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وحدة استطالع الرأي في المركز العربي

المشاركة السياسية والمدنية
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أظهرت نتائج املؤرش العريب منذ إطالقه يف عام  ،2011سن ًة بعد
أخــرى ،أ ّن مواطني املنطقة العربية لديهم تصور واضــح حول
ماهية الدميقراطية وأنهم قادرون عىل تقديم تعريف ذي محت ًوى
للدميقوراطية .فالدميقراطية ،يف آراء أغلبية املواطنني ،هي ضامن
الحريات األساسية والحريات املدنية والسياسية وإرساء قواعد نظامٍ
قوامه أ ّن الشعب هو مصدر السلطات ،وهي تتمثّل كذلك بضامن
الفصل بني السلطات واملحاسبة واملراقبة بينها ،وضامن التعددية
تحقيق ملبادئ العدل واملساواة
الفكرية والسياسية ،إضاف ًة إىل أنها
ٌ
بني املواطنني .ومع هذا التصور الواضح للدميقراطية وماهيتها ،فإ ّن
مواطني املنطقة العربية منحازون إىل النظام الدميقراطي.
ومنذ بداية استطالع آراء املواطنني عام  2011حتى اآلن ،يف ما يتعلّق
مبالمئة مجموعة من األنظمة السياسية أل ْن ت ُطبَّق يف بلدانهم ،تشري
إىل انحيازهم إىل النظام الدميقراطي ،مقارن ًة بأنظمة سياسية أخرى.
عب  %79من املستجيبني يف املؤرش العريب عام ( 2015أحدث
فقد ّ
استطالعات املؤرش) عن أنهم يرون أ ّن النظام الدميقراطي التعددي
التداويل هو النظام األكرث مالمئ ًة أل ْن يُطبق يف بلدانهم ،كام أ ّن
مواطني املنطقة العربية يرفضون ربْط غياب األمن وعدم االستقرار
وسوء األوضاع االقتصادية بالنظام الدميقراطي.
امليض قد ًما يف التعمق يف تحليل اتجاهات الرأي العا ّم نحو
يُظهر
ّ
الدميقراطية أ ّن هذا االنحياز إىل الدميقراطية ما يلبث أن يتناقص،
عندما تكون األسئلة املطروحة عىل املستجيبني حول مدى قبولهم بأن
يستلم حزب سيايس ال يتّفقون مع توجهاته الفكرية وبرامجه السلطة
يف حال حصوله عىل أصوات تؤهله لتشكيل الحكومة .إذ إ ّن نسبة
الذين يوافقون عىل ذلك تُ ثّل نحو  %55املستجيبني وهي نسبة أقل،
عبت عن انحيازها
عىل نح ٍو جوهري ،من  %79وهي النسبة التي ّ
إىل النظام الدميقراطي .وعىل الرغم من أ ّن األكرثية مازالت منحاز ًة إىل
تطبيقات النظام الدميقراطي وقبول تيّار سيايس ال يتفق معه املستجيب
أل ْن يحكمه ،فإ ّن هذا االنخفاض ما بني مؤيدي النظام الدميقراطي،
بوج ٍه عا ّم ،عند مواجهتهم بتحدي ما يتض ّمنه التطبيق العميل للنظام
الدميقراطي ،يشري إىل أ ّن نسبة التأييد األ ّويل ُمع ّرضة لالنخفاض عند سؤال
يل لعنارص أساسية يف الدميقراطية .ويف
املستجيب عن حاالت تطبيق فع ّ
السياق نفسه ،ميكن االستدالل أيضً ا عىل أهميّة عىل هذا العامل يف
انقسام املواطنني نحو مدى قبولهم أل ْن يكون رئيس وزرائهم أو رئيس
دولتهم من مك ّون ثقايف /إثني أو ديني /مذهبي غري مك ّونهم الثقايف أو
املذهبي ،عىل الرغم من أن األغلب ّية تؤيّد الدميقراطية.
