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وحدة إستطالع الرأي

*

العام والديمقراطية
الرأي
ّ

* وحدة استطالع الرأي :وحدة تابعة للمركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات ،متخصصة يف إجراء املسوحات االجتامعية واستطالعات الرأي يف املنطقة
العربية ،وتقوم بإجراء املؤرش العريب.
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تكاد تكون موضوعات الدميقراطية ،والتحول الدميقراطي ،والتأسيس
للدميقراطية  -بوصفها أرضي ًة للحكم يف دول املنطقة العربية  -أكرث
تقل بذلك أهمي ًة عن
تداول ونقاشً ا وبحثًا ،وهي ال ّ
ً
املوضوعات
كلامت أخرى مثل التنمية ،والتحول االقتصادي واالجتامعي ،ومعالجة
معضالت كثرية مثل البطالة والفساد .وإ ّن النقاش املتعلِّق بالتحول
الدميقراطي ،وآلياته ،ومع ِّوقاته يُع ُّد من النقاش الحديث املتج ِّدد
نسب ًّيا .ففي عقود الخمسين َّيات ،والستين َّيات ،والسبعين َّيات ،من
القرن املايض كان موضوع الدميقراطية مه َّمشً ا يف النقاش العا ّم الذي
سيطرت عليه ألفاظ االستقالل عن االستعامر ،والتنمية املستقلة،
واالرتفاع بالوضع االقتصادي واالجتامعي للمواطنني ،حتى أ ّن املطالبة
بالح ِّرية كانت يف مجملها مطالب ًة بتحرر الشعوب من االستعامر.
غري أ ّن كلمة الدميقراطية ،وغريها من الكلامت املرتبطة بها ،منذ
بداية عقد الثامنين َّيات من القرن املايض ،أصبحت متداول ًة يف خطاب
املثقفني وال ُّنخب واملحللني يف املنطقة العربية .بل أصبحت تلك
الكلمة ،تدريج ًّيا ،جز ًءا من الخطاب الرسمي لبعض أنظمة الحكم يف
بغض النظر عن مدى تحقُّق الدميقراطية أو التسلُّط
املنطقة العربيةِّ ،
بالنسبة إىل هذه األنظمة.
ال ّ
شك يف أ ّن الحوار املتعلِّق بالدميقراطية ،والتحول الدميقراطي،
واإلصالح السيايس ،قد تأثر عىل مدار العقود الثالثة املاضية ،بعوامل
ومتغريات عديدة ساهمت ،بدرجات متفاوتة ،يف إعادة إنتاج النقاش
بشأن الدميقراطية ومع ِّوقاتها ،يف املنطقة العربية ،إضاف ًة إىل النقاش
بشأن أسسها ،وعنارصها ،ومحدداتها ،يف هذه املنطقة .كام ساهمت
هذه املتغريات والتحوالت أحيانًا يف أن تكون للتحول الدميقراطي
مركزيّة النقاش بني نُخب الدول العربية وأنظمتها السياسية ،أو يف
تراجع هذا التحول ليصبح موقعه يف مراحل معينة يف أدىن قامئة
األولويات.
لقد كانت بعض املتغريات ،مثل املوجة الثالثة للتحول الدميقراطي يف
العامل من آسيا إىل أمريكا الالتينية ،مرو ًرا بانهيار األنظمة السلطوية
مهم يف دفع النقاش املتعلِّق بالتحول
يف أوروبــا الرشقيةً ،
عامل ًّ
وخصوصا أ ّن املنطقة العربية تخلّفت عن مناطق
الدميقراطي،
ً
أخرى يف العامل .كام أ ّن األحداث الكبرية التي شهدتها هذه املنطقة
خالل العقود الثالثة املاضية؛ مثل تح ّوالت الرصاع العريب اإلرسائييل،
واحتالل العراق ،والحروب ،والرصاعات الداخلية يف بعض الدول،
إضاف ًة إىل صعود حركات اإلسالم السيايس بوصفها أط ًرا سياسي ًة
وشعبي ًة معارض ًة ومؤث ِّر ًة يف املجتمعات العربية ،ساهمت يف أن
بخاصة
يأخذ الحوار يف موضوع الدميقراطية أبعا ًدا وعنارص جديدةًّ ،
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رصا يف
يف ضوء امل ُعطى املتمثِّل بأ ّن التحول الدميقراطي أصبح عن ً
وغني عن القول إ ّن التحوالت
سياسات بعض الدول الكربى يف العاملٌّ .
يف الهياكل االقتصادية واالجتامعية بدول املنطقة العربية ،وانتشار
ٍ
أدوات وآليات اتصال جديدة بني
التعليم وثورة االتصاالت ،وميالد
فئات املجتمعات ،قد ساهمت بفاعلية ،أيضً ا ،يف النقاش يف موضوع
آليات التحول الدميقراطي ومع ِّوقاته ،وأ َّدت دو ًرا أساسيًّا يف خلق
مجاالت عا َّمة ،وشبه عا َّمة؛ للتواصل والنقاش ،والتأثري خارج إطار
املجاالت املتاحة تقليديًّا.
ولقد تضمن النقاش يف موضوع التحول الدميقراطي ،متأث ًرا بالعوامل
السابقة ،خالل العقود الثالثة املاضية ،موضوعات عديدة ذات
َّ
أهمية ،وال سيام ما يتعلق منها مبفهوم الدميقراطية ،وبآليات التحول
الدميقراطي ومع ِّوقاته .وضمن النقاط امل ُثارة يف موضوع الدميقراطية،
والتحول الدميقراطي ،برزت ع َّدة أسئلة وطروحات مهمة ،منها:
•هل تشكِّل خصوصية املجتمع العريب وثقافته عائقًا أمام
االنطالق نحو تح ُّو ٍل دميقراطي ،أُسو ًة مبجتمعات أخرى؟ وهل
أ ّن النظام الدميقراطي وثقافة املجتمع العريب يتواءمان؟ ث ّم هل
أ ّن هذا املجتمع مه َّيأ للحكم الدميقراطي؟ ويف هذا السياق كث ًريا
ما كانت تطرح آراء من قبيل أ ّن الثقافة السياسية السائدة هي
ثقافة غري دميقراطية ،وهذا يعني أ ّن املواطنني غري دميقراطيني،
أو أنهم ال يؤيّدون الدميقراطية.
•إ ّن التحول الدميقراطي يف املنطقة العربية يواجه معضل ًة تتمثّل
بأ ّن بديل األنظمة السياسية القامئة هو الفوىض ،وعدم األمان
واالستقرار.

