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العدد 6
كانون الثاني  /يناير 2014

إشكالية تقييم مؤسسات الدولة أداء أي منهام يفتح املجال إلشكاليات أخرى مثل مدى معرفة املواطن
املق ّيم صالحيات كل مؤسسة من مؤسسات السلطة التنفيذية ومدى
إ ّن محاولة التع ّرف عىل تقييم الرأي العام يف املنطقة العربية ألداء معرفته أو اعتقاده بشأن تأثري كل منها يف حياة املواطنني ،وهل هذه
مؤسسات الدولة ليس باألمر اليسري ،وهو أحد التحديات األساسية املؤسسة تقوم عمل ًيا بصناعة السياسات؟ وهل مهامتها وصالحياتها
املؤش العر ّيبً .
التي يواجهها ّ
فأول ،ليس هناك آليات ثابتة جرى تقتيض تنفيذ السياسات املوضوعة من قبل مؤسسة أخرى؟
ترسيخها لتكون ذات قيمة معيارية ميكن اعتامدها يف تقييم الرأي
العام ملؤسسات الحكم .وثانيا ،إ ّن تطور بنية الدولة يف املنطقة إذا كان هنالك ضبابية بني صالحيات مؤسسة "رأس السلطة"
ً
العربية خالل العقود الثالثة املاضية جعل تقييم مؤسسات الحكم ومؤسسة الحكومة ،فإ ّن ذلك ينعكس بالتأكيد عىل إشكالية تقييم
يف غاية الصعوبة نتيجة تداخل أدوار مؤسسات الحكم يف البلدان السلطة التنفيذية ،كام أ ّن هناك أجهزة تنفيذية من املفرتض أن تتبع
العربية .فعىل الرغم من أ ّن دساتري أغلب الدول العربية وقوانينها الحكومات وفق القانون .لك ّن الواقع العميل يشري إىل أ ّن هذه األجهزة
األساسية تنص عىل أ ّن النظام السيايس قائ ٌم عىل وجود سلطات ثالث التنفيذية قد أصبح لها من الصالحيات العملية ما يفوق ما يحدده
هي التنفيذية والترشيعية والقضائية يف إطار املساءلة والفصل بني لها اإلطار الترشيعي والقانوين .وينطبق هذا عىل األجهزة العسكرية
السلطات ،فإ ّن الواقع العميل يعكس صورة مغايرة؛ إذ تبقى الدساتري واألمنية؛ فالجيوش وأجهزة األمن واملخابرات هي أجهزة تنفيذية
نصا غري ملزم وغري مف ّعل عمليا .إ ّن تداخل تقع ضمن صالحيات مجلس الوزراء وسلطاته أو إحدى الوزرات يف
يف أغلب البلدان العربية ً
ً
صالحيات السلطات يعكس طغيان صالحيات السلطة التنفيذية الحكومات العربية ،لك ّن الواقع العميل يشري إىل أ ّن هذه األجهزة قد
يعب عنه يف أصبحت مراكز قوى أساسية يف كثري من األنظمة السياسية العربية
ونفوذها عىل غريها من سلطات النظام السيايس ،وهو ما ّ
الكتابات العربية مبصطلح "تغ ّول السلطة التنفيذية"؛ وبذلك ترتاجع توازي يف نفوذها وصالحياتها ما أوتيت مؤسسة "الحكومة" من
أهمية السلطة الترشيعية إىل مؤسسة هي أقرب إىل أن تكون وسيطة صالحيات بوصفها سلط ًة تنفيذيةً .إ ّن مركزية دور مؤسسة الجيش أو
بني املواطنني والسلطة التنفيذية أحيانًا أو أنها تشكّل امتدا ًدا للسلطة األجهزة األمنية يف صناعة القرار أو يف صوغ سياسات عامة أو يف رسم
التنفيذية .ويف ضوء هذا التغ ّول يرتاجع دور السلطة القضائية لتنحرص التوجهات العامة للدولة داخل ًيا أو خارج ًيا جعل هذه األجهزة مبنزلة
مهامتها يف النظر يف أمور التقايض ما بني املواطنني .وعىل الرغم من حكومات موازية للحكومة الفعلية .وقد تك ّرس هذا األمر وأصبح
أهمية هذا األمر ،فإنه يفرغ السلطة القضائية من أحد أهم أدوارها لألجهزة األمنية والعسكرية حالة من حاالت االستقاللية الواسعة،
ِّ
وهو الدور الرقايب عىل السلطتني التنفيذية والترشيعية؛ مام يضعف حتى اكتنف موازناتها وتفاصيل نفقاتها الغموض والرسية وعدم
بشكل جيل توازن السلطات وتحقيق مبدأ الكبح والتوازن السيايس .الخضوع للرقابة .إذا كانت الجيوش العربية قد ّأسست لنفسها موق ًعا
أساس ًيا يف النظام السيايس العريب منذ مرحلة استقالل الدول العربية،
وال تقف تعقيدات النظام السيايس عند فقدان الفصل بني السلطات
فإ ّن األجهزة األمنية تزايد دورها خالل العقود الثالثة املاضية حتى
والتوازن بينها وغياب الرقابة يف ظل تغ ّول السلطة التنفيذية ،بل
أصبح لها دور أسايس يف بنية النظام السيايس.
يتعدى األمر ذلك إىل تشوهات يف بنية السلطة التنفيذية؛ إذ إ ّن أدوار
العنارص املكونة للسلطة التنفيذية وصالحياتها غري معروفة ،فالسلطة يف ضوء هذه التحديات ،قام املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات
املؤش العر ّيب لعام  2013 /2012بتطوير إسرتاتيجية تعتمد
التنفيذية القامئة عىل ثنائية رأس السلطة (رئيس أو ملك) من ناحية ،من خالل ّ
والحكومة من ناحية أخرى ،تخلق غموضً ا يف سلطات كل من مؤسسة عىل تقييم أداء املؤسسات بصفة عامة من خالل معيار الثقة يف
رأس السلطة والحكومة وصالحياتهام ،وبخاصة يف ظل توسع الجهاز مؤسسات الدولة يف البلدان العربية .وقد اعترب أ ّن مؤسسات الدولة
البريوقراطي التابع واملساند ملؤسسة رأس السلطة وتعدد وظائفه هي السلطات الثالث التي يتضمنها النظام السيايس (تنفيذية،
واختصاصاته .إ ّن هذا التداخل يف السلطات والصالحيات يجعل تقييم وترشيعية ،وقضائية) ،إضافة إىل املؤسسات العسكرية نتيجة لألهمية
تقييم يف منتهى الصعوبة ،فهل يقوم املواطنون التي تتمتع بها يف صناعة القرار .وملعالجة اإلشكاليات املرتبطة مبقياس
أداء السلطة التنفيذية ً
بتقييم أداء رأس السلطة أم يق ّيمون أداء الحكومات؟ كام أ ّن تقييم الثقة وما قد يج ّره مثل هذا التقييم من تقديم مقياس غري معياري

