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نبذة

تأسست مبادرة اإلصالح العريب يف عام  2005من 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.
ترسخ انطباعاً قوياً يف األوساط البحثية ودوائر صنع
منذ تأسيسها عام  ،2005استطاعت مبادرة اإلصالح العريب أن ٌ
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

مبادرة اإلصالح العريب مؤسسة بحثية رائدة للبحوث الفكرية املستقلة ،تقوم ،وبرشاكة مع خرباء من املنطقة العربية
وخارجها ،باقرتاح 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 منربا ً
لألصوات املتم ّيزة.
•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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ملخص التقرير

ينقسم هذا التقرير الخامس ملقياس الدميقراطية العريب
إىل أربعة أقسام :املنهجية ،والنتائج ،واملقاالت التحليلية،
والتوصيات .يستعرض قسم املنهجية األسباب التي دعتنا
الختيار مجموعة الدول العرشة التي قمنا بفحصها يف هذا
التقرير .كام يقوم بوصف للمؤرشات وأوزانها واعتبارات
اختيارها ،وباستعراض ملصادر املعلومات التي اعتمدنا
عليها للحصول عىل املعطيات املستخدمة يف املقياس،
ومبناقشة ملفهوم الدميقراطية واألسباب التي تدفعنا
للرتكيز عىل عملية التحول ،وباستعراض للتصنيفات
املستخدمة يف املقياس ،كتصنيفات الوسائل واملامرسات،
وقيم أو مقومات التحول الدميقراطي ووصف للمؤرشات
املتعلقة بتلك القيم واملقومات .أخريا ً يقوم قسم املنهجية
برشح لكيفية قراءة املقياس منبهاً إىل أن الهدف من وضع
عالمات للدول ال يقترص فقط عىل وصف لصورة الحارض،
بل هو إجراء مقارنات الحقة تقيس التغري.
يتناول القسم الثاين من هذا التقرير النتائج التفصيلية
واإلجاملية للمقياس والقيم واملؤرشات .كام يتناول نتائج
املقياس لكل دولة عىل حدة .بلغت عالمة املقياس يف
القراءة الراهنة  571بانخفاض قدره عرش نقاط مقارنة
مع التقرير السابق.
•عالمة املقياس ترتاجع:
مقياس الدميقراطية العريب الخامس (لعام )2015
يشهد تراجعاً لكنه محدود بانخفاض يبلغ عرش نقاط
(من  581يف  2012إىل .)571

إن السبب الرئييس وراء انخفاض عالمة املقياس هو
مشاركة السعودية يف التقرير الراهن بعد أن تم استثناؤها
من التقرير السابق .ولو تم استثناء السعودية من
االحتساب فإن عالمة املقياس الراهن سرتتفع إىل ،588
أي بزيادة قدرها سبع نقاط عن التقرير السابق .شمل
االنخفاض عالمة مقياس الوسائل فقط فيام ارتفعت عالمة
مقياس املامرسات .يشري التصنيف الراهن ،كام الحال يف
السنوات القليلة املاضية ،إىل قصور يف عملية التحول
الدميقراطي وقدرتها عىل إحداث تحول حقيقي يف العامل
العريب ،فال تزال هذه العملية جنينية .بل إن تحليل النتائج
الرقمية من حيث تعبريها عن وسائل (كالترشيعات) أو
مامرسات (كإجراء انتخابات) يشري إىل أن عملية التحول