•عدم وجود ق ًوى دميقراطية ت ُؤمن بتداول السلطة واحرتام
تنظيم،
رغبات املواطنني ،مقابل وجود ق ًوى إسالمية هي األكرث
ً
واألبلغ تأث ًريا ،واألشد قدر ًة عىل االستيالء عىل السلطة ،من خالل
انتخابات ح َّرة .ويأيت التخ ُّوف من إمكانية عدم احرتامها مبدأ
تداول السلطة ،ومن وجود ق ًوى غري إسالمية ال تعكس انحيازها
إىل الدميقراطية.

•إ ّن الدميقراطية بوصفها مفهو ًما ومامرس ًة هي مفهوم وآلية
ٍ
ومجتمعات
خارجية (غربية) تجرى محاولة فرضها عىل دو ٍل
عربية ترفضها وال تؤمن بها.
هذه النقاط وغريها هي من أكرث املوضوعات طر ًحا للنقاش بني ال ُّنخب،
والقوى السياسية ،والخطاب الرسمي ،عندما تكون الدميقراطية،
إضاف ًة إىل التحول الدميقراطي ،موضو ًعا للحوار .وقد حدث تح ُّول
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عميق ،يف النقاش املتعلِّق بالدميقراطية والتأسيس ألنظمة دميقراطية،
بعد اندالع الثورات العربية التي أكّدت فيها الجامهري إنهاء األنظمة
املستبدة ،والتي نادت فيها بتأسيس أنظمة دميقراطية ،لتمثّل مرحلة
السابق الذي ت ُصادر فيه الح ِّريات ،وتخضع
قطيعة بينها وبني التاريخ َّ
فيه السلطة للهيمنة .إالّ أن التعرث الذي مت ُّر به الثورات العربية يف
السابقة
أكرث من بلد عريب قد أ َّدى إىل إحياء األسئلة والطروحات َّ
مرة أخرى ،ليتجدد الحوار النخبوي يف هذه املوضوعات وأهميتها يف
التحول الدميقراطي.
وبرصف النظر عن وجاهة هذه القضايا واملوضوعات ،أو عدم
صحتها ،كان من الرضوري موضوعيًّا القيام بدراسات تهت ّم بتوجهات
املواطنني نحو موضوع الدميقراطية والتحول الدميقراطي؛ إلثراء هذا
النقاش بدراسات ميدانية تعكس آراء املواطنني .من أجل ذلك تناقش
هذه الورقة اتجاهات الرأي العا ّم العريب نحو الدميقراطية متطلِّع ًة إىل
تعميق الفهم مبوقع الشارع العريب يف هذا الحوار الدائم؛ ألننا نعتقد
أ ّن املواطنني العرب هم موضوع الحوار ،وهدفه ،وغايته.
ومبا أ ّن املعايري التي يستخدمها املؤرش العريب لقياس اتجاهات الرأي
العا ّم نحو الدميقراطية متع ّددة ومتنوعة ،فسوف تقترص هذه الورقة
عىل مناقشة فرضيتني؛ أوالهام متمثّلة بالسؤال :هل يفهم املواطن
متثُّل واض ًحا؟ أ ّما ثانيتهام فمدارها عىل
العريب الدميقراطية ويتمثَّلها ً
السؤالني :هل يؤيّد الرأي العا ّم يف املنطقة العربية النظام الدميقراطي؟
أم هل هو منحاز إىل غريه من األنظمة غري الدميقراطية؟
وقد اعتمد املؤرش لقياس مدى تأييد ال ّرأي العا ّم يف املنطقة العربيّة
ٍ
مقوالت
للدميقراطية ثالثة أساليب ،أ َّولها تع ُّرف اتجاهات الرأي العا ّم
سلبيةً ،عاد ًة ما يجرى استخدامها لالنتقاص من النظام الدميقراطي،
وثانيها سؤال مبارش متعلِّق مبدى تأييد الرأي العا ّم للنظام الدميقراطي.
أ ّما األسلوب الثالث فهو متمثّل بآراء املواطنني يف النظام السيايس
األكرث مالءم ًة لبلدانهم من الناحية اإلجرائية.

مفهوم المواطنين للديمقراطية
املؤش العر ّيب تع ُّرف مفهوم املواطنني العرب
لقد كان من أهداف ِّ
للدميقراطية؛ وذلك من خالل سؤال املستجيبني عن أه ّم ٍ
رشط يجب
املؤش أسلوب السؤال
توافره ل ُيع ّد بل ٌد ما ،بل ًدا دميقراط ًّيا .وقد اعتمد ّ
املفتوح (الخايل من خيارات مسبقة) ،اجتنابًا للتأثري يف املستجيبني
عند قراءة الخيارات يف األسئلة امل ُغلقة.

137
وقد َخلَصت النتائج إىل أ ّن األغلب ّي َة الكربى من مواطني املنطقة العرب ّية
ٍ
تعريف ذي دالل ٍة ملفهوم الدميقراطية؛ إذ ق ّدم 79
قادرة عىل تقديم
يف املئة من املستجيبني إجاب ًة ذات محت ًوى وداللة ،عند سؤالهم عن
رشط يجب توافره يف ٍ
أه ّم ٍ
بلد ما حتّى يع ُّد بل ًدا دميقراط ًّيا .وقد كانت
نسبة الذين أجابوا بـ "ال أعرف"  15يف املئة من املستجيبني ،يف حني
السؤال .وإ ّن
رفضت نسبة  6يف املئة ،من املستجيبني ،اإلجابة عن هذا ّ
تحليل أكرث من  16ألف إجابة أوردها املستجيبون بوصفها رشوطًا
يجب توافرها ،وتصنيفها ،يشريان إىل أ ّن املواطنني العرب يفهمون
ٍ
ّجاهات رئيسة ،هي:
الدميقراطية من خالل خمسة ات

