االقتصادية،  الحياة  يف  سلبا  ذلك 

السياحة،  عىل  كبري  وبشـكل  يعتمد  هش  اقتصاد  ذات 

إىل  يحّن  البلدان  هذه  يف  الشعب  غالبية  جعل  األمر  هذا 

حسـاب  عىل  ولو  محفوظا  أمنه  كان  حيث  القريب  القديم 

الحياة  به  تتسم  صارت  الذي  املشط  الغالء  أن  ثم  حريته. 

الطبقات  غالبية  عىل  اليومية  الحياة  عىل  أثر  االقتصادية 

وتدهورت  البطالة  وتفاقمت  والفقرية  املتوسطة  وخاصة 

وزادت  الفوىض  وسادت  األمن  وتضعضع  الرشائية  املقدرة 

املحسوبية.

السواد  ويصمت  مرص  يف  ترتاجع  الثورة  جعل  ما  هذا 

باركوه  بل  العسكري"  "االنقالب  عىل  الناس  من  األعظم 

انتشار  من  الخوف  أدى  فقد  تونس  يف  أما  ودعموه، 

املكاسب  بعض  تهدد  صارت  التي  السلفية  التنظيامت 

دفع  إىل  الثقافة  أو  الحريات  مجال  يف  وخاصة  االجتامعية 

نداء  حزب  انتخاب  إىل  االقرتاع  طريق  وعن  الناس  بعض 

عىل  ولو  مقبولة  معيشية  وحياة  األمن  يف  طمعا  تونس، 

حساب الحرية والدميقراطية.

تأثري  وأصبح  والسياسية  املثقفة  النخب  انقسمت  كام 

الحياة  عىل  بالغ  تأثري  ذا  سوريا  يف  األحداث  مجريات 

الناس  عامة  عىل  األمر  واختلط  البلدان  هذه  داخل  السياسية 

املجتمع  عىل  قبضتها  مبرص  العسكر  سلطة  فأحكمت 

التجاوزات  لتلك  مربرا  أعطاها  الذي  اإلرهاب  محاربة  بتعلة 

من  نفوذها  بسط  الدولة  فتحاول  تونس  يف  أما  الكبرية. 

جديد واإلمساك بزمام األمور. 

للدولة،  تاريخي  غياب  جراء  من  الفوىض  يف  ليبيا  سقطت 

فقد  مرص  أما  مدمرة،  حرب  رحى  يف  سورية  وسقطت 

بني  الرصاع  احتد  أن  ما  للتجربة،  حدا  العسكر  وضع 

شبه  أطراف  عىل  اليمن  تقع  واإلسالميني.6  العلامنيني 

االستبداد  عالية  حاكمة  ألنظمة  مجاورة  العربية  الجزيرة 

الحالة  تختلف  فال  العريب.7  الربيع  ظاهرة  أمام  صمدت 

حد  إىل  متشابهتان  وهام  كثريا،  الليبية  الحالة  عن  اليمنية 

5   أوضاع الدول العربية على مؤشر الدول الفاشلة 2015. بتاريخ 2015/09/30.

عربية،  سياسات  الدولة،  تفكك  و  الديمقراطية  تدعيم  بين  تونس  الرديسي،  حمادي     6

خمس سنوات على الثورات العربية .. االنتقال الصعب. جانفي 2016

توقعات  العربي  العالم  في  الديمقراطي  التحول  مارتيني،  جيفري  ميلر،  أي  وريل     7

االله  عبد   .2013 الوطني  الدفاع  أبحاث  معهد  راندا  العالم،  حول  من  مستفادة  والدروس 

بلقزيز ويوسف الصواني 

منهام  كل  يف  الحراك  نتائج  لكن  كثرية،  نواح  يف  التطابق 

املوقع  وطبيعة  الخارجي  التدخل  طبيعة  بسبب  اختلفت، 

النفط  ليبيا  يف  نجد  حيث  الدولتني،  من  لكل  الجيوسيايس 

اليمن،  يف  بينام  بالتدخل،  الغرب  يغريان  الجغرايف  واملوقع 

ال  الطبيعية  الرثوات  محدودية  فان  الجغرايف  املوقع  رغم 

تجذب الخارج إلرسال الجيوش للقتال8.

الدميقراطي  االنتقال  فشل  أسباب  من  أن  ندرك  هنا  ومن 

سوريا  يف  خاصة  الطاحنة  الحروب  تأثري  البلدان  هذه  يف 

نجت  التي  الفريدة  التجربة  تونس  تبقى  واليمن.  وليبيا 

يشهده  ما  بسبب  الخطر  تحت  تزال  ما  أنها  رغم  ما  حد  إىل 

هذه  ومتيزت  الدولة.  مظاهر  وغياب  رصاعات  من  محيطها 

وعدم  اإلقليمية،  األهلية  الحروب  من  العديد  بظهور  الفرتة 

العربية  للبلدان  االقتصادي  والتدهور  اإلقليمي،  االستقرار 

املكون  املجتمعي  النسيج  يهدد  صار  الذي  املذهبي  والرصاع 

الفرعية  اإلقليمية  النظم  هذه  أّن  كام  املجتمعات.  لبعض 

منها  كالً  أن  طاملا  بعضها  عن  تاماً  انفصاالً  منفصلة  ليست 

وجود  إمكانية  عن  فضالً  املحلية  املالمح  من  مزيج  عن  يعرب 

فيام  الفرعية  اإلقليمية  النظم  من  عدد  بني  خاصة  ارتباطات 

يتشّكل  أن  يريد  الذي  أو  املشّكل  العاملي  النظام  بني  أو  بينها 

كبريا  تأثرا  ببعضه  يتأثر  فإنّه  العريب  النظام  يف  وخاصة 

نرى  أن  أو  الحريات  يف  تراجعا  نشهد  أن  غرابة  فال  لذلك 

السابقة  االنتهاكات  حتى  يفوق  قد  اإلنسان  لحقوق  انتهاكا 

)محاكمة  مرص  يف  وحتى  )سوريا(  )ليبيا(  يف  خاصة 

إعالميني إغالق قنوات تلفزية ومصادرة بعض الصحف(.

األوىل  بالدرجة  تأثرت  ثورات  عاشت  التي  الدول  أن  شّك  ال 

هذا  أّن  غري  اآلخرين،  بتجارب  تأثّرها  قبل  الخاصة  بتجربتها 

الليبية  التجربة  ولّدتها  التي  العام  اإلحباط  حالة  ينفي  ال 

التجربتني  ذلك  ييل  أيضا،  الدموية  اليمنية  والتجربة  املريرة 

سالفة  كالدول  دمويتني  تكونا  مل  اللتني  والتونسية  املرصية 

بسبب  األمل  خيبة  من  حالة  توليد  يف  دور  لهام  وإمّنا  الذكر 

عىل  نتائجه  ورؤية  فعليا  الدميقراطي  التحّول  حدوث  عدم 

يكن  مل  وتونس(  )مرص  الدولتني  واقع  أّن  غري  الواقع،  أرض 

تأثر  مثلام  املأمول.  ودون  محبطا  العكس  عىل  بل  مشّجعا 

الجارية  الدموية  بالحرب  سوريا  يف  الدميقراطي  املسار 

واجتامعية  اقتصادية  وأزمات  خراب  من  ولّدته  وما  فيها 

يتعلّق  فيام  خاصة  جدا  خطرية  تداعياتها  كانت  فقد  ونفسية 

بالتحول الدميقراطي يف الدول العربية.

دراسات  مركز  طريق،  خطة  نحو  العربي  الوطن  في  الديمقراطي  واالنتقال  الثورة    8

الوحدة العربية ،2012.
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واآلمال  الطموح  خفف  واليمن،  وسوريا  ليبيا  يف  حصل  فام 

إىل  الحنني  وصار  األزمات  حل  عىل  الدميقراطية  قدرة  يف 

عىل  وليس  الحياة  عىل  الحفاظ  دولة  أي  األدىن  الحد  دولة 

تعيد  أنها  يُعتقد  التي  األحزاب  نحو  الناس  فاتجه  الحقوق، 

مطلبا  الدميقراطية  تعد  فلم  والحريات.  الحقوق  وليس  األمن 

التنمية  تحقيق  عىل  الطلب  أصبح  وإمنا  العربية  للشعوب 

العريب  الربيع  دول  يف  أكرب  االستقرار  كان  فكلام  واألمن. 

الدميقراطية  مؤرشات  تقدمت  كلام  به  تأثرت  التي  تلك  أو 

هذه  انتكست  الرصاعات  تفجرت  وكلام  اإلنسان  وحقوق 

املؤرشات.

الدميقراطي  التحول  عىل  سوريا  يف  الحرب  ضغوط  أ. 

يف العامل العريب

عىل   2011 مارس   15 بتاريخ  الثورة  سوريا  يف  بدأت 

لتشمل  انترشت  ثم  درعا  مدينة  يف  سلمية  مظاهرات  شكل 

دمشق،  السورية  العاصمة  ذلك  يف  مبا  عديدة  مناطق 

ومل  األوىل  شعاراتها  تظهر  كام  باإلصالح  تطالب  وكانت 

إالّ  النظام  بإسقاط  مطالبة  إىل  لتتحّول  السقف  هذا  تتجاوز 

الرغبة  تزايدت  األمن.   قوات  قبل  من  بالعنف  مواجهتها  بعد 

سقوط  بعد  السوري  الشعب  لدى  الدميقراطي  التحّول  يف 

التوايل،  عىل  ومرص  تونس  يف  ومبارك  عيل  بن  نظامي 

التعبري.  بحريّة  ومبرّشا  البداية  يف  مشّجعا  األمر  بدا  إذ 

عدد  لدى  كام  السوري  الشعب  لدى  اآلمال  سقف  ارتفع 

بعد  الجمعة  أيام  الشوارع  إىل  فنزل  العربية  الشعوب  من 

الدميقراطي،  املسار  بدء  يف  بحقه  للمطالبة  خاصة  الصالة 

إرصارا  إالّ  الشعب  املتظاهرين  وقنص  االعتقاالت  تزد  ومل 

تجىل ذلك يف تزايد عدد املتظاهرين.

هو  كام  وخارجها  فيها  األحداث  مبجريات  سوريا  تأثّرت   
كبري  دور  الدموية  لألحداث  كان  حيث  الدول،  باقي  شأن 
السوريني،  من  كبري  قسم  لدى  األولويات  ترتيب  إعادة  يف 
يف  الحاد  واالقتصادي  األمني  التدهور  تأثري  إىل  باإلضافة 
من  أهم  األمني  واالستقرار  الوطني  الرتاب  وحدة  جعل 
يف  الدميقراطي  املسار  تأثّر  الدميقراطية.  حلم  تحقيق 
اختصارها  ميكن  ومتشابكة  معّقدة  أخرى  بعوامل  سوريا 
أقطاب  بني  بالوكالة  حرب  ساحة  إىل  سوريا  تحّول  يف 
ظل  يف  متضاربة،  اقتصادية  ومصالح  وأيديولوجيات 

توسع داعش. 

يف  الدميقراطي  الحراك  عىل  األكرب  سوريا  تأثري  يربز 
تغلغل  من  شديد  تخّوف  حالة  توليد  من  العربية،  البالد 
السورية  األرايض  من  جزءا  األخرية  هذه  تحتل  حيث  داعش، 

التخلّف  أنواع  أبشع  معروف  هو  كام  ومتثّل  العراق  يف  كام 
الدولة  ضعف  نتيجة  داعش  انتشار  الدين.  باسم  واإلجرام 
العربية  للدول  بالنسبة  األقوى  املحتمل  السيناريو  هو 
كخطر  داعش  الحكام  بعض  ويستخدم  بل  وحكاما،  شعوبا 
وتهويل.  مبالغة  إىل  فيه  يحتاجون  ال  وواقعي  حقيقي 
مل  التي  العربية  الشعوب  التفاف  أعاد  عامل  أهم  باعتبارها 
شهدت  التي  للدول  وبالنسبة  حكامها.  حول  ثورات  تشهد 
سواء  األمنية  سيطرتها  الجديدة تحكم  األنظمة  نجد  ثورات 
عموما  اإلسالمية  التيارات  أو  داعش  من  التخّوف  بسبب 
عودة  نالحظ  األحوال  جميع  ويف  مرص،  يف  كاإلخوان 

القمع وتراجع الحريات.

نجد  التي  الهجرة  ظاهرة  خالل  من  أيضا،  سوريا  تأثري  يظهر 

هجرة  أثقلت  فقد  اقتصادي،  األهم  وهو  أحدهام  بعدين؛  لها 

منها  وخاصة  املستقبلة  الدول  كاهل  كبرية  بأعداد  السوريني 

وجه  عىل  كاألردن  الخارجية  املساعدات  عىل  املعتمدة  تلك 

الناجمة  االقتصادية  أزمتها  من  علنا  تشتيك  التي  الخصوص 

مشاكل  من  باألصل  تعاين  التي  أيضا  ولبنان  الهجرة،  عن 

الوضع  تعقيدا.  السوري  الوضع  زادها  واقتصادية  سياسية 

من  إليها  السوريني  املهاجرين  قلة  بسبب  أفضل  مرص  يف 

اندماج  وبسبب  ولبنان،  واألردن  برتكيا  مقارنة  ناحية، 

ناحية  من  املرصي  والخدمات  اإلنتاج  سوق  يف  السوريني 

اإلشارة  تجدر  مرص.  يف  مخيّامت  توجد  ال  حيث  أخرى، 

كرمية  حياة  للفرد  توفّر  ال  التي  املخيّامت  مساوئ  إىل  هنا 

اإلنسانية،  واملنظامت  املجتمع  عىل  عالة  عنه  رغام  وتجعله 

املخيّامت  أسلوب  لبنان  أقل  وبدرجة  األردن  تنتهج  ذلك  ومع 

وتحاول  السورية،  األرايض  من  املهاجرين  الستيعاب 

يف  الصعب  االقتصادي  الظرف  من  اإلمكان  قدر  االستفادة 

مكاسب،  عىل  الحصول  ويف  الخارج  من  املادي  الدعم  طلب 

املُهّجر  ميثّل  حيث  نفيس  تأثري  االجتامعي  للجانب  كام 

أّي  عىل  أبدا  مشّجعة  غري  إنسانية  حالة  مبعاناته  السوري 

يف  الحال  هو  كام  املجهول  إىل  يقود  الذي  التغيري  من  نوع 

سوريا وليبيا واليمن بالدرجة األوىل.

االنتقال  مسار  عىل  ليبيا  يف  الحرب  ضغوط  ب. 

الدميقراطي يف العامل العريب:

بسبب  طرق  مفرتق  يف  حاليا  العريب  املغرب  منطقة  توجد 
ثورة  من  برسعة  تحولت  التي  ليبيا،  يف  الجارية  األحداث 
شاملة،  أهلية  حرب  شكل  يف  مسلح  نزاع  إىل  شعبية 
املخاطر  من  الكثري  استمرارها،  حالة  يف  معها  ستحمل 
عام  بشكل  العريب  املغرب  ومنطقة  خاص  بشكل  ليبيا  عىل 
خصوًصا  والتأثريات.  األبعاد  متعددة  املخاطر  تلك  وستكون 
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بعض  يف  الجاري  الدميقراطي  التحول  عىل  املبارش  تأثريها 
أقطارها، وتتجىّل هذه املخاطر يف  ما ييل:

أجل  من  ليبيا  يف  جاٍر  هو  مبا  األنظمة  بعض  تعلل   -

تعطيل مسار التحول الدميقراطي:

الجزائر  يف  الدميقراطي  التحول  مسار  أن  املعروف  من 

ورد  ملا  املايض واستنادا  القرن  تسعينات  منذ  متعطل 

عالمات  تراجعت  العريب  الدميقراطية  مقياس  تقرير  يف 

انتقالها  إىل  أدى  ما  نقطة   35 بحوايل  اإلجاملية  الجزائر 

ما  الخامسة،  املرتبة  إىل  التسعة  الدول  بني  الثالثة  املرتبة  من 

مربرا  سيشكل  ليبيا،  يف  األوضاع  استقرار  عدم  أن  إىل  يشري 

دميقراطية،  إصالحات  إجراء  يف  الراغبة  غري  األنظمة  لهذه 

لتعطيل مسار التحول الدميقراطي يف أقطارها.9 

ستعرف  فإنها  ليبيا،  يف  املسلح  النزاع  مآالت  كانت  ومهام 

االنتقال  نحو  مسارها  يف  وعسريا  طويال  مخاضا 

واضطراباته  املسار  ذلك  تعرجات  وعرب  الدميقراطي، 

عموما  العريب  املغرب  قضايا  أغلبية  عىل  أثرت  التي  الكثرية 

بعض  يف  الجاري  خصوصا  الدميقراطي  التحول  ومسار 
اقطارها.10

العاملة  لعودة  واالجتامعي  االقتصادي  التأثري   -

املغاربية من ليبيا

اندالع  ومع  العريب  املغرب  أقطار  لعاملة  قبلة  ليبيا  شكلت 

أقطارها  إىل  العودة  إىل  العاملة  هذه  اضطرت  بها  األزمة 

عىل  واقتصادية،  سياسية  إضافية،  أعباء  شكل  مام  األصلية، 

هذه األقطار، التي تعاين يف أغلبيتها من بطالة متفاقمة.

- تأثري مبارش عىل التحول الدميقراطي يف تونس:

سيزيد  األهلية"  الحرب  "استمرار  ليبيا  يف  االستقرار  عدم  إن 

مسار  أن  خاصة  أصال،  املرتبك  تونس  يف  الوضع  إرباك  من 

األوضاع  لهشاشة  متعرثا  يزال  ما  الدميقراطي  التحول 

الجغرايف  للقرب  واالجتامعية،  واالقتصادية  السياسية 

أدت  املتبادل.  االقتصادي  والتأثري  االجتامعي  والتداخل 

األجانب  العامل  من  اآلالف  مئات  تدفق  إىل  الليبية  األزمة 

اىل  باإلضافة  ليبيا.  من  نازحني  التونسية  األرايض  عىل 

انعكس  ما  وهو  التونسية  للبضائع  أساسية  سوقا  خسارتها 

ألمغاربي  المركز  العربي،  المغرب  على  الليبية  األزمة  انعكاس  السالك  ولد  ديدي   9

للدراسات االستراتيجية لالندماج المغاربي، تونس: 7 يوليو 2011.

10   المرجع نفسه.

تدهور  إىل  وأدى  والسيايس،  االجتامعي  الوضع  عىل 

أن  شأنه  من  التوتر  من  مناخ  وخلق  االجتامعية  األوضاع 

إمكانيات  يف  يزيد  مام  السياسية،  الحياة  مناخ  عىل  يؤثر 

السيايس  املناخ  لغياب  الدميقراطي  التحول  مسار  تعرث 

واالجتامعي املساعد عىل ذلك.

ومسالك  شبكات  تنظيم  إعادة  إىل  الليبية  الحرب  دفعت 

واملتفجرات  األسلحة  من  كميات  أصبحت  حيث  التهريب؛ 

والجزائر  ليبيا  مع  الحدودي  الرشيط  عرب  البالد  تدخل 

خاصة  شديدة،  أمنية  تهديدات  مصدر  ذلك  وأضحى  كذلك. 

التصدي  عىل  الحدودية  السلطات  قدرات  ضعف  أمام 

لتنامي ظاهرة التهريب.11 

إفشال  ذلك  من  اإلرهابية  املجموعات  غاية  أن  الواضح  ومن 

الدولة  مؤسسات  ورضب  بتونس  الدميقراطي  املسار 

املتخذة  والعسكرية  األمنية  اإلجراءات  تكن  ومل  واستقرارها. 

التي  املناطق  وعىل  العبور  مناطق  عىل  السيطرة  إلحكام 

مشاكل  مبعالجة  لوحدها  كفيلة  املسلحة  الجامعات  اتخذتها 

قبل  من  التونسية  األرايض  إىل  األسلحة  وترسيب  الحدود 

املهربني والخاليا الجهادية. 

ج. الحرب يف اليمن استنزاف الطاقة العربية

عبدالله  عيل  السابق  الرئيس  مع  بالتحالف  الحوثيون  سيطر 

 ،2014 العام  نهاية  اليمن  يف  الدولة  عىل  عسكريا  صالح 

يف  بدأ  الذي  الدميقراطي  االنتقال  فشل  بذلك  معلنني 

األطراف  بني  والتفاهم  اليمينة  الشعبية  الثورة  بعد  البالد 

خلع  اىل  أدت  والتي  آنذاك  الخليجية  للمبادرة  وفقا  اليمينة 

لبدء  رئاسية  انتخابات  واجراء  صالح  عبدالله  عيل  الرئيس 

عىل  الدولة.  مؤسسات  بناء  وإعادة  وطنية  مصالحة  عملية 

يف  خليجي  عسكري  بتحالف  السعودية  تدخلت  ذلك  إثر 

االنتخابية"  الرشعية  "حامية  بند  تحت   2015 العام  بداية 

يف  البالد  أدخل  ما  هادي  منصور  ربه  عبد  اليمني  للرئيس 

الحفاظ  اىل  باإلضافة  رحاها،  تدور  زالت  ما  دامية  حرب 

املندب  باب  مضيق  لحامية  العريب  القومي  األمن  عىل 

وتخوف  الحوثيني،  خالل  من  عليه  اإليرانية  السيطرة  من 

الجنوبية  الجهة  يف  إليران  عسكري  تواجد  من  السعودية 

ودول  للسعودية  االقتصادية  املصالح  وكذلك  لها،  الغربية 

لناقالت  رئيسيا  ممرا  املندب  باب  مضيق  باعتبار  الخليج 

النفط الخليجي.

الديمقراطي،  االنتقال  من  سنوات   5 تونس  في  األمني  القطاع  واقع  محفوظ،  بن  هيكل   11

جريدة الصباح بتاريخ 6 ماي 2016.
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استخدام  اىل  سلمية  ثورة  من  اليمينة  االزمة  يف  التحول  هذا 

جارة  دول  تدخل  ثم  ومن  الحكم  عىل  السيطرة  يف  السالح 

طاقات  استنزف  اليمن  يف  آخر  عىل  طرف  لنرصة  عسكريا 

وانتقال  تحول  من  االمر  وحّول  جهة،  من  هائلة  مادية  عربية 

ذا  النفوذ  عىل  إقليمي  رصاع  اىل  اليمن  يف  دميقراطي 

تحول  بذور  عرقلة  عن  ناهيك  ثانية،  جهة  من  طائفي  بعد 

العامل  ويف  أسايس  بشكل  الخليج  منطقة  يف  دميقراطي 

الحاكمة  األنظمة  سلطات  من  وعزز  ثالثة،  جهة  من  العريب 

مع  الرصاع  بذلك  مستغلة  العريب"  "الخليج  املنطقة  يف 

والحريات  الحقوق  حساب  عىل  الدولة  هيمنة  لفرض  ايران 

واملطالبة بدمقرطة النظم السياسية فيها.   