المؤشر العربي
العربي نحو مؤسسات الدولة
اتجاهات الرأي العامّ
ّ

وغري دا ٍل عىل مدى تقييم املواطنني ملؤسسات دولهم ،فقد جرى
تطوير مجموعة إضافية من املؤرشات التي تتجاوز مقياس الثقة
والتقييم العام ملؤسسات الحكم إىل التقييم التفصييل .وبناء عليه،
فقد ط ّور املؤرش العريب مجموعة من األسئلة التي تعكس تقييم أداء
الربملانات العربية ،وكذلك تقييم أداء الحكومات يف مجموعة من
املهامت الرئيسة.
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وينخفض مستوى ثقة املواطنني أكرث عندما يكون السؤال متعلقًا
بالثقة بالحكومات واملجالس النيابية إىل نحو النصف؛ فقد أفاد
 %57من املستجيبني بأ ّن لديهم ثقة بحكومات دولهم ،مقابل %39
أفصحوا عن عدم الثّقة بها .يف حني مل تتجاوز نسبة الذين يثقون
باملجالس الترشيع ّية /التّمثيل ّية  ،%48مقابل  %47أفادوا بأنّهم ال
يثقون بها .وينطبق فقدان ثقة املستجيبني أيضً ا عىل األحزاب
السياسية يف الدول املستطلعة آراء مواطنيها؛ إذ قال  %34إ ّن لديهم
السياسيّة ،مقابل %57
ثقة كبرية  -أو ثقة إىل ح ٍّد ما  -باألحزاب ّ
قالوا إنّهم ال يثقون باألحزاب.

عىل الرغم من أهمية تقييم أداء الحكومات والربملانات بشأن القيام
كامل للدولة ومؤسساتها.
تقييم ً
مبهامتها التفصيلية ،فإ ّن هذا ال ميثل ً
املؤشات التي
املؤش العر ّيب مجموعة من ّ
ويف هذا السياق ،ط ّور ّ
ميكن أن تعكس اتجاهات الرأي العام نحو تقييم دولهم بصفة عامة،
وهذه املؤرشات هي التي تقيس آراء املواطنني بشأن السياسات إ ّن النمط الذي تربزه ات ّجاهات الرأي العام نحو الثقة مبؤسسات
االقتصادية والخارجية لبلدانهم ،إضافة إىل قياس مدى انتشار الفساد الدولة يف البلدان العرب ّية ،يؤكّد بصور ٍة جل ّية أ ّن الثقة باألجهزة
التنفيذية العسكري ٍة أو شبه العسكرية ،هي أعىل من الثقة
املايل واإلداري ومدى قيام الدولة بتطبيق القانون بالتساوي.
بسلطات الدولة الثالث القضائية والتنفيذية والترشيعية .إ ّن
تقييم األجهزة العسكرية مبستويات أعىل من الثقة من تلك التي
أو ً
بالمؤسسات
ال :الثّقة
ّ
يوليها املواطنون للحكومة والربملان  -وهي مؤسسات الحكم التي
إ ّن الرأي العام العريب منقسم ،وآراؤه متباينة بخصوص مدى الثّقة من املفرتض أن تقوم باإلرشاف عىل هذه األجهزة  -يشري إىل أ ّن
مؤسسات ُد َولِ ِه .وتويل أكرثيّة مواطني املنطقة العرب ّية املواطنني يتعاطون مع هذه األجهزة بشكل منفصل عن السلطات
التي يضعها يف ّ
(((
مؤسسة الجيش يف دولها ثق ًة عاليةً ،بنسبة ( %79مجموع نسبة الترشيعية والتنفيذية ،وقد يكون سبب ذلك أ ّن الجيوش عىل وجه
ٍ
ثقة كبرية ،ونسبة ثقة إىل ح ٍّد ما) .إال أ ّن مستوى الثقة ما يلبث التحديد من املؤسسات التي أصبح لها رمزية عالية ،كام تعترب
مبؤس ٍ
سات أخرى يف الدولة؛ إذ
أن ينخفض ،عندما يتعلّق األمر ّ
مؤسسة الجيش يف كثري من البلدان العربية أكرث املؤسسات الوطنية
يثق ما مع ّدله  %66من املستجيبني يف جميع البلدان بأجهزة األمن
الشطة((( ،مقابل نحو ثلث املستجيبني ( )%32عب عن عدم التي تتسامى عىل االنقسامات الفرعية أو السياسية .ومام ال شك
العامّ /
ّ
ثقته بها .وات ّفق  %64من املستجيبني عىل ثقتهم بالجهاز القضا ّيئ ،فيه أ ّن تأكيد دولة ما بعد االستعامر يف العامل العريب عىل مؤسسة
عبوا عن عدم ثقتهم به .وحازت األجهزة األمن ّية من الجيش وأهميتها يف الحفاظ عىل االستقالل الوطني والرتويج لها
مقابل ّ %32
(((
مخابر ٍ
ات ومباحثَ وأمن دولة ثقة  %59من املستجيبني  ،مقابل  %32وألفرادها  -وبخاصة يف ضوء ما أ ّدته خالل عقدي الخمسينيات
عبوا عن عدم ثقتهم بهذه األجهزة.
ّ
والستينيات وحتى عقد السبعينيات من دور سيايس  -وتوليها
يفس مستويات الثقة املرتفعة .ولعل
 1هناك شبه إجام ٍع بني مواطني الكويت ،واألردن ،ولبنان ،والسعوديّة ،ومرص ،وتونس ،السلطة يف كثري من البلدانِّ ،
مبؤسسة الجيش .يف حني تُربز املقارنة أ ّن هذه الثّقة هي ّأقل بني مواطني انخفاض مستويات الثقة يف الجيش يف بلدان مثل اليمن والعراق
وموريتانيا عىل الثّقة ّ
ليبيا ،والعراق ،واليمن .إال أ ّن األكرثية يف كل ٍ
بلد تثق يف مؤسسة الجيش.
 2يكاد يكون هناك شبه إجامع عليها بني مستجيبي الكويت ،والسعودية ،واألردن ،وليبيا ،يعكس دالالت تتعلق بتطور هذه املؤسسة يف تلك البلدان.

عب عن ثق ٍة
وموريتانيا؛ بل إ ّن أكرث من نصف املستجيبني يف الكويت ،والسعودية ،واألردنّ ،
ٍ
أقل عند مستجيبي
مستويات ّ
مبؤسسة األمن العا ّمّ .إل أ ّن هذه الثقة تنخفض إىل
كبرية ّ
السودان ،واملغرب ،وتونس ،ومرص ،والعراق ،وليبيا ،وفلسطني ،والجزائر .وكانت نسبة الذين
عبت أكرثيّة
لديهم ثقة كبرية بني مستجيبي هذه البلدان ربع املستجيبني أو ّ
أقل .يف حني ّ
مستجيبي لبنان واليمن عن عدم ثقتها بأجهزة األمن العام.
 3كان أعىل مستوى ثقة بأجهزة املخابرات بني مستجيبي السعودية ،واألردن ،وموريتانيا .يف
أقل عند السودان ّيني ،والعراق ّيني ،والجزائريّني .وكانت نسبة
حني كان مستوى الثقة بهذه األجهزة ّ
أقل من نصف املستجيبني يف ليبيا ،ومرص ،وفلسطني ،واليمن.
الذين يثقون بأجهزة املخابرات ّ

تعب عن وحدة الوطن يف أعقاب
مل يكن الجيش اليمني مؤسس ًة ِّ
التطورات السياسية التي شهدها اليمن بعد الوحدة بني شطريه ،كام
أنه شهد حالة شبه انقسامٍ نحو الثورة اليمنية .يف حني أ ّن التشكيل
الجديد للجيش العراقي بعد االحتالل األمرييك عكس القطع مع تاريخ
الجيش العراقي .وكان الجيش الليبي مؤسس ًة ُمهمني عليها من قبل
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كتائب أمنية موازية غري مرتبطة بالجيش ،ومل يكن ذا أهمي ٍة يف ليبيا
قبل الثورة.