االتجاه األول :ضمان الحرِّيات
والحقوق المدنية والسياسية
إ ّن الرشوط التي أوردها املستجيبون من جميع البلدان ضمن هذه
الفئة هي األكرث روا ًجا ،وهي تعادل  36يف املئة من مجموع اإلجابات
التي تشري إىل أ ّن مواطني املنطقة العرب ّية ينطلقون  -يف رؤيتهم
مم يحظى به األفراد والجامعات يف املجتمع من
للدميقراطية ّ -
حقوقٍ  ،وح ِّريات مدنيّة وسياسيّة ،مثل :الح ِّريات العا َّمة ،والح ِّريات
الشخصية ،وح ِّرية التج ّمع والتنظيم ،وح ِّرية الرأي والتعبري ،وح ِّرية
ولعل ضامن ح ِّرية الرأي والتعبري ،ضمن هذه الفئة من
اإلعالمّ .
رشوط الدميقراطية ،كان األكرث ذك ًرا.
االتجاه الثاني :العدل والمساواة
مثّلت نسبة اإلجابات يف هذا البند  17يف املئة من مجموع الرشوط
التي أوردها املستجيبون .وتشري إجابات املواطنني التي ُص ِّنفت يف
ٍ
رشوط مرتبطة بوجود نظام ُحكمٍ يُحقّق مبادئ العدل
هذا البند ،إىل
السياق مع َنيني؛
واملساواة والعدالة بني املواطنني .وشمل العدل يف هذا ِّ
أي منهم ،وثانيهام ضامن
أ ّولهام إشاعة ّ
الحق بني الناس ،وعدم ظلم ٍّ
حقوق املواطنني ،وعدم االنتقاص منها .وجرى الرتكيز عىل مبدأَي
املساواة بني املواطنني ،وعدم التمييز بينهم .ويف إطار املساواة وعدم
بخاصة يف لبنان ،والعراق ،وموريتانيا،
التمييز ،ركّز بعض املستجيبنيّ ،
واألردن ،وتونس ،عىل عدم التمييز بني املواطنني ،سواء كان ذلك عىل
ٍ
أسس إثنيّة ،أو طائفيّة ،أو جهويّة.
االتجاه الثالث :نظام حكم ديمقراطي
بلغت إجابات املستجيبني املص ّنفة يف هذه الفئة  15يف املئة من
الكل لإلجابات .وإ ّن مدار الرشوط التي أوردها املستجيبون،
املجموع ّ
وقد ُص ِّنفت تحت بند الرشوط التي يجب توافرها يف النظام السيايس
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الدميقراطي الحاكم ،إمنا هو عىل مبادئ الحكم الدميقراطي؛ كأن
يكون الشعب هو مصدر السلطات ،وأن يكون املواطنون مشاركني
يف عملية صنع القرار ،وأن يكونوا هم الذين يعود إليهم أم ُر اختيار
السلطات ،وأن يضمن هيكل النظام السيايس تداول السلطة ،وأن
يقوم نظام الحكم عىل التع ّددية الحزبية والسياسية واستقالل
السلطات ،يف إطار ال ّرقابة والتّوازن بينها .وقد ركّز املستجيبون عىل
ّ
هذه العنارص تركي ًزا متساويًا.