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باختصار ،إ ّن الصورة التي يقدمها الرأي العا ّم نحو الدميقراطية هو
انحيازه إليها من الناحية املبدئية وتناقص التأييد لها (وإن كانت األكرثية
تؤيدها) مع طرح سيناريوهات نتائج تطبيقها .وبطبيعة الحال ،فإ ّن
هذا الرتاجع ميكن فهمه يف إطار أ ّن مواطني املنطقة العربية ليست لهم
تجربة عملية يف نظام دميقراطي؛ أي إنهم غري معتادين عىل مواجهة
التحديات التي يفرضها تطبيق األنظمة الدميقراطية ،بخاصة أ ّن املعرفة
املتشكلة لهم حول عالقة املواطن بالنظام السيايس غري مرتبطة عىل
اإلطالق بتجربة حكم دميقراطي ،بل إ ّن تجاربهم  -عىل النقيض من
ذلك  -تنطلق من عالقاتهم بأنظمة سلطوية أو شبة سلطوية تقوم
بفرض سياستها وأجندتها عىل املواطنني من دون وجود أُفقٍ لتداول
السلطة يف ظل مثل تلك األنظمة.
ُحصلة النهائية ،يكون أحد التحديات األساسية التي تواجه هذا
يف امل ّ
التأييد املبديئ للدميقراطية هو تطبيقات النظام الدميقراطي .وإضاف ًة
إىل هذا التح ّدي ،عىل الرغم من أهميته ،فإ ّن االنحياز إىل الدميقراطية
يواجه تحديًا آخر؛ وهو ذلك املرتبط مبدى انخراط املواطنني يف
املامرسة السياسية واملدنية التي متثل رشطًا أساسيًا ورضوريًا للمامرسة
الدميقراطية .فال ميكن الحديث عن إمكانية القبول برشعية نظام
دميقراطي والتأييد إلجراءاته ما مل يكن املواطنون مشاركني يف آليات
ٍ
انتخابات دوري ٍة ،ومامرس ٍة لحقوق التجمع
عمل النظام الدميقراطي من
والتنظيم ،منتظمني من خاللها يف التعبري عن آرائهم يف وجهات نظرهم،
ويشاركون يف عملية صنع القرار ،ومناضلني من أجل اكتساب رشعية
ألفكارهم وبرامجهم .وال ّ
شك يف أ ّن مامرسة حقوقهم املدنية والسياسية،
وانحيازهم إىل أن يكونوا مواطنني فاعلني هو رشط أسايس لضامن عمل
النظام الدميقراطي من ناحية ،وضامن الحفاظ عليه من ناحية أخرى.
فعدم القيام بذلك يُح ّول مشاركة املواطنني كأفراد إىل عملية تش ٍّظ
وانقسام ،وأحيانًا يؤ ّدي إىل فوىض من املؤكَّد أنها غري منتجة ،كام أنه
يساهم يف نزعات سلطوية للحكومات حتى تلك التي تعمل يف إطار
نظام دميقراطي.
وإذا كان ارتباط الدميقراطية بفاعلية املواطنني وانتظامهم هو واقع
الحال يف أنظمة دميقراطية ذات تجربة تاريخية معقولة ،فإ ّن األمر
يصبح أكرث إلحا ًحا يف مجتمعات حكمتها أنظمة شبة سلطوية مع
وجود حيّز لالنفتاح السيايس يف بعض مراحلها .بعبارة أخرى إ ّن االنحياز
إىل الدميقراطية غري ٍ
كاف كمؤرش إلمكانية التحول الدميقراطي .فهذا
االنحياز يجب أن يُغذّى بأن يكون املواطنون منخرطني يف العمل املدين
والسيايس كضامنة إلمكانية التحول الدميقراطي .ويف هذا السياق تناقش
هذا الورقة مشاركة املواطنني العرب السياسية واملدنية كأحد التحديات
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التي تواجه االنحياز املبديئ إىل الدميقراطية ،وهو سياق سوف تناقش
فيه مجموع ًة من املعطيات املتعلقة مبدى انخراط املواطنني يف أنشطة
ذات محت ًوى مدين وسيايس ،إضاف ًة إىل مدى انخراطهم الطوعي يف
التنظيامت املدنية وكذلك مدى انتظامهم يف أحزاب سياسية.