للتحول  كنموذج  التونسية  التجربة  ثانيا: 

الدميقراطي:

مل  العربية  الثورات  تاريخ  عىل  سنوات  خمس  ميض  بعد 

تضعها  وجادة  حقيقية  تطورات  اآلن  حتى  الدول  تلك  تشهد 

باستثناء  وذلك  الدميقراطي  للتحول  الصحيح  الطريق  عىل 

يف  كبرية  بدرجة  السياسيون  الفاعلون  نجح  حيث  تونس، 

واألزمة  السياسية  االلتزامات  من  سلسلة  تداعيات  احتواء 

وحققوا  برمته  االنتقايل  باملسار  تعصف  كادت  التي  الحادة 

إجراء  جانب  إىل  واضحة  طريق  خارطة  عىل  توافقا 

الجوهري  الفارق  ويتمثّل  والرئاسية.  الترشيعية  االنتخابات 

واألحزاب  النهضة  حركة  متّكن  يف  وتونس  مرص  حالتي  بني 

إدراك  من  واألمنية  السياسية  األزمة  وطأة  تحت  العلامنية 

وطني  حوار  يف  وانخرطوا  االنتقالية  املرحلة  خصوصية 

فقدمت  املدين،  املجتمع  منظامت  بعض  رعاية  بواسطة  جاد 
النهضة تنازالت سياسية من أجل تحقيق التوافق.12

مستوى  عىل  والحريات  الحقوق  تكريس  بني  تباين  أ.   

الوسائل واملامرسة:

جميع  أن  العريب  الدميقراطية  مقياس  نتائج  أظهرت 

تزال  ما  الدميقراطي  التحول  عملية  أن  عىل  تدل  املؤرشات 

كافة  الحياة  جوانب  تحوالتها  تغطي  وال  متكاملة،  غري 

صرب  نفاذ  وإىل  واالنقالب  للرتاجع  عرضة  بالتايل  وهي 

لحقوق  مطردا  تكريسا  الثورة  منذ  تونس  شهدت  املواطنني. 

أساسا  الترشيع  مستوى  عىل  األساسية  والحريات  اإلنسان 

يف  جليا  برز  تكريس  املامرسة.  مستوى  عىل  أقل  وبدرجة 

النص  باعتباره  أسس  الذي  الجديد  البالد  دستور  مضامني 

الفردية.  الحريات  الحرتام  الجمهورية  نظام  يف  األعىل 

12   " كيف سيقرأ التاريخ " الربيع العربي "، 26 جانفي 2016، الشرق األوسط. 

أما   610 ب  املامرسات  قدرت   2015 سنة  نتائج  وحسب 

أصدرته  الذي  املشرتك  البيان  ولعل    13.945 ب  الوسائل 

ناقوس  دق  مبثابة   2015 سنة  أواخر  وجمعية  منظمة   50

مجال  يف  الحاصلة  الهجمة  أسموها  مبا  نددوا  فقد  الخطر، 

االعتداءات  وبتصاعد  األساسية  والحريات  اإلنسان  حقوق 

والصحافة  التعبري  حرية  ومنها  العامة  الحريات  عىل 

والتظاهر والتضييق عىل الحريات الفردية.

ب. األسباب التي جعلت تونس متثل منوذجا إيجابيا:

عىل  تونس  حافظت  وبذلك  الحوار  منطق  تدعيم   - 

بني  التوفيق  هو  الهدف  وكان  الدميقراطية  حظوظ 
الرشعية االنتخابية والرشعية التوافقية.14

موحدة  دولة  تونس  االجتامعي:  النسيج  تجانس    -

وال  عرقية  اختالفات  من  يشكو  ال  التونيس  فالشعب 

سهل  مام  مذهبية  حتى  وال  طائفية  وال  دينية  وال  قبلية 

العوائق  كبري  حد  إىل  وجنبها  السيايس  التوافق  عملية 
املوجودة يف البلدان األخرى.15

تونس:  يف  الدميقراطي  التحول  تجربة  تثمني   -

قدرة  يف  به  يحتذى  مثاال  التونسية  تعترب التجربة 

متثل  أنها  كام  بيدها،  مصريها  أخذ  عىل  الشعوب 

يف  الدميقراطية  التحوالت  يف  هاما  تاريخيا  مفصال 

كرامة  تحقيق  أجل  من  جاءت  العريب، فالثورة  العامل 

حرياته  ضامن  يف  أساسا  تتمحور  التي  املواطن 

يف  إال  تتحقق  لن  األهداف  هذه  لكن  العدل.  وتحقيق 

الدميقراطية  مبادئ  إىل  أساسا  تستند  منظومة  إطار 

للرثوة  العادل  التوزيع  عىل  تعمل  جملتها  يف  التي 

وإرشاك  السلطة  عىل  التداول  وكذلك  الفرص  وتكافؤ 
املواطن يف تسيري دواليب البالد.16

الدميقراطية  مقياس  نتائج  تقرير  يف  ورد  ما  إىل  استنادا 

انتقلت  قد  اإلجاملية  تونس  أن عالمات  نالحظ  العريب، 

الثانية  املرتبة  إىل  السابقة  القراءة  يف  الرابعة  املرتبة  من 

مقارنة  نقطة   80( تقدم  أكرب  محققة  الحالية  القراءة  يف 

13    نتائج مقياس الديمقراطية العربي ص5

عربية.  سياسات  الدولة.  وتفكك  الديمقراطية  تدعيم  بين  تونس  الرديسي،  حمادي   14

جانفي 2016.

15   المرجع نفسه

من  العربي  الوطن  في  الديمقراطي  والتحول  واإلصالح  الثورات  ملف  بشارة،  عزمي   16

واإلصالح   .. عربياً  ديمقراطياً  وعياً  شّكلتا  ومصر  تونس  ثورتا  التونسية.  الثورة  خالل 

بات ضرورة حتمية، 3 ماي 2011     
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أعىل  حققت  كام  العرش.  الدول  بني  السابقة(  بالقراءة 

العرش،  الدول  بني  الوسائل  مؤرشات  يف   )945( عالمة 

كام   .)% 17( املامرسات  مؤرشات  يف  كبرياً  تقدماً  وأحرزت 

 ،)% 38( كبرية  قفزة  القانون  بسيادة  املتعلق  مؤرشها  قفز 

الحقوق  باحرتام  املتعلقني  الفرعيني  املؤرشين  يف  وتقدمت 

والحريات، وبوجود مؤسسات عامة مساءلة وقوية.

الدميقراطي،  التحّول  شؤون  خبرية  أوتاوي  مارينا  اعتربت 

التي  عاب  الصِّ كل  "رغم  أنه  التونسية  للتجربة  تقييمها  أثناء 

يف  الدميقراطية  نحو  التحّول  تجربة  فإن  قامئة،  زالت  ال 

وتم  العريب".17  الربيع  دول  يف  التجارُب  أنجح  تظل  تونس، 

بجائزة  للحوار  الراعي  الرباعي  تكريم  اكتوبر2015   9 يف 

عىل  بقدرتها  املنظامت  لهذه  اعرتافا  شكل  ما  للسالم،  نوبل 

بأن  نقر  أن  ميكن  ال  أننا  غري  العنف.18  دوامة  البالد  تجنيب 

التأكد  بعد  إال  دميقراطيا  ما  يوما  أصبح  تونس  يف  النظام 

إليه  يحتكم  الذي  الوحيد  املقياس  هي  الدميقراطية  أن  من 

الجميع يف اتخاذ القرار والتعامل يف شتى املجاالت.19 

ج. رهانات التحول الدميقراطي يف تونس

للآمخذ  التطرّق  يستوجب  التونيس  النموذج  عن  الحديث  إن 

تونس  يف  الدميقراطي  االنتقال  اعتبار  من  تحد  التي 

التونسية  الثورة  عىل  سنوات  خمس  ميض  ورغم  ناجحا. 

تتمثل  انتظار.  محل  الدميقراطي  التحول  رهانات  هذه  تبقى 

هذه الرهانات مبا ييل: 

االقتصادي 	  الوضع  يشكل  االقتصادي:  الوضع  صعوبة 

التجربة  دفع  يف  تساهم  التي  األسباب  أهم  ما  بلد  يف 

الدراسات  من  فالعديد  واستمرارها،  الدميقراطية 

الدخل  مستوى  أن  أثبتت  الدميقراطي  باالنتقال  املتعلقة 

تجربة  نجاح  عىل  مبارش  تأثري  له  للمواطن  الفردي 

املطلقة  األولوية  تتمثل  دميقراطي،  نظام  إىل  التحول 

االقتصادي  الوضع  تحسني  يف  تونسية  حكومة  ألي 

تونسيا  اقتصادا  أن  كام  البطالة.  مشكلة  ومواجهة 

فيام  جديدة،  وظائف  خلْق  من  يتمّكن  لن  ضعيفا 

كافة  بتدفّق  املُقرتنة  السلفي  التطرّف  مشكلة  تُحول 

دون  املضطربة،  ليبيا  من  الحدود  عرْب  األسلحة  أنواع 

الديمقراطي.  التحول  تجارب  انجح  تونس  التحول  تجارب  أنجُح  تونس  ماضي،  محمد   17

رغم الّصعاب، سويس انفو، جانفي 2014 . 

عربية.  سياسات  الدولة.  وتفكك  الديمقراطية  تدعيم  بين  تونس  الرديسي،  حمادي   18

جانفي 2016.

من  العربي  الوطن  في  الديمقراطي  والتحول  واإلصالح  الثورات  ملف  بشارة،  عزمي   19

واإلصالح  عربياً.  ديمقراطياً  وعياً  شّكلتا  ومصر  تونس  ثورتا  التونسية،  الثورة  خالل 

بات ضرورة حتمية، 3 ماي 2011     

الذي  السياحي،  النشاط  زيادة  أو  االستثامرات  تشجيع 

وتوفري  القومي  الدخل  مصاِدر  من  رئيسيا  مصدرا  يُعّد 

فُرص العمل.20  

دولية 	  تقارير  تشري  اإلرهاب:  ووقف  االمني  الوضع 
مبنظامت  امللتحقني  التونسيني  عدد  أن  إىل  ومحلية 
والعراق  وليبيا  سوريا  عىل  موزعني  التوتر  ببؤر  إرهابية 
إىل  التقارير  هذه  وتشري   ،5800  -  5300 بني  قدر 
بالخاليا  لتحقوا  تونس  إىل  مقاتالً   600 حوايل   عودة 
الجبلية.21  واملناطق  باملرتفعات  املتحصنة  اإلرهابية 
إقليمي  تنظيم  فرض  يف  هؤالء  املقاتلني  غاية  تتمثل 
التصدي  وأساسا  القامئة،  األنظمة  محل  يحل  جديد 
املناخ  ظل  ويف  باملنطقة.  الدميقراطية  للتحوالت 
عودة  تشكلها  التي  واملخاطر  املتقلب  واإلقليمي  املحيل 
األمن  قطاع  إصالح  مسألة  تُبقى  التونسيني  املقاتلني 
وضع  عىل  والقدرة  املالئم  السيايس  املناخ  توفر  رهينة 
واسع  وفاق  عىل  تحصل  متكاملة  وطنية  اسرتاتيجية 

بني مختلف األطراف الفاعلة.22  

يتعلق 	  ما  وهو  االسبق،  العهد  تركة  من  التخلص 
ومحاسبة  املستبد،  السابق  النظام  مع  نهائيا  بالقطع 
الثورة. وتطبيق  شهداء  وقتلة  واإلفساد  الفساد  رموز 
قبل  "املحاسبة  مبدأ:  وفق  االنتقالية  العدالة  أحكام 

املصالحة".23

الخالصة

وتطلعوا  العريب"،  "الربيع  عىل  كبرية  آماالً  كثريون  علَّق 
اإلصالح  تحقيق  شأنها  من  جديدة  حكومات  معه  ليجلب  إليه 
والعدالة  السلطة،  يف  حقيقية  مشاركة  يحقق  الذي  السيايس 
من  يخرجهم  للرثوة  عادال  توزيعا  تضمن  التي  االجتامعية 
وأعامل  حروباً  معه  حمل  الواقع  أن  بيد  والبطالة،  الفقر  دائرة 
أجل  من  أصواتهم  رفع  عىل  تجرؤوا  للذين  أشد  وقمعاً  عنف 
التي  النشوة  وتحولت  وانفتاحاً.  وحرية  عدالً  أكرث  مجتمع 
خيبة  إىل  والساحات  الشوارع  يف  االحتجاجات  تلك  رافقت 
رصاع  إىل  والشعارات  املظاهرات  صورة  وانقلبت  أمل، 

مسلح يطحن الجميع24.

..رغم  الديمقراطي  التحول  تجارب  أنجح  تونس  ب،  ف  أ  الفرنسية  الصحافة  وكالة   20

الصعاب ، جانفي 2014.

جوان   27، التوتر  بؤر  ي  التونسيين  عدد  عن  السؤال  عودة  الداخلية:  وزير  تصريحات   21

2016 جريدة المغرب حسان عياد

الديمقراطي،  االنتقال  من  سنوات   5 تونس  في  األمني  القطاع  واقع  محفوظ،  بن  هيكل   22

جريدة الصباح بتاريخ 6 ماي 2016. 

االنتقال  التونسية:  الثورة  من  سنوات  خمس  بعد  القدس،  تمسك،  بن  مصطفى   23

الديمقراطي في قبضة الثورة المضادة 24 ديسمبر 2015

24   بعد خمس سنوات، هل انتهى حلم الربيع العربي، 10فيفري 2016.
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حالة  إىل  العربية  البلدان  من  عدد  يف  الثورات  تجربة  أّدت 

العريب  الفرد  اهتامم  ركّز  مام  الفوىض،  بسبب  اليأس  من 

الذي  القديم  للنمط  مغاير  بشكل  إمّنا  االستقرار،  إعادة  عىل 

التجاوزات.  عن  والصمت  األمن  توفري  بني  يقايض  كان 

العريب  العامل  يف  الدميقراطي  التحول  مسار  تعرث  ان  كام 

بأدوارها  القيام  عىل  الدولة  قدرة  عدم  استمرار  بسبب 

الدميقراطي  التحول  بعملية  الصلة  ذات  ومسؤولياتها 

حقوق  وحامية  القانون  سيادة  وترسيخ  النظام  حفظ  مثل 

اإلنسان وتحقيق العدالة االجتامعية.

مؤكد  غري  البالد  يف  الدميقراطي  التحول  مستقبل  بات 

السياق،  هذا  وىف  والتحديات،  الهواجس  من  بكثري  ومحاطا 

الدميقراطي  التحول  عملية  انتكاسة  أو  تعرث  إن  القول  ميكن 

تأثرياتها  لها  يكون  سوف  العريب،  الربيع  ثورات  دول  يف 

أخرى،  عربية  دول  يف  الدميقراطي  التحول  عىل  السلبية 

هذا  الدول  هذه  يف  الحاكمة  النخب  ستوظف  حيث 

املطالبة  القوى  وتحجيم  سلطاتها،  تعزيز  لحساب  الوضع 
بالدميقراطية.25

الديمقراطية،  مجلة  عربي،  منظور  من  الديمقراطي  التحول  إبراهيم،  توفيق  حسين     25

2016
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مجتمعة  كعوامل  سواء  تؤثر،  التي  الرئيسية  العوامل  من 

اإلنسان  حقوق  مامرسات  عىل  حدة،  عىل  عامل  كل  او 

الثقافة  والقيادة؛  السيايس  النظام  نوع  نذكر:  ان  ميكن 

واملصالح،  االقتصادي  الهيكل  الوطنية؛  والهوية  السياسية 

نوعني  تنتج  العوامل  هذه  إن  والدولية.  املدنية  الرصاعات 

األنظمة  تتبنى  ما  غالبا  جهة،  فمن  التفاعلية:  التأثريات  من 

واقتصادية  وثقافية،  إعالمية  سياسات  التسلطية  السياسية 

الرصاعات  تنحو  ثانية،  جهة  ومن  اإلنسان؛  حقوق  تهدد 

املحرتم  غري  األنظمة  تلك  نهج  تعميق  اىل  والدولية  املدنية 

السياسية  التطورات  أظهرت  أخرى  جهة  ومن  للحقوق1. 

تتأثر  االنسان  حقوق  قضايا  أن  النامية  الدول  من  عدد  يف 

الذكر،  السالفة  الهيكلية  العوامل  إىل  إضافة  جوهري،  بشكل 

ما  أساس  عىل  وذلك  طبيعية  ثروات  من  الدولة  متتلكه  مبا 

الريع.  بأطروحة  واالجتامعية  السياسية  العلوم  يف  يعرف 

وما  الدميقراطية  لغياب  تفسريا  طورت  التي  األخرية  هذه 

النامية  الدول  يف   – والحريات  الحقوق  من  بها  يرتبط 

تتكلف  عندما  الدولة  أن  مفاده   – الطبيعية  بالرثوات  الغنية 

بتقديم الخدمات. 

العريب  الدميقراطية  مؤرش  تقرير  يظهر  الصدد،  هذا  يف 

من  كل  يف  األساسية  والحريات  الحقوق  تطور  يف  اختالفا 

يف  الحقوق  تلك  سجلت  حيث  واألردن  والجزائر  املغرب 

 2012 تقرير  بني  نقطة(   146 )بـ  ملحوظا  تقدما  املغرب 

 102 )بـ  الجزائر  يف  كبري  بشكل  تراجعها  مقابل  و2015 

النحو  عىل  وذلك  نقطة(   29 )بـ  األردن  يف  وطفيف  نقطة( 

الذي يوضحه الجدول التايل: 

 عالمة 2015عالمة 2012البلد

ارتفاع655801املغرب

انخفاض642540الجزائر

انخفاض658629األردن

حقوق  تأخر  او  تقدم  عوامل  بتفسري  األمر  يتعلق  وعندما 

العلوم  في  واألبحاث  الدراسات  مركز  في  وباحث  جامعي  أستاذ  بنهالل،  محمد  د.    *

االجتماعية بالرباط، المغرب

1 Shale Horowitz and Albrecht Schnabe, « Human rights and societies in 
transition: International context and sources of variation », in: Human 
rights and societies in transition: Causes, consequences, responses, by: 
Shale Horowitz and Albrecht Schnabel, United Nations University, 
2004, p. 6.

فإن  والجزائر  واألردن  املغرب  قبيل  من  دول  يف  االنسان 

التشابه  اىل  ترجع  كبرية  صعوبة  تكتيس  العملية  هذه 

تنتمي  كونها  عىل  )فعالوة  املعنية  األنظمة  بني  الكبري 

بخصائص  املتسمة  الثقافية  الجغرافية  املنطقة  نفس  إىل 

واإلسالمية(  العربية  )الثقافة  مشرتك  وبتاريخ  متشابهة 

يتعلق  فيام  مطولة  نقاشات  يثريان  ومازال  أثارا  اللذان 

مع  التعاطي  حاولت  دول  فهي  بالدميقراطية،  بعالقتهام 

ذات  إصالحية  سياسات  باعتامد  االجتامعي  الحراك  احداث 

باالستخدام  وليس  واجتامعية  واقتصادية  سياسية  طبيعة 

أجنبية  بتدخالت  كثرية  أحيان  يف  املصاحب  للعنف  املفرط 

عوامل  فيها  تتداخل  معينة  بفرتة  يتعلق  االمر  ان  وإىل 

معقدة بعضها هيكلية وبعضها ظرفية.

الحقوق  حالة  تفسري  محاولة  يف  الرتكيز  وسنحاول 

عىل  الرتكيز  خالل  من  الثالثة  البلدان  يف  وتباينها  والحريات 

الدميوقراطي  التحول  تعميق  متغري  هام  رئيسيني  متغريين 

التحول  يف  التقدم  أن  منطلق  من  وذلك  الريع،  ومتغري  فيها 

األساسية  الحقوق  احرتام  تعميق  يستلزم  الدميوقراطي 

الدول  قدرة  من  يعزز  الريع  أن  أساس  وعىل  للمواطنني 

من  ويعفيها  واالجتامعية  االقتصادية  حاجاتهم  تلبية  عىل 

زيادة  اىل  الرامية  والخارجية  الداخلية  واملطالب  الضغوط 

احرتام الحقوق والحريات.

أوال: التحول الدميوقراطي والحقوق والحريات:

مزيد  مع  الدمقرطة  عملية  يف  الكبري  التقدم  يرتافق  ما  عادة 

تنحو  املقابل،  ويف  اإلنسان.  حقوق  احرتام  يف  التقدم  من 

انتهاكات  من  مختلفة  أنواع  استخدام  نحو  التسلطية  الدول 

سلطتها  تواجه  التي  التحديات  عىل  للقضاء  اإلنسان  حقوق 

بالرضورة  ينطوي  الدميقراطية  تجذر  ان  ذلك  السياسية. 

الصحافة،  وحرية  التعبري،  لحرية  القوي  التعزيز  عىل 

إن  ...الخ  السياسية  والتنظيامت  الجمعيات  تكوين  وحرية 

القانونية  الحامية  من  مزيد  إىل  تفيض  حرة  سياسية  عملية 

الرامية  التعبئة  تسهيل  وإىل  اإلنسان  لحقوق  واملؤسسية 

السياسية  العملية  عرب  اإلنسان  حقوق  أوضاع  تحسني  اىل 

واالعتامد  املؤسيس  الطابع  تعزيز  أن  يعني  ما  وهو  نفسها. 

قوية  حامية  مع  عادة  يرتبط  الدميقراطية  املرشوعية  عىل 

السالفة  املتغريات  بني  العالقة  أن  رغم  والحريات  للحقوق 

تباين وضع الحقوق والحريات يف املغرب والجزائر واالردن: محاولة للتفسري

                                                                                                                                                  د. محمد بنهالل*
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ليست دامئة متينة.

اإلصالح  سريورة  اختالف  مالحظة  ميكن  سبق  مام  انطالقا 

مقياس  نتائج  حسب  واألردن  والجزائر  املغرب  بني  السيايس 

الدميقراطية العريب.

املغرب:

بوجود  املرتبطة  املؤرشات  حافظت  املغرب  مستوى  فعىل 

املرتبط  الجانب  يف  سواء  القانون  وسيادة  قوية  مؤسسات 

 2012 تقريري  بني  ارتفاعها  عىل  واملامرسات  بالوسائل 

و2015 الحايل كام تجاوزت معدل السنوات السابقة.

وبشكل أكرث تفصيال من املالئم اإلشارة اىل ما ييل:

الدميوقراطي  للتحول  الفرعي  املؤرش  مستوى  حافظ   -
بالقوانني  املرتبط  الجانب  يف  مستواه  عىل  باملغرب 
عىل  تحسنا  سجل  فقد  املقابل  يف  الوسائل  أي   )905(
انتقلت  والتي  بالتحول  املرتبطة  املامرسات  مستوى 

عالماتها من 580 سنة 2012 اىل 688 سنة 2015.