االتجاه الرابع :األمن واالستقرار
كل
مثّلت اإلجابات التي ُص ِّنفت ضمن هذا البند  6يف املئة من ّ
الرشوط التي أوردها املستجيبون .وينطلق املواطنون من أ ّن الرشط
األسايس الذي يجب توافره يف ٍ
بلد ما حتّى يع ُّد بل ًدا دميقراط ًّيا ،هو
األمن واالستقرار ،وغياب الفوىض ،وتوافر النظام واألمان للبلد بصف ٍة
خاصة.
عا َّمة ،وللمواطن بصفة ّ
االتجاه الخامس:
تحسين الواقع االقتصادي للمواطنين
كانت نسبة اإلجابات التي أُدرجــت يف هذا البند  3يف املئة من
واجتامعي
اقتصادي
الرشوط كلّها .وينطلق فيها املواطنون من فهمٍ
ّ
ّ
الشط األه ّم ل َع ِّد ٍ
بلد ما بل ًدا دميقراطيًّا،
للدميقراطية؛ مبعنى أ ّن ّ
هو تحسني الواقع االقتصادي واالجتامعي للمواطن ،سواء كان ذلك
من خالل التنمية االقتصادية بصف ٍة عا َّمة ،أو من خالل خلق فُرص
عملٍ  ،أو محاربة الفقر وتحسني املستوى املعييش للمواطن .وقد ركّز
خاص ،عىل محاربة البطالة
املستجيبون ضمن هذا االتجاه ،عىل نح ٍو ٍّ
والفقر(((.
وبنا ًء عليه ،يتّضح أ ّن أكرثيّة الــرأي العا ّم منحاز ٌة إىل تعريف
الدميقراطية مبعناها السيايس املرت ِكز عىل ضامن الحقوق والح ِّريات
السياس ّية ،أو عىل نظام حكمٍ يضمن التع ّددية السياس ّية وتداول
السلطة ،أو من خالل نظامٍ يضمن تحقيق العدل واملساواة بني أفراد
مجتمعه.
 1لقد أورد املستجيبون رشوطًا أخرى يجب توافرها لوصف ٍ
بلد  ما بأنّه بلد دميقراطي؛
وكانت نسبة  %1من الرشوط التي وردت ذات طبيعة أخالقيّة وقيميّة مثل التعاون واملحبّة
كل
والصدق ،وغري ذلك .إلّ أ ّن هذه الرشوط كانت قليلة التكرار يف ِّ
بني أفراد املجتمعّ ،
جري فيها االستطالع؛ فلم تكن تُ ثِّل ات ّجاهًا ذا قيمة إحصائية ،سواء
دولة من الدول التي أُ َ
أي دول عىل حدة .كام تض ّمنت إجابات املستجيبني بعض الرشوط
يف الدُّول مجتمع ًة أو يف ّ
بنسب قليلة جدًّا ،وهي تلك التي ُص ّنفت تحت البند "أخرى" .ومن هذه الرشوط
األخرى،
ٍ
"تطبيق األحكام الدينيّة" ،وهو بنسبة  %0.3من مجموع اإلجابات ،و"تط ُّور الوعي والثقافة يف
املجتمع" ،وهو بنسبة  %0.5من مجموع اإلجابات أيضً ا.
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ُّ
وتدل الرشوط التي أوردها املستجيبون يف املنطقة العربية – بوصفها
رشوطًا ينبغي توافرها يف ٍ
بلد ما ليُع ّد بل ًدا دميقراطيًّا  -عىل أنّه
ليست هناك اختالفاتٌ جوهريّة بني مواطني املنطقة يف تعريفهم
للدميقراطية أو إدراكهم مفهو َمها من ناحية ،وعىل تباين تركيز
ٍ
ّجاهات وأُط ٍر مح َّددة من
املستجيبني عىل فهم الدميقراطية ضمن ات
ناحية أخرى .ويُفيض التشابه الكبري  -وأحيانًا التطابق يف الكلامت
املستخ َدمة يف تعريف الدميقراطية بني إجابات املستجيبني ،يف دو ٍل
مختلفة من دول املنطقة العرب ّية  -إىل استنتاج وجود متاثلٍ يف
اإلطار املعريف والثقايف للمواطنني العرب ،ويف ذلك داللة عىل تشابه
واقعهم االقتصادي واالجتامعي وأوضاعهم السياسية .ولكن لنئ أورد
املستجيبون هذه الرشوط ضمن التصنيفات اآلنفة الذِّكر ،فإ ّن بينهم
تباينات تتمثّل برتكيز مستجيبي دول ٍة ما عىل ٍ
ٍ
نتبي
رشوط بعينها ،كام ّ
ذلك من الجدول (.)١
عند مقارنة أه ّم الرشوط التي أوردها املستجيبون يف هذا االستطالع
ـؤش الــعــر ّيب  )2013-2012بتلك التي أوردهــا املستجيبون يف
(املـ ّ
املؤش عام  ،2011ت ُظهر النتائج أ ّن تعريف املواطنني يف
استطالع ّ
تغي إىل ح ٍّد ما؛ فقد جرى تعريف الدميقراطية
املنطقة العربيّة قد ّ
املــؤش  ،2011من
من خالل إنشاء نظامٍ دميقراطي ،يف استطالع
ّ
جانب  8يف املئة من املستجيبني .أ ّما يف هذا االستطالع فقد ارتفعت
هذه النسبة إىل نحو الضعف ( 15يف املئة) .ويف املقابل ،انخفضت
نسبة الذين قالوا إ ّن الدميقراطية هي تحسني األوضاع االقتصادية من
املؤش  2011إىل  3يف املئة يف االستطالع الحايل
 6يف املئة ،يف استطالع ّ
ـؤش  .)2013 -2012وعىل الرغم من أ ّن ال ّرأي العا ّم يف املنطقة
(املـ ّ
بقي محافظًا عىل االتجاهات الخمسة الرئيسة يف تعريفه
العربيّة َ
للدميقراطية ،فإ ّن االنحياز إىل الدميقراطية  -مبعناها السيايس  -قد
ارتفع عىل حساب معناها السوسيولوجي أو االقتصادي (انظر
الشكل(.))1

الموقف من الديمقراطية
إذا كان مواطنو املنطقة العربية قادرين عىل تقديم تعريف ذي
محت ًوى للدميقراطية يعكس فهمهم ملاهيتها ،فإ ّن يف ذلك دالل ًة
جل َّي ًة عىل أ ّن القول إنهم غرباء عن هذا املفهوم ال يُع ُّد أم ًرا دقيقًا.
ولكن يبقى من امله ّم ،أيضً ا ،معرفة مدى قبولهم لل ِّنظام السيايس
الدميقراطي .وقد جرى قياس ات ِّجاهات ال ّرأي العا ّم بنحو خمس
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ً
رشوطا يجب توافرها ل ُيعدَّ بلدٌ ما بلدًا دميقراط ًّيا
جدول الرشوط التي أوردها املستجيبون بوصفها
الحريات
السياسية
واملدنية

املساواة والعدل
بني املواطنني

نظام حكم
دميقراطي

األمن
واالستقرار

تحسني
األوضاع
االقتصادية

توصيف الدميقراطية
من خالل قيم إيجابية

أخرى

ال أعرف/
رفض
اإلجابة

املجموع

لبنان

54

15

12

5

5

3

1

6

100

موريتانيا

52

11

3

29

1

0

1

3

100

فلسطني

48

15

8

6

2

2

1

19

100

األردن

44

17

11

10

3

2

1

11

100

العراق

44

14

17

1

0

3

0

21

100

الجزائر

42

20

8

1

2

0

2

26

100

ليبيا

38

0

37

0

0

0

0

25

100

السعودية

35

24

8

1

1

0

0

30

100

السودان

34

10

12

6

1

2

2

32

100

الكويت

28

25

8

1

1

1

0

35

100

مرص

28

19

13

6

4

1

2

27

100

تونس

26

20

17

7

8

4

3

16

100

اليمن

14

11

48

3

3

2

1

18

100

املغرب

10

36

14

3

13

1

1

23

100

املعدل

36

17

15

6

3

1

1

21

100

الشكل ()1
ً
رشوطا يجب توافرها ل ُيعدَّ بلدٌ ما بلدًا دميقراط ًّيا،
الرشوط التي أوردها املستجيبون بوصفها
املؤش العر ّيب  2013 -2012مقارن ًة بنتائج ّ
يف استطالع ّ
املؤش عام 2011
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وجهات نظرٍ ،عاد ًة ما يجري تدا ُولها من جهة أنها دليل عىل إشكال ّي ٍ
ِ
ات
السيايس الدميقراطي ،أو من جهة إلصاقها به.
محتَ َملة يف ال ّنظام
ّ