االنخراط في أنشطة
سياسي
مدني أو
ذات محتوى
ّ
ّ
املؤشات لقياس مدى انخراط
املؤش العر ّيب مجموع ًة من ّ
تض ّمن ّ
املواطنني يف املجال العا ّم؛ وذلك من خالل التع ّرف إىل مجموع ٍة من
األنشطة التي يقوم بها املواطنون عادةً ،وهي ت ُربز مدى انخراطهم
السيايس واملد ّين يف بلدانهم بصف ٍة عا ّمة،
يف العمل العا ّم والنشاط
ّ
أو يف إطار الدفاع عن مصالحهم والتعبري عن آرائهم وأفكارهم .ويف
السياقُ ،سئل مستجيبو املنطقة العربيّة إن كانوا قد قاموا خالل
هذا ّ
األقل ،أو أكرث،
االث َني عرش شه ًرا السابقة باملشاركة ،م ّر ًة واحد ًة عىل ّ
أي نشاط من األنشطة التالية:
يف ّ
•توقيع عريضة ،أو رسالة ،أو وثيقة احتجاج.

•املشاركة يف االنضامم إىل مجموع ٍة ناشطة تعمل عىل الضغط أو
ال ّدعم أو الحشد من أجل قضيّ ٍة مجتمعيّة أو عا ّمة.
•املشاركة يف االنضامم إىل تظاهرة أو مسرية سلم ّية.

وعىل صعيد املشاركة يف توقيع عريضة ،أو رسالة ،أو وثيقة احتجاج خالل
املؤش أ ّن نسبة  %85من الرأي
االث َني عرش شه ًرا املاضية ،تُظهر نتائج ّ
العا ّم يف املنطقة العرب ّية مل تشارك يف مثل هذه األنشطة .يف املقابل،
فإ ّن  %5من املستجيبني قالوا إنّهم شاركوا يف مثل هذا النشاط أكرث
من م ّرة .وأفاد  %7أنّهم شاركوا يف توقيع عريضة احتجاج م ّر ًة واحد ًة
خالل االث َني عرش شه ًرا املاضية .وعىل ال ّرغم من انخفاض نسبة الذين
أفادوا أنّهم قاموا مبثل هذا ال ّنشاط يف املنطقة العرب ّية بصف ٍة عا ّمة ،فإ ّن
ٍ
ُعب عن مدى
تحليل البيانات بحسب بلدان املستجيبني ،يُظهر
تباينات ت ّ
كل ٍ
بلد يف املشاركة يف توقيع عريضة ،أو رسالة ،أو وثيقة
انخراط مواطني ّ
خالل االث َني عرش شه ًرا املاضية .ففي حني أ ّن نحو  %25من مستجيبي
لكل من
املغرب ،و %19من الجزائريّني ،و %18من السودانيني ،وٍّ %16
الفلسطينيني واملوريتانيني ،و %15من املرصيني ،و %13من الكويتيني،
و %12من العراقيني أفادوا أنّهم قاموا باملشاركة يف مثل هذا ال ّنشاط م ّر ًة
واحد ًة أو أكرث خالل االث َني عرش شه ًرا املاضية ،فإ ّن ال ّنسب يف البلدان
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أقل نسبة مستجيبني أفادت أنّها
أقل من  .%5وكانت ّ
األخرى كانت ّ
قامت باملشاركة يف مثل هذا النشاط يف اململكة العربية السعودية (.)%2
وعند مقارنة نسبتي الذين شاركوا يف توقيع عريضة أو رسالة أو وثيقة
باستطالعي  2014و،2013 - 2012
احتجاج يف استطالع املؤرش 2015
ْ
تظهر النتائج أ ّن نسبة املشاركني يف هذ األنشطة (مر ًة واحد ًة أو أكرث)
ٍ
طفيف من  %11يف استطالع عام 2013 /2012
قد ارتفعت عىل نح ٍو
إىل  %14يف استطالع  ،2014لتعود إىل االنخفاض بنسبة  %12يف
استطالع .2015
وعند مقارنة هذه النسب يف استطالع  2015بحسب املجتمعات
كل من الكويت
املستطلعة باستطالع  2014نجد أنها انخفضت يف ّ
(بفارق  14نقط ًة مئوية) ،والسودان (بفارق  6نقاط مئوية) ،بعد أن
سب مشاركتهم عىل نح ٍو جوهري عام ،2014
كانت قد ارتفعت نِ ُ
مقارن ًة بعام  .2013 /2012كام انخفضت نسبة املشاركني يف هذا
النوع من الفعاليات يف استطالع عام  ،2015مقارن ًة باستطالعات
كل من العراق ،ومرص ،وتونس ،ولبنان ،والسعودية
املؤرش السابقة يف ّ
بفارق طفيف .يف حني ارتفعت نِسب الذين شاركوا يف هذه األنشطة
كل من
باستطالعي  2014و 2013-2012يف ّ
عام  ،2015مقارن ًة
ْ
الجزائر ،واملغرب ،وموريتانيا.