املرتبط  املؤرش  استقر  بالوسائل  املرتبط  الجانب  يف   -
يف  يتمثل  مرتفع  مستوى  يف  قوية  مؤسسات  بوجود 

750 نقطة بني السنتني السالفتني )2012 و2015(.

القانون  سيادة  مستوى  عىل  هو  حصل  الذي  التقدم  ان   -
بني  القوانني  جانب  يف  ارتفاعه  عىل  حافظ  الذي 
املامرسة  يف  تحسنه  مقابل  نقطة(   1000( السنتني 
سنة  يف   855 إىل   2012 سنة  نقطة   601 )من 
القانون  سيادة  مستوى  يعد  الواقع  ويف   .)2015
ضامنة  والجزائر  األردن  مع  مقارنة  املغرب  يف  املرتفع 
تحت  املؤسسات  يجعل  ألنه  والحريات  للحقوق  هامة 
العام  للشأن  تدبريها  يف  القضاء  ورقابة  القانون  حكم 
املرتبطة  واملطالب  القضايا  مع  تعاطيها  ضمنها  ومن 

بحقوق االنسان.

وترجمة  تعميق  الوقت  نفس  يف  املؤرشات  هذه  وتعد 

اإلصالح  من  انطالقا  األخري  السيايس  اإلصالح  ملسلسل 

رئيس  مركز  من  قوى  الذي   2011 لسنة  الدستوري 

لالنتخابات  املتصدر  الحزب  من  يعني  أصبح  حيث  الحكومة 

الوظائف  يف  التعيني  يف  الحق  ميلك  وصار  الترشيعية 

تم  ذلك  عىل  عالوة  السامية.  املناصب  بعض  ويف  العامة 

ومراقبة  وتنصيب  الترشيع  مجال  يف  الربملان  مركز  تقوية 

واقالة الحكومة ومركز السلطة القضائية...الخ.

الترشيعية  االنتخابات  جرت  املراجع  الدستور  هذا  إطار  ويف 

حزب  زعيم  تعيني  تم  إثرها  وعىل   2011 نوفمرب   24 يف 

للحكومة.  رئيسا  اإلسالمية  التوجهات  ذي  والتنمية  العدالة 

كان  األخري  الدستور  تفعيل  ان  إىل  نشري  أخرى  جهة  ومن 

إخراجها  جرى  التنظيمية  القوانني  من  مجموعة  اىل  يحتاج 

السلطة  استقالل  همت  منها   % 80 بنسبة  الوجود  حيز  اىل 

املالية،  قانون  والعرائض،  الترشيعية  املبادرة  القضائية، 

...الخ،  الدستورية  املحكمة  الربملانية،  الحقائق  تقيص  لجان 

الذي  األخري  الدستور  رشوط  وضع  يف  يساهم  ما  وهو 

املته احتجاجات 2011.

الجزائر:

أعىل  مستوى  يف  التموقع  اىل  جهتها  من  الجزائر  وتنحو 

تراجع  مقابل  التحول  ومؤسسات  ترشيعات  مستوى  عىل 

وسيادة  قوية  مؤسسات  وجود  مؤرشي  يف  املامرسات 

وهي   ،2015 وتقرير   2012 سنتي  تقريري  بني  القانون 

ترقى  ال  التي  والحريات  الحقوق  لوضعية  محددة  عوامل 

اىل ما يوجد يف املغرب واألردن.

عالوة عىل ذلك عرفت الجزائر االتجاهات التالية:

الدميوقراطي  للتحول  الفرعي  املؤرش  مستوى  أن   -

فقط  نقطة   870 التحول  وسائل  يف  سجل  بالجزائر 

التي  املامرسات  تراجع  مقابل  و2015   2012 بني 

نقطة   501 اىل  السابق  التقرير  يف   542 من  انخفضت 

يف تقرير 2015.

يخص  فيام  قوية«  مؤسسات  »وجود  قيمة  سجلت   -

السنتني  بني  نقطة(   667( منخفض  مستوى  الوسائل 

السالفتني )2012 و2015(.

عىل  الذي  املامرسة  يف  القانون  سيادة  قيمة  حافظت   -

يخطيهام  التي  السنتني  بني  الوسائل  جانب  يف  ارتفاعها 

تراجعا  بدورها  عرفت  فيام  نقطة(   1000( التقريرين 

يف   614 إىل   2012 سنة  نقطة   711 )من  ملحوظا 

سنة 2015(.

ويساعد  الخصوص  هذا  يف  معرب  جد  الجزائري  السياق  إن 

الجزائري  السيايس  النظام  ان  ذلك  التوجهات،  هذه  فهم  عىل 

هذا  مع  بالتعاطي  قام  الداخيل  الحراك  أحداث  انطالق  منذ 

والبنيات  املراكز  عىل  املحافظة  عىل  العمل  خالل  من  األخري 

املخاطرة  وعدم  االحتقان  بتنفيس  والسامح  للدولة،  الحيوية 
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يكون  أن  دون  املبارشة،  املواجهة  عرب  الوضع  بتدهور 

الهدف الرئييس واملبارشة القضاء عىل موجة االحتجاج2.  

خطاب  يف  الجزائري  الجمهورية  رئيس  أعلن  الصدد،  هذا  يف 
»من  سياسية  إصالحات  ادخال  إرادة  عن   2011 ابريل   14
اإلصالحات  وهي  الدميوقراطي«.  املسلسل  تعميق  اجل 
هذا  بعد  أشهرا  االستثناء  حالة  رفع  إىل  إضافة  شكلت،  التي 
سنة  بداية  املتصاعدة  االحتجاجات  عىل  رد  مبثابة  االعالن، 

2011 يف خضم احداث الربيع العريب3. 

واملبادرات  الترصيحات  بني  فرق  وجود  يف  املالحظ  أن  إال   
االحتجاج  حركات  مواجهة  ففي  واملامرسة:  جهة  من  الرسمية 
الفعل  ردة  كانت  ووهران  بالعاصمة   2011 فرباير  يف  األوىل 
العمومية  القوات  نرش  تم  بحيث  متناسبة  غري  الحكومية 
التي  االستثناء،  حالة  رفع  جعل  االمر  هذا  املسريات.  ومنعت 
مهمة  بضامنات  ترتجم  ال  املحتجني،  مطالب  أهم  من  كانت 
حرية  منها  وخاصة  األساسية  والحريات  الحقوق  للمامرسة 

التجمع والتظاهر. 

األردن:

سيايس  نظام  منوذج  األردن  حالة  تربز  سبق  ما  ومقابل 

يف  العام  الفرعي  املؤرش  مستوى  عىل  طفيف  تقدم  يسجل 

تراجع  تسجيل  مع  مرتفعة  مستويات  عىل  حافظ  الوسائل، 

تراجع  يالحظ  أخرى  جهة  ومن  املامرسات.  يف  طفيف 

مؤسسات  بجود  الخاص  املامرسات  مؤرش  يف  أيضا  طفيف 

بني  القانون  سيادة  مؤرش  يف  جوهري  غري  وارتفاع  قوية 

تقرير 2012 وتقرير 2015.

وميكن تلخيص تطور حالة األردن وفق ما ييل:

 810 باألردن  الدميوقراطي  للتحول  الفرعي  املؤرش  بلغ   -

بذلك  مسجال   2015 سنة  الوسائل  مستوى  عىل  نقطة 

يف   2012 تقرير  مع  مقارنة  نقط   6 بـ  قليال  تحسنا 

بتسع  طفيف  بشكل  املامرسات  قطاع  تراجع  املقابل 

نقاط مستقرا يف مستوى 586. 

التقريرين  يف  القانون  لسيادة  الوسائل  قيمة  ارتفعت   -

يف  زيادة  وحصلت  نقطة(،   1000( الذكر  السالفي 

2 Frédéric Volpi, » Stabilité et changement politique au Maghreb : 

Positionner l’Algérie dans le contexte régional de l’après-printemps 

arabe … «, Maghreb – Machrek, n. 221, 2014, p.  39.

3 La Ligue Algérienne pour la défense des droits de l’Homme et 

autres, »Réformes politiques ou verrouillage supplémentaire de la 

société civile et du champ politique ? Une analyse critique, 2012, p. 

5.

 526 من  ارتفع  والذي  القانون  لسيادة  املامرسة  مؤرش 

طفيف  وتراجع   ،2015 سنة   551 اىل   2012 سنة 

)من  قوية  مؤسسات  وجود  ملؤرش  املامرسة  مؤرش  يف 

670 سنة 2012 اىل 664 سنة 2015(.

فعل  ردة  يف  التطور  لهذا  السياسية  الخلفية  وتتمثل 
من  انطلقت  والتي  البالد  اجتاحت  التي  األردنية  السلطات 
عامن  العاصمة  يف  تنترش  ان  قبل  ذيبان  هي  صغرية  مدينة 
العاهل  أجوبة  اتخذت  لقد  البالد.  مناطق  باقي  يف  الحقا  ثم 
متثلت  أساسية  إجراءات  شكل  بالتغيري  املطالب  عىل  األردين 
أربع  األقل  عىل  بلغت  متوالية  بصفة  الوزراء  رئيس  تغيري  يف 
من  مستقلة  لجنة  خلق  دستورية،  محكمة  استحداث  مرات، 
والذي  االنتخايب  القانون  تغيري  لالنتخابات،  االعداد  اجل 
االقرتاع  وليس  واحدة  بدورة  االسمي  االغلبي  االقرتاع  اعتمد 

بالالئحة...الخ.4
 الشكل )3-1(: قدرة املواطن عىل انتقاد السلطة وقول ما يفكر فيه5

والحريات؛  الحقوق  عىل  الريع  أثر  بحث  اىل  ننتقل  أن  وقبل 
السيايس  اإلصالح  ملعرفة  مؤرشا  تعد  املواطنني  أراء  ان  اىل  نشري 
املواطن  قدرة  اعتربنا  إذا  مالحظة،  ميكن  حيث  بلد  كل  يف 
والحريات،  الحقوق  هامش  عىل  مؤرش  السلطة  انتقاد  عىل 
باملغرب6 مرتفعة  القدرة  تلق  بان  يعتقدون  من  نسبة   ان 

كثريا  وتنخفض   )% 90( واألردن  باملغرب(   % 94(
بشأن  التصورات  فان  ذلك  اىل  باإلضافة   )% 47( بالجزائر 
البلد  يف  الدميوقراطي  والوضع  السيايس  اإلصالح  حالة 
 65( املغرب  يف  ومتقاربة   )% 81( األردن  يف  مرتفعة  هي 

%( والجزائر )67 %(.  

4 In :  Charillon  F.  )dir(, Dieckhoff A.  )dir.(  Afrique du 

Nord Moyen¬Orient : l›échec du rêve démocratique.  Paris  :  

Documentation Française, 2014, p.10. 

السياسي  واإلصالح  التغيير  األردن:  على  العربي  الربيع  تأثير  الدولي،  الديمقراطي  تقرير 

واالنتخابات النيابية المقبلة، 

http://www.democracy-reporting.org

نتائج استطالع خاص اعد لصالح مقياس الديمقراطية العربي.  5

او  جيدة  او  جيدة  وال  سيئة  ليست  السلطة  انتقاد  على  المواطن  قدرة  بان  مجموع  أي   6

جيدة جدا.
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الشكل )3-2(: اراء املواطنني حول االصالح السيايس والوضع الدميقراطي يف 
البلد7

ثانيا: الريع والحقوق والحريات:

عىل  االعتامد  الدميقراطية  دراسات  يف  جدا  الشائع  من 
غري  الخاصية  تفسري  أجل  من  الريعية  الدولة  مفهوم 
أستخدم  مقرتب  وهو  الثالث،  العامل  يف  للدولة  الدميقراطية 
العامل  يف  والسيايس  االقتصادي  الواقع  فهم  أجل  من  كثريا 
بني  العالقة  ترتكز  لوتسياين  لجياكومو  فالنسبة  العريب. 
مفهوم  عىل  الدميوقراطي  غري  وشكلها  الريعية  الدولة  أسس 
مصدرا  وتشكل  املجتمع  تتحمل  دولة  إن  الدولة:  استقاللية 
عندما  خاصة  العمومية،  بالنفقات  تتكفل  او  للدخول  رئيسيا 
معفية  تكون  )الريع(  الخارج  من  املالية  مصادرها  تتأىت 
وعىل  للمواطنني.  السيايس  اإلصالح  ملطالب  االستجابة  من 
الدولة  ملوارد  مصدرا  املجتمع  يكون  عندما  ذلك  من  العكس 
عىل  مجربة  تكون  فهي  الرضيبي،  االقتطاع  طريق  عن 

االستجابة لضغوط ومطالب املجتمع.8

التي  املناطق  من  العربية  املنطقة  تشكل  الصدد،  هذا  يف 
العدالة  ضعف  مؤرشات  يف  مرتفعة  مستويات  تعرف 
والفقر  البطالة  ظواهر  فيها  تنترش  حيث  االجتامعية 
النمو  معدالت  يف  منخفضة  نسب  ظل  يف  املساواة  وعدم 
وعدم  الفرد  حسب  مثال  الفقر  نسب  تصل  اذ  االقتصادي. 
مقابل  و40 %،   % 5 حوايل  التوايل  عىل  املغرب  يف  املساواة 

6  % و36  % يف الجزائر، و1  % و36  % يف األردن9.

نتائج استطالع خاص اعد لصالح مقياس الديمقراطية العربي.  7

 GIACOM Luciani, » Ressources,  revenues, and authoritarianism in   8

 the arab world: beyond the rentier state? «, Political liberalization and

  democratization in the Arab world, London, lynne rienner, 1995, p.

.211

لمزيد من التفاصيل حول معدالت الفقر وعدم المساواة والنمو االقتصادي نظر:  9

 Mthuli Ncube and John C. Anyanwu, Inequality And Arab Spring

 Revolutions In North Africa And The Middle East, Africa Economic

.Brief, V. 3, Issue. 7, 212, p.3, 8

املهمة  العوامل  صلب  يف  توجد  املؤرشات  هذه  كانت  وإذا 
 2011 منذ  االجتامعي  الحراك  احداث  الندالع  املفرسة 
بدعم  املرتبطة  للمطالب  ضغط  عوامل  أيضا  تشكل  فإنها 
ان  هو  املالحظ  ان  اال  فيها.  األساسية  والحريات  الحقوق 
بتوسيع  املنادية  الحركات  مطالب  مع  الثالثة  البلدان  تعاطي 
وفق  يتم  ال  احرتامها  وتعميق  األساسية  الحريات  هامش 
ونعتقد  الورقة.  هذه  يف  املعنية  الدول  قبل  من  النهج  نفس 
الريع  مقرتب  يعد  السيايس  اإلصالح  وترية  اىل  إضافة  انه 
الحقوق  احرتام  مستويات  الختالف  املفرسة  األطر  احدى 

يف البلدان الثالثة.

الجزائر:

املقرتب  هذا  اىل  اللجوء  فيها  يكرث  حالة  الجزائر  تشكل 

بصفة  السيايس  النظام  تطور  فهم  اجل  من  التفسريي 

عليه  تتوفر  ملا  بالنظر  وذلك  فيها  الحريات  ومستوى  عامة 

البرتول  مصدري  اهم  من  تجعلها  مهمة  طبيعية  ثروات  من 

تعد  االقتصادي  املستوى  فعىل  العامل.  يف  الطبيعي  والغاز 

اىل  الدويل  النقد  صندوق  يشري  حيث  غنية  دولة  الجزائر 

دوالر  مليار   205 بلغت  الصعبة  العملة  من  احتياطاتها  ان 

من   % 9 عن  تقل  مقلقة  غري  عمومية  ومبديونية   2012 سنة 

الحكومة  متكن  املالية  الوضعية  هذه  الخام.  الداخيل  الناتج 

اجتامعي  سلم  و«رشاء«  للمواطنني  هام  دعم  ضامن  من 

مختلف  منها  استفادت  اجتامعية  إجراءات  عرب  نسبي 

عمل  وفرص  الشغل  دعم  خالل  ومن  االجتامعية  الرشائح 

رغم  الجزائر،  وضعية  من  يجعل  هذا  ان  الجزائري.  الشباب 

تعاين  التي  الشباب  فئات  بني  خاصة  االجتامعية  التفاوتات 

عىل  واألردن  املغرب  يف  يوجد  مام  أفضل  البطالة،  من  أكرث 

اجتامعية  خدمات  توفري  يف  الحكومتني  قدرة  مستوى 

وتوفري الدخول ملواطنيهام10.

انتاجي  نسيج  من  أساسا  تتأىت  ودخول  ثروات  وفرة  ان   

أثارا  ينتج  الخارج  مع  الطبيعية  الرثوات  مبادلة  عىل  يعتمد 

عرب  والسيايس  واإلصالح  الحريات  عىل  فيها  مرغوب  غري 

االليات التالية:

رشائح  متثيل  قنوات  تفتيت  يف  األوىل  اآللية  تتمثل   -

الناتج  املال  وفرة  عىل  فباالعتامد  املجتمع،  وطوائف 

تعدد  الحكومات  تشجع  رضيبية  غري  مصادر  عن 

غري  تصري  التي  املدين  املجتمع  ومؤسسات  الجمعيات 

 Les Echos, » Pourquoi l›Algérie est restée à l›écart du printemps arabe  10

en ligne : http://images.lesechos.sdv.  ,2012/12/«, LES ECHOS, 19

fr/archives/2012/LesEchos/21337/ECH21337036_1.jpg
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باالضافة  ومؤثرة.  وازنة  قوة  يف  التكتل  عىل  قادرة 

أصوات  وجود  من  الرغم  عىل  حقيقية  نخبة  غياب  اىل 

صار  الجزائري  املجتمع  ان  كام  ومتفرقة.  مستقلة 

فككت  التي  االهلية  الحرب  بفعل  وممزق  مستقر  غري 

املجتمع املدين وشتت النخبة املثقفة.

أجل  من  املالية  الوفرة  استخدام  فتخص  الثانية  اما   -

منع  عىل  عمل  والذي  األمني  التدخل  وسائل  تعزيز 

يف  الرغبة  وتأطري  لالحتجاجات  الواسع  االنتشار 

االنضامم اليها من قبل رشائح واسعة.

عدم  إىل  املالية  الوفرة  تؤدي  سبق  ما  عىل  عالوة   -

الدولية  املرشوطية  نظام  اىل  كبري  بشكل  خضوع 

القروض  اىل  اللجوء  اىل  الجزائر  حاجة  عدم  بسبب 

عىل  اعتامدها  او  املالية  املساعدات  تلقي  اىل  او 

وفرص  الرثوة  خلق  أجل  من  األجنبي  االستثامر 

الستينات  فرتة  مع  األمر  خالف  عىل  أنه  ذلك  الشغل. 

املالية  واملؤسسات  املانحة  الدول  صارت  والسبعينات 

الدول  عىل  تشرتط  الدويل  التعاون  ومؤسسات  الدولية 

تحقيق  األجنبي  لالستثامر  او  للمساعدات  املستقبلة 

سيادة  تعميق  الجيدة،  الحكامة  قبل  من  معينة  رشوط 

القانون وحامية الحقوق والحريات ...الخ.

املغرب واألردن:

واألردن  املغرب  حالة  تشكل  هذه  الجزائر  معطيات  ومقابل 

الثامنينات  بداية  منذ  وخضعتا  نفطيتني  غري  لدولتني  منوذج 

مؤطرا  زال  ما  والذي   - الهيكيل  التصحيح  برامج  لتطبيق 

عىل  عالوة   - واالجتامعية  االقتصادية  لسياساتهام 

األوروبية  املؤسسات  مع  للتقارب  مسلسل  يف  انخراطهام 

بالدميقراطية  متعلقة  بنودا  له  املنظمة  االتفاقيات  تتضمن 

الهيكيل  التقويم  بربامج  االمر  تعلق  وسواء  االنسان.  وحقوق 

يعرف  ما  إىل  يشريان  فهام  الدوليني  الرشكاء  مع  للرشاكة  او 

عىل  الحصول  ربط  يعني  الذي  السياسية  املرشوطية  بنظام 

اقتصادي،  تعاون  وتقنية،  مالية  مساعدات  )قروض،  املزايا 

تتعلق  معينة  رشوط  بتحقيق   )... األجنبية  األموال  رؤوس 

والحريات  الحقوق  واحرتام  الدميوقراطي  التطور  بتعزيز 

األساسية وتعزيز الحكامة الجيدة.

الهيكيل11 التقويم  او  التصحيح  برامج  مستوى   فعىل 

اإلجراءات  وبسبب   1983 منذ  املغرب  يف  طبقت  فقد   

االستهالك  مواد  دعم  من  )التقليص  احتوتها  التي  التقشفية 

النفقات  تقليص  املوظفني،  اعداد  خفض  األساسية، 

السلطات  واجهتها  احتجاجات  اندلعت   ) ..الخ  االجتامعية 

املعارضني  مواجهة  يف  وإجراءات  باعتقاالت  العمومية 

حقوق  خروقات  عن  ادانات  صدور  اىل  أدى  ما  وهو 

تم  الدويل  العفو  ومنظمة  األورويب  الربملان  عن  االنسان 

رساح  واطالق  دستورية  بتعديالت  الحقا  معالجتها  محاولة 

املعتقلني خالل سنوات التسعينات12. 

الخلفية  وهي  التقويم  إجراءات  بتطبيق  قام  األردن  وبدوره 

مع  ابتدأت  التي  السياسية  اللربلة  يف  ساهمت  التي 

االنتخابات النيابية لسنة 1989.

السيايس  اإلصالح  يف  االقتصادي  التصحيح  أهمية  إن 
النظام  تراجع  يف  ساهم  انه  يف  تكمن  البلدين  يف  الحايل 
للمنافع  الدولة  توزيع  عىل  يقوم  والذي   - النيوباترميونيايل 
املجتمع  أعضاء  باقي  وعىل  البريوقراطية  عىل  االقتصادية 
وذلك   - املستفيدة  الفئات  دعم  عىل  حصولها  مقابل  يف 
املالية  ازمتي  نتيجة  للدولة  التوزيعية  املقدرة  تراجع  بسبب 

العمومية واملديونية.

التصحيح  نتائج  محدودية  بسبب  فانه  ذلك  عىل  عالوة 
من  القروض  عىل  الحصول  اشرتاط  سيتم  االقتصادي 
مبادئ  تطبيق  لرضورة  واملانحني  الدولية  املالية  املؤسسات 
طريقة  عىل  يرتكز  تقنيا  مفهوما  باعتبارها  الجيدة  الحكامة 
وللشؤون  االقتصادية  للموارد  العمومية  السلطات  تدبري 

العامة للبلد عرب ما تتخذه من سياسات عمومية.