النسب التي ترفض العبارات السلبية يف موضوع الدميقراطية (انظر
الشكل(.))٣

ولقد ُر ّوج ،يف املنطقة العرب ّية ،لوجهات ال ّنظر هذه؛ من أجل
التشكيك يف مزايا النظام السيايس الدميقراطي ،أو تأكيد نقائصه
دليل عىل ضعف فعاليته عىل املستوى العميل،
وعيوبه ،أو بوصفها ً
أو من أجل القول إ ّن الدميقراطية ليست مالمئ ًة لقيم املجتمعات
العربية وثقافتها .وإ ّن كث ًريا من ُدعاة وجهات ال ّنظر هذه ومر ِّوجيها،
ٍ
موقف ُمعا ٍد لتطبيق الدميقراطية يف املنطقة
كانوا ينطلقون من
ونقائص
العرب ّية ،أو من اقتناعهم بأ ّن يف النظام الدميقراطي عيوبًا
َ
عديد ًة ال تؤ ّهله ألن يكون معتم ًدا لدى مواطني املنطقة العربيّة .أ ّما
وجهاتُ ال ّنظر التي اعتُمدت لتع ُّرف آراء املواطنني يف هذا االستطالع،
فقد كانت م َمثَّل ًة بالعبارات التالية:

عىل الرغم من أ ّن أكرثيّة املستجيبني ،يف ال ُّدول املستطلَ َعة آراء
السابقة التي تتضمن
تعب عن رفضها وجهات ال َّنظر َّ
مواطنيها ،كانت ِّ
موقفًا غري إيجا ّيب ،أو معاديًا للدميقراطية ،فإ ّن قبول وجهات النظر
السلبية يف بعض ال ُّدول ،كان أعىل من غريها .وميكن أن نعز َو قبول
هذه املقوالت يف دو ٍل بعينها  -إضاف ًة إىل أثر ترويج وجهات ال ّنظر
تجارب دميقراطية ،منذ فرتات زمن ّية ممت ّدة يف
هذه – إىل غياب
َ
هذه ال ُّدول ،إضاف ًة إىل أ ّن تجربة مواطني بعض هذه ال ُّدول املتعلّقة
وبخاصة يف
بأشكال الدميقراطية وإجراءاتها ،كانت يف مجملها سلب ّيةً،
ّ
دو ٍل مثل العراق ،ولبنان.

النظام الدميقراطي س ِّيئ بال ّنسبة إىل األداء االقتصادي.
النظام الدميقراطي غري حاسم وحافل باملشاحنات.
النظام الدميقراطي غري ج ّيد يف الحفاظ عىل النظام العا ّم.
النظام الدميقراطي يتعارض مع اإلسالم.
مجتمعنا غري مهيَّأ ملامرسة النظام الدميقراطي.
ودلّت ال ّنتائج عىل عدم موافقة أكرثيّة ال ّرأي العا ّم عىل العبارات
السابقة؛ إذ عارض  64يف املئة من املستجيبني القول إ ّن "النظام
َّ
الدميقراطي س ِّيئ بال ّنسبة إىل األداء االقتصادي" ،مقابل موافقة  22يف
املئة عىل هذا الرأي .كام عارض  63يف املئة من املستجيبني القول
إ ّن "النظام الدميقراطي غري جيّد يف الحفاظ عىل النظام" ،مقابل
موافقة  23يف املئة عليها .وعارضت أكرثية املستجيبني  -وإن كان
أقل من  53يف املئة  -القول إ ّن "النظام الدميقراطي
ذلك بنسب ٍة ّ
غري حاسمٍ وحافل باملشاحنات" ،مقابل موافقة  33يف املئة عليها.
وعارضت أكرثيّة املستجيبني يف املنطقة العرب ّية ،بنسبة  68يف املئة،
القول إ ّن "النظام الدميقراطي يتعارض مع اإلسالم" ،مقابل موافقة
أقل ،عارض  45يف املئة
وبنسب ّ
 18يف املئة من املستجيبني عليها.
ٍ
القول إ ّن مجتمعاتهم غري مه َّيأة ملامرسة النظام الدميقراطي ،مقابل
موافقة  40يف املئة عليها (انظر الشكل(.))٢
إ ّن مقارنة نِسب املستجيبني التي ترفض العبارات السلبية يف استطالع
املؤرش العريب  2013 -2012بنسبهم عام  ،2011يشري إىل أ ّن نِسب
مم هي عليه يف هذا االستطالع؛
الرفض يف ذلك االستطالع كانت أعىل َّ
ما يعكس أ ّن الثورات العربية عىل ما يبدو قد ساهمت يف ارتفاع

ث ّم إ ّن نِسب رفض املقوالت السلب ّية بخصوص الدميقراطية ،تتباين
بحسب تلك املقوالت؛ إذ إ ّن الرأي العا ّم يرفض ،رفضً ا جليًّا ،القول
إ ّن "النظام الدميقراطي س ِّيئ بال ّنسبة إىل األداء االقتصادي" .كام أنّه
يرفض القول إ ّن "النظام الدميقراطي يتعارض مع اإلسالم" ،وكذلك
الشأن بالنسبة إىل القول إ ّن "النظام الدميقراطي غري ج ّيد يف الحفاظ
عىل النظام" .ويف مقابل ذلك ،تنخفض نِسب رفْض املقولتَني" :النظام
الدميقراطي غري حاسم وحافل باملشاحنات" ،و"مجتمعنا غري مهيَّأ
ملامرسة الدميقراطية".

تأييد النظام الديمقراطي
ٍ
مقوالت
السابق أ ّن مواطني املنطقة العرب ّية يرفضون
أظهر السياق َّ
سلبيّ ًة عن الدميقراطية أو النظام الدميقراطي؛ ما ّ
يدل عىل أ ّن ال ّرأي
املؤش
العا ّم منحا ٌز إىل نظر ٍة إيجابية بشأن الدميقراطيةّ .إل أ ّن ّ
أي العا ِّم
العر ّيب قد استخدم بعض املعايري ملعرف ِة مدى قبو ِل ال ّر ِ
اطي؛ فقد طُرحت بعض األسئلة التي تقيس
ال ّنظا َم
َّ
السيايس الدميقر َّ
تأييد ال ّرأي العا ّم لهذا النظام أو معارضته .ويف هذا السياقُ ،سئل
املستجيبون إن كانوا يوافقون عىل القول إ ّن "النظام الدميقراطي وإن
كانت له مشكالت ،فإنه أفضل من غريه من األنظمة" ،وهو سؤال
أسايس؛ ألنه يُظْهر تأييد ال ّرأي العا ّم للنظام الدميقراطي أو رفضه.
كام جرى تع ُّرف اتّجاهات الرأي العا ّم بشأن مالءمة بعض األنظمة
السياسية ألن تكون أنظمة ُحكم يف بلدان املستجيبني .وقد طُرحت
عىل املستجيبني بعض األنظمة السياس ّية لتع ُّرف مدى مالءمتها ألن
تكون أنظم ًة سياسيّ ًة يف بلدانهم.
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الشكل ()2
مؤ ّيدو بعض العبارات بشأن النظام السيايس الدميقراطي ومعارضوها