ثان ًيا :تقييم أداء المجالس
التشريعية (التمثيليّة)

من ناحية أخرى ،يعكس انحياز الرأي العام إلعطاء ثقة أعىل يف
املؤسسات العسكرية واألمنية تآكل ثقة املواطن يف السلطات الثالث
للدولة ،وبخاصة يف املجالس الترشيعية التي يفرتض أن تكون هي
التي تنوب عن املواطنني يف مؤسسات الحكم .يُظهر هذا بحد ذاته
يعب عن أ ّن النظام السيايس غري متزن.
مؤرشات يف غاية األهمية؛ إذ ِّ
مؤسسات املجتمع
املؤسسات التي نالت ّ
أقل نسبة ثقة ،فهي ّ
أ ّما ّ
وعملية.
املدين من أحزاب سياسية ونقابات وهيئات مهنيّة ّ

أظهرت النتائج أ ّن املجالس الترشيعية تعاين أزمة ثقة بني مواطني
املؤش العر ّيب
املنطقة العربية .ونتيجة ألهمية هذا املوضوع ،فقد أخذ ّ
تفصيل ألداء املجالس الترشيع ّية؛ من
ً
عىل عاتقه أن يقوم بتقييم أكرث
املؤش
أجل التع ّرف عىل أسباب ضعف الثقة يف تلك املجالس .وتض ّمن ّ
ثالثة معايري ،مشتقة من األدوار الدستورية لهذه املجالس ،وهي:

مؤسسات بلدانهم
إ ّن مقارنة مستويات ثقة املواطنني ببعض ّ
املؤش العر ّيب لعام  2013 / 2012مع نتائج
وهيئاتها يف استطالع ّ
املؤش
املؤش لعام  ،2011تشري إىل أ ّن مستويات الثقة يف استطالع ّ
ّ
العر ّيب لعام  2013 /2012هي أفضل نسب ًّيا من تلك التي ُس ّجلت يف
وس ّجل ارتفا ٌع طفيف يف مستوى
استطالع ّ
املؤش ّ
العرب لعام ُ .2011
الثقة بالجيش يف هذا االستطالع مقارن ًة مع عام  .2011يف املقابل،
فإ ّن الفرق بني نسبة الذين يثقون بأجهزة األمن يف هذا االستطالع
ونسبة من كانوا يثقون بهذه األجهزة يف استطالع  ،2011هو 11
نقطة مئويّة إضافية .وارتفعت نسبة الذين يثقون بجهاز القضاء 7
نقاط مئوية .كام ارتفعت نسبة الذين يثقون بالحكومة من %47
يف عام  2011إىل  %57يف استطالع  ،2013 / 2012بواقع عرش نقاط
مئويّة .أ ّما أكرب ارتفاع ،فقد ُس ِّجل يف ثقة املستجيبني مبجالسهم
الترشيعية؛ من  %33إىل  %48بواقع  14نقطة مئوية .وارتفعت
نسبة الثقة باألحزاب السياسيّة  11نقطة مئوية؛ إذ إ ّن نسبة الذين
يثقون باألحزاب السياسية يف استطالع مؤرش عام  2011كانت ،%23
التحسن يف مستوى
وأصبحت  %34يف مؤرش  .2013 /2012إ ّن
ّ
واملؤسسات هو نتيجة ارتفاع يف
بكل من هذه الهيئات
الثقة ٍّ
ّ
مستوى الثقة يف بعض البلدان بالذّات مثل اليمن ،ومرص ،وتونس،
واملغرب ،وهي البلدان التي شهدت ثورات أطاحت أنظمة الحكم،
كام شهدت إصالحات دستورية واسعة وانتخابات برملانية جديدة
كام هي الحال يف املغرب ،إضاف ًة إىل مستويات الثقة املرتفعة لدى
املؤش لعام .2011
مواطني الكويت التي مل ي ْج ِر فيها استطالع ّ

•أداء املجالس من حيث القيام بدورها يف الرقابة عىل أعامل
الحكومات.
•أداء املجالس من حيث القيام بدورها يف الرقابة عىل اإلنفاق
العا ّم.

•أداء املجالس من حيث القيام بدورها مبا يضمن مراعاة مختلف
فئات املجتمع.
عىل صعيد تقييم ال ّرأي العا ّم أداء مجالسهم الترشيعية يف الرقابة عىل
أعامل الحكومات ،تشري النتائج إىل أ ّن الرأي العا ّم منقسم بشأن مدى
رقابة املجالس التمثيلية عىل الحكومات وأعاملها؛ إذ إ ّن  %47من
املواطنني يعتقدون أ ّن مجالسهم الترشيع ّية تقوم بدورها يف مراقبة
الحكومة ،مقابل نحو نصف املواطنني  %49ال يرى أنّها تقوم بدورها.
بل إ ّن الفوارق بني املستجيبني يف البلدان التي جرى فيها االستطالع
وتعب األكرثية عن تخلُّف هذه املجالس عن القيام
محدود ٌة ج ًّداّ ،
كل من املغرب ،والجزائر ،ولبنان.
وخاص ًة يف ٍّ
بدورها يف ال ّرقابة
ّ
إ ّن تقييم ال ّرأي العام أداء مجالس الن ّواب يف الرقابة عىل اإلنفاق العا ّم
مل يكن بأحسن حال من تقييم أدائها عىل صعيد الرقابة عىل أعامل
الحكومات؛ فقد أفاد  %44من ال ّرأي العام يف املنطقة العرب ّية بأ ّن
املجالس الترشيعية تقوم بدورها يف الرقابة عىل اإلنفاق العام ،مقابل
 %41أفادوا بأنّها ال تقوم بدورها .ويف حني أ ّن أكرثية املستجيبني يف
ليبيا ،والعراق ،واليمن أفادت بأ ّن مجالسها الترشيعية تقوم بدورها
أقل من نصف املستجيبني يف باقي
يف الرقابة عىل اإلنفاق العا ّم ،فإ ّن ّ
البلدان أفاد بأنّها تقوم بدورها.
انقسم ال ّرأي العام يف املنطقة العرب ّية تجاه تقييم أداء مجالسه
الترشيعية من حيث أدوارها مبا يضمن مراعاة مصالح فئات املجتمع
املختلفة؛ إذ إ ّن  %44أفادوا بأ ّن هذه املجالس تقوم بأدوارها مبا يضمن
مراعاة مصالح فئات املجتمع املختلفة ،مقابل معارضة  %42ذلك.
وافق أكرث من نصف املستجيبني يف العراق وليبيا واليمن وموريتانيا
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ّ
الشكل ()1
مبؤسسات دولهم الرئيسة (املعدّل العا ّم للمجتمعات التي شملها االستطالع)
مدى ثقة املواطنني ّ