يشمل برنامج التقويم الهيكلي عادة مستويين مترابطين:  11

التضخم  من  الحد  ويستهدف  االقتصادية  المؤشرات  في  استقرار  تحقيق  هو  ألول  - ا 

المطرد.  النمو  مع  تتماشى  مستويات  في  وجعلها  المدفوعات  ميزان  في  والعجز 

مالية  تدابير  خالل  من  الطلب  ضبط  إلى  االستقرار  تحقيق  إلى  الرامية  الجهود  وتنصب 

ونقدية تكون غالبا متصاحبة مع التخفيض من قيمة العملة.

والنشاط  الخارجية  التجارة  تعزيز  الى  يوجه  التقويم  برنامج  من  الثاني  المستوى   -

التحرير  على  تقوم  إجراءات  عبر  المستدام،  النمو  وتشجيع  الكفاءة  تحسين  االقتصادي، 

تحرير  خالل  من  والخارجية  الداخلية  المنافسة  وتعزيز  الدولة  دور  )تراجع  االقتصادي 

األسعار وتخفيض العوائق على االستيراد ..(

12  Chansoo Cho, The Modem Prince in the Age of the Third Wave: 

Economic Refonn and Political Democratization in Morocco and 

Jordan, International Area Studies Review 2006, p. 135.
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مع  للتقارب  مسلسل  يف  ينخرطان  البلدين  أن  اىل  وبالنظر 
للتعاون13 االتفاقيات  من  العديد  عىل  وقعا  فقد  االورويب   االتحاد 

سنة  املغرب  مع  املتقدم  الوضع  اتفاقية  اخرها  كان 

لوكسمبورغ  اتفاق  ومبوجب   .2012 يف  واألردن   2008

هذا  سيحصل  مثال  املغرب  مع  املتقدم  للوضع  املنظم 

السابقة  الرشاكة  اتفاقيات  يتجاوز  وضع  عىل  األخري 

لالتحاد  الكاملة  العضوية  اىل  االمر  يصل  ان  دون 

االفراد  وانتقال  املؤسسات  يف  العضوية  أي  األورويب 

مواطني  مع  االمر  هو  كام  األورويب  املجال  داخل 

التعاون  تعزيز  عىل  املتقدم  الوضع  وينطوي  االتحاد. 

الطرفني14.« بني  والتقني  والعلمي  واالقتصادي   السيايس 

رشكائه  مع  التعاون  تعزيز  األورويب  االتحاد  ويخضع 

املتوسط  األبيض  البحر  ضفة  جنوب  دول  مع  او  الجهويني 

مبادئ  واحرتام  الدميقراطية  بتعزيز  تتعلق  رشوط  اىل 

االلتزام  ملراقبة  اليات  االتحاد  ينشا  حيث  االنسان  حقوق 

حالة  يف  الرشكاء  عىل  بالضغط  ويقوم  الرشوط  بتلك 

بندا  االتفاقيات  جميع  تضمنت  فقد  وهكذا  بخرقها.  قيامهم 

سلبية  إجراءات  باستخدام  األورويب  لالتحاد  يسمح  أساسيا 

اىل  والتقنية  واالقتصادية  املالية  املساعدات  وقف  من  تبدأ 

رشوط  خرق  حالة  يف  تجميدها  او  العالقات  مختلف  قطع 

الرشاكة من قبل الدول األخرى15. 

عىل  بالحصول  االمر  تعلق  فسواء  سبق  ما  خالل  ومن 

مع  اشكاله  مبختلف  التعاون  او  القروض  او  املساعدات 

االقتصاديني،  رشكائهام  مع  او  الدولية  املالية  املؤسسات 

طبيعة  تعميق  رشوط  مراعاة  عىل  مجربان  واألردن  فاملغرب 

والحريات  الحقوق  واحرتام  واملجتمع  املؤسسات  حكامة 

التنفيذ  حيز  دخلت  والتي   1977 سنة  إلى  واالردن  اروبا  بين  للتعاون  اتفاقية  اول  ترجع   13

عقدت  التي  االورومتوسطية  الشراكة  اتفاقية  في  عضوا  ايضا  االردن  وكان   .1978 عام 

البحر  حوض  ودول  األوروبي  االتحاد  بين  التعاون  دعم  بهدف   1995 عام  برشلونة  في 

االقتصادية  واألمني،  السياسي  المحور  محاور:  ثالثة  على  ارتكزت  والتي  المتوسط 

اتفاقية  اول  فكانت  للمغرب  بالنسبة  أما  واإلنساني.  والثقافي  االجتماعي  والمالي، 

ثم   1976 سنتي  لتغييرات  خضعت  والتي   1969 سنة  الشراكة  اتفاقية  هي  للتعاون 

االورومتوسطية  الشراكة  اتفاقية  حلول  قبل  الجانبين  بين  التعاون  تعميق  بهدف   1992

لسنة 1995 والتي تتكون من المحاور السالفة الذكر.

بين  واستراتيجي  سياسي  حوار  إقامة  على  الجانبان  سيعمد  السياسي،  المستوى  فعلى   14

أجهزتهما التنفيذية ولكن أيضا حوار مؤسساتي منتظم بين برلمانيهما.

والتدريجي  الكامل  االندماج  بتيسير  الطرفان  يلتزم  االقتصادي،  المستوى  وعلى   

وبدعم  والخدمات،  السلع  قطاعي  في  األوروبي  لالتحاد  الداخلي  بالسوق  للمغرب 

ارتباطه بالشبكة األوروبية في النقل واالتصاالت والطاقة وما سواها. 

مجاالت  في  و«التنسيق  التعاون  بدعم  الطرفان  التزم  والتقني،  العلمي  المستوى  وعلى   

تحالفات  وإقامة  البحث،  مؤسسات  بين  الشراكات  تشجيع  عبر  والبحث  التكوين 

تكاليف  وتقليص  السلم،  اقتصادات  امتيازات  ضمان  بأفق  المقاوالت،  بين  تكنولوجية 

األداء المنفرد«.

يحي اليحياوي، »عن وضع المغرب »المتقدم« مع أوروبا«،  

http://www.aljazeera.net

15 Rosa Balfour, » EU Conditionality after the Arab Spring «, publication 

of IEMed. European Institute of the Mediterranean, 2012, p. 15.

سجل  ان  مالحظة  ميكن  ولذلك  للمواطنني.  األساسية 

احداث  وبعد  خالل  األردن  يف  تراجع  األساسية  الحقوق 

لنظام  الخضوع  بسبب  طفيفا  كان  انه  اال  العريب  الربيع 

او  األوريب  االتحاد  مع  األردن  عالقة  يف  سواء  املرشوطية 

الذي  للمغرب  بالنسبة  أما  األمريكية.  املتحدة  الواليات  مع 

»الوضع  اروبا  مع  ومتقدمة  متنوعة  عالقات  يف  يوجد 

قضايا  مراعاة  اىل  أكرث  ينحو  فهو   2008 منذ  املتقدم« 

الوضع.  ذلك  بسبب  االنسان  وحقوق  بالدميقراطية  املتعلقة 

الربيع  عقب  السياسية  املغرب  سريورة  فإن  ذلك  عىل  وعالوة 

تعميق  اىل  سعت  والتي  سابقا  إليها  أرشنا  التي   - العريب 

تعميق  اجل  من  ضاغطا  رشطا  مثلت   - السيايس  اإلصالح 

او  القوانني  مستوى  عىل  سواء  والحريات  الحقوق  احرتام 

عىل مستوى املامرسة وذلك لتفادي عودة االحتجاجات.

خالصة:

املساعدة  العوامل  تحليل  السابقة  الفقرات  خالل  حاولنا 
والحريات  االنسان  حقوق  مستويات  اختالف  تفسري  عىل 
وذلك  واألردن،  والجزائر  املغرب  من  كل  يف  األساسية 
التحول  حالة  هام  رئيسيني  عاملني  عىل  باالعتامد 
عدم  اجل  من  الريع  عىل  االعتامد  ودرجة  الدميقراطي 
الحقوق  واحرتام  بالدمقرطة  املتعلقة  للمطالب  االستجابة 

األساسية للمواطنني.

ضمن  الريع،  واستخدام  السيايس  اإلصالح  قضايا  إن 
السياسية،  الثقافة  طبيعة  قبيل  )من  أخرى  رئيسة  متغريات 
مؤسسات  الحزبية،  التحالفات  الحاكمة،  النخب  دور 
االعتامد  تم  ..الخ(،  الغربية  القوى  دور  املدين،  املجتمع 
التطورات  بدراسة  املتعلقة  االدبيات  يف  طويال  عليها 
العربية.   الدول  يف  الدميوقراطي  التحول  وافاق  السياسية 
باإلشارة  هذا  تحليلنا  نختتم  أن  املالئم  من  األساس  هذا  وعىل 

اىل املالحظات التالية:

والحريات  الحقوق  محددات  كأحد  السيايس  اإلصالح  ان    -

يف  مقاربته  تتم  ان  ينبغي  معني  بلد  يف  األساسية 

طابعا  يكتيس  ألنه  زمنيا،  والطويل  املتوسط  املدى 

اإلصالح  سريورة  تعد  املغرب  ففي  وعليه  تراكميا. 

مع  ابتدأ  طويل  ملسار  تتويج  األخرية  السنوات  خالل 

)إطالق  التسعينات  سنوات  خالل  السياسية  اللربلة 

مع  تعمقت  ثم  التوافقي،(  التناوب  املعتقلني،  رساح 

التي  املالحظة  نفس  وهي  االجتامعي  الحراك  احداث 

تنطبق عىل حالة األردن.
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عامة  وبصفة  النفطية  الرثوة  غياب  عىل  االعتامد  أن   -

دول  اىل  الدول  تصنيف  اجل  من  الطبيعية  الرثوات 

نسبي  بشكل  مقاربته  ينبغي  رعية  غري  او  ريعية 

تكون  ان  ميكن  متنوعة  الريع  مصادر  ان  اىل  بالنظر 

عىل  الحصول  او  الخارج  من  املواطنني  تحويالت 

ال  أنها  األنواع  هذه  خصوصية  ولكن  ...الخ.  املساعدات 

يف  الدول  تجعل  وال  كبرية  توزيعية  قدرة  عىل  متتلك 

منأى عن ضغوط املجتمع.

الرئيس  العامل  ليس  الريع  وجود  الجزائر،  حالة  يف  انه   -

ويفرس  الدميقراطي  التحول  تعميق  عملية  يعوق  الذي 

أيضا  يرجع  االمر  الن  فيها  والحريات  الحقوق  وضعية 

التحليل:  يف  خاص  أهمية  متتلك  أخرى  عوامل  اىل 

من  املواطنني  تثبط  التي  االهلية  الحرب  من  الخروج 

ضعف  حدتها،  وزيادة  املطالب  سقف  من  الرفع 

للحزب  الطويلة  الهيمنة  عن  الناتج  املدين  املجتمع 

نهاية  خالل  السيايس  االنفتاح  تجربة  مأزق  الوحيد، 

الثامنينات، طبيعة النخب الحزبية ...الخ.

يف  السياسية  املرشوعية  نظام  من  مهم  جزء  أن   -

املرشوعية  عىل  يقوم   - املغرب  يف  وأيضا   – األردن 

خالف  عىل  وذلك  الرشيف  النسب  يف  املتمثلة  الدينية 

معطى  وهو  املكون،  هذا  فيها  يغيب  الذي  الجزائر 

الواسع  االنتهاك  اىل  اللجوء  عدم  عليها  يفرض  أساس 

الشديد  التآكل  تفادي  أجل  من  والحريات،  للحقوق 

كبرية  تهديدات  مواجهة  حالة  يف  إال  املرشوعية،  يف 

االجتامعي  الحراك  احداث  خالل  حصل  كام  لالستقرار 

منذ 2011. 
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مقدمة:

الخامس  العريب  الدميقراطية  مقياس  نتائج  ابرزت 

اوضح  وقد  مبرص.  باملقارنة  تونس  تقدم  عن   )2015(

والدستورية  القانونية  األطر  بني  يفرق  الذي  التقرير، 

ومدى  جهة،  من  والسيايس  الدميقراطي  الوضع  لتطور 

جهة  من  الواقع  ارض  عىل  فعىل  بشكل  األخرية  تطبيق 

صعيد  عىل  فقط  ليس  البلدين  بني  اختالفات  وجود  أخرى، 

عىل  ايًضا  بل  التقرير(  تناولها  )التي  املختلفة  القضايا 

هي  والحقيقة  واملامرسات.  الوسائل  مؤرشات  من  كل  صعيد 

ضوء  يف  خاصة  أهمية  تكتسب  التقرير  هذا  نتائج  تحليل  ان 

وفاصلة  السيايس  تطورهام  يف  فارقة  بلحظة  البلدين  مرور 

شك  ال  فيام  البلدين.  من  كل  اتخذه  الذي  املسار  تحديد  يف 

الدستورين  فيه  صدر  الذي   2014 عام  اعتبار  ميكن  فيه 

التحول  لعملية  إطار  وضع  مفصيل،  عام  واملرصي  التونيس 

السييس  نظام  رشعية  من  ورسخ  تونس،  يف  السيايس 

مقارنا  تحليال  نعرض  ييل  وفيام  مرص.  يف  القديم  الجديد/ 

كل  صعيد  عىل  والتقدم  الرتاجع  بني  للتمييز  التقرير  لنتائج 

إطار  يف  وذلك  الواقع،  ارض  عىل  واملامرسات  الوسائل  من 

املؤسسية؛  والكفاءة  القانون  سيادة  رئيسية:  قضايا  ثالث 

الحقوق والحريات؛ والعدالة االجتامعية.

أوال: قضايا سيادة القانون والكفاءة املؤسسية:

من  كل  تشابه  عىل  العريب  الدميقراطية  مقياس  نتائج  أكدت 

وقانونية  دستورية  قواعد  بوجود  يتعلق  فيام  وتونس  مرص 

ويرجع  القانون.  وسيادة  السلطات  بني  الفصل  تضمن 

التاسع  يف  مرص  يف  الدستور  إقرار  إىل  باألساس  ذلك 

والعرشين  السابع  يف  تونس  ويف   2014 يناير  من  عرش 

عىل  ملحوظ  بشكل  تختلف  االمور  ان  اال   .2014 يناير  من 

حني  ففي  البلدين:  بني  قارنا  لو  املامرسة  او  التطبيق  صعيد 

فيام  نسبي(  لو  )حتى  واضًحا  تطوًرا  شهدت  تونس  ان 

اختالف  مع   - البلدين  تشابه  القانون،  دولة  بإرساء  يتعلق 

كفاءة  بأزمة  يتعلق  -فيام  لألمور  الحاكم   السيايس  االطار 

املؤسسات، وقدرة الدولة عىل تلبية احتياجات املواطنني.

يف  الدستور  إقرار  ان  تؤكد  ومرص  تونس  إىل  متعمقة  نظرة 

واضح  ودستوري  قانوين  إطار  وجود  ضمن  البلدين  كال 

السلطة  سطوة  وتقنني  السلطات،  بني  الفصل  يضمن 

نظريًا(  األقل  )عىل  القانون  دولة  دعائم  وارساء  التنفيذية، 

الدولة  عالقة  تنظم  او  تحكم  قواعد  أي  غياب  بعد  السيام 

العمل  تعليق  وبعد   ،2011 ثورة  إثر  تونس  يف  باملواطن 

الرئيس  نظام  عهد  يف  اقراره  تم  الذي   2012 بدستور 

العسكري  والتدخل   2013 يونيو   30 انتفاضة  إثر  مريس 

صعيد  عىل  اما  مرص.  يف   2013 يوليو   3 يف  اعقبها  الذي 

الذي  الوقت  ففي  وتونس.  مرص  بني  فشتان  الفعيل،  الواقع 

تحمي  قانون  دولة  إلرساء  حثيثة  محاوالت  فيه  ظهرت 

سيادة  تدهورت  تونس  يف  وتحرتمها  االنسان  حقوق 

املثال  سبيل  عىل  ونذكر  ملحوظ.  بشكل  مرص  يف  القانون 

وبرهنا  املرصي  السيايس  املشهد  يف  اثرا  حادثان  الحرص  ال 

مرص:  يف  القانون  دولة  اليه  وصلت  الذي  التدهور  حالة  عن 

يد  عىل  للسحل  االطباء  من  مجموعة  تعرض  يف  االول  يتمثل 

األطباء  نقابة  دفع  مام  لعملهم،  تأديتهم  اثناء  الرشطة،  أمناء 

يف  الرشطة  أمناء  محاكمة  وطلب  عنهم،  للدفاع  التحرك  إىل 

االن.  حتى  يتم  مل  الذي  االمر  وهو   ،2016 فربابر  شهر  بداية 

ملبني  الداخلية  وزارة  من  افراد  اقتحام  يف  فيتمثل  الثاين  اما 

عىل  للقبض   ،2016 مايو  شهر  بداية  يف  الصحفیني،  نقابة 

صحفيني يحتميان فيها مخالفني أحكام القانون.

وتونس  مرص  بني  املقارنة  ان  إىل  نشري  اإلطار،  هذا  ويف 

واالختفاء  العسكرية  املحاكامت  قضيتي  صعيد  عىل 

احرتام  مدى  يخص  فيام  هاماً  مؤرًشا  تعطيان  القرسي 

املحاكامت  حول  الجدل  يدور  حني  ففي  وسيادته.  القانون 

العادلة  غري  املحاكامت  حول  تونس  يف  العسكرية 

جهة1، من  الثورة  اثناء  التونسيني  املتظاهرين   لقاتيل 

شهدت  اخرى2،  جهة  من  عسكريًا  النشطاء  بعض  ومحاكمة 

يزيد  ما  محاكمة  واتش  رايتس  هيومان  ملنظمة  وفًقا  مرص 

 ،2014 أكتوبر  منذ  عسكرية  محاكم  مدين يف   7420 عن 

بقتل  متهمين  تبرئة  عن  أسفرت  تونس  في  العسكرية  المحاكمات  دولي:  تقرير   1

متظاهرين إبّان الثورة التونسية، افريكان مانجر، يناير 2015،  

- في - ية لعسكر ا - ت كما لمحا ا - ولي د - ير تقر /h t t p : / / a f r i c a n m a n a g e r. c o m / s i t e _ a r

تونس/

مدّونا  تحبس  العسكرية  المحكمة  مؤّجلة  دستورية  حقوق  عن  كبرى  أسئلة  مثال:  انظر   2

سنة في تونس، فبراير 2015، جريدة السفير نقال عن المفكرة القانونية، 

http://arabi.assafir.com/Article/4194 

تراجع مرص وتقدم تونس: األسباب والدالالت

                                                                                                                                              د. نادين عبد الله*

العربي  البدائل  منتدى  في  مشاركة  السياسية  العلوم  في  باحثة  الله،  عبد  نادين  *د. 

للدراسات، مصر.
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مسلحون  شنه  هجوم  من  أيام   3 -اثر  الرئيس  أصدر  حني 

القانون   - الجنود  عرشات  بحياة  وأودى  سيناء  يف  متطرفون 

العسكرية.  املحاكم  اختصاص  وّسع  الذي   2014 لعام   136

مبقتىض  والكرامة"،  "الحقيقة  هيئة  تأسست  حني  يف 

االنتقالية  العدالة  بإرساء  واملتعلق   2013 لسنة   53 القانون 

فيها  مبا  تونس،  يف  االنسان  حقوق  انتهاكات  حاالت  ورصد 

وحتى  التسعينات  منتصف  منذ  القرسي  االختفاء  حاالت 

من  األوىل  الخمسة  األشهر  خالل  مرص،  يف  ُوثق   ،2013

وفًقا  قرسي  اختفاء  حالة   630 وقوع  وحدها،   2016 عام 

»اختفاء«  من  متوسطًا  ذلك  يبلغ  حيث  الدولية  العفو  ملنظمة 

أربعة أو خمسة أشخاص كل يوم منذ عام 32015.

مارس   10 يف  األورويب  الربملان  مرر  الصدد،  هذا  ويف 

مقتل  إثر  ملرص،  املراقبة  أجهزة  صادرات  بوقف  قراراً   2016

عالمات  وإيجاد  مرص  يف  رجيني  خوليو  االيطايل  الباحث 

واالعتقاالت  االنتهاكات  بسبب  وايًضا  جسده،  عىل  تعذيب 

تقديرات  بحسب  والتي  الحكومة،  ملنتقدي  التعسفية 

قبل  شخص  ألف   22 حوايل  باحتجاز  تفيد  التقرير 

مرص  يف  والقانون  الدستور  انتهاكات  ترجع  محاكمتهم. 

االجهزة  عىل  االعتامد  يف  السياسية  السلطة  ارساف  إىل 

اقدام  ترسيخ  عىل  القادرة  الرئيسية  األداة  باعتبارها  األمنية 

 3 بعد  سلطوي  بشكل  تأسيسه  تم  التي  الجديد  النظام 

القانونية،  غري  الطرق  هذه  تحولت  وبالتايل،   ،2013 يوليو 

النظام  يستخدمها  قمعية  وسائل  إىل  قليلة،  غري  أحيان  يف 

إلسكات معارضيه.

السلطة  تغول  وتقنني  السلطات  بني  الفصل  صعيد  وعىل 

نظام  عىل  ومرص  تونس  من  كل  يف  التوافق  تم  التنفيذية 

ورئيس  الدولة  رئيس  سلطات  بني  يوازن  رئايس  شبه 

انه  إال  الربملان.  امام  األخرية  مساءلة  ويضمن  الحكومة، 

عىل  الدستورية  املواد  لهذه  العميل  بالتطبيق  يتعلق  فيام 

تلوح  التنفيذية  السلطة  تغول  فمحاوالت  الواقع،  ارض 

مرص.  يف  متزايد  بشكل  وترتسخ  تونس،  يف  األفق  يف 

تتطلب  تونس  يف  التحديات  مواجهة  ان  بحجة  فتحت 

محاوالت  مؤخرًا  ظهرت  الرئاسة،  اختصاصات  زيادة 

واختصاصاته  سلطاته  زيادة  السبيس  قايد  الباجي  الرئيس 

العمل  يف  الدستورية  الصور  خارج  التدخل  حاول  حينام 

لتعديل  مساندته  عن  رصاحة  أعلن  وحني  الحكومي، 

الوحشي«  القمع  من  موجة  وسط  المئات  بـ«تعذيب  مصر  يتهم  الدولية  للعفو  تقرير   3

http://  ،2016 يوليو  ان،  ان  سي   ،2016 بداية  منذ  قصري«  »اختفاء  حالة  و630 

a m n e s t y - e g y p t - /1 3 /0 7 /a r a b i c . c n n . c o m / m i d d l e e a s t / 2 0 1 6

disappearance

بدل  رئاسيًا  السيايس  النظام  يجعل  بشكل  الدستور 

الحايل4. الدستور  مبوجب  القائم  الربملاين  شبه   النظام 

إلسقاط  السبيس  سعي  اعتبار  ميكن  االطار،  هذا  ويف   

وحدة  حكومة  لتشكيل  ودعوته  الصيد  الحبيب  حكومة 

توسيع  وبالتايل،  الحكومة  إلخضاع  محاولة  وطنية 

االن-يف  -حتى  ينجح  مل  وان  حتى  عمليًا  اختصاصاته 

توسيعها دستوريًا5.