الشكل ()3
ً
مؤ ّيدو بعض العبارات بشأن النظام السيايس الدميقراطي ومعارضوها يف استطالع املؤرش العريب  ،2013-2012مقارنة باستطالع املؤرش 2011
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أ ّما عىل صعيد ات ّجاهات ال ّرأي العا ّم نحو القول إ ّن "ال ّنظام الدميقراطي
وإن كانت له مشكالت ،فإنه أفضل من غريه من األنظمة" ،فقد وافق
أكرث من ثلثَي املستجيبني ( 68يف املئة) عليها ،مقارن ًة بــ  18يف املئة،
ومم ال َّ
يعب بوضو ٍح عن انحياز
فقط ،عارضوهاّ .
شك فيه أ ّن هذا ّ
مواطني املنطقة العرب ّية إىل ال ِّنظام الدميقراطي ،وإىل ضعف التّيار
رصح بأنه يُعارض الفكرة التي مفادها أ ّن النظام الدميقراطي
الذي ّ
أفضل من غريه.
ولنئ ذكرت أغلبيّة املستجيبني ،يف جميع البلدان املستطلَ َعة آراء
مواطنيها ،أ ّن النظام الدميقراطي هو أفضل من غريه من األنظمة،
اطي كان متفاوتًا من ٍ
بلد إىل
فإ ّن تفضيل املواطنني ال ِّنظا َم الدميقر َّ
آخر؛ فقد أيَّد ما بني  70و 90يف املئة من مستجيبي لبنان ،واألردن،
والسودان ،وتونس ،ال ّنظام الدميقراطي .يف
واليمن ،واملغرب ،والعراقّ ،
كل من العراق ،والجزائر ،ومرص ،وموريتانيا،
حني تراوحت النسبة يف ّ
والسعوديّة ،واملغرب بني  57يف املئة و 70يف املئة (انظر الشكل(.))٤
ويف سياق اختبار اتّجاهات ال ّرأي العا ّم نحو تأييد الدميقراطيةُ ،سئل
املستجيبون عن أه ّمية توافر بعض الح ِّريات يف بلدانهم .وقد طُرح
ٍ
مرتبط بالح ِّريات والحقوق واملبادئ ،ضمن
هذا السؤال عىل نح ٍو
ثالثة محاور ،هي:
ح ِّرية ال ّرأي :تض َّمن هذا املحور السؤال عن ح ِّرية الصحافة ،وح ِّرية
التعبري عن ال ّرأي.
ح ِّرية التج ُّمع والتنظيم :تض َّمن هذا املحور السؤال عن ح ِّرية االنضامم
إىل األحزاب السياسية ،وح ِّرية االنضامم إىل منظّامت املجتمع املدين،
ٍ
وح ِّرية املشاركة يف تظاهر ٍ
واعتصامات سلم ّية.
ات
مبادئ أساسيّة متعلّقة بوجود النظام الدميقراطي :تض َّمن هذا املحور
أسئل ًة عن ح ِّرية مقاضاة الحكومة ومؤسساتها ،ومبدأ إجراء انتخابات
حق
نيابية دورية ح َّرة ونزيهة ،واحرتام مبدأ تداول السلطة (احرتام ّ
الفائزين يف االنتخابات يف تشكيل السلطة).
وت ُظهر النتائج أ ّن هناك شب َه إجام ٍع لدى ال ّرأي العا ّم يف املنطقة
العرب ّية عىل أهمية توافر الح ِّريات واملبادئ الثامنية التي جرى
عب أكرث من  90يف املئة عن أهمية توافر ح ِّرية
السؤال عنها؛ فقد ّ
الصحافة ،وتَوافَق نحو  88يف املئة عىل ح ِّرية مقاضاة الحكومة
ومؤسساتها ،وعىل مبدأ إجراء انتخابات نيابية دورية ح َّرة ونزيهة.
وأجمع  87يف املئة عىل أهمية توافر احرتام مبدأ تداول السلطة يف
عب نحو  80يف املئة عن أهمية توافر ح ِّرية االنتساب
بلدانهم .كام ّ
إىل األحزاب السياسية يف بلدانهم ،وح ِّرية االنضامم إىل منظّامت
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ٍ
املجتمع املدين ،وح ِّرية املشاركة يف تظاهر ٍ
واعتصامات سلم ّية.
ات
أ َّما الذين قالوا إ ّن وجود مثل هذه الح ِّريات واملبادئ يف بلدانهم غري
مه ّم ،فإ ّن نِسبهم محدودة ،وهي ترتاوح ما بني  4يف املئة و 13يف
املئة .ويظهر جل ًّيا أ ّن مواطني املنطقة العربّية أكّدوا أهمية توافر
ح ِّريات ال ّرأي والصحافة ،وكذلك املبادئ األساسية للنظام الدميقراطي
بنسب
(مقاضاة الحكومة ،وانتخابات ح َّرة ونزيهة ،وتداول السلطة)،
ٍ
أك َرب من تلك التي أكّدوا بها أهمية توافر حريّتَي التج ّمع والتنظيم
(انظر الشكل(.))٥