ّ
الشكل ()2
تقييم املستجيبني أداء مجالس بلدانهم واجبها من حيث ال ّرقابة عىل الحكومات((( ،ودورها يف الرقابة عىل اإلنفاق العا ّم((( ،ودورها مبا يضمن مراعاة مصالح
(((
مختلف فئات املجتمع

1
2
3

وسئل يف ليبيا عن املؤمتر الوطني.
وسئل يف السعودية عن مجلس الشورىُ ،
مل يُطرح السؤال يف الكويت ومرص وفلسطني .أما يف تونس ،فتم السؤال عن املجلس التأسييسُ ،
وسئل يف ليبيا عن املؤمتر الوطني.
وسئل يف السعودية عن مجلس الشورىُ ،
مل يُطرح السؤال يف الكويت ومرص وفلسطني .أما يف تونس ،فتم السؤال عن املجلس التأسييسُ ،
وسئل يف ليبيا عن املؤمتر الوطني.
وسئل يف السعودية عن مجلس الشورىُ ،
مل يُطرح السؤال يف الكويت ومرص .أما يف تونس ،فتم السؤال عن املجلس التأسييسُ ،
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(يسء،
سلبي ّ
عىل أ ّن املجالس الترشيعية تقوم بأعاملها مبا يضمن مراعاة مصالح العام إىل تقييم أداء حكوماتهم يف هذه املجاالت بأنّه ّ
يسء ج ًّدا).
مختلف فئات املجتمع ،يف حني أ ّن ّ
أقل من  %50من مستجيبي باقي أو ّ
كل خدمة من الخدمات الحكوم ّية
املجتمعات وافقوا عىل ذلك؛ بل إ ّن أكرثية املغاربة والجزائريني أ ّما عىل صعيد تقييم املستجيبني ّ
واللبنان ّيني أفادت بأ ّن املجالس الترشيعية ال تقوم بدورها مبا يضمن عىل حدة ،فإ ّن النتائج تربز أربع مجموعات لهذه الخدمات بحسب
مراعاة مصالح فئات املجتمع املختلفة.
مستوى تقييم املستجيبني لها .يف املجموعة األوىل ،نجد أكرث الخدمات

يفس التقييم السلبي يف مجمله ألداء املجالس الترشيعية يف القيام التي جرى تقييمها بإيجابية أعىل من باقي الخدمات الحكومية األخرى
ِّ
بأدوارها يف الرقابة عىل الحكومات واإلنفاق العام ومراعاة مصالح وهي توفري املياه؛ إذ إ ّن  %57من املستجيبني يف املنطقة العرب ّية ق ّيموا
تقييم إيجابيًّا (جيّد ج ًّدا ،أو جيّد).
مختلف فئات املجتمع تراجع الثقة يف املجالس الترشيعية .وعند خدمات توفري املياه ً
تحليل تقييم املواطنني ألداء املجالس يف هذه املهامت مع مستويات بالنسبة إىل املجموعة الثانية ،فهي تض ّم الخدمات التالية :تحسني
ثقتهم يف املجالس الترشيعية ،يظهر بشكل واضح أ ّن هنالك ترابطًا الخدمات الص ّحية ،وتحسني مستوى التعليم املدريس ،وتأمني خدمة
بني املتغريات؛ فكلام أفاد املستجيبون بأ ّن املجالس الترشيعية ال الكهرباء يف جميع املناطق ،وهي التي انقسم ال ّرأي العا ّم بشأن
تقييم إيجاب ًّيا
تقوم بدورها يف الرقابة عىل الحكومات أو اإلرشاف عىل اإلنفاق تقييمها؛ إذ ق ّيم نحو نصف املستجيبني هذه الخدمات ً
أو ضامن مصالح مختلف فئات املجتمع ،انخفضت نسبة الثقة يف (ج ّيد ج ًّدا ،أو ج ّيد) ،يف حني أ ّن النصف اآلخر من الرأي العا ّم ق ّيم
يسء ج ًّدا).
(يسء ،أو ّ
هذه املجالس .ويعترب عكس هذا النمط صحي ًحا؛ إذ تزداد الثقة يف هذه الخدمات سلبيًّا ّ
املجالس الترشيعية بني املستجيبني الذين قالوا إ ّن هذه املجالس تقوم
أ ّما املجموعة الثالثة من الخدمات الحكومية ،والتي تض ّم توفري
بأدوارها (أنظر الجدول ( .))1يبقى من املهم اإلشارة إىل أ ّن نحو
خدمات الــرف الص ّحي ،وتحسني مستوى الطرقات ،ومحاربة
ثلث املستجيبني يولون املجالس الترشيعية ثقة عىل الرغم من أنهم
الجرمية ،فقد كان تقييم أكرث من نصف املستجيبني لهذه الخدمات
يق ّيمون أداءها بأنه سلبي.
يسء ج ًّدا) .وأفاد  %40من املستجيبني بأ ّن األداء
(يسء ،أو ّ
سلب ًّيا ّ
الحكومي يف هذه الخدمات إيجايب (ج ّيد ج ًّدا ،أو ج ّيد).

ً
ثالثا :تقييم األداء الحكومي
مجموعة من القضايا التفصيلية
في
ٍ

وتض ّم املجموعة الرابعة الخدمات التالية :تحسني مستوى الفقراء
املعييش ،وإيجاد حلول ملشكلة البطالة ،وإيجاد حلول ملشكلة ارتفاع
األسعار ،وتوزيع الخدمات بطريق ٍة عادلة بني مناطق املستجيبني،
واالهتامم بتطلّعات فئة الشباب .وقد كان تقييم ال ّرأي العا ّم لألداء
الحكومي سلب ًّيا بصف ٍة عا ّمة؛ إذ أفاد نحو ثلثَي املستجيبني بأ ّن أداء
يسء ج ًّدا) .يف حني
(يسء ،أو ّ
الحكومات يف هذه املجاالت كان سلب ًّيا ّ
أقل ،ق ّيم األداء الحكومي باإليجايب (ج ّيد ج ًّدا،
أ ّن ثلث املستجيبني أو ّ
أو جيّد).