الرئيس  سلطات  توسيع  رضورة  فحديث  مرص،  يف  اما 

يف  السييس  الرئيس  اشار  وقد  بل  االعالم،  وسائل  ميلئ 

منوًها  الرئاسة  سلطات  زيادة  رضورة  عىل  خطاباته  إحدى 

الحسنة«  النوايا  من  »بكثري  كتب  الذي  املرصي  الدستور  ان 

قد زاد من االختصاصات النيابية6.

يف  انه  مؤخرًا  فقد  الربملان  رئيس  رصح  فيام 

السلطات7. بني  فصل  مع  ليس  الرضورة   أوقات 

عن  تونس،  وبعكس  مرص،  يف  نتحدث  اننا  هي  والحقيقة   

مطلقة«  »شبه  صالحيات  لها  وتنفيذية  سياسية  سلطة 

من  وان  خاصة  مبساءلتها،  يسمح  ال  مبا  الواقع  ارض  عىل 

 2015 نوفمرب  يف  انتخابه  تم  الذي  املرصي  الربملان  ناحية، 

للرئيس،  موايل  اغلبه  يف  هو   - مقيد  سيايس  سياق  يف   -

عىل  قبضته  احكم  قد  السييس  نظام  أخرى،  ناحية  من  وان 

اال  املعارضني  بظهور  يسمح  ال  مبا  والسيايس  العام  املجال 

فيام ندر، ومبا ال يسمح بالنقد اال فيام قل. 

تقديم  يف  املؤسسات  كفاءة  ان  مالحظة  املهم  من  وهنا، 

بوجود  األخري  اميان  ومدى  للمواطن،  العامة  الخدمات 

يف  ضعيفة  هي  دميقراطية  تطورات  او  سياسية  إصالحات 

اإلطار  اختالف  االعتبار  يف  االخذ  رضورة  مع  البلدين  كال 

تونس  يف  الدولة  مؤسسات  أداء  فضعف  الحاكم.  السيايس 

يف  شعبها  أحالم  تلبية  عىل  السياسية  نخبتها  قدرة  وعدم 

يحدث  مازال  الدميقراطي  واإلصالح  االقتصادي  التقدم 

الدستور،  كتابة  يعيد  صراع  السلطة:  على  السلط  صراع  الجعيدي،  العفيف  محمد   4

المفكرة القانونية، يوليو 2016،

ht tp : / / l ega l - agenda . com/ar t i c l e .php ? i d=1621& fo lde r=ar t i c l e s& l ang

=ar

5 Mohamed Limam, Is Tunisia’s 2014 Constitution already obsolete?, 

Middle East Monitor, 6 August 2016, available at:

 h t t p s : / / w w w. m i d d l e e a s t m o n i t o r . c o m / 2 0 1 6 0 8 0 6 - i s - t u n i s i a s -

2014-constitution-already-obsolete/#.V6cOc5SmpNo.facebook

السيسي: دستور النوايا الحسنة ال يبني بلًدا، جريدة الوطن،  14 سبتمبر 2014،  6

 http://www.elwatannews.com/news/details/803798 

http://  ،  2016 ابريل   10 العربية،  مصر  السلطات،  بين  فصل  مفيش  الشدة  وقت   7
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الشدة-مفيش-فصل-بين-السلطات
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نظام  نحو  سيايس  تحول  مرحلة  تعيش  دولة  إطار  يف 

فان  مرص  يف  اما  باملخاطر،  محفوفة  لو  حتى  دميقراطي 

دولة  إطار  يف  يحدث  والسيايس  املؤسيس  األداء  تردي 

تعيش مرحلة تحول سيايس نحو نظام سلطوي.  

من  زاد  سياسياً  فراغاً  تونس  يف  عىل  بنب  اإلطاحة  تركت  فقد 

بالرضورة  ذلك  يعني  ان  دون  من  السياسيني  الالعبني  عدد 

مطالب  تحقيق  عىل  قادرة  واضحة  رؤية  بلورة  عىل  قدرتهم 

اجتامعي- أمن  إىل  حاجتهم  وتلبية  التونسيني،  املواطنني 

نداء  حزب  انقسام  ذلك  عىل  دليل  ابلغ  ولعل  أكرب.  اقتصادي 

تونس الذي فاقم من حالة االضطراب السيايس يف البالد8.

الظروف  هذه  يف  تونس  تشهد  ان  بغريب  ليس  وبالتايل، 

الدميقراطية،  بدعم  يتعلق  فيام  )نسبيًا(  شعبيًا  تراجًعا 

أزمة  عمًقا:  أكرث  ازمة  بالتأكيد  يعكس  الذي  االمر  وهو 

توقعات  تلبية  عىل  قادرة  غري  ودولة  سيايس  نظام  رشعية 

نحو  التحول  اتجاه  يف  تسري  كانت  وان  حتى  مواطنيها، 

الدميقراطية9. 

يف  االزمة  تكمن  ال  حيث  مزدوجة،  فاملشكلة  مرص،  يف  اما 

بل  كفؤ،  غري  ولكنه  الدميقراطية  نحو  يتحرك  نظام  وجود 

باألحرى يف وجود نظام سلطوي وغري كفؤ عىل السواء.

شعبي  قبول  خلفية  عىل  جاء  السييس  نظام  ان  وبرغم 

إدارة  يف  املستمر  التعرث  ان  اال  واسعة،  برشعية  وحظي 

االثيويب  النهضة  سد  ازمة  غرار  عىل  السياسية  امللفات 

خسائر  تقليل  عىل  اثيوبيا  مع  التوافق  عىل  القدرة  بعدم 

تريان  جزيريت  وأزمة  نيل،  مياه  بحصة  يتعلق  فيام  مرص 

ظهر  حيث  املرصية(  السيادة  تحت  )الواقعتني  وصنافري 

العربية  السعودية  للمملكة  عنها  املتنازل  مبظهر  النظام 

االقتصادية  وامللفات  جهة،  من  االقتصادية  املساعدات  نظري 

جهة  من  املستمر  األسعار  وغالء  الدوالر  ازمة  غرار  عىل 

اخرى اثرا عىل ثقة املواطنني يف مؤسسات الدولة وادائها. 

من  النظام  مؤيدي  بعض  انتقال  عنه  نتج  الذي  االمر  وهو 

منهم  أكرب  جزء  كان  وان  املعارضة،  خانة  إىل  التأييد  خانة 

وهو  السلبي،  التأييد  إىل  اإليجايب  التأييد  مربع  من  انتقل  قد 

يرون  ال  الذين  املواطنني  أغلبية  من  له  حيلة  ال  من  تأييد  منط 

واآلخر  الرئيس،  ابن  السبسي،  حافظ  أحدهما  يقود  معسكرين  إلى  الحزب  انشطر   8

أصبح  تونس،  نداء  من  نائباً   32 استقالة  ومع  للحزب.  العام  األمين  مرزوق،  محسن 

النهضة عملياً أكبر حزب في تونس.

مهي يحيي، امال معلقة في تونس، مركز كارنيجي للشرق االوسط، 31 مارس 2016،  9

http://carnegie-mec.org/201631/03//ar-pub-63176

مقتنعني  بالرضورة  ليسوا  كانوا  وان  النظام،  لهذا  بديالً 

بأدائه.

الجديد  الدستور  إقرار  مع  انه  سبق،  مام  نستنج  واخريًا، 

تونس  يف  الدميقراطي  التحول  عملية  شهدت   ،2014 يف 

القانون  سيادة  مجال  يف  نسبي(  لو  )حتى  ملحوظًا  نجاًحا 

شهد،  الذي  االمر  وهو  االنتهاكات،  تقليل  من  ذلك  يعني  مبا 

رشعية  ترسيخ  مع  مرص  يف  واضًحا  تراجًعا  العكس،  عىل 

فان  ذلك،  ومع   .2014 دستور  صدور  إثر  الجديد  النظام 

مرحلة  إىل  بعد  يصل  مل  الدميقراطية  نحو  تونس  انتقال 

محفوفة  السلطات  بني  الفصل  قضية  تظل  حيث  الرتسخ 

ضعف  يف  يتمثل  رئييس  تحدي  من  إطار  يف  باملخاطر 

وبالتايل،  مؤسساتها،  كفاءة  ضعف  من  تعاين  دولة  رشعية 

ان  اال  مواطنيها.  احتياجات  تلبية  عىل  قدرتها  ضعف 

مرص،  يف  منه  أفضل  تونس  يف  يبدو  السيايس  الوضع 

تعاين  السلطوية،  إىل  النظم  خانة  إىل  عودتها  بخالف  التي 

من  مقبول  حد  تحقيق  عىل  مؤسساتها  قدرات  ضعف  من 

الكفاءة والرشادة يف إدارة االقتصاد والسياسة.

ثانيا: قضايا الحقوق والحريات:

كل  اختالف  عىل  العريب  الدميقراطية  مقياس  نتائج  أكدت 

تضمن  قانونية  اطر  بوجود  يتعلق  فيام  وتونس  مرص  من 

فيام  السيام  االنتهاك،  من  االنسانية  والحريات  الحقوق 

والتحزب،  التجمع  حق  االعالم،  حرية  بضامنات  يتعلق 

اشارت  كام  واحتجاج(،  واجتامعات  )مظاهرات  والتنظيم 

الفعيل  االنتهاك  يخص  فيام  الحال،  بطبيعة  اختالفها،  إىل 

ترتاجع  حيث  الواقع،  ارض  عىل  والحريات  الحقوق  لهذه 

قضيتي  يف  فيتمثل  االستثناء  اما  تونس.  وتتقدم  مرص 

واالنرتنت  املطبوعات  عىل  والرقابة  املعتقلني  معاملة  إساءة 

حيث تتشابه فيهام مرص وتونس ولو بشكل نسبي. 

املجال  هندسة  إىل  مرص  يف  القديم  الجديد/  النظام  سعي 
سلطته  ترسيخ  بهدف  اقصايئ  بشكل  والعام  السيايس 
االمر  وهو  ملعارضته.  جدية  محاوالت  أي  تقييد  وضامن 
قامئة  قانونية"  "سلطوية  صياغة  خالل  من  عمليًا  تم  الذي 
القوانني  تعديالت  او  القوانني  من  سلسلة  اصدار  عىل 
بنيت  أخرى،  أحيان  ويف  والحريات10.  للحقوق  املقيدة 
قوانني  اصدار  عن  االمتناع  عرب  قوامها  السلطوية  هذه 
الدستور  يف  عليها  املنصوص  الحريات  مع  تتوافق  جديدة 

10 Nathan Brown, Egypt Resurgent Authoritarianism: it›s is a way of life,  

Carnegie Endowment, 9 October 2014,: http://carnegieendowment.

o r g / 2 0 1 4 0 9 /1 0 // e g y p t - s - r e s u rg e n t - au t h or i t a r i an i s m - i t - s - w ay -

of-life 
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امتناع  الحرص،  ال  املثل  سبيل  عىل  هنا  ونذكر  الجديد. 
النقابية،  الحريات  يتيح  قانون  اصدار  عن  السيايس  النظام 
االعرتاف  عدم  عىل  العاملة  القوى  وزراء  من  العديد  وإرصار 
املادة  ان  من  الرغم  عىل  هذا  املستقلة،  او  الجديدة  بالنقابات 

76 من دستور 2014 تنص عىل حرية انشاء النقابات11.

التي  اإلرهابية  االحداث  ايًضا  ساعدت  اإلطار،  هذا  ويف 
والتوتر  جهة،  من  االخرية  السنوات  يف  مرص  منها  عانت 
للدولة  النظام  استعادة  بتسهيل  أخرى،  جهة  من  اإلقليمي 

األمنية وتربير وجودها. 

السياسية  الحقوق  مامرسة  عىل  املستمر  التضيق  هذا  إن 
التحول  مسار  لتعرث  انعكاس  سوي  ليست  واالجتامعية 
التدخل  برهن  حيث  يناير،   25 ثورة  إثر  مرص  يف  السيايس 
االنتقال  عملية  تعرث  عىل   2013 يوليو   3 يف  العسكري 
النظم  مربع  إىل  االخرية  وعودة  مرص،  يف  الدميقراطي 
قوي  غياب  ادي  بنيوي،  منظور  ومن  أخرى.  مرة  السلطوية 
مضاد  توازن  احداث  عىل  قادرة  منظمة  ومجتمعية  سياسة 
الطريق  افساح  اىل  مرص  يف  املسلمني  االخوان  جامعة  لقوة 
الحكم،  من  إلزاحتها  العسكرية  املؤسسة  تدخل  أمام 
أدائهم  من  املجتمع  من  واسعة  قطاعات  غضب  بعد  خاصة 
بطريقة  الجامهري  توقعت  فقد  التوافق.  ورفضهم  السيايس 
وهو  املخلص،  أو  املنقذ  دور  بلعب  الجيش  قيادات  قيام  ما 
بتأسيس  مروًرا   - عدة  تاريخية  عوامل  عززته  الذي  االمر 
ثورة  ثم   ،1805 عام  عيل  محمد  عهد  يف  الحديثة  الدولة 
وجود  جعلت   -  2011 يناير  ثورة  إىل  وصوالً   ،1952 يوليو 
املرصي،  الجيش  ومتاسك  بقوة  الدولة مرهون  واستقرار 
يف  الجيش  دور  حضور  الرتفاع  األجواء  هيأت  وبالتايل، 
قيادات  دور  فرغم  التونسية.  نظريتها  عن  املرصية  الحالة 
التي  تونس  يف  الشعبية  الثورة  إنجاح  يف  امللموس  الجيش 
الجيش  حضور  بدا   ،2011 يناير  يف  عىل  بن  بنظام  أطاحت 
العقود  خالل  متواضًعا  التونيس  السيايس  املشهد  يف 
توىل  أن  له  سبق  الذي  عيل،  بن  عمد  فقد  املنرصمة.  القليلة 
عىل  والرشطية  األمنية  األجهزة  تقوية  إىل  الداخلية،  وزارة 

حساب الجيش الذي تراجع دوره السيايس تدريجيًا12. 

اكدت  عدة  احداثًا  األخرية  السنوات  يف  مرص  شهدت  فعليًا، 
سبيل  وعىل  عام.   بشكل  الحقوقي  الوضع  تردي  عىل 
بشكله  التظاهر  قانون  اصدار  خلفية  عىل  الحرص،  ال  املثال 

فبراير   4 اليوم،  المصري  جريدة  المستقلة،  بالنقابات  اعترف  لن  العاملة:  القوي  وزير   11

 http://www.almasryalyoum.com/news/details/886737 ،2016

 11 نت،  الجزيرة  مسيرتين٫  تونس...قصة  ونهضة  مصر  اخوان  الفتاح،  عبد  بشير   12

فبراير 2014،

 h t t p : / / w w w. a l j a z e e r a . n e t / k n o w l e d g e g a t e / o p i n i o n s / 2 0 1 4 /1 1 /2 /

إخوان-مصر-ونهضة-تونس-قصة-مسيرتين

العرشينيات  يف  شابًا  وخمسني  واحد  عىل  حكم  املعيب؛ 
السجن،  يف  عامني  يقضوا  أن  العمر  من  والثالثينيات 
القضبان  خلف  سنوات  بخمس  أخرين  وواحد  مائة  وعىل 
عىل  اعرتاًضا   2016 ابريل   25 يف  تظاهروا  ألنهم  فقط 
وصنافري13. تريان  جزيريت  عىل  املرصية  الحكومة   تنازل 
القضية  املاضية  السنوات  يف  الساحة  عىل  ظهرت  وقد   
املدين"  املجتمع  متويل  "قضية  باسم  اعالميًا  املعروفة 
يزيد  قامئة   2016- مارس  اىل  وصوالً   - شملت  والتي 
كالتنمية  مختلفة  مجاالت  يف  تعمل  منظمة   190 عن  عددها 
بتلقي  اتهامها  تم  وغريها،  واملرأة،  اإلنسان،  وحقوق 
من  الكثري  قيادات  مع  التحقيق  وجاري  خارجية،  متويالت 
مؤخرًا  مرص  شهدت  كام  السفر.  من  بعضهم  ومنع  بينها 

زيادة الرقابة عىل وسائل اإلعالم14.

وسيلة  تنوعت   )2015-2013( مرص  مدى  لتقرير  فوفًقا 
حالة   11 التقرير  سجل  حيث  الرسائل  كتم  بني  ما  الرقابة 
إعالمية،  شخصيات  الستبعاد  حاالت   6 النرش،  حظر 
لحبس  حالة  و11  للقتل،  صحفيني  لتعرض  حاالت  و6 
التالعب  او  فضائية؛  قنوات  لحجب  حاالت  و8  صحفيني، 
للنظام  مواليني  اعامل  رجال  مثال  سيطر  حيث  بالرسائل، 

عىل أكرب 5 فضائيات يف مرص15.

عملية  تواجه  التي  التحديات  من  الرغم  عىل  العكس،  وعىل 
الزالت  البالد  فان  تونس،  يف  الهش  السيايس  التحول 
قوى  وتسانده  تعاضده  دميقراطي،  انتقال  مسار  يف  تسري 
سياق  يف  التحديات  من  مزيدا  عاىن  وان  مدنية،  مجتمعية 
االعامل  بعض  عليه  برهنت  الذي  االمر  وهو  ملتهب.  إقليمي 
وطنية  حقوقية  منظمة   46 ارسال  مثل  الداللة  ذات  الرمزية 
مفاداها  التونسيني  إىل  مفتوحة  رسالة  تونس  يف  ودولية 
يتعارضان،  ال  اإلنسان  حقوق  واحرتام  اإلرهاب  مكافحة  إن 
عادلة  محاكامت  وإجراء  اإلرهابية  األعامل  مكافحة  وان 
يتعارضان  ال  لها  واملخططني  عليها  واملحرضني  ملرتكبيها 

ايًضا16.

تيران  اتفاقية  على  »االحتجاج  في  أخرين  لـ51  وعامين  ناشط  لـ101  سنوات   5 السجن   13

وصنافير«، جريدة المصري اليوم، 15 مايو 2016 ، 

http : / / today. a lmasr ya lyoum.com/ar t ic le2 .aspx?Art ic le ID=504930&Is

sueID=3962

المصري  جريدة  األجنبي،  بالتمويل  »المتهمة«  المنظمات  قائمة  تنشر  اليوم«  »المصري   14

اليوم، 20 مارس 2016، 

http://www.almasryalyoum.com/news/details/913796

http://  ،2015 مايو   3 مصر،  مدي  توضيحي،  شكل  مصر:  في  االعالم  علي  الرقابة    15

- في - إلعالم ا - على - بة لرقا ا /w w w. m a d a m a s r . c o m / a r / s e c t i o n s / p o l i t i c s

gid=1&pid=1&#مصر-شكل-توضيحي

ابريل   28 واتش،  رايتس  هيومان  اإلرهاب،  مكافحة  أثناء  الحقوق  احترام  تونس  على   16

 ،2016

https://www.hrw.org/ar/news/2016289255/28/04/
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تونس  يف  األمنية  التحديات  تدفع  مل  اإلطار،  هذا  ويف 

الحقوق  مجال  يف  املواطنني  مكتسبات  عىل  االجهاز  إىل 

استمر  فقد  القيود.  لبعض  عرضتها  وان  حتى  والحريات، 

كام  والصحفية،  اإلعالمية  الحريات  من  واسع  هامش  وجود 

ترعرع اإلعالم املحيل واتسع17.

الحراك  استمر  حيث  املدين  املجتمع  عمل  كثرياً  يتأثر  ومل 

يف  الجمعيات  مجموع  فيه  وصل  الذي  الحد  إىل  الجمعيايت 

وعي  ذلك  يعني  مبا   2016 مايو  يف  جمعية   18822 تونس 

امكانية  استمرت  وبالتأكيد،  األخرية18.  دور  بأهمية  املجتمع 

املجال،  هذا  يف  الواسعة  الحرية  حيث  والتحزب  التجمع 

الوضع  مع  باملقارنة  التظاهر  مجال  يف  النسبية  والحرية 

يف مرص.

يف  السياسية  النخب  فشل  ان  نستنتج  ان  ميكن  سبق  ومام 

يناير،   25 ثورة  إثر  سيايس  توافق  أي  احداث  يف  مرص 

التي  واالجتامعية  السياسية  التهديدات  إىل  باإلضافة 

الحكم  إىل  املسلمني  االخوان  جامعة  وصول  عملية  شكلتها 

)وما  الوسطية  وللحلول  للتوافق  ورفضها   2012 يونيو  يف 

عملية  سهل  واالضطرابات(  االحباط  زيادة  من  ذلك  عن  نتج 

املؤسسة  تويل  إثر  مرص  يف  الدميقراطي  التحول  تقويض 

املجتمع  وقبول   2013 يوليو   3 بعد  االمور  زمام  العسكرية 

يف  انتهاكها  حد  إىل  والحريات  الحقوق  بتقييد  االوسع 

املسلمني  اإلخوان  خالف  فعىل  واالمن.  االستقرار  مقابل 

خالل  مرونة  التونسية  النهضة  حركة  أبدت  مرص،  يف 

صاحبة  كانت  أنها  ورغم  االنتقالية.  املرحلة  مفاوضات 

عىل  حرصت  أنها  اال   ،2011 أكتوبر  انتخابات  يف  األكرثية 

السياسية،  القوي  باقي  واقصاء  بالسلطة  االستئثار  عدم 

ومن ثم قبلت بالتوافق وبالحلول الوسط.

تجربة  عن  النهضة  حزب  اختالف  إىل  نشري  اإلطار  هذا  ويف 

النهضة  أن  أهمها  زوايا  عدة  من  مرص  يف  املسلمني  اإلخوان 

كيان  هي  وتركيا(  املغرب  يف  والتنمية  العدالة  حزب  )مثل 

جامعة  وليس  الوسط19،  بالحلول  القبول  عىل  قادر  سيايس 

االعالم التونسي بعد الثورة: تنوع وثراء وفوضي، الجزيرة نت، سبتمبر 2014،   17

http://www.aljazeera.net/programs/the-observatory/201415/9//

http://  ،2016 يونيو   20 جمعيتي،  بتونس،  المدني  المجتمع  واقع  حول  دارسة   18

jamaity.org/2016/06/دراسة-حول-واقع-المجتمع-المدني-بتونس/

عن  والتنازل  محايدة،  انتقالية  حكومة  بتشكيل  القبول  أهمها  كبيرة  تنازالت  فقدمت   19

االنتخابات  في  خسارتها  جاءت  حتى  الحكومة،  رئيس  منصب  وعن  السيادة  وزراء 

بذلك  لتصبح  تونس،  نداء  لحزب  مقعدا   85 مقابل  في  مقعدا   69 على  بحصولها  األخيرة 

أول تجربة عربية يصل فيها تيار إخواني للسلطة، ويقبل بخسارته االنتخابات.