ً
مالءمة
األنظمة السياسية األكثر
لقد ذُكرت للمستجيبني يف املنطقة العربيّة بعض األنظمة السياسية،
ث َّم ُسئلوا عن مدى مالءمتها لبلدانهم .وقد كانت هذه األنظمة عىل
النحو اآليت:
نظام سيايس تع ُّددي تتنافس فيه جميع األحزاب مهام كان انتامؤها،
من خالل انتخابات دورية (نظام دميقراطي).
نظام سيايس تتنافس فيه األحزاب غري الدينية فقط ،يف االنتخابات
الدوريّة.
نظام سيايس تتنافس فيه األحزاب اإلسالم ّية فقط.
اب
نظام محكوم بالرشيعة اإلسالميّة ،من دون وجود انتخابات أو أحز ٍ
سياس ّية.
تتول فيه الحكم سلطة غري
نظام سيايس تجري فيه انتخاباتٌ شكلية ّ
أي أهمية
دميقراطية تأخذ القرارات ،من دون إيالء آراء املعارضة ّ
(نظام سلطوي).
تشري النتائج إىل أ ّن أكرثيّة الرأي العا ّم يف املنطقة العرب ّية منحازة إىل
نظامٍ سيايس دميقراطي؛ إذ إ ّن  71يف املئة من املستجيبني قالوا إ ّن
هذا النظام "مالئم ج ًّدا" ،أو "مالئم" ليطبَّق يف بلدانهم .إضاف ًة إىل
أ ّن  11يف املئة قالوا إ ّن النظام الدميقراطي هو "نظام مالئم إىل ح ّد
ما" .ويف املقابل ،قال  8يف املئة من املستجيبني إ ّن النظام الدميقراطي
غري مالئم عىل اإلطالق .وقال  22يف املئة إ ّن النظام السيايس الذي
يقترص عىل تنافس األحزاب اإلسالميّة فقط هو نظا ٌم "مالئم ج ًّدا"،
أو "مالئم" .يف حني قال  19يف املئة إنه "مالئم إىل ح ّد ما" .ورأى
نحو نصف ال ّرأي العا ّم يف املنطقة العرب ّية أ ّن مثل هذا النظام "غري
مالئم عىل اإلطالق" ليطبَّق يف بلدانهم .أ ّما عىل صعيد مدى مالءمة
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ّ
الشكل ()4
مؤ ّيدو عبارة "النظام الدميقراطي وإن كانت له مشكالت ،فإنه أفضل من غريه من األنظمة" ،ومعارضوها بحسب بلدان املستجيبني

ّ
الشكل ()5
مهم
مهم ،والقائلون إنّه غري ّ
املستجيبون القائلون إنّ توافر بعض الح ِّريات والحقوق يف بلدانهم أم ٌر ّ