الدميقراطي تبدو إما مدفوعة من الخارج أو تهدف إلرضاء
الشارع شكلياً حيث تبلغ قيمة مقياس الوسائل (وهي
األكرث حساسية للضغوط الداخلية أو الخارجية) لتصل
إىل  788نقطة فيام تبلغ قيمة مقياس املامرسات (وهي
األقل حساسية للضغوط الخارجية والجامهريية) 504
نقطة فقط.
•تأيت املغرب يف املرتبة األوىل تتبعها تونس ثم
األردن ،وتأيت السعودية والبحرين ومرص يف
آخر القامئة.
• ترتاجع املامرسات الدميقراطية بشكل حاد يف
مرص ولبنان والجزائر والبحرين وتتحسن يف
تونس واملغرب والكويت وفلسطني.
تشري هذه النتائج إىل تراجع يف عملية التحول الدميقراطي
مع أن هذا الرتاجع يبقى محدودا ً .كام أن استمرار وجود
فجوة واسعة بني مؤرشات الوسائل واملامرسات تطرح
أمام الباحثني تساؤالً عن مدى جدوى الدور الذي تلعبه
اإلصالحات القانونية والدستورية يف عملية التحول
الدميقراطي ،ويؤكد عىل فشل الربيع العريب يف إحداث
تغيري ذي جدوى يف هذا املجال.
كام أرشنا أعاله ،شمل االنخفاض الحاصل يف القراءة
الراهنة مقياس الوسائل فقط .انخفض مقياس الوسائل
بـ  33نقطة وذلك النخفاض عالمة الوسائل يف مرص.
كان من املمكن لعالمة الوسائل أن تشهد ارتفاعاً يف القراءة
الراهنة لو مل يتم إدخال السعودية يف هذا التقرير ،وهي
الدولة التي تحصل عىل عالمة الوسائل األضعف بني الدول
املشاركة .أما مقياس املامرسات فقد شهد ارتفاعاً بلغ
مقداره أربعة نقاط ويعود ذلك لتحسن عالمة املامرسة يف
كل من املغرب والكويت وتونس وفلسطني.
•بعد أربع سنوات عىل الربيع العريب تنخفض عالمات
احرتام حقوق اإلنسان بـ  49نقطة واملساواة والعدالة
االجتامعية بـ  ،32نقطة ووجود مؤسسات عامة قوية
ومساءلة بـ  16نقطة وترتفع عالمة سيادة القانون
بشكل ملفت بـ  114نقطة.
يف املقابل تراجعت عالمة املامرسات بشكل حاد يف كل
من مرص ولبنان والجزائر والبحرين .بقيت الفجوة يف
عالمتي الوسائل واملامرسات كبرية .إن وجود فجوة كبرية
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بني قيمتي الوسائل واملامرسات يعني وجود فجوة هامة
يف عملية التحول الدميقراطي تجعل هذه العملية غري
متكاملة ،بل وعرضة للرتاجع بسهولة.
انخفضت عالمة ثالثة قيم من قيم أو مقومات املقياس
األربعة وارتفعت عالمة قيمة واحدة .جاء االنخفاض األكرب
يف مجال احرتام الحقوق والحريات من  584إىل  535كام
انخفضت عالمة املساواة والعدالة االجتامعية من  561إىل
 ،529وانخفضت عالمة وجود مؤسسات عامة قوية ومساءلة
من  563إىل  .547يف املقابل ،ارتفعت عالمة سيادة القانون
(من  626إىل  737نقطة) مقارنة بالتقرير السابق.
املغرب يف املقدمة للمرة الرابعة منذ عام :2008
ترتفع عالمة املقياس للمغرب بـ  74نقطة (من
 661إىل  )735ويشمل التحسن عالمات املامرسات
وإثنان من مقومات الدميقرطية األربعة؛ ويربز
التحسن بشكل خاص يف املؤرشات املتعلقة
بالرقابة عىل املطبوعات وإعاقة النشاط الحزيب
واألمن الشخيص والترسب من املدارس.
من الجدير باإلشارة أن عالمة الوسائل قد انخفضت بكافة
القيم أو املقومات باستثناء سيادة القانون ،وكذلك الحال
بالنسبة لعالمات مقومات املامرسة .جاء االرتفاع األكرب يف
عالمة سيادة القانون يف تونس حيث ارتفعت عالمتها من
 692إىل  .952كام ارتفعت عالمة هذه القيمة بشكل ملفت
يف الكويت ويف املغرب وفلسطني ولبنان.
حصل مؤرشان فقط من بني  42مؤرشا ً عىل عالمة كاملة
يف الدول العرشة وهام املتعلقان بـ"نقاش مشاريع
القوانني" و"ترشيع استقالل القضاء" ،وحصلت أربعة
مؤرشات عىل معدل عالمات يفوق  900نقطة وهي ترشيع
الحق يف محاكمة عادلة ،ومنع التعذيب ،وتنظيم نشاطات
االحتجاج ،ومقاضاة الجهات التنفيذية .يف املقابل ،حصل
مؤرشان عىل عالمة تقل عن مائة نقطة وهام استخدام
الواسطة يف التوظيف العام واإلنفاق الحكومي عىل
القطاعات االجتامعية مقارنة مع األمن.
وحصلت خمسة مؤرشات عىل معدل عالمات يرتاوح بني
 100و 300نقطة ،وهي إساءة معاملة املعتقلني ،والرقابة
عىل املطبوعات ومواقع اإلنرتنت ،وقمع نشاطات االحتجاج
وانتشار صحف املعارضة ،وانتشار الفساد يف املؤسسات
العامة.