   عمرو الشوبكي، النهضة واالخوان، اخبار مصر، 11 فبراير 2014 ، 

http://www.egynews.net/66510/عمرو-الشوبكي-النهضة-واإلخوان/ 

سيايس  حزب  الستار«  »خلف  من  تحرك  دينية  او  دعوية 
صوري كام هو حال جامعة االخوان يف مرص.20

يف  النهضة،  حركة  اعالن  عليه  برهن  الذي  االمر  وهو 

حزب  إىل  تحولها   2016 مايو  يف  العارش  مؤمترها 

يف  املسلمني  االخوان  جامعة  بعكس  يفصل-  سيايس، 

ومن  ونهايئ.  بات  بشكل  والسيايس  الدعوي  بني  مرص- 

يف  ومسريتها  تونس  يف  السياسة  التوافقات  نجاح  فان  ثم 

املجتمعي  الدعم  عملية  من  زاد  الدميقراطي،  التحول  اتجاه 

عملية  من  بالتبعية  صعب  الذي  االمر  السيايس.  لالنفتاح 

اإلرهاب  تحديات  رغم  والحريات  الحقوق  عىل  االنقضاض 

والتوتر اإلقليمي.

ثالثا: العدالة واملساواة:

بني  االختالف  إىل  العريب  الدميقراطية  مقياس  نتائج  تشري 

فيام  االخرية  مؤرشات  بانخفاض  يتعلق  فيام  وتونس  مرص 

االويل  مؤرشات  بارتفاع  باملقارنة  واملساواة  العدالة  يخص 

يف  متأزم  االقتصادي  الوضع  ان  والحقيقة  املجال.  هذا  يف 

الوضع  عىل  انعكس  الذي  االمر  السواء،  عىل  البلدين  كال 

االجتامعي وعىل عدالة التوزيع.

مل  السياسية،  االدارة  مجال  تطور  عكس  عىل  تونس،  يف 

املرحلة  يف  كثرياً  االجتامعية-االقتصادية  السياسات  تتبّدل 

او  االجتامعية  العدالة  نحو  البالد  تخطو  ومل  االنتقالية، 

النمو  ويعاين  هّشاً،  االقتصاد  يزال  ال  فعليًا،  املساواة. 

وتشّكل   .2014 العام  يف   %  2.8 بنسبة  ر  قُدِّ جموداً  الحقيقي 

 )%  7  –  %  6.5( املتزايد  والتضّخم  الخارجية  االختالالت 

املشاكل  أسباب  أبرز   ،%   9.2 بنسبة  العامة  املالية  يف  والعجز 

نظامها  معالجة  يف  يتمثّل  ضغطاً  تواجه  حكومة  تعانيها  التي 

يف  استثامرات  وضخ   )%  15( املرتفعة  والبطالة  الرضيبي 

الحدودية21. املناطق  ويف  البالد  داخل  يف  املهّمشة   املناطق 

التونسيني  من   %  25 من  وأكرث  ارتفاع،  يف  التضّخم  وكذلك   

الشباب  من   %  32 من  أكرث  أن  كام  الفقر.  خط  تحت  يرزحون 

الجامعية22. الشهادات  حَملة  من  هم  العمل  عن   العاطلني 

الساحلية  تونس  مناطق  بني  الخطري  التفاوت  يشّكل  وهنا،   

االستقرار  النعدام  مصدراً  املهّمشة،  ضواحيها  وبني 

عمرو الشوبكي، النهضة واالخوان، اخبار مصر، 11 فبراير 2014 ،   20

http://www.egynews.net/66510/عمرو-الشوبكي-النهضة-واإلخوان/

السياسي،  االستقرار  نحو  الخطرة  تونس  مسيرة  الحساب:  ساعة  خرص،  أبو  انوار    21

http://carnegie-mec.   ،2015 ابريل   2 االوسط،  الشرق  كارنيجي 

ar-pub-59618/02/04/org/2015

مهي يحي، الجانب المظلم لنجاح تونس، كارنيجي الشرق االوسط، 11 يونيو 2015 ،   22

http://carnegie-mec.org/201510/06//ar-pub-60421
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الفائتة  األربع  فالسنوات  الدميقراطية.  لتوطيد  وتهديداً 

االقتصادية  املحنة  والتزال  الدوائر،  هذه  اقتصاد  تحّسن  مل 

البالد.  نصف  تشّكل  التي  املناطق  هذه  يف  حالها  عىل 

أسباب  إىل  تونس  شطَري  بني  الفجوة  سّد  صعوبة  وترجع 

البُنى  إىل  بتونس  الداخلية  املناطق  افتقار  يف  تتمثل  هيكلية 

ولتشجيع  املستثمرين.  جذب  عملية  من  يصعب  مام  التحتية 

ينبغي  طويلة،  فرتة  منذ  املهّمشة  املناطق  هذه  يف  االستثامر 

الذي  األمر  مواردها،  وزيادة  ديونها  تقليص  الدولة  عىل 

باإلضافة  هذا  العادل،  غري  الرضيبي  النظام  إصالح  يتطلّب 

المركزية  وسياسات  صالحيات  تطبيق  رضورة  إىل 

الخدمات  وتقديم  وتنفيذ  بالتخطيط  للبلديات  للسامح 

واملساءلة23، الشفافية  ملبديَئ  وفقاً  املناطق  هذه   يف 

القرارات  باتخاذ  املركز  يقوم  الحايل،  النموذج  يف  وانه،  خاصة   

عىل   %  7 مع  باملقارنة  العام،  اإلنفاق  من   %  90 من  أكرث  حيال 

ثلثي  رصد  تم  فيام  الفرعي،  واملناطقي  اإلقليمي  املستويني 

الساحلية24. للمناطق  الحكومة  تديره  الذي  العام   االستثامر 

استمرار  تفرس  ان  ميكن  أسباب  ثالث  هناك  اإلطار،  هذا  ويف 

غياب العدالة يف تونس: 

اللربلة  سياسات  نهج  يف  االستمرار  إىل  االول  السبب  يرجع 

يف  طُبٍّقت  التي  تلك  االنتقالية،  املرحلة  يف  االقتصادية 

وعملية  السياسات  انحياز  استمرار  حيث  عيل،  بن  عهد 

بها.  املحيطة  الساحلية  واملناطق  العاصمة  إىل  القرار  صنع 

الحكومات  تبعتها  التي  السياسات  فشلت  اإلطار  هذا  ويف 

إزاء  متكاملة  مقاربة  تطبق  مل  والتي  الثورة،  بعد  املتعاقبة 

يف  االجتامعي،  باألمن  تهتم  التي  االجتامعية  السياسات 

ماديًا  دعمهم  إىل  فقط  دفعت  حيث  الفقراء؛  السكان  متكني 

من دون متكينهم اجتامعيًا25.

االمتيازات  شبكات  استمرار  يف  الثاين  السبب  يتمثل 

املشهد  عىل  عيل  بن  حقبة  شخصيات  غلبت  حيث  خة  املرتسِّ

العام  يف  الربملانية  االنتخابات  عقب  خاصة  السيايس 

الخاصة  املصالح  لهيمنة  استمراراً  الوضع  هذا  ومُيثّل   .2014

التونسيني  من  الكثري  آمال  أحبط  ما  العام،  الصالح  عىل 

إضافًة  أكرب.  وفرص  اقتصادية  مساواة  عىل  بالحصول 

بني  املرتّسخة  الخاصة  املصالح  يف  التضارب  دفع  ذلك،  إىل 

التي  التوافق  قاعدة  جعل  إىل  املختلفة  السياسية  الفئات 

صعبة  السياسية  القضايا  حيال  التونسية  القيادة  تبّنتها 

23  انوار أبو خرص، مصدر سابق. 

24  مهي يحيي، امال معلقة في تونس، مصدر سابق.

25  مهي يحيي، امال معلقة في تونس، مصدر سابق.

التنفيذ عىل صعيد املسائل االقتصادية26.

يف  الوطنية  املصالحة  مرشوع  طرح  اإلطار،  هذا  ويف 

إغالق  ترسيع  اىل  هدف  والذي  واملايل،  االقتصادي  املجال 

االستثامرية،  البالد  ببنية  الثقة  وتعزيز  املايل  الفساد  ملفات 

بغياب  التونسيني  وشعور  املصالح  رصاع  ازمة  تعميق  إىل 

األموال  اسرتجاع  آلية  اعتامده  فبخالف  واملساواة.  العدالة 

يعكس  الذي  األمر   - التتبعات  إسقاط  مقابل  املنهوبة 

هذه  ملرتكبي  والقانونيّة  السياسيّة  للمسؤوليّة  كليّاً  تهميشاً 

حامية  الشكل،  بهذا  القانون،  صياغة  مثلت   – التجاوزات 

تشكلت  التّي  واألمنية  والبريوقراطية  املالية  للمصالح  لشبكة 

عرب مراكمة الرثوة وحراسة النظام27.

فعالة  ومشاركة  حوار  آلية  غياب  يف  الثالث  االمر  ويتمثل 

االمر  وهو  واالجتامعية.  االقتصادية  بالقضايا  يتعلق  فيام 

-2016 لألعوام  التنمية  لخطة  الشعبي  الدعم  قوَّض  الذي 

هذا  ويف  منفرد.  بشكل  الحكومة  اقرتحتها  التي   2020

تم  الذي  الثاليث  االقتصادي  الحوار  إهامل  تم  االطار، 

املجلس  من  اإلفادة  تتم  ومل   ،2012 العام  يف  اطالقه 

ميكن  خالله  من  ان  رغم  االجتامعي  للحوار  الوطني 

الخطة  مناقشة  الخاص  والقطاع  العامل  ونقابات  للحكومة 

العامة،  السياسة  وخيارات  للبالد،  الخمسية  االقتصادية 

إمكانية  أمام  الطريق  إعادة  وبالتايل  اإلصالح،  وأولويات 

تعضيد  عىل  قادر  اقتصادي  اجتامعي-  وفاق  تحقيق 

التوافق السيايس28.

العدالة  مؤرشات  تحسن  من  الرغم  فعىل  مرص،  يف  أما 

مطلع  يف  لألجور  االدىن  الحد  رفع  بسبب  رمبا  االجتامعية 

أن  إال   2014 يوليو  يف  لألجور  االقىص  والحد   2014

غائبة(  نقول  ال  )يك  منقوصة  الزالت  االجتامعية  العدالة 

 % 40 حوايل  يعيش  حيث  مشتعلة  االقتصادية  واالزمة 

دخلهم  إن  بل  الفقر«  »خط  تحت  املرصيني  املواطنني  من 

للجهاز  تقرير  وبحسب  فقط.  »دوالرين«  يتجاوز  ال  اليومي 

يتجاوز  ال  لهؤالء  املتوسط  الدخل  فإن  مرص،  يف  املركزي 

12 جنيها مرصيًا يف اليوم29.

شهد   ،2016 يونيو  نهاية  حتى   2014 يوليو  بداية  ومنذ 

الدراسة السابقة.  26

الشرق  كارنيجي  تونس،  في  االقتصادية  المصالحة  قانون  مشروع  المؤدب،  حمزة   27

االوسط، 17 سبتمبر 2015،

 http://carnegie-mec.org/201517/09//ar-pub-61495

مهي يحيي، امال معلقة في تونس، دراسة سابقة.  28

40  % من المصريين تحت خط الفقر وزادهم الخبز، العربية نت، 10 مارس 2014،  29
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 1.6 من  الداخيل  العام  الدين  ارتفاع  املرصي  االقتصاد 

الدين  وارتفاع  تريليون،   2.6 يتجاوز  ما  إىل  جنيه  تريليون 

وزيادة  مليارا،   53 إىل  دوالر  مليار   46 من  الخارجي  العام 

 %  95 من  اإلجاميل  القومي  الناتج  إىل  العام  الدين  نسبة 

الجنيه  رصف  سعر  وانخفاض   ،%  100 من  يقرتب  ما  إىل 

يقرب  مبا  املوازية  السوق  يف  االمرييك  الدوالر  أمام  املرصي 

  13 نحو  إىل   %  10 من  التضخم  نسبة  وارتفاع   ،%  45 من 

%، وهذا كله مع استمرار البطالة يف حدود 13 %. 

واتساع  األجنبي  االستثامر  معدالت  تدين  إىل  باإلضافة 

الدويل  النقد  صندوق  قّدرها  التي  الخارجي  التمويل  فجوة 

بنحو 20 مليار دوالر للفرتة 2014 - 2016 30.

تطبيقه  جاء  فقد  لألجور،  االدىن  بالحد  يتعلق  وفيام 

جنيه   1200 إىل  جنيه   700 من  رفعه  تم  حيث  منقوًصا 

استثني  بينام  الدولة  وموظفي  لعاميل  بالنسبة  مرصي 
العام31 االعامل  قطاع  من  كل  وعاميل  موظفي   منه 

لألجور  الجديد  األدىن  الحد  وبخالف  الخاص.  والقطاع 

ثالثة  من  يقرب  ما  فان  القطاعات،  مختلف  عىل  يطبق  مل 

املزارعني،  صغار  من  هم  مرصيني  عامل  أربعة  كل  بني  من 

غري  القطاع  يف  العاملني  من  أو  الحرة،  املهن  ذوي  من  أو 

الحد  يف  زيادة  أية  من  يستفيدوا  لن  العامل  فهؤالء  الرسمي، 

األدىن لألجور، سواء اقترصت عىل القطاع الحكومي أم ال.

للتعبئة  املركزي  الجهاز  أجراها  لدراسة  وفقاً  بالذكر،  جدير 

القطاع  يف  العاملني   ،2014 العام  يف  واإلحصاء  العامة 

مجموع  من   %   46.3 يشكلون  رسمية  غري  بصورة  الخاص 

رسمية. بصورة  يعملون   %   26 مقابل  يف  مرص،  يف   العاملني 

الذين  أولئك  أجور  فقط  رفعت  الحكومة  أن  يعني  وهذا   

وهم  العاملة،  القوى  نصف  حوايل  من  أكرث  اليوم  يكسبون 

ممن  رسمية32،  بصورة  العاملني  غالبية  يشكلون  الذين  ايًضا 

االجتامعي.  الضامن  عىل  للحصول  ومؤهلني  عقود  لديهم 

تطبيقه  يكن  مل  الذي  لألجور،  االقىص  بالحد  يتعلق  وفيام 

القطاع  إىل  الكفاءات  لهروب  نظرًا  البداية  من  منطقيًا 

قضائية،  احكام  عىل  بناءاً  تطبيقه،  وقف  تم  فقد  الخاص، 

يف كل من قطاعات البنوك والقضاء والنيابة.

الشرق  كارنيجي  السلطوية،  تأسيس  إعادة  ومعضالت  المصري  النظام  عادلي،  عمرو   30

االوسط، 21 يوليو 2016،

 http://carnegie-mec.org/201621/07//ar-pub-64158

يقصد  بينما  للدولة  التابعة  والصناعية  التجارية  الشركات  العام  االعمال  بقطاع  يقصد   31

بموظفي الدولة العاملون بالقطاع اإلداري فيها.

عمرو عادلي، النظام المصري ومعضالت إعادة تأسيس السلطوية، مرجع سابق.  32

الرئيس  لنظام  االقتصادية  السياسات  فهم  ميكن  وهنا 

قواعده  تثبيت  املتناقضة  محاولته  إطار  يف  السييس 

إىل  وحاجته  جهة؛  من  الدولة  مؤسسات  والء  رشاء  عرب 

من  لكن  ملحة  وبريوقراطية  اقتصادية  إصالحات  اجراء 

يف  أخرى.  جهة  من  االجتامعية  قاعدته  اضعاف  شأنها 

واملعاشات  واملزايا  الرواتب  الحكومَة  رفعت  اإلطار،  هذا 

والقضاة  الجيش  وضباط  للرشطة  املمنوحة  التقاعدية 

العريضة  القاعدة  احتواء  إىل  وسعت   ،2014 مطلع  منذ 

العام،  والقطاع  الدولة  بريوقراطية  يف  العاملني  من 

مستقبال33ً. االجتامعي  العداء  النظام  تجّنب   بطريقة 

مزيد  تطبيق  مسرية  يف  الدولة  سارت  آخر  صعيد  عىل  ولكن   

دور  تراجع  إىل  الرامية  االقتصادية  اللربلة  سياسات  من 

املرصية  الحكومة  اعلنت  فقد  واالقتصادي.  املايل  الدولة 

الحكومي  الدعم  بتخفيض  قرارها   2014 يوليو   5 يف 

إنفاق  اجاميل  من   %  20 نحو  يشكل  الذي  الوقود  عىل 

املوازنة.  عجز  زيادة  يف  ويساهم   2008 عام  منذ  الحكومي 

الخدمة  قانون  الرئيس  ايًضا،  أصدر،  العجز،  هذا  ولتخفيض 

يوليو  يف  الربملان  اقره  الذي   2015 لسنة   18 رقم  املدنية 

ضغوط  تحت  وتعديله   2016 فرباير  يف  رفضه  بعد   2016

الجهاز  اصالح  بجانب  القانون،  هذا  هدف  وقد  املوظفني. 

األجور  ملعدل  السنوية  الزيادة  تخفيض  إىل  للدولة،  اإلداري 

يف املوازنة العامة للدولة.

بدرجة  مرص  تعاين  الزالت  تونس،  يف  الحال  ومثلام 

املال  وراس  السلطة  وتداخل  الفساد  ازمة  من  ملحوظة 

هشام  املستشار  تقرير  عليه  برهن  الذي  االمر  وهو  وتبعاتها. 

إىل  أشار  والذي  للمحاسبات،  املركزي  الجهاز  رئيس  جنينة 

 2015-2012 من  السنوات  يف  مرص  يف  الفساد  تكلفة  أن 

عن  النظر  وبغض  مرصي.  جنيه  مليار   600 إىل  تصل 

واملبالغات  التقرير  منهجية  حول  أثريت  التي  التحفظات 

هامة  معلومات  عىل  يحتوي  فانه  للفساد،  تقديراته  يف 

االقتصادية  الهيئات  يف  العالية  الفساد  تكلفة  يخص  فيام 

مسئولني  استغالل  حول  هامة  وتفاصيل  والخدمية؛ 

والرثوة،  السلطة  تداخل  وعن  للسلطة،  وإداريني  سياسيني 

اململوكة  لألصول  النفاذ  توزيع  يف  املحسوبية  آليات  وعن 

للدولة34.

واملشاركة  للحوار  آليات  غياب  من  تعاين  تونس  كانت  وإذا 

عمرو عادلي، النظام المصري ومعضالت إعادة تأسيس السلطوية، مرجع سابق.  33

 19 االوسط،  الشرق  كارنيجي  جنينة،  تقرير  حول  موضوعية  مالحظات  عادلي،  عمرو   34

يونيو 2016، 

http://carnegie-mec.org/201619/06//ar-pub-63881
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فان  -االجتامعية،  االقتصادية  السياسات  يخص  فيام 

تغيب  حيث  مرص  يف  الصعيد  هذا  عىل  سوًءا  اشد  الوضع 

يف  تتمثل  مرص  يف  فاملشكلة  بالكامل.  النقابية  الحريات 

يجعل   1976 لسنة   35 قانون  الن  وسيطة  حلقات  غياب 

التنظيم  الرسمي(  النقايب  )االتحاد  مرص  عامل  اتحاد  من 

ومبا  والعامل،  املوظفني  عن  قانوين  بشكل  املمثل  الوحيد 

عن  يعرب  مام  أكرث  مصالحها  عن  يعرب  فهو  للدولة،  تابع  انه 

الحوار  اليات  فقط  تغيب  ال  انه  يعني  وهذا  أعضائه.  مصلحة 

مرص،  يف  واالجتامعية  االقتصادية  بالسياسات  يتعلق  فيام 

تختفي  حيث  القطاعية  املالية  باألزمات  يتعلق  فيام  ايًضا  بل 

جهة  من  االعامل  أصحاب  او  الحكومة  بني  التفاوض  قنوات 

والعامل او املوظفني من جهة أخرى. 

يف  الثورة  حركت  التي  األسباب  ان  لنا،  يتضح  سبق  ومام 

التهميش  ان  رغم  تونس،  ففي  كامنة.  التزال  مرص  او  تونس 

مل  الثورة،  تفجر  وراء  السبب  كان  االجتامعي  واإلقصاء 

االنتقالية  املرحلة  يف  )النسبي(  السيايس  النجاح  يواكب 

حني  ويف  االجتامعي.  االقتصادي  املستوي  عىل  نجاًحا 

التفاوض  عملية  إدارة  يف  تونس  يف  السياسية  النخب  تتعرث 

بطريقة  املتناقضة  االقتصادية  املصالح  بشأن  االجتامعي 

يف  التفاوض  قنوات  فان  التوزيع،  يف  العدالة  من  قدر  تحقق 

السياسات  يجعل  الذي  االمر  وهو  األصل.  من  غائبة  مرص 

يف  واملايل،  االقتصادي  الدولة  دور  تخفيض  إىل  الرامية 

االنفجار  مبخاطر  محفوفة  متفجرة،  اقتصادية  ازمة  إطار 

االجتامعي.

الخامتة:

سيادة  قضايا  يخص  فيام  وتونس  مرص  بني  لالختالفات 

والعدالة  والحريات؛  الحقوق  املؤسسية؛  والكفاءة  القانون 

ناحية،  من  ضامنها  وسائل  صعيد  عىل  سواء  االجتامعية 

اسباب  أخرى،  ناحية  من  الواقع  ارض  يف  مامرساتها  او 

ودالالت ميكن ان نلخصها كام ييل:

تقليل  من  عنه  نتج  وما  القانون  سيادة  مجال  شهد  اوالً: 

عملية  نجاح  مع  واضًحا  تطوًرا  لالنتهاكات  نسبي(  )ولو 

الجديد  الدستور  وإقرار  تونس  يف  الدميقراطي  التحول 

تراجًعا  العكس،  عىل  شهد،  الذي  االمر  وهو   ،2014 يف 

 .2014 يف  الجديد  الدستور  صدور  إثر  مرص  يف  واضًحا 

القديم  الجديد/  السييس  نظام  رشعية  من  األخري  دعم  فقد 

باعتبارها  األمنية  االجهزة  عىل  االعتامد  يف  أرسف  الذي 

فان  ذلك،  ومع  اقدامه.  تثبيت  عىل  القادرة  الرئيسية  األداة 

مرحلة  إىل  بعد  يصل  مل  الدميقراطية  نحو  تونس  انتقال 

محفوفة  السلطات  بني  الفصل  قضية  تظل  حيث  الرتسخ 

ضعف  يف  يتمثل  رئييس  تحدي  من  إطار  يف  باملخاطر 

وبالتايل،  مؤسساتها،  كفاءة  ضعف  من  تعاين  دولة  رشعية 

ان  اال  مواطنيها.  احتياجات  تلبية  عىل  قدرتها  ضعف 

مرص،  يف  منه  أفضل  تونس  يف  يبدو  السيايس  الوضع 

تعاين  السلطوية،  النظم  خانة  إىل  عودتها  بخالف  التي 

من  مقبول  حد  تحقيق  عىل  مؤسساتها  قدرات  ضعف  من 

الكفاءة والرشادة يف إدارة االقتصاد والسياسة.