144
نظامٍ محكوم بالرشيعة اإلسالم ّية ،من دون وجود انتخابات أو أحزاب
سياسية ،فقد رأى  21يف املئة من ال ّرأي العا ّم يف املنطقة العربيّة أ ّن
مثل هذا النظام "مالئم ج ًّدا" ،أو "مالئم".
يف حني رأى  16يف املئة أنّه "مالئم إىل ح ّد ما" .ويف املقابل ،قال
 50يف املئة إنّه "غري مالئم عىل اإلطالق" .ورأى  14يف املئة من ال ّرأي
العا ّم العريب أ ّن نظام الحكم التداويل الذي تتنافس فيه األحزاب
السياسية غري الدينية نظا ٌم "مالئم ج ًّدا" ،أو "مالئم" ،مقابل  14يف
املئة يرون أنّه "مالئم إىل ح ّد ما" .وقال  58يف املئة إنّه "غري مالئم
عىل اإلطالق" .أ ّما عىل صعيد مدى مال َءمة نظام ُحكم غري دميقراطي
ٍ
انتخابات شكليةً،
ال يأبه بالتع ّددية السياسية ،حتّى يف حال إجرائه
فقد رأت أكرثية ال ّرأي العا ّم ،بنسبة  62يف املئة ،أنّه "غري مالئم عىل
اإلطالق"؛ مقابل  11يف املئة قالوا إنّه "مالئم ج ًّدا" ،أو "مالئم" ،وقال
 14يف املئة إنّه "مالئم إىل ح ّد ما" (انظر الشكل(.))٦
قبول
يبدو جليًّا أ ّن النظام الدميقراطي هو أكرث األنظمة السياسية ً
لدى ال ّرأي العا ّم يف املنطقة العرب ّية؛ ذلك أ ّن نحو نصف ال ّرأي العا ّم
كان متوافقًا عىل أ ّن جميع األنظمة األخرى التي طُرحت عليه غري
مالمئة للتطبيق يف بلدانهم.
وعند تحليل اتّجاهات الرأي العا ّم بشأن مالءمة بعض األنظمة
السياسية ألن تكون أنظمة حكم يف بلدان املستجيبني (بحسب
البلدان التي شملها االستطالع) ،فإ ّن النتائج تُظهر أ ّن أكرثهم قالوا
ٍ
بدرجات متفاوتة (مالئم
إ ّن النظام الدميقراطي هو نظام مالئم
ج ًّدا /مالئم /مالئم إىل ح ّد ما) .ويف املقابل ،تراوحت نِ َسب املستجيبني
الذين قالوا إ ّن النظام الدميقراطي "غري مالئم عىل اإلطالق" ألن يط َّبق
الكويتي ،وال ّرأي العا ّم
يف بلدانهم ،ما بني  1يف املئة عند ال ّرأي العا ّم
ّ
الليبي ،وهي أعىل نسبة يف
املوريتا ّين ،و 16يف املئة عند ال ّرأي العا ّم
ّ
كل البلدان التي أُجري فيها
هذا السياق .بل إ ّن أغلب َّية املستجيبني يف ّ
االستطالع ،قالت إ ّن النظام الدميقراطي هو نظام حكم "مالئم ج ًّدا"،
السعودي؛ إذ إ ّن
أو "مالئم" لتطبيقه يف بلدانهم ،ماعدا ال ّرأي العا ّم
ّ
نسبة الذين قالوا إنّه "مالئم ج ًّدا" ،و"مالئم" ،كانت  44يف املئة من
املستجيبني ،يُضاف إىل ذلك  10يف املئة قالوا إنّه "مالئم إىل ح ّد ما".
يعبوا
وتجدر اإلشارة إىل أ ّن  34يف املئة من ال ّرأي العا ّم
ّ
السعودي مل ّ
رأي تجاه مال َءمة النظام الدميقراطي لبلدهم ،أو أنّهم رفضوا
عن ٍ
اإلجابة.
ٍ
تعريف
إ ّن ال ّرأي العا ّم يف املنطقة العربيّة ،إذن ،قاد ٌر عىل تقديم
للدميقراطية ذي محت ًوى أو داللة .ولنئ مل يكن مث ّة مفهو ٌم سائ ٌد
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بشأنها؛ فإ ّن مواطني هذه املنطقة ير ْونها من خالل فهمٍ سيايس قائم
عىل ضامن الح ِّريات السياسية واملدنية ،ونظام حكمٍ يحرتم التع ّددية
وتداول السلطة ،أو من خالل مفهومٍ سيايس سوسيولوجي يعتمد
عىل نظام حكمٍ يحقّق العدل واملساواة بني املواطنني .ويربز ،أيضً ا ،يف
مفهوم الدميقراطية لدى مواطني املنطقة العرب ّية ات ّجاهان؛ أحدهام
واجتامعي ،واآلخر مرتبط بتحقيق األمن
اقتصادي
متعلّق بجانب
ّ
ّ
جتمعي  9يف املئة من مجموع
واالستقرار .وميثّل هذان االت ّجاهان ُم
ْ
املفاهيم التي يتمثَّلها املواطن العر ّيب يف ما يتعلَّق بالدميقراطية .وقد
ٍ
ٍ
تعريفات ذات
بتعريف للدميقراطية،
ق ّدم املواطنون الذين أ ْدلَ ْوا
داللة إيجابيّة ّ
يحل
تدل عىل أ ّن البلد الدميقراطي هو البلد الذي ّ
مشكلة البطالة ،أو يضمن ح ِّرية ال ّرأي والتّعبري ،أو العدل واملساواة.
ٍ
تعريفات
ولعل ما يلفت االنتباه أ ّن مجموع اإلجابات التي ق َّدمت
ّ
سلبيّ ًة للدميقراطية ،مل تتجاوز  20إجاب ًة من أصل  16ألف إجابة؛ ما
مؤش ٌّ
دال
يعني أ ّن ف ْهم املواطنني للدميقراطية هو فه ٌم إيجا ّيب؛ وهو ِّ
عىل قبولها من ال ّناحية املبدئ ّية.
إ ّن ال ّرأي العا ّم يف املنطقة العربيّة منحا ٌز إىل ال ِّنظام الدميقراطي ،وترى
أغلب ّيتُه أ ّن هذا ال ّنظام هو النظام األفضل؛ لذلك ال تجد بعض األقوال؛
من قبيل "النظام الدميقراطي س ِّيئ بال ّنسبة إىل األداء االقتصادي" ،أو
إنّه "غري ج ّيد يف الحفاظ عىل ال ّنظام" ،روا ًجا لدى املواطن يف هذه
املنطقة .كام أ ّن ال ّرأي العا ّم يرفض القول إ ّن "النظام الدميقراطي
ويتجل انحياز املواطنني يف املنطقة العرب ّية
ّ
يتعارض مع اإلسالم".
إىل الدميقراطية من خالل توافقهم عىل أهمية توافر ح ِّريات ال ّرأي،
وح ِّريات التج ّمع والتنظيم ،إضاف ًة إىل مبادئ تداول السلطة ،ودورية
االنتخابات وح ِّرية مقاضاة الحكومة يف بلدانهم .إ ّن النظام السيايس
الدميقراطي ،إذن ،هو النظام األكرث مالءم ًة لبلدان املستجيبني ،وهو
السلطة ،وقبول مبدأ تداولها.
ِّ
يل عىل رفْض احتكار ّ
املؤش الج ُّ
كام يعكس تقييم الرأي العا ّم ملستوى الدميقراطية يف البلدان العرب ّية
أ ّن املواطنني يدركون مستوى الدميقراطية يف بلدانهم ،بل إ ّن نتيجة
هذا التقييم مل تكن إيجابية؛ ذلك أ ّن مع َّدل مستوى الدميقراطية ،يف
ٍ
درجات عرشٍ.
رقمي مك َّون من
هذه البلدان ،كان  5درجات عىل سلّمٍ
ّ
يُضاف إىل ذلك أ ّن نِسب الذين قالوا إ ّن الح ِّريات السياسية واملدن ّية
أقل من ثلث املستجيبني.
ومبادئ النظام الدميقراطي مضمونة كل ًّياّ ،
بنا ًء عىل ذلك ،يكون القول إ ّن مفهوم الدميقراطية غريب عن
املواطنني يف املنطقة العربية ،وأنّه ليس لديهم تص ُّور لها ،أو متثُّل،
ادعا ًء غري دقيق عىل اإلطالق ،شأ َن القول إ ّن مواطني املنطقة العربية
موقف املنحاز إىل قبول النظام الدميقراطي وتفضيله عىل
ال يقفون َ
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الشكل ()6
اتّجاهات الرأي العا ّم بشأن مالءمة بعض األنظمة السياسية ألن تكون أنظمة حكم يف بلدان املستجيبني

موقف شبه املتوافق عىل هذا النظام؛ فمثل هذا
غريه من األنظمة ،أو َ
القول مجانب للصواب أيضً ا.
إالّ أ ّن االنحياز إىل النظام الدميقراطي ووجود تصور متعلِّق مباهية
الدميقراطية ال يعني أ ّن القبول بالدميقراطية ،واعتامدها نظا ًما
للحكم ،يخلو من املخاطر .ولعل أه ّمها الضعف البنيوي املتمثِّل
بانخراط املواطنني يف األحزاب السياسية ،ومنظامت املجتمع املدين

جل املواطنني أنه ال توجد أحزاب متثّلهم؛ ما يعني
واألهيل؛ فقد ذكر ُّ
ضعفًا يف االنتساب إىل األحزاب السياسية ،عالو ًة عىل أ ّن االنتساب
إىل املنظامت الحديثة هو انتساب ضعيف أيضً ا .وهكذا فإ ّن التحدي
أساسا ،من ضعف
األسايس لدميقراطية مواطني املنطقة العربية َّ
يتأتً ،
اإلقبال عىل األدوات واألُطر التي تنظم العمل السيايس الدميقراطي
وتدافع عنه.
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