•للمرة الثانية بعد الربيع العريب :تشهد تونس
تقدماً ملفتاً حيث يرتفع املقياس الدميقراطي فيها
 80عالمة (من  610إىل  )690ويشمل االرتفاع
عالمتي املامرسات والوسائل ،بزيادة قدرها 87
نقطة يف عالمة املامرسات؛ كام يشمل االرتفاع
ثالثة من مقومات الدميقراطية األربعة.
جاءت املغرب يف مقدمة الدول العرشة املشمولة يف
املقياس وهي املرة الرابعة التي تحصل فيها املغرب عىل
هذه املرتبة منذ عام  2008عندما بدأ العمل باملقياس.
تبلغ عالمة مقياس املغرب  735وتتبعها تونس يف املرتبة
الثانية بـ  690نقطة ،ثم األردن ثالثاً بـ  640نقطة ثم
الكويت رابعاً بـ  631نقطة ثم الجزائر يف املرتبة الخامسة
بـ  589نقطة.
•يرتاجع لبنان بـ  50نقطة (من  582إىل
 )532وخاصة يف مؤرشات مساءلة الحكومة
وإعاقة عمل الربملان وقمع نشاطات االحتجاج.
•يرتاجع البحرين بـ  12نقطة ( 448إىل )436
وخاصة يف مؤرشات مساءلة الحكومة وتدخل
األجهزة األمنية وقمع االجتامعات واملظاهرات.
•يرتاجع األردن بـ  7نقاط (من  647إىل )640
وخاصة يف مؤرشات الرقابة عىل املطبوعات
ومواقع االنرتنت واإلصالح السيايس ونجاعة
املؤسسات العامة.
أظهرت النتائج أنه من بني كافة الدول املشاركة كانت تونس
والكويت واملغرب قد شهدت مستوى متشابهاً يف التقدم
نحو االنتقال الدميقراطي وهو األفضل بني الدول العرشة.
جاء التحسن األبرز يف تونس يف املؤرشات املتعلقة بحق
التجمع وتقنني سطوة السلطة التنفيذية وإعاقة عمل
الربملان وإعاقة النشاط الحزيب واملحاكامت غري املدنية
للمدنيني .أما يف الكويت فجاء التحسن األبرز يف املؤرشات
املتعلقة باألمن الشخيص وتنظيم نشاطات االحتجاج
وإعاقة أعامل الربملان أو املجالس املنتخبة ونجاعة عمل
املؤسسات العامة .أما يف املغرب فجاء التحسن األبرز يف
املؤرشات املتعلقة بالرقابة عىل املطبوعات ومواقع االنرتنت
وإعاقة النشاط الحزيب واألمن الشخيص والترسب من
املدارس.
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يف املقابل تراجعت أوضاع خمسة دول مشاركة هي
مرص ولبنان والجزائر والبحرين واألردن( .أنظر الشكل
أدناه) شهدت مرص الرتاجع األكرب حيث فقدت  81نقطة
(من  584إىل  )503وجاء الرتاجع بشكل خاص يف
املؤرشات املتعلقة بقيمتي وجود مؤسسات عامة وقوية
ومساءلة واحرتام الحقوق والحريات .فقد تراجعت مثالً
مؤرشات منع التعذيب ومساءلة الحكومة وإعاقة الربملان
وإعاقة النشاط الحزيب وقمع نشاطات االحتجاج وتدخل
األجهزة األمنية والرقابة عىل املطبوعات ومواقع االنرتنت
وتنظيم نشاطات االحتجاجات .ويف لبنان ،تراجعت
مؤرشات مساءلة الحكومة وقيام السلطة التنفيذية بأعاقة
املجالس املنتخبة وإعاقة أعامل الربملان وقمع االحتجاجات
ومشاركة املرأة يف قوة العمل واملساواة يف األجور .ويف
الجزائر تراجعت مؤرشات إعاقة أعامل الربملان ونجاعة
املؤرشات العامة واإلصالح السيايس وإعاقة النشاط
الحزيب وانتقاد السلطة والرقابة عىل املطبوعات ومواقع
االنرتنت ومقاضاة الجهات التنفيذية .ويف البحرين
تراجعت مؤرشات مساءلة الحكومة واإلصالح السيايس
وقمع االجتامعات وتدخل األجهزة األمنية .أما يف األردن
فقد تراجعت نجاعة املؤسسات العامة واإلصالح السيايس
واالستقالل السيايس واالقتصادي ومواقف املعارضة يف
الصحافة املحلية والرقابة عىل املطبوعات ومواقع اإلنرتنت
ومشاركة املرأة يف قوة العمل.
•من إنجاز ضئيل للربيع العريب يف  2012إىل
تراجع كبري يف التقرير الحايل :تشهد مرص
تراجعاً ملفتاً حيث تنخفض عالمة املقياس
الدميقراطي فيها  81عالمة (من  584إىل
 ،)503ويشمل االنخفاض عالمتي املامرسات
والوسائل ،بانخفاض قدره  99نقطة يف
عالمة املامرسات؛ كام يشمل االنخفاض ثالثة
من مقومات الدميقراطية األربعة.