دفعها  والذي  تونس  يف  السياسة  التوافقات  نجاح  زاد  ثانيًا: 

الدعم  عملية  من  الدميقراطي،  التحول  اتجاه  يف  السري  إىل 

عملية  من  صعب  وبالتايل،  السيايس،  لالنفتاح  املجتمعي 

بشكل  تقدمت  التي  والحريات  الحقوق  عىل  االنقضاض 

يف  أما  اإلقليمي.  والتوتر  اإلرهاب  تحديات  رغم  ملحوظ 

توافق  أي  احداث  يف  السياسية  النخب  فشل  فان  مرص، 

زيادة  من  ذلك  عن  نتج  وما   ،2011 يناير  ثورة  إثر  سيايس 

العسكرية  املؤسسة  بتدخل  انتهي  واالضطرابات،  االحباط 

إىل  الحًقا  الجديد  النظام  وسعي  السيايس،  املسار  إلنهاء 

هندست  قانونية«  »سلطوية  صياغة  عرب  سلطته  ترسيخ 

والحريات  الحقوق  وقيدت  اقصايئ  بشكل  العام  املجال 

مقابل  )نسبيًا(  االوسع  املجتمع  قبله  ما  وهو  واضح،  بشكل 

الحصول عىل قدر من االستقرار واالمن. 

تونس،  يف  كام  مرص  يف  االجتامعية  العدالة  تغيب  ثالثًا: 

او  تونس  يف  الثورة  حركت  التي  األسباب  ان  يعني  وهذا 

واإلقصاء  التهميش  ان  رغم  تونس،  ففي  كامنة.  التزال  مرص 

النجاح  يواكب  مل  الثورة،  تفجر  وراء  السبب  كان  االجتامعي 

عىل  نجاًحا  االنتقالية  املرحلة  يف  )النسبي(  السيايس 

ولو  عنه  نتج  أمر  وهو  االجتامعي.  االقتصادي  املستوي 

أحياء  يف  املتطرفة  املجموعات  نحو  متزايد  انجذاب  جزئيّاً 

 - شأنه  من  الذي  االمر  املهّمشة،  واملناطق  الفقرية  تونس 

ويف  قاطع.  بشكل  الوليدة  الدميقراطية  تهديد   - استمر  لو 

عملية  إدارة  يف  تونس  يف  السياسية  النخب  تتعرث  حني 

املتناقضة  االقتصادية  املصالح  بشأن  االجتامعي  التفاوض 

قنوات  حني  يف  التوزيع.  يف  العدالة  من  قدر  تحقق  بطريقة 

يجعل  الذي  االمر  األصل  من  غائبة  مرص  يف  التفاوض 

االقتصادي  الدولة  دور  تخفيض  إىل  الرامية  السياسات 

مبخاطر  محفوفة  متفجرة،  اقتصادية  ازمة  إطار  يف  واملايل، 

االنفجار االجتامعي.
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انخفاض  إىل   2015 لعام  الدميقراطية  مقياس  نتائج  تشري 

لعام  السابق  التقرير  مع  مقارنة  املقياس  عالمة  يف  ضئيل 

مقياس  عالمة  عىل  اقترص  االنخفاض  ذلك  ولكن   2012

كام  قليالً.  املامرسات  مقياس  عالمة  ارتفعت  فيام  الوسائل 

خاص  وبشكل  القيم  أو  املقومات  معظم  عالمات  انخفضت 

بسبب  ذلك  وجاء  والحريات،  الحقوق  باحرتام  املتعلقة  تلك 

إن  والبحرين:  والجزائر  ولبنان  مرص  من  كل  عالمات  تراجع 

التحول  عملية  يف  انطالقة  بحدوث  التفاؤل  أن  ذلك  مغزى 

العريب"  الربيع  "ضوء  عىل  العريب  العامل  يف  الدميقراطي 

"الربيع"  لذلك  يكن  مل  تونس  باستثناء  اذ  محله،  يف  يكن  مل 

التقرير  يشملها  ممن  دول  خمس  إن  بل  باقية،  آثار  أي 

شهدت تراجعاً يف عالمة مقياسها.

اإلصالح  بعملية  املهتمني  دعوة  إىل  العامة  التوصيات  تهدف 

مناطق  عىل  الرتكيز  عىل  العمل  إىل  العريب  العامل  يف 

التقرير  يف  املشاركة  الدول  معظم  يف  السائدة  القصور 

الوطنية  الفرق  صاغتها  التي  املحددة  التوصيات  تهدف  فيام 

يف  القرار  وصناع  باإلصالح  املهتمني  مخاطبة  إىل  املختلفة 

كل بلد مشارك عىل حده.

توصيات عامة:

العقبة  هي  واملدنية  السياسية  الحريات  مسألة  تبقى   .1

انخفاضاً  األكرث  وهي  اإلصالح  جهود  أمام  الرئيسية 

هذا  يف  الترشيعات  أن  من  بالرغم  الحالية.  القراءة  يف 

فإن  املشاركة،  الدول  معظم  يف  إيجابية  مبجملها  املجال 

إىل  الحاجة  يعني  هذا  إن  تراجع.  يف  العميل  التطبيق 

الترشيعية  للمجالس  وخاصة  الرقابية  الوظائف  تعزيز 

األمن  استخدام  وعدم  اإلنسان  حقوق  مؤسسات  وتقوية 

كذريعة لقمع الحريات.

انخفاضاً  االجتامعية  والعدالة  املساواة  مؤرشات  شهدت   .2

القراءة  يف  بالوضع  مقارنة  الراهنة  القراءة  يف  ملموساً 

األضعف  العالمة  صاحبة  هي  القيمة  هذه  أن  كام  السابقة. 

يف  املستخدمة  األربع  الدميقراطية  مقومات  بني  من 

العدالة  قضايا  جعل  رضورة  عىل  ذلك  يؤكد  التقرير. 

محوراً  واالجتامعية  االقتصادية  والحقوق  االجتامعية 

عىل  جوهري  تغيري  بإحداث  وذلك  اإلصالح  لعمليات 

يف  املرأة  دور  وتعزيز  الحكومي  اإلنفاق  أولويات  سلم 

قوة العمل.

إحدى  هو  االجتامعية  القطاعات  عىل  الحكومي  اإلنفاق  إن   .3

يف  الدميقراطي  االنتقال  عملية  يف  األضعف  املؤرشات 

بشؤون  تتعلق  أخرى  مؤرشات  فإن  كذلك  العريب.  العامل 

عالمات  عىل  تحصل  املدارس،  من  الترسب  مثل  التعليم، 

التعليم  شؤون  إلصالح  ماسة  حاجة  هناك  عالية.  غري 

وتقليص  األمية  ومحاربة  أكرب  موازنات  بتخصيص 

العملية  وظروف  مستوى  وتحسني  الترسب  ظاهرة 

التعليمية وخاصة بالنسبة لإلناث.

أعاله  املذكورة  الدميقراطي  التحول  عملية  مشاكل  إن   .4

مؤرشات  وتراجع  الحريات  بغياب  املتعلقة  تلك  وخاصة 

أساسية  مبشكلة  مرتبط  االجتامعية  والعدالة  املساواة 

كالربملانات  العالقة  ذات  العامة  املؤسسات  ضعف  هي 

والقانون.  النظام  فرض  وأجهزة  القضائية  واألجهزة 

املساءلة  قدرات  تعزيز  يف  يكمن  الضعف  هذا  عالج  إن 

عىل  الرقابة  وفرض  القضاء  استقالل  واحرتام  الربملانية 

لوسائل  الحريات  من  املزيد  وإعطاء  األمن  أجهزة  أداء 

اإلعالم لتتمكن من القيام بدورها يف االستقصاء والنرش. 

توصيات محددة:

1( األردن: 

القراءة  يف  العريب  بالربيع  إيجابياً  األردن  تأثر  رغم 

والجوار،  املنطقة  يف  االستقرار  عدم  ظروف  فإن  السابقة، 

يف  حقيقية  النطالقة  كابحاً  تشكل  أخرى،  أمور  بني  من 

عملية التحول الدميقراطي يف هذا البلد.

متأخرة  مرتبة  يف  يزال  ال  كان  األردن  أن  النتائج  تظهر 

يشري  التقرير  هذا  لكن  الوسائل.  مؤرشات  يف  اليشء  بعض 

بالقراءة  مقارنة  املامرسة  مؤرشات  بعض  يف  تراجع  إىل 

لكل  ببطء.  تسري  السيايس  اإلصالح  مسرية  أن  كام  السابقة. 

ذلك يويص فريق األردن مبا ييل: 

الربملانية، . 1 الحكومة  آلية  تطوير  عىل  العمل  متابعة 

خاللها  من  والتي  السابقة  التجربة  أظهرت  حيث 

املجلس  قبل  من  الوزراء  رئيس  اسم  عىل  التوافق  تم 

الحكومة  عمر  إطالة  به،  الثقة  طرح  قبل  النيايب 

والعمل عىل برامج حكومية طويلة االجل.

ومساءلتها . 2 األمنية  األجهزة  عىل  الرقابة  متابعة 

لضامن التوقف عن االعتقاالت التعسفية واإلدارية.

تحد . 3 التي  والقوانني  الترشيعات  تطوير  عىل  العمل 

الواسطة  واستخدام  العامة  املؤسسات  يف  الفساد  من 

يف التوظيف العام ومعاقبة عدم امللتزمني بذلك.

ت لتوصيا ا
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ودورها . 4 العامة  املؤسسات  أداء  تطوير  عىل  العمل 

املواطن  متس  التي  الخدماتية  امليادين  يف  الرقايب 

مبارشة.

مبنظامت . 5 املتعلقة  الترشيعات  تطوير  عىل  العمل 

مشاركة  زيادة  يف  ستسهم  والتي  املدين  املجتمع 

املواطنني يف مثل هذه الجمعيات ونشاطاتها.

املطبوعة . 6 بالصحف  املتعلقة  القوانني  تطوير 

والتعبري  الحرية  درجات  اعىل  لضامن  وااللكرتونية 

مبا يتفق مع نزاهة ودقة املعلومات املنشورة. 

العمل . 7 سوق  يف  لالنخراط  املرأة  امام  املجال  فتح 

الفعالة  املساهمة  يف  الفرصة  إلعطائها  اعىل  بنسب 

يف اإلنتاج والدخل القومي.

الحكومي . 8 االنفاق  لنسب  التدريجية  الزيادة  عىل  العمل 

عىل قطاعي الصحة والتعليم يف املوازنة العامة.

2( البحرين:

ومعظم  العام  مقياسها  عالمة  يف  تراجعاً  البحرين  شهدت 

قاسية  أزمة  شهدت  قد  الدولة  هذه  وكانت  الفرعية.  املقاييس 

أثرت   ،2011 عام  وخاصة  العريب،  الربيع  انطالقة  مع 

يف  تراجعت  فيها.  الدميقراطي  التحول  عملية  عىل  سلباً 

املتعلقة  كتلك  الرئيسية  املؤرشات  بعض  الحالية  القراءة 

السلطة،  وانتقاد  السيايس،  واإلصالح  الحكومة،  مبساءلة 

تبقى  كذلك  العمل.  عىل  اإلنسان  حقوق  مؤسسات  وقدرة 

يف  وخاصة  مقلق  وضع  يف  بالوسائل  املتعلقة  املؤرشات 

التنفيذية،  السلطة  سطوة  وتقنني  السلطات،  فصل  ضامن 

الجنسني.  بني  واملساواة  التجمع،  وحق  األحزاب  وحرية 

لهذا يويص فريق العمل بالتايل:

تضمن . 1 جوهرية  دستورية  تغيريات  إدخال  عىل  العمل 

بدال  الحكومة  انتخاب  عرب  للسلطة  السلمي  التدوال 

من التعيني.

تعزيز وتأكيد استقاللية اللجنة العليا لالنتخابات.. 2

طرح . 3 عىل  والتصويت  الوزراء  رئيس  مساءلة  إمكانية 

الثقة به.

الترشيعية . 4 العملية  تعطيل  دون  تحول  ضامنات  وضع 

واالنتخابية يف أي حال من االحوال.

وإجراءات . 5 يتوافق  مبا  القضائية  السلطة  تطوير 

املواثيق الدولية الخاصة باسقالل القضاء.

التعذيب . 6 حاالت  يف  املساءلة  آليات  وتقوية  تعزيز 

واملوت داخل االحتجاز أو السجن.

وتجريم . 7 منع  عىل  رصاحة  تنص  قوانني  ترشيع 

التمييز الطائفي والسيايس.

ومامرستها . 8 األحزاب  بتشكيل  خاصة  ترشيعات  وضع 

العمل السيايس بكل حرية.

للجامعات . 9 متاحا  وجعله  اإلعالمي  الفضاء  تحرير 

واألفراد دون قيود معطلة.

3( تونس:

مبؤرشات  يتعلق  فيام  وخاصة  كبرياً  تقدماً  تونس  حققت 

تقدم  إىل  أشار  قد  السابق  التقرير  وكان  املامرسات 

سياق  يف  جاء  واملامرسات  الوسائل  صعيدي  عىل  جوهري 

الراهنة  القراءة  يف  تقدمت  البلد.  ذلك  يف  العريب  الربيع 

الحقوق،  واحرتام  القانون،  بسيادة  املتعلقة  الجوانب  تلك 

رغم  لكن  ومساءلة.  قوية  عامة  مؤسسات  ووجود  والحريات 

االجتامعية.  والعدالة  املساواة  مجال  يف  تراجع  هناك  ذلك، 

لذلك يويص فريق العمل التونيس مبا ييل:

بنجاح . 1 املعنية  التونسية  األطراف  توجه  أن  ينبغي 

الثورة  مكاسب  ضياع  وعدم  الدميقراطية  االنتقال 

الحقوق  من  األدىن  الحد  توفري  نحو  اهتاممها 

يف  مهددة  أصبحت  التي  واالجتامعية  االقتصادية 

تونس. 

الخارجي . 2 الدين  نسق  ارتفاع  من  الحد  عىل  العمل 

أن  شأنه  من  مؤرش  وهو  باملائة،  الستني  قارب  الذي 

ويعرض  الدولية،  التمويل  ملؤسسات  التبعية  يعمق 

بشكل  التحكم  يجب  كام  للمخاطر.  الوطني  االستقالل 

رضورة  مع  الذاتية،  واإلمكانيات  الرثوات  يف  أفضل 

وضع سياسة جبائية أكرث عدالة.

استرشى . 3 الذي  للفساد  للتصدي  عاجلة  رضورة  توجد 

الدولة  مؤسسات  داخل  الثورة  بعد  خطري  بشكل 

وجود  وعدم  الرقابة  ضعف  بسبب  وذلك  وخارجها، 

أداء  تراجع  جانب  إىل  للمحاسبة،  قوية  مؤسسات 

املجال  يف  فالتقدم  القانون.  بتطبيق  املكلفة  األطراف 
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قوية  بإرادة  مصاحبا  يكن  مل  إذا  كاف  غري  السيايس 

وأن  لها  سبق  التي  الفساد  شبكات  ملحاربة  وجامعية 

أسهمت بقوة يف إجهاض عديد الثورات بدول كثرية. 

واسعة . 4 صالحيات  من  الربملان  به  يتمتع  ما  رغم 

النظام  جعل  ما  وهو  ومالية،  إدارية  واستقاللية 

إال  الربملاين،  النظام  إىل  أقرب  التونيس  السيايس 

وهو  ضعيفا،  يزال  ال  الشعب  نواب  مجلس  أداء  أن 

بالبطء  يتسم  تونس  يف  اإلصالحات  نسق  جعل  ما 

والتعرث.

اإلصالح . 5 إنجاز  يف  لإلرساع  ملحة  حاجة  توجد 

حامية  يف  األمنية  املؤسسة  ألهمية  نظرا  وذلك  األمني، 

مخاطر  من  وحاميته  االنتقايل  املسار  وتأمني  الدولة 

من  األمنية  األجهزة  تطهري  يقتيض  ما  وهو  اإلرهاب. 

الجمهوري  األمن  قيم  تعميق  عىل  والعمل  الفساد، 

الحقوق  وانتهاك  التعذيب  ملنع  املراقبة  وتشديد 

األساسية للمواطنني. 

ضعيفة . 6 العمل  قوة  يف  النساء  مشاركة  نسبة  تزال  ال 

التي  الهامة  القانونية  املكاسب  رغم  وذلك  نسبياً، 

النسب  جانب  إىل  التونسية،  املرأة  عليها  حصلت 

عىل  الحصول  مجال  يف  حققتها  التي  العالية 

تعمل  أن  ينبغي  خلل  وهو  الجامعية.  الشهادات 

مبدأ  عىل  بناء  معالجته  عىل  التونسية  الحكومات 

املساواة بني الجنسني.    

4( الجزائر:

شهد  حيث  العريب  بالربيع  إيجاباً  الجزائر  تأثر  األردن،  مثل 

الزخم  هذا  لكن  السياسية،  اإلصالحات  من  مجموعة  آنذاك 

التحول  عملية  تراجعت  الراهن.  التقرير  يشري  كام  توقف 

يف  التقدم  لبعض  إحرازها  رغم  الجزائر  يف  الدميقراطي 

شمل  االجتامعية.  والعدالة  باملساواة  املتعلق  املقياس 

الحزيب،  النشاط  بإعاقة  املتعلقة  تلك  مثل  مؤرشات  الرتاجع 

والرقابة  الحكومة،  ومساءلة  التنفيذية،  الجهات  ومقاضاة 

فريق  يويص  لذلك  املدارس.  من  والترسب  املطبوعات،  عىل 

العمل مبا ييل:

عىل . 1 املعقولة  االوقات  يف  الحكومة  ترد  ان  ينبغي 

للرد  والوزراء  االول  الوزير  ينزل  وان  النواب  أسئلة 

الوزير  االن  لحد  بها  تكفل  التي  النواب  تساؤالت  عىل 

املكلف بالعالقات مع الربملان.

توفري . 2 ينبغي  والجامعية  الفردية  الحقوق  مستوى  عىل 

التظاهر  يف  الحزبية  املعارضة  لحقوق  أكرث  حامية 

وتوزيع  واملجالت  الصحف  انشاء  يف  والحق  السلمي. 

حتى  للمعتقلني  الحامية  توفري  يجب  كذلك  الكتب. 

والتحقيق  السجن  اثناء  املعاملة  لسوء  يتعرضوا  ال 

معهم.

واالحزاب . 3 املدين  املجتمع  منظامت  حق  ضامن  ينبغي 

املشاركة  للمواطن  يتسنى  حتى  أكرب  بحرية  العمل  يف 

يف النقاش العام.

املبذولة . 4 املجهودات  فرغم  االجتامعي  املستوى  عىل  اما 

من  الترسب  من  الحد  اىل  حاجة  يف  الزالت  فالجزائر 

متساوية  فرص  ومنح  االمية  نسب  وتخفيض  املدارس 

بني املوطنني يف الحصول عىل مناصب عمل.

5( السعودية

الدول  ببقية  مقارنة  متأخرة  مرتبة  يف  السعودية  تبقى 

ارتفاع  إىل  اإلشارة  املفيد  من  لكن  التقرير.  بهذا  املشمولة 

تغيري.  بدون  الوسائل  عالمة  بقاء  مع  املامرسات  عالمة  يف 

غياب  من  السعودية  يف  الدميقراطي  التحول  عملية  تعاين 

سطوة  وتقنني  السلطات،  فصل  يضمن  دستوري  إطار 

واملساواة  التجمع،  وحق  األحزاب،  وحرية  التنفيذية،  السلطة 

بني الجنسني، وغريها. لكل ذلك يويص الفريق مبا ييل: 

الذي . 1  2030 الرؤية  مرشوع  أهداف  تحقيق  عىل  العمل 

مصادر  تنويع  يف  يساهم  مبا  مؤخرا  عنه  االعالن  تم 

كفاءة  ورفع  الوطني  االقتصاد  وتحسني  الدولة  دخل 

رشائح  مختلف  وإرشاك  الدولة  ومؤسسات  اجهزة  اداء 

الخطط  هذه  وتنفيذ  صناعة  يف  دورها  وتفعيل  املجتمع 

االقتصادية الوطنية.

تكفل . 2 التي  القانونية  الترشيعات  منظومة  استكامل   

منها  إقراره  تم  ما  وتفعيل  املجتمعية  املشاركة  من  مزيدا 

األهلية  الجمعيات  تشكيل  بحرية  املتعلقة  تلك  وخاصة 

واملدنية والحق يف التجمع وحرية الرأي والتعبري. 

يف . 3 وباألخص  واملوقوفني  السجناء  اوضاع  تحسني   

التعذيب  حاالت  من  والحد  والسياسية  األمنية  القضايا 

عدم  وخاصة  القضاء  استقاللية  وتأكيد  اشكاله،  بكل 

املحكمة  بها  تختص  التي  املحاكامت  سري  عىل  التأثري 

وعادلة  علنية  ملحاكامت  وضامن  املتخصصة،  الجزائية 
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لهم، والحد من احكام اإلعدام والسجن لفرتات طويلة.

العام . 4 الشأن  يف  ومشاركتها  املرأة  حضور  دعم  مواصلة   

يف  واالستمرار  الدولة،  يف  العامة  املناصب  ومختلف 

املرأة  حرية  من  تحد  التي  الترشيعات  وتنقيح  مراجعة 

وتقيدها وتخلق ارضية الضطهادها والتمييز ضدها.

يف . 5 واملذهبي  واالجتامعي  الثقايف  التنوع  حالة  تأكيد   

اإليجايب  التفاعل  تعكس  بصورة  وتعزيزها  اململكة 

وعاداته  تقاليده  عىل  منها  مكون  كل  ومحافظة  بينها 

املتوارثة والتعبري عنها ضمن اإلطار الوطني املشرتك.

الوحدة . 6 تعزيز  اىل  تهدف  عليا  وطنية  هيئة  تشكيل   

واملذهبية،  والقبلية  الطائفية  النعرات  ومعالجة  الوطنية 

املعروض  الوطنية"  الوحدة  "حامية  قانون  واقرار 

املساواة  تأكيد  يف  يساهم  مبا  الشورى  مجلس  يف 

والتحزب  التعصب  أشكال  ومواجهة  املواطنني  بني 

والعنرصية.