املؤش العر ّيب مجموع ًة من
يف سياق تقييم أداء الحكومات ،تض ّمن ّ
األسئلة التي تقيس تقييم املستجيبني أداء حكوماتهم يف مجموع ٍة من
السياسات العا ّمة ،والخدمات األساسية؛ فقد ُسئل املستجيبون عن
مجال ،وطُلب منهم تقييم هذا األداء
األداء الحكومي يف اث َني عرش ً
كل مجا ٍل من املجاالت من خالل أربعة خيارات ،هي :جيّد ج ًّدا،
يف ّ
ويسء ج ًّدا.
أ ّما بالنسبة إىل تقييم األداء الحكومي عىل صعيد هذه السياسات
ويسءّ ،
وج ّيدّ ،
لقد جرى تحليل تقييم األداء الحكومي يف هذه املوضوعات ،سواء العا ّمة والخدمات األساس ّية بحسب بلدان املستجيبني ،فقد جرى
كل من البلدان التي جرى فيها االستطالع
كانت سياسات عا ّمة أو خدمات أساسية ،من خالل حساب مع ّدل حساب تقييم املستجيبني يف ٍّ
ّ
تقييم جميع املجاالت .تشري نتائج املؤرش العريب إىل أ ّن تقييم الرأي ألداء حكوماتهم يف املجاالت االث َني عرش مجتمعةً .ولقد أظهرت
العام مستوى هذه الخدمات باملجمل (مع ّدل تقييم جميع هذه النتائج أ ّن هناك شبه توافقٍ بني مستجيبي الكويت بنسبة  %85عىل
الخدمات) ،يف البلدان التي جرى فيها االستطالع ،هو تقييم سلبي؛ أ ّن األداء الحكومي "ج ّيد ج ًّدا" ،أو "ج ّيد" يف جميع املجاالت ،تليها
تقييم
إذ إ ّن  %40من الرأي العام أفادوا بأ ّن أداء الحكومات يف القيام بهذه السعودية بنسبة  %75من مستجيبيها قيّموا األداء الحكومي
ً
الخدمات هو إيجايب (ج ّيد ج ًّدا ،أو ج ّيد) .يف حني انحازت أكرثيّة الرأي إيجاب ًّيا ،فاألردن بنسبة  .%54وبنا ًء عليه ،فإ ّن أغلبية الرأي العام يف
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الجدول ()1
الثقة يف املجالس الترشيعية حسب تقييم املستجيبني ألداء هذه املجالس يف ال ّرقابة عىل الحكومات ،ويف الرقابة عىل اإلنفاق العا ّم ،ودورها مبا يضمن مراعاة
مصالح مختلف فئات املجتمع
الثقة يف املجالس الترشيعية
ثقة كبرية  /تثق إىل حد ما ال تثق إىل حد ما  /ال تثق إطالقًا
املجالس الترشيعية
تقوم بدورها يف ال ّرقابة عىل الحكومات
املجالس الترشيعية
تقوم بدورها يف الرقابة عىل اإلنفاق العا ّم
املجالس الترشيعية تقوم بدورها
مبا يضمن مراعاة مصالح مختلف فئات املجتمع

املجموع

أوافق بشدة /أوافق

60

40

100

أعارض /أعارض بشدة

28

72

100

أوافق بشدة /أوافق

61

39

61

أعارض /أعارض بشدة

30

70

30

أوافق بشدة /أوافق

62

38

62

أعارض /أعارض بشدة

31

69

31

الشكل ()3
تقييم املواطنني مجموعة من الخدمات الحكومية األساسية (املعدل العام)
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الجدول ()2
تقييم املواطنني مجموعة من الخدمات التي تقدّمها الحكومة
السعودية الكويت األردن موريتانيا العراق فلسطني ليبيا السودان تونس املغرب الجزائر اليمن
جيد جدً ا
جيد
يسء
يسء جدً ا
ال أعرف /
رفض اإلجابة
املجموع

لبنان املعدل

مرص

37
38
17
4

33
52
12
2

12
42
26
18

9
30
41
19

8
26
38
25

7
37
32
21

7
29
36
26

7
25
32
31

5
28
29
35

5
31
41
19

4
26
43
22

3
21
44
30

2
23
39
32

1
11
36
51

10
30
33
24

4

1

1

1

4

2

2

5

3

5

4

2

3

0

3

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

الجدول ()3
ثقة املواطنني يف الحكومات حسب تقييمهم ملجموعة من الخدمات الحكومية األساسية (املعدل العام)
الثقة يف الحكومات الترشيعية
تقييم املواطنني مجموعة من الخدمات
الحكومية األساسية

ثقة كبرية /تثق إىل حد ما

ال تثق إىل حد ما /ال تثق إطالقًا

املجموع

جيد جدً ا /جيد

76

24

100

يسء /يسء جدً ا

48

52

100

الشكل ()4
تعب عن آرائهم
تعب عن آراء املواطنني ،وأولئك الذين أفادوا بأنّها ال ّ
املستجيبون الذين أفادوا بأنّ سياسات بلدانهم الخارج ّية وسياسات بلدانهم االقتصاد ّية الداخل ّية ّ
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اتجاهات الرأي العامّ
ّ
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تقييم واضح .ويف هذا الجزء ،تجري مناقشة اتجاهات الرأي العام نحو
هذه البلدان الثالثة ق ّيمت األداء الحكومي يف هذه املجاالت
ً
وبنسب تزيد عىل السياسة الخارجية ،ونحو السياسات االقتصادية الداخلية لدولهم.
إيجاب ًّيا .يف املقابل ،أفادت أكرثيّة املستجيبني،
ٍ
ثالثة أرباعهم (كام هي الحال يف اليمن ،ولبنان ،والعراق) بأ ّن أداء
عىل صعيد تقييم ال ّرأي العا ّم يف املنطقة العربيّة لسياسات دولهم
يسء ج ًّدا.
يسء ،أو ّ
حكوماتها عىل صعيد هذه الخدمات ّ
الخارجيةُ ،سئل املستجيبون إذا ما كانت سياسات بلدانهم الخارجية
تعب عن آراء املواطنني .وأظهرت النتائج أ ّن  %42من ال ّرأي العا ّم يف
إ ّن تقييم أداء الحكومات السلبي سواء أكان عىل صعيد السياسات
ّ
تعب عن
مفس النخفاض املنطقة العربيّة قد أفادوا بأ ّن سياسات بلدانهم الخارجية ّ
العامة أم عىل صعيد الخدمات األساسية هو عامل ِّ
مستوى الثقة يف الحكومات .وي ّربر ذلك من خالل التقاطع ما بني آراء املواطنني إىل ح ٍّد كبري أو إىل ح ٍّد ما .يف املقابل ،قال  %44إنّها
تعب عن آراء املواطنني.
تقييم املستجيبني للسياسات العامة والخدمات األساسية يف بلدانهم ال ّ
وبني مستوى ثقتهم يف الحكومات؛ إذ ترتفع مستويات الثقة يف
إ ّن أكرث من نصف مستجيبي الكويت والسعوديّة وموريتانيا (،%87
الحكومات بالتقاطع مع التقييم اإليجايب لألداء الحكومي عىل صعيد
تعب
و ،%56و %53عىل التوايل) أفادوا بأ ّن سياسة بلدانهم الخارجيّة ّ
الخدمات األساسية والسياسات العامة .وبذلك ،فإ ّن مستويات الثقة
كل
عن آراء املواطنني ،يف حني انقسم الرأي العا ّم حيال ذلك يف ٍّ
يف الحكومات تكون يف أدىن مستوياتها مع انخفاض التقييم ألداء
من األردن وليبيا .أ ّما باقي البلدان املستطلَ َعة آراء مواطنيها ،فإ ّن
الحكومات يف مجموعة من الخدمات األساسية والسياسات العامة.
تعب عن آراء
أكرث املستجيبني فيها أفادوا بأ ّن السياسة الخارج ّية ال ّ
تعب عن
إ ّن تقييم أداء الحكومات يف املجاالت التفصيلية (تقييم األداء الحكومي املواطنني ،بل إ ّن نسبة الذين أفادوا بأ ّن السياسة الخارجيّة ّ
عىل صعيد مجموع ٍة من السياسات العا ّمة أو الخدمات األساس ّية) آراء املواطنني يف دو ٍل مثل لبنان والجزائر واملغرب وتونس واليمن
أقل من مستويات الثّقة بهذه الحكومات .إذ ميكن اإلشارة إىل ترتاوح ما بني  %22و %31من مستجيبي تلك البلدان.
كان ّ
تناغم بني التقييم السلبي ألداء الحكومات من ناحية ،وقلّة
أ ّن هناك ً
وعىل ال ّرغم من أ ّن نسبة الذين مل يُبدوا رأيًا ،أو رفضوا اإلجابة يف
الثّقة بهذه الحكومات ،من ناحية أخرى .فكام تشري ات ّجاهات الرأي
الدول املستطلَ َعة آراء مواطنيها تراوحت بني  %1و ،%25فإ ّن الواقع
كل ٍ
بلد من البلدان التي شملها االستطالع ،فإ ّن مستوى الثقة
العام يف ّ
يعكس أ ّن أكرثيّة املواطنني كانت قادرة عىل تقييم السياسات
بالحكومة يزداد بازدياد إيجابية تقييم األداء الحكومي يف القضايا
تقييم انتقاديًّا أو
التفصيلية ،وتنخفض الثقة بالحكومة بانخفاض تقييم أداء الحكومات الخارجيّة .إضاف ًة إىل ذلك ،كان هذا التقييم العا ّم ً
سلب ًّيا للسياسات الخارجية للحكومات العرب ّية.
يف القضايا التفصيل ّية (أنظر الجدول (.))3