خمس دول تراجع أداؤها :مرص ولبنان والجزائر والبحرين واألردن (قيمة نقاط
االنخفاض يف عالمة املقياس)
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خمس دول تحسن أداؤها :تونس والكويت واملغرب وفلسطني والسعودية
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التوصيات:
أشارت التوصيات العامة للتقرير ألربعة جوانب من القصور يف
عملية التحول الدميقراطي يف العامل العريب هي :الرتاجع الكبري
يف مستوى الحريات السياسية واملدنية ،وتراجع يف مؤرشات
رئيسية تتعلق باملساواة والعدالة االجتامعية ،واستمرار حالة
اإلهامل لشؤون التعليم وضعف املؤسسات العامة وعدم قدرتها
عىل ضامن عملية التحول .أشارت التوصيات بشكل خاص
لرضورة تعزيز الوظائف الرقابية يف النظام السيايس العريب،
ورضورة إحداث تغري جوهري عىل سلم أولويات اإلنفاق الحكومي
وتعزيز دول املرأة يف قوة العمل ،ورضورة إصالح شؤون التعليم
بتخصيص موازنات أكرب ومحاربة األمية وتقليص ظاهرة الترسب
من املدارس ،ورضورة تعزيز قدرات املساءلة الربملانية واحرتام
استقالل القضاء وفرض الرقابة عىل أداء أجهزة األمن وإعطاء
املزيد من الحريات لوسائل اإلعالم .يشمل قسم التوصيات أيضاً
استعراضها التوصيات كل دولة عىل حدة وذلك عىل ضوء املداوالت
التي قام بها الفريق الخاص بكل بلد.