بكل . 7 الفساد  مكافحة  وسائل  تطوير  يف  االستمرار   

هيئة  وإعطاء  الدولة  ومؤسسات  اجهزة  يف  اشكاله 

أكرب  وإجرائية  رقابية  صالحيات  الفساد  مكافحة 

االجهزة  جميع  ودمج  دورها،  مامرسة  من  تتمكن  يك 

رقابية  مؤسسات  بتشكيل  والسامح  فيها،  الرقابية 

أهلية مستقلة لتعزيز الرقابة عىل املال العام.

عرب . 8 واالسكان  البطالة  قضايا  معالجة  عىل  العمل   

اعتامد برامج اقتصادية محفزة للقوى العاملة املحلية.

العنف . 9 وتوجهات  االٍرهاب  قضايا  معالجة  مواصلة   

اإلرهابية  التنظيامت  يف  والشابات  الشباب  وانخراط 

املدى  بعيدة  وطنية  واسرتاتيجيات  خطط  ووضع 

الستئصال هذه املشكلة.

6( فلسطني:

املامرسات  يف  وخاصة  فلسطني  عالمة  عىل  تحسن  طرأ 

الدميقراطي  التحول  عملية  لكن  السابقة.  بالقراءة  مقارنة 

تراجعاً  أحدث  الذي  الداخيل  لالنقسام  أسرية  تبقى  فيها 

وخرق  الحكومة،  مساءلة  مثل  رئيسية  قضايا  يف  مستمراً 

التعسفي،  واالعتقال  الحزيب،  النشاط  وإعاقة  الدستور، 

وغريها.  االحتجاجات  وتنظيم  املعتقلني  معاملة  وإساءة 

لهذا يوىص فريق العمل مبا ييل:

حالة . 1 إنهاء  السياسية  األطراف  كافة  عىل  ينبغي 

الذي  االقتصادي   – الجغرايف   – السيايس  االنقسام 

يهدد مستقبل البناء الوطني. 

والترشيعية( . 2 )الرئاسية  العامة  االنتخابات  إجراء  ينبغي   

تشكل  ال  االنقسام  حالة  أن  من  الرغم  عىل  واملحلية. 

املجلس  إدامة  أن  إال  االنتخابات،  عقد  عىل  مشجعا  عامال 

من  ألكرث  املحلية  املجالس  أو  الرئاسة  أو  الترشيعي، 

النظام  ملستقبل  جادا  تهديدا  يشكل  القانونية  مدتها 

السيايس الفلسطيني.

السياسية . 3 واألحزاب  املدين  املجتمع  مؤسسات  تشجيع 

مسؤوليها  الختيار  دورية  انتخابات  إجراء  عىل 

الرئيسيني.

التحديد . 4 وجه  وعىل  اإلصالح،  برامج  يف  النظر  إعادة 

والعمل  القامئة  رأس  عىل  العامة  املؤسسات  بناء  وضع 

الدؤوب عىل إنجازها.

العامة . 5 الحريات  تحرتم  أن  التنفيذية  السلطة  عىل 

التعبري  وحرية  التجمع  حرية  الخصوص  وجه  وعىل 

من  إعاقته  أو  قمعه  دون  الحزيب  العمل  ومامرسة 

طرف األجهزة األمنية التابعة لها.

ومحاربة . 6 النزاهة  لتعزيز  محددة  سياسات  وضع 

الفساد خاصة الواسطة واملحسوبية واملحاباة. 

الرصاعات . 7 يف  القضايئ  الجهاز  زج  عدم  ينبغي 

السياسية والحزبية. 

السيايس . 8 االعتقال  عن  التوقف  التنفيذية  السلطة  عىل 

املامرس يف شقي الوطن.

التوقف . 9 الوطن  شقي  يف  التنفيذية  السلطة  عىل  ينبغي 

سوابق  من  ميثله  ملا  األسايس  القانون  تجاوز  عن 

خطرية عىل النظام القانوين بكامله.

7( الكويت:

باملامرسات،  يتعلق  فيام  وخاصة  الكويت،  عالمة  ارتفعت 

القراءة  يف  عالمتها  تراجع  بعد  ذلك  يأيت  ملحوظ.  بشكل 

الربيع  ظروف  مع  الدولة  تفاعل  آنذاك  عكست  التي  السابقة 

التحول  عملية  تعاين  الراهن،  التحسن  رغم  لكن  العريب. 

األحزاب.  حرية  تضمن  ترشيعات  غياب  من  الدميقراطي 



102

عملية  يف  ملموساً  ضعفاً  املامرسات  مؤرشات  بعض  تعكس 

والنشاط  املعتقلني،  مبعاملة  املتعلقة  تلك  وخاصة  التحول 

يويص  لذلك  واإلنرتنت.  املطبوعات  عىل  والرقابة  الحزيب، 

الفريق مبا ييل: 

العمليات . 1 كافة  عىل  ترشف  مستقلة  هيئة  إنشاء  رضورة 

التي  غريها  أو  البلدية  أو  الربملانية  سواء  االنتخابات 

من  للمزيد  مراعاة  وذلك  مؤسسات الدولة،  يف  تجري 

الشفافية والنزاهة.

لحرية . 2 بالسامح  تقيض  فورية  ترشيعات  سن 

الترشيعات  وتقوية  قانونية،  بصورة  األحزاب  عمل 

شأنه  من  ما  وكل  الجنسني،  بني  املتعلقة باملساواة 

تعزيز املساواة واملشاركة.

الربملان، . 3 عمل  إعاقة  شأنها  من  مامرسات  أي  عن  التوقف 

املتاحة  الرقابية  األدوات  من فعالية  تعطل  التي  تلك  أو 

ألعضاء مجلس األُمة.

أعضاء . 4 تعيني  يف  التدخل  عن  التنفيذية  السلطة  يد  كف 

البلدي،  املجلس  يف  الحاصل  هو  كام  املنتخبة  املجالس 

مبا  املجلس،  أعضاء  ثلث  تعيني  قانون  الغاء  خالل  من 

يعزز من العملية االنتخابية.

املقيمني . 5 أوضاع  معالجة  يف  العملية  الخطوات  مواصلة 

مصطلح  عليهم  يطلق  والذين  مرشوعة  غري  بصورة 

حقوقهم  تحفظ  ترشيعات  إقرار  خالل  من  )البدون(، 

البدون  األطفال  ادخال  وعدم  اإلنسانية،  وكرامتهم 

باملسائل السياسية، فالتعليم حق لجميع األطفال. 

أي . 6 ملنع  األمنية  األجهزة  عىل  واملحاسبة  الرقابة  تعزيز 

سياسية  ألسباب  واملوقوفني  لحقوق املعتقلني  انتهاك 

أو جنائية.

إعداد . 7 عملية  يف  املدين  املجتمع  منظامت  إرشاك  رضورة 

من  اعضائها  وحامية  الكويت،  لدولة  الوطنية  التقارير 

االعتقال واملالحقة.

هيكلة . 8 وإعادة  القومي  الدخل  إنتاج  مصادر  تنويع 

الصناعة  قطاعات  بإيالء  ذلك  ويتم  الوطني،  االقتصاد 

الرعاية  واالعالم  والثقافة  والسياحة  السمكية  والرثوة 

عرب  اال  يتحقق  ال  امر  وهو  املناسبني.  والتشجيع 

مفردات  عىل  الحكومي  القطاع  هيمنة  من  التحرر 

الناتج القومي.

عىل . 9 والقضاء  االستهالك،  وترشيد  العام  اإلنفاق  تقنني 

الرعاية  مفهوم  عن  والتخيل  املايل،  االرساف  مظاهر 

من  ملستحقيه  إال  الدعم  يكون  ال  بحيث  للدولة  األبوية 

ذوي الدخل املحدود.

العمل . 10 ملعايري  وفقا  ومتكامل  مختص  قانون  اصدار 

مبا  املنزلية  العاملة  وتشغيل  استقدام  لتنظيم  الدولية 

والتخيل  العمل،  وصاحب  العامل  من  كل  حقوق  يكفل 

عن نظام الكفالة بأرسع وقت.

8( لبنان: 

هو  تراجعاً  لبنان  يف  الدميقراطي  التحول  عملية  شهدت 

يف  يربز  العريب.  املقياس  صدور  منذ  التوايل  عىل  الثالث 

املامرسات  مبقياس  يتعلق  تراجعاً  خاص  بشكل  التقرير  هذا 

وخرق  الربملان،  عمل  وإعاقة  الحكومة،  مساءلة  مثل  أمور  يف 

االجتامعات  وتنظيم  املعتقلني،  معاملة  وإساءة  الدستور، 

الشخيص  واألمن  املطبوعات،  عىل  والرقابة  واملظاهرات، 

العمل  فريق  يويص  االجتامعية.  القطاعات  عىل  واإلنفاق 

اللبناين مبا ييل: 

جزئياً . 1 او  كلياً  مبني  جديد  انتخايب  قانون  اعتامد 

وإعطاء  باالقرتاع،  للمغرتبني  يسمح  النسبية،  عىل 
إدارية  استقاللية  االنتخابات  عىل  املرشفة  الهيئة 
مرشفة  هيئة  من  يحولها  مام  قضائية،  وصفة  ومالية 
عىل  ومرشفة  ناظمة  هيئة  إىل  الداخلية  بوزارة  مرتبطة 

االنتخابات تتمتع باستقاللية تامة.

لتوسيع . 2 ترمي  االدارية  لالمركزية  جديد  قانون  اعتامد 
اإلدارة  من  اضايف  مستوى  خلق  واىل  األخرية  هذه 
منتخبة  أقضية  مجالس  صعيد  عىل  يكون  املحلية 
القيام  من  ميكّنها  واداري  مايل  باستقالل  تتمتع 
التنمية  عملية  وإطالق  املحلية.  التنمية  مبشاريع 
القرار  عن  السياسيني  يد  وكف  واملتوازنة  الشاملة 

التنموي املحيل. 

مجموعة . 3 أعده  الذي  الفساد  كاشفي  حامية  قانون  إقرار 
املجتمع  وهيئات  والنقابات  والوزارات  النواب  من 
ملكافحة  املتحدة  األمم  اتفاقية  مبتطلبات  عمال  املدين، 
ملكافحة  وطنية  هيئة  وإنشاء  لبنان؛  أبرمها  التي  الفساد 
النيابة  أمام  بشكاوى  التقدم  صالحية  لها  يكون  الفساد 

العامة. 

الصادر . 4  13758 رقم  باملرسوم  الوارد  القانون  تفعيل 
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بتعيني   2004 ديسمرب  أول/  كانون   11 بتاريخ 
للعمل   OMBUDSMAN للجمهورية  مستقل  وسيط 
عن  الناجمة  والخالفات  الشكاوى  حل  يف  النظر  عىل 
الحق  وأشخاص  العام  الحق  أشخاص  بني  التعامل 

الخاص املوكلة إليهم إدارة مرفق عام. 

يتعلق . 5 ما  عىل  العسكري  القضاء  صالحيات  اقتصار 
السجون  ربط  املدنيني؛  دون  حرصاً  العسكريني  بجرائم 
ألعامل  مخصصة  عدلية  أجهزة  وإنشاء  العدل  بوزارة 

التحري والتحقيقات والتبليغات وتنفيذ أوامر املحاكم.

التعذيب" . 6 مناهضة  لجنة  بصالحيات"  االعرتاف 
االتفاقية  من   )21(  ،)20( املادتني  يف  عليها  املنصوص 
مجرد  وليس  جنائية  جرمية  التعذيب  اعتبار  الدولية؛ 
الواردة  "التعذيب"  جرمية  تعريف  إعادة  ثانوي؛  جرم 
مبا  اللبناين  العقوبات  قانون  من   )401( املادة  يف 
الدولية  االتفاقية  يف  الوارد  التعريف  مع  يتامىش 
وتشديد  لبنان،  عليها  صادق  التي  التعذيب  ملناهضة 
أماكن  جميع  إغالق  الجرمية؛  تلك  مرتكبي  عىل  العقوبة 

االعتقال واالحتجاز الرسية أو غري املرخصة.

7 . 74 املادة  إلغاء  املسبقة؛  الرقابة  من  املناشري  تحرير 
لبيع  الرتخيص  اشرتاط  لناحية  املطبوعات  قانون  من 
مخالفات  يف  النظر  حرص  واملطبوعات؛  الصحف 
املخالفات  تعريف  مع  القضاء،  عىل  اإلعالم  وسائل 
االشرتاعي  املرسوم  إلغاء  وقفها؛  إىل  تؤدى  قد  التي 
وإلغاء  السياسية  الدورية  املطبوعات  عدد  يحدد  الذي 
املطبوعات  ماليك  من  محدود  لعدد  مينح  الذي  االمتياز 

السياسية وماليك محطات اإلذاعة والتلفزيون.

صالحياته . 8 وتوسيع  الدستوري  املجلس  قانون  تعديل 
مراقبة  وليس  الدستور  تفسري  صالحية  لتشمل 
االنتخابية  الطعون  يف  والبت  القوانني  دستورية 
املجلس  إىل  اللجوء  عملية  تسهيل  ينبغي  كام  فقط. 
ملراجعة  وتحركه  مبادرته  استقاللية  ودعم  الدستوري 
املحصورة  مراجعته  حق  يف  النظر  وإعادة  القوانني 
مجلس  رئيس  أو  الجمهورية  برئيس   )19 للامدة  )وفقاً 
عىل  نواب  عرشة  أو  النواب  مجلس  رئيس  أو  الوزراء 
يتم  قد  إذ  بها  املعرتف  الدينية  الطوائف  رؤساء  أو  األقل 
غري  قوانني  عىل  لبنان  يف  سيايس  لتوافق  التوصل 
ينبغي  كذلك  فيها.  للطعن  األكرثية  تتوافر  وال  دستورية 
من  الدستوري  املجلس  أعضاء  اختيار  طرق  تعديل 
السياسية  والتجاذبات  التدخالت  بوجه  تحصينه  أجل 

وتعزيز استقالليته.

إعطاء . 9 يف  والتشدد  القضاء  استقاللية  عىل  التأكيد 
جهة  أي  من  التدخالت  من  القايض  تحمي  ضامنات 
إصالحية  شاملة  عملية  إطالق  خالل  من  وذلك  كانت، 
كسلطة  القضائية  للسلطة  االعتبار  إعادة  إىل  تهدف 
تعديالت  عرب  والتنفيذية  الترشيعية  للسلطة  موازية 
من  والقايض  القضاء  تحمي  وقانونية  دستورية 
وميكن  عليه.  الضغط  ومامرسة  قرارته  يف  التدخل 
األعىل  القضاء  مجلس  تخويل  عرب  ذلك  يتم  أن 
وتنقالتهم  وترقياتهم  القضاة  تعيني  سلطة  وحده 
النظام  توحيد  وعزلهم،  ومحاسبتهم  ومخصصاتهم 
القضائية  السلطة  وجعل  فروعه  مبختلف  القضايئ 
فيه،  الداخلية  سيام  ال  شؤونه  لتنظيم  املرجعية  هي 
املحاسبة  من  القضاء  يد  تشل  التي  القوانني  وتعديل 

القانونية ألصحاب املسؤوليات السياسية.

العمل . 10 مثل  االجتامعية  والعدالة  املساءلة  بقضايا  االهتامم 
الشخصية،  لألحوال  اختياري  موحد  قانون  إصدار  عىل 
أبناء  بجنسية  يتعلق  فيام  بالرجل  املرأة  مساواة  وضامن 
اللبنانيني،  بالرجال  أسوة  لبنانيني  بغري  املتزوجات 
قانون  إصدار  وإعادة  البطالة،  من  الحد  عىل  والعمل 
القوانني  بتجميع  الحديثة  التطورات  ملواكبة  للعمل  موحد 
وفقاً  العاملني  جميع  وواجبات  حقوق  لكفالة  املبعرثة 
والتفتيش  الرقابة  أجهزة  تفعيل  الدولية،  لالتفاقيات 
تقاعد  أنظمة  ووضع  العمل،  لوزارة  التابعة  تلك  خاصة 
قانون  وتطبيق  الخدمة،  نهاية  تعويض  بخالف  حديثة 
يف  الواردين  األشخاص  جميع  عىل  االجتامعي  الضامن 
دور  وتفعيل  املدارس،  من  الترسب  ومعالجة  بنوده، 

الرتبية الوطنية يف إرساء قيم املواطنة.

9( مرص

واملامرسات،  الوسائل  صعيدي  عىل  مرص  مقياس  تراجع 

مساءلة  تقيس  التي  املؤرشات  يف  خاص  بشكل  ذلك  وبرز 

األمنية،  األجهزة  وتدخل  الحزيب،  النشاط  وإعاقة  الحكومة، 

وحق  التعسفي،  واالعتقال  املطبوعات،  عىل  والرقابة 

السابق  التقرير  وكان  وغريها.  التعذيب،  ومنع  التجمع، 

محدود  تقدم  إىل  أشار  قد  العريب  الربيع  بعد  جاء  الذي 

العريب  املقياس  صدور  منذ  مرة  ألول  املامرسات  مجال  يف 

الربيع  مكاسب  أن  إىل  تشري  الحالية  النتائج  إن  األول. 

فريق  يويص  لذلك  بها.  التفريط  تم  قد  الضئيلة  العريب 

العمل املرصي مبا ييل:

بني . 1 القامئة  السيايس  االحتقان  حالة  تخفيف  يتم  حتى 

اتباع  ينبغي  والحكومة  املدين  املجتمع  منظامت  بعض 
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ألن  الخالفات،  لحسم  سبيال  السلمي  الحوار  أسلوب 

إىل  البعض  ميل  عىل  يشجع  قد  السلمي  الحوار  غياب 

أساليب أخرى قد تهدد االستقرار السيايس. 

النرش . 2 بحظر  أوامر  إصدار  يف  التوسع  وقف  ينبغي 

األمر  يتعلق  ال  عندما  خصوصا  العام،  النائب  جانب  من 

بدواعي األمن الوطني. 

املسجونني . 3 عدد  عن  اإلفصاح  الداخلية  وزارة  عىل 

حبس  سواء  حاالتهم  توصيف  كان  أيا  السياسيني 

غري  أو  قضائية  أحكام  مبوجب  سجن  أو  احتياطي 

لتوضيحها  القومي  املجلس  دعى  التي  الحاالت  من  ذلك 

خشية أن متثل حاالت اختفاء قرسي.

فيام . 4 وخصوصا  الدستور  بأحكام  االلتزام  رضورة 

رئيس  مقدمتهم  ويف  املسؤولني  كبار  بإفصاح  يتعلق 

مناصبهم،  تسلمهم  عند  ثرواتهم  عن  الجمهورية 

فيام  وكذلك  املناصب،  هذه  توليهم  عند  دورية  وبصفة 

الجمهورية  رئيس  بني  والعالقة  البالد،  بعاصمة  يتعلق 

ومجلس الوزراء.

باإلفراج . 5 وذلك  االحتياطي  الحبس  حاالت  تصفية 

ضد  عنف  جرائم  ارتكاب  يف  تورطهم  يثبت  مل  عمن 

املواطنني أو السلطات.

يعزز . 6 نحو  عىل  االنتخابات  قوانني  يف  النظر  إعادة 

وقد  خصوصا  النيايب،  املجلس  يف  األحزاب  دور  من 

املجلس  به  يقوم  الذي  الدور  هزالة  عن  التجربة  كشفت 

يف مامرسة دوره الرقايب أو الترشيعي.

عدم . 7 ثبتت  الذي  التظاهر  قانون  يف  النظر  إعادة 

تنظيم  عىل  األمن  سلطات  موافقة  باشرتاطه  دستوريته 

إخطارها،  برضورة  الدستور  يكتفي  بينام  مظاهرة  أي 

بدون  للتظاهر  بالسجن  عليهم  حكم  عمن  والعفو 

عدم  أيضا  ثبت  كام  األمن،  أجهزة  من  مسبق  ترصيح 

بتغايض  انتقائيا  وتطبيقه  التظاهر  وقف  يف  فاعليته 

الترصيح  يتم  مل  التي  مؤيديها  مظاهرات  عن  السطات 

بها كذلك.

يسمح . 8 املحلية  املجالس  النتخابات  جديد  قانون  إعداد 

املجتمع  ومنظامت  السياسية  للقوى  متثيل  بأوسع 

الرقابية  سلطاتها  من  ويعزز  املجالس  هذه  يف  املدين 

باعتبار  وذلك  املحلية  التنفيذية  السلطات  مواجهة  يف 

أفضل  هو  املجالس  هذه  وعمل  االنتخابات  هذه  أن 

تدريب أويل عىل قواعد الدميقراطية.

األمني . 9 القطاع  إصالح  لكيفية  تصور  بوضع  اإلرساع 

يتكيف  حتى  والجيش  والقضاء  الرشطة  يشمل  الذي 

أداء هذه األجهزة مع رضورات التطور الدميقراطي.

التعليم . 10 نظم  خالل  من  ليس  الطائفية  النزعات  مكافحة 

القانون  تطبيق  خالل  من  كذلك  ولكن  فقط،  واإلعالم 

املسئولني  ومحاسبة  املواطنني  بني  التمييز  يحظر  الذي 

تحتل  وأن  النزعات،  هذه  مكافحة  عن  يتقاعسون  الذين 

جدول  عىل  متقدمة  مكانة  النزعات  هذه  مكافحة 

وتنفيذية  ترشيعية  من  الثالث  الدولة  سلطات  أعامل 

وقضائية.

10( املغرب:

الكلية  املقياس  عالمة  يف  األوىل  املرتبة  يف  املغرب  تبقى 

لكنها تحتل املرتبة الثانية يف مقياس الوسائل.

مؤرشات  عالمة  يف  الراهنة  القراءة  يف  ملفت  تحسن  طرأ 

من  بالترسب  يتعلق  فيام  وخاصة  املغرب  يف  املامرسات 

الحزيب.  النشاط  وإعاقة  الشخيص،  واألمن  املدارس، 

ولضامن تعزيز هذا التقدم يويص فريق املغرب بالتايل:

السياسية . 1 املنظومة  دمقرطة  سريورة  وتعميق  توسيع 
املغربية مبا يدعم من مقومات الحكامة الجيدة.

تعزيز حق التظاهر.. 2

بني . 3 التوازن  تحقيق  عىل  تقوم  أمنية  سياسة  تفعيل 
حامية النظام العام والحقوق األساسية للمواطنني.

الحد . 4 وإىل  الفقر  محاربة  اىل  الهادفة  السياسات  تقوية 
من الفوارق االجتامعية.

من . 5 األساسية  للخدمات  املوجهة  العمومية  النفقات  دعم 
قبيل الصحة والتعليم والسكن والتشغيل.

تعزيز . 6 بهدف  القامئة  الفساد  محاربة  سياسات  تقييم 
إجراءات محاربة الفساد مبختلف اشكاله.

وتعزيز . 7 املدريس  الهدر  تخفيض  إجراءات  يف  امليض 
وسائل محاربة امية الراشدين
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