رابعا :تقييم السياسات االقتصادية
ً
والسياسات الخارجية
كام متت اإلشارة يف مؤرشات الثقة يف مؤسسات الدولة ،فإ ّن هذا
املؤرش قد ينطوي عىل انطباع عام ،وقد ال يعكس التقييم العميل
لواقع أداء املؤسسات .وعىل الرغم من أ ّن األسئلة التي قيّمت
تفصيل ًيا أداء مجالس النواب والحكومات قد قدمت تفسريات
جيدة حول تدين مستويات الثقة يف الحكومات وتلك املجالس -
وهذا يساهم مساهمة جلية يف فهم العالقة بني املواطنني ودولهم
 فإنه من أجل تعميق فهم هذه العالقةّ ،أسس املؤرش العريبمجموعة من املؤرشات التي تسهم يف فهم هذه العالقة بشكل

أ ّما عىل صعيد تقييم الرأي العام سياسات حكوماتهم االقتصادية،
فقد رأت أكرثية املستجيبني أ ّن السياسات االقتصادية الداخلية
تعب عن آراء املواطنني بنسبة  %39من املستجيبني
يف بلدانهمّ ،
كمع ّدل لجميع البلدان؛ يف حني كانت نسبة الذين أفادوا بأ ّن هذه
تعب عن آراء املواطنني  .%49وجاءت نسبة الذين
السياسات ال ّ
تعب عن آراء املواطنني يف البلدان التي
يرون أ ّن هذه السياساتِّ ،
جرى فيها االستطالع باستثناء الكويت ،والسعودية ،وموريتانيا،
أقل
أقل من نصف املستجيبني .وتصل إىل نحو ثلث املستجيبني أو ّ
ّ
من ذلك يف لبنان ،وتونس ،ومرص ،والجزائر ،واليمن ،واملغرب .يف
املقابل ،رأى  %85من الرأي العام الكويتي أ ّن سياسات بلدانهم
كل
تعب عن آراء املواطنني .وكانت النسبة بالتساوي يف ٍّ
االقتصادية ّ
من السعودية وموريتانيا .%55
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واإلداري
المالي
خامسا :الفساد
ّ
ّ
ً
واإلداري يف البالد ،بوصفه
مؤش مدى انتشار الفساد املا ّيل
جرى اعتامد ِّ
ّ
املؤشات املعياريّة التي ميكن أن تساهم يف تفسري العالقة بني
أحد ِّ
ٍ
املواطنني والدولة ،وتقييم املواطنني أداء دولهم بصفة عا ّمة .وات ّضح أ ّن
واإلداري
ال ّرأي العا ّم العر ّيب يف مجمله ( )%85يعتقد أ ّن الفساد املا ّيل
ّ
رش إىل ح ٍّد ما) يف بلدان املستطلعة آراؤهم.
رش ج ًّدا ،ومنت ٌ
رش (منت ٌ
منت ٌ
واإلداري
وأكرث من نصف ال ّرأي العا ّم ( )%56يعتقد أ ّن الفساد املا ّيل
ّ
منترش ج ًّدا يف بلدانه .يف املقابل ،فإ ّن نسبة الذين يعتقدون أ ّن الفساد
غري منترش عىل اإلطالق يف بلدان املنطقة العربيّة ،هي %4؛ يف حني
يعتقد  %7من املستجيبني أ ّن الفساد منترش إىل ح ٍّد قليل ج ًّدا .وهذا
يشري بوضوح إىل أ ّن الرأي العا ّم يف املنطقة العربيّة مجم ٌع ،وبنسب ٍة
ٍ
بدرجات متفاوتة يف بلدانهم.
رش
تتجاوز  ،%92عىل أ ّن الفساد منت ٌ
لقد تباينت آراء املستجيبني يف تقييم مدى انتشار الفساد يف بلدانهم؛
كل
إالّ أ ّن هذا التّباين ال يلغي أ ّن هناك توافقًا بني أغلب ّية مستجيبي ّ
رش ج ًّدا ،أو منترش إىل ح ٍّد ما .إ ّن نسبة الذين
دولة ،عىل أ ّن الفساد منت ٌ
رش يف بلدانهم ،كانت ترتاوح ما بني  %1كام
يفيدون بأ ّن الفساد غري منت ٍ
هي الحال يف ليبيا ،واليمن ،واملغرب ،والجزائر ،وتونس ،و %13كام تشري
النتائج يف الكويت.
إ ّن ال ّرأي العا ّم منقسم بخصوص ج ّدية حكومات بلدان املستجيبني يف
محاربة الفساد؛ إذ يعتقد  %56منهم أ ّن الحكومات يف بلدانهم جا ّدة
واإلداري (جا ّدة ج ًّدا ،أو جا ّدة إىل ح ٍّد ما)،
يف محاربة الفساد املا ّيل
ّ
مقابل  %42من الذين يعتقدون أ ّن حكوماتهم غري جا ّدة يف محاربة
واإلداري .إ ّن اعتقاد  %56فقط  -من ال ّرأي العا ّم يف املنطقة
الفساد املا ّيل
ّ
– يف ج ّدية الحكومة يف معالجة مشكل ٍة يع ّدها املستجيبون واسع َة
االنتشار ،هي نسب ٌة متواضع ٌة ج ًّدا .ويبدو أ ّن آراء مستجيبي السعوديّة،
وموريتانيا ،وليبيا ،والكويت ،واألردن ،ومرص ،وتونس متيل إىل االعتقاد
وبنسب تفوق املع ّدل العا ّم؛
أ ّن حكوماتهم جا ّدة يف محاربة الفساد،
ٍ
وذلك مقابل أكرثيّة مستجيبي الجزائر ،ولبنان ،والعراق ،والسودان الذين
يعتقدون أ ّن حكوماتِهم غري جا ّدة يف محاربة الفساد.