ٍ
مجموعات ناشطة للضغط أو الدعم
أ ّما املشاركة يف االنضامم إىل
أو املدافعة أو الحشد ،من أجل قضيّة مجتمعيّة محلّية أو عا ّمة
ُؤسس لتتفاعل مع قض ّية مح ّددة ،وقد
(واملقصود هنا مجموعات ت َّ
تنتهي هذه املجموعة بانتهاء الهدف من إنشائها أو تتح ّول إىل
املؤش العر ّيب إىل أ ّن
مؤسسة) ،فقد خلصت نتائج استطالع ّ
مجموعة ّ
نسبة  %5من مواطني املنطقة العربيّة قد شاركوا أكرثَ من م ّرة يف
ٍ
مجموعات ناشطة يف املدافعة ،أو ال ّدعم ،أو الحشد من
االنضامم إىل
أجل قضيّة مجتمعيّة أو عا ّمة ،خالل االث َني عرش شه ًرا املاضية .كام
وعب  %87من
أفاد  %4أنّهم شاركوا يف مثل هذا النشاط م ّر ًة واحدةًّ .
املستجيبني عن عدم مشاركتهم يف مثل هذا النشاط.
تتباين نِسب املستجيبني الذين أفادوا أنّهم شاركوا يف مثل هذا ال ّنشاط
من ٍ
بلد إىل آخر؛ فقد كان املوريتانيون األكرث مشارك ًة يف مثل هذا
النشاط ( ،)%18يليهم الفلسطينيون ( ،)%17فالسودانيون (،)%16
لكل منهام .يف حني كانت نسبة
فالجزائريون واملغاربة بنسبة ٍّ %13
أقل من %10
الذين شاركوا يف مثل هذا النشاط يف البلدان األخرى ّ
أقل نِسب املشاركة يف األردن ،والسعودية؛
من املستجيبني .وكانت ّ
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الشكل ()1
املستجيبون الذين أفادوا أنهم قاموا باملشاركة يف توقيع عريضة ،أو رسالة ،أو وثيقة احتجاج خالل االثنَي عرش شه ًرا املاضية يف استطالع  2015مقارنةً
باستطالعي  2014و2013 /2012
ْ

الشكل ()2
املستجيبون الذين أفادوا أنهم شاركوا يف االنضامم إىل مجموعة ناشطة تعمل عىل الضغط /الدعم /الحشد من أجل قض ّي ٍة ما (قض ّية عا ّمة ،أو مجتمعية) خالل
استطالعي  2014و2013 /2012
االثني عرش شه ًرا املاضية يف استطالع  2015مقارن ًة بنتائج
ْ
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إذ أفاد  %2أنّهم شاركوا يف االنضامم إىل مجموعة ٍ
ضغط أو دعمٍ أو
مدافعة ،من أجل قضيّ ٍة ما.
من خالل مقارنة نسبة الذين شاركوا يف االنضامم إىل مجموعة ناشطة
تعمل عىل الضغط والدعم من أجل قضية عامة يف استطالع ،2015
باستطالعي  2014و2013 - 2012؛ يظهر أ ّن نسبة الذين شاركوا قد
ْ
ارتفعت ارتفا ًعا طفيفًا من  %5يف استطالع عام  2013 /2012إىل
قليل عام  2015إىل .%9
 %11عام  ،2014لتنخفض ً
سلمي خالل
يخص املشاركة يف تظاهرة أو مسرية أو تج ّمعٍ
ويف ما ّ
ّ
االثني عرش شه ًرا املاضية ،أفاد نحو  %8أنّهم شاركوا أك َرث من م ّرة،
و %6أنّهم شاركوا م ّر ًة واحدةً .ويف املقابل ،أفاد  %83أنّهم مل يشاركوا
عىل اإلطالق .ويشري تحليل البيانات ،بحسب بلدان املستجيبني،
إىل أ ّن املشاركة يف مثل هذا النشاط مل تكن عا ّمةً ،ومل تكن كلّها
بال ّنسب نفسها يف البلدان العربيّة .ففي حني أفاد مستجيبو بعض
بنسب مرتفعة يف االعتصامات والتظاهرات،
املجتمعات أنّهم شاركوا
ٍ
ٍ
مجتمعات