سادسا :تطبيق القانون
ً
بالتساوي بين الناس
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خاص ًة يف ضوء ما خلُصت إليه نتائج املؤرش
أهم ّية هذا املوضوع ّ
عب عنه خُمس املواطنني العرب ،يُع ّرف
العريب إىل أ ّن هناك تيّا ًرا يُ ّ
الدميقراط ّية بأنّها نظا ُم حكمٍ يضمن العدل واملساواة بني املواطنني،
كام أ ّن غياب العدل واملساواة كان من األسباب التي أوردها مواطنو
املنطقة العرب ّية لتفسري اندالع الثورات العرب ّية .إ ّن الرأي العا ّم العر ّيب
يرى أ ّن الدولة غري ناجحة يف تطبيق القانون بني الناس بالتساوي؛
فنسبة  %22فقط من املستجيبني (كمع ّدل بني الدول التي شملها
االستطالع) توافق عىل أ ّن الدولة تط ّبق القانون بالتساوي بني ال ّناس
إىل ح ٍّد كبري .وترى النسبة نفسها ( )%22أ ّن الدولة ال ت ُط ّبق القانون
بالتساوي بني الناس عىل اإلطالق .ومييل نصف الرأي العا ّم العر ّيب
 %50إىل القول إ ّن الدولة ت ُط ّبق القانون بني الناس لك ّنها تحايب بعض
الفئات .وهذا يف جوهره يعني أ ّن الدولة ال تط ّبق القانون بالتساوي
بني الناس.
املؤش العر ّيب لعام
إ ّن مقارنة ات ّجاهات الرأي العا ّم يف استطالع ّ
 2013 /2012نحو مدى تطبيق الدولة القانون بالتساوي بني الناس
املؤش لعام  ،2011تربز أ ّن النسب شبه متقاربة؛ وليس
مع استطالع ّ
تغيات جوهريّة ،عىل الرغم من ارتفا ٍع طفيف يف نسبة الذين
هناك ّ
أفادوا بأ ّن الدولة "تقوم بتطبيق القانون بني الناس بالتساوي إىل ح ٍّد
ٍ
وانخفاض يف نسبة الذين قالوا إ ّن "الدولة
كبري" يف هذا االستطالع،
ولعل
ال تقوم بتطبيق القانون بالتساوي بني الناس عىل اإلطالق"ّ .
العامل األه ّم يف هذا التغيري الطفيف هو تأثري تقييم الرأي العام
الكويتي الذي ق ّيم دولته بإيجابي ٍة مرتفعة أ ّدت إىل ارتفاع املع ّدل
كل ٍ
بلد
العام للرأي العام يف املنطقة العربية .عند إجراء املقارنة يف ّ
من البلدان التي جرى فيها االستطالع ،ت ُظهر البيانات أ ّن املستجيبني
كل من مرص ،وفلسطني ،والجزائر ،ولبنان ،واألردن الذين أفادوا
يف ٍّ
بأ ّن الدولة تقوم بتطبيق القانون بني الناس بالتساوي إىل ح ٍّد كبري يف
أقل من تلك الواردة
املؤش العر ّيب لعام  ،2013/2012كانت ّ
استطالع ّ
املؤش العر ّيب لعام .2011
يف استطالع ّ

سابعا :مبدأ الحصول
ً
على محاكمة عادلة

ُسئل املستجيبون إذا ما كان مبدأ الحصول عىل محاكمة عادلة مط َّبقًا
يُع ّد حرص الحكومات عىل تطبيق القانون بالتساوي بني املواطنني يف بلدانهم أم أنّه غري مطبّق .لقد أظهرت النتائج أ ّن  %55من الرأي
يايس بصف ٍة العا ّم يف املنطقة العربيّة تقول إ ّن مبدأ الحصول عىل محاكمة عادلة
واح ًدا من مصادر رشعيّة الدولة بصف ٍة عا ّمة ،وال ّنظام ّ
الس ّ
خاصة ،ويساهم يف تغذية عالقة الثّقة بني املواطن والدولة .كام تربز "مط ّبق ج ًّدا" ،أو "مط ّبق إىل ح ٍّد ما" .يف حني أفاد  %40بأ ّن مبدأ
ّ
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ّ

الجدول ()4
ّ
واإلداري يف بلدان املستجيبني
اتّجاهات ال ّرأي العا ّم نحو مدى انتشار الفساد املايل
ّ
منترش جدً ا

منترش إىل حد ما منترش إىل حد قليل جدً ا غري منترش عىل اإلطالق ال أعرف  /رفض اإلجابة

املجموع

لـــبـــنـــان

86

9

3

2

0

100

لــيــبــيــا

80

14

4

1

1

100

الــيــمــن

76

18

4

1

1

100

الــســودان

66

19

5

3

7

100

تـــونـــس

66

23

4

1

5

100

مــــــــر

64

26

4

3

3

100

املـــغـــرب

62

29

4

1

4

100

الــج ـزائــر

56

30

9

1

4

100

ا أل ر د ن

52

32

6

5

4

100

الـــعـــراق

50

36

8

4

3

100

فلســطني

45

36

9

6

3

100

مور يتا نيا

33

44

13

8

1

100

السعودية

28

35

15

6

16

100

الــكــويــت

19

54

13

13

2

100

املـــعـــدل

56

29

7

4

4

100

ّ
الشكل ()5
اتّجاهات ال ّرأي العا ّم نحو مدى تطبيق الدّولة للقانون بالتّساوي بني النّاس يف استطالع ّ
املؤش لعام  2013 /2012مقارن ًة مع استطالع عام 2011
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الشكل ()6
اتّجاهات ال ّرأي العا ّم نحو تطبيق محاكمة عادلة يف بلدانهم

بدولهم .إال أ ّن تقييم العالقة ومعرفة كيف يقيّم املواطنون دولهم
يحتاج إىل مؤرشات تفصيلية تعكس تقييم املواطنني ألداء دولهم
أو مؤسسات الدول يف قضايا محددة .وبالفعل تعكس نتائج املؤرش
العريب أ ّن تقييم مؤسسات الدول من حكومات ومجالس ترشيعية
هو أكرث سلبية عندما تكون األسئلة التي تطرح عىل املستجيبني
مخصصة لتقييم قضايا وموضوعات محددة مقارنة باألسئلة التي تق ّيم
الحكومات واملجالس والترشيعية بصفة عامة.

الحصول عىل محاكمة عادلة "غري مطبّق إىل ح ٍّد ما" ،أو "غري مطبّق
عىل اإلطالق" .إ ّن أكرثيّة املستجيبني يف الكويت ،وموريتانيا ،والسودان،
واألردن ،والسعودية ،أفادت بأ ّن مبدأ الحصول عىل محاكمة عادلة
"مطبّق ج ًّدا" ،أو "مطبّق إىل ح ٍّد ما" ،يف حني انقسم ال ّرأي العا ّم
كل من مرص ،وليبيا ،وفلسطني ،واملغرب .وكانت النسبة
نحو ذلك يف ٍّ
كل من لبنان ،واليمن ،والجزائر ،وتونس ،تقول إ ّن هذا املبدأ
األكرث يف ٍّ
بغض النظر عن االختالفات بني اتّجاهات ال ّرأي العا ّم يف
غري مط َّبقّ .
البلدان التي شملها االستطالع ،فإ ّن الذين قالوا إ ّن هذا املبدأ "مطبَّق
يرتبط ارتفاع مستوى التقييم العام مقارنة بتقييم مؤسسات الدولة
إىل ح ٍّد كبري" ،مثَّلوا ثلث املستجيبني يف ح ّده األقىص.
يف قضايا محددة بكون اتجاهات املواطنني أقل تحدي ًدا عندما يكون
السؤال عا ًما من ناحية ،ومن ناحية أخرى فإ ّن عدم رضا املواطنني عن
قضايا محددة ال يعني تح ّوله إىل عدم رضا عن املؤسسة كاملة.

خالصة

بنا ًء عىل مناقشة النتائج السابقة ،ميكن القول بأ ّن تقييم العالقة ما
إ ّن التعرف عىل اتجاهات الرأي العام يف البلدان العربية نحو دولهم بني املواطنني والدولة يف املنطقة العربية مرتبط باملعايري التالية:
ومقدار الثقة يف الدولة من خالل التقييم العام ألداء تلك الدول أو أداء
رصا ومحدو ًدا ،فهو يظهر اتجاهات
مؤسسات الدولة يبقى
•مستوى الثقة يف مؤسسات الدولة من سلطات النظام السيايس
ً
تقييم قا ً
عامة ميكن االستدالل من خاللها عىل أمناط تحكم عالقة املواطنني
ومؤسسات عسكرية وأمنية.

المؤشر العربي
العربي نحو مؤسسات الدولة
اتجاهات الرأي العامّ
ّ

•تقييم أداء الحكومات واملجالس الترشيعية ملهامتها الرئيسة.

•تقييم أداء الدول يف قضايا أساسية تعترب أط ًرا مرجعية لرشعية
الدولة والنظام السيايس؛ وهو مدى انتشار الفساد املايل واإلداري،
وتطبيق القانون بالتساوي ،وسياساتها الخارجية واالقتصادية
الداخلية.
يعكس تقييم املواطنني للدولة من خالل املؤرشات السابقة أ ّن ثقة
مبؤسسات دولهم هي ثقة محدودة؛
املواطنني يف املنطقة العربيّة ّ
ملؤسسة الجيش ،وثقة
فباستثناء الثّقة التي توليها أكرثيّة املستجيبني ّ
أكرث من نصف املستجيبني بقليل بالجهاز القضايئ ،فإ ّن الذين يثقون
مبؤسسة الحكومة واملجالس النيابية ميثّلون نحو نصف املستجيبني.
ّ
السياسيّة هي ثقة متدنّية .إ ّن فجوة
كام أ ّن ثقة ال ّرأي العا ّم باألحزاب ّ
الثّقة بني املواطنني ودولهم  -وبالذات بالحكومة واملجالس النيابية -
لها مسوغاتها؛ فتقييم أداء املجالس النيابيّة يف املنطقة العربيّة يف
ما يتعلّق برقابة هذه املجالس عىل أعامل الحكومة (وهذه مه ّمتها
األسايس
يف دساتري البلدان التي شملها االستطالع باستثناء القانون
ّ
سلبي؛ وكذلك تقييم مدى تعبريها عن مصالح
للسعوديّة) هو تقييم ّ
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املواطنني .كام أ ّن تقييم ال ّرأي العا ّم يف املنطقة العرب ّية أداء الحكومة
مؤشات (سياسات خارجيّة واقتصاديّة ،والسياسات
من خالل ع ّدة ّ
العا ّمة ،والخدمات األساسية من ص ّحية وتعليمية ومحاربة الجرمية،
سلبي أو إيجا ّيب بتحفّظ.
ومعالجة البطالة ،والفقر  ...إلخ) ،هو تقييم ّ
واإلداري منترش يف
ويكاد ال ّرأي العا ّم يُجمع عىل أ ّن الفساد املا ّيل
ّ
بلدانه ،وهو منقسم بشأن مدى ج ّدية الحكومات يف محاربته .إضاف ًة
إىل أ ّن نحو خُمس ال ّرأي العا ّم فقط ،يعتقد أ ّن الدولة تقوم بتطبيق
القانون بالتساوي بني املواطنني.
السلبي أو اإليجا ّيب املتحفّظ ألداء الحكومة؛ ويف
إ ّن تقييم الرأي العا ّم
ّ
واإلداري واسع االنتشار ،كلها عوامل
ظل انطبا ٍع بأ ّن الفساد املا ّيل
ّ
ّ
ومؤسسات دولهم
ت ُفيض مجتمع ًة إىل تآكل الثّقة بني املواطنني
ّ
ال ّرئيسة ،إضاف ًة إىل سيادة شعو ٍر بعدم تطبيق ال ّدولة للقانون؛ ما قد
يؤ ّدي إىل أن تصبح الدول العرب ّية تعاين مأزق رشع ّية لدى مواطنيها.
ٍ
سياسات ت ُقنع املواطنني بارتفاع استقامة
وإ ّن عدم املبادرة بصوغ
أداء الحكومات ،وتعبريها عن آراء املواطنني ،وتحقيقها مبدأ العدل
ومؤسسات
واملساواة – أي إعادة م ّد جسور الثّقة بني املواطن
ّ
حتم يف فقدان الدولة يف املنطقة رشع ّيتها.
الدولة  -سيساهم ً

للكتابــة

دعــوة

السياسات
يعقد المركز
العربي لألبحاث ودراسة ّ
ّ

المؤتمر السنوي الثالث
للعلوم االجتماعية واإلنسانية
تـونس
في الفترة من  19إلى  22آذار  /مارس 2014
عي مؤتمر العلوم االجتماعيّة واإلنسانيّة مع موضوعي
وقد جرى توحيد موضو َ
الجائزة العربية للعلوم االجتماعيّة واإلنســانيّة للعام األكاديمي ، 2014 / 2013
وهما كما يلي:
الموضوع األ ّول :أطوار التاريخ االنتقالية ،مآل الثورات العربيّة.
الموضوع الثاني :السياسات التنموية وتح ّديات الثورة في األقطار العربيّة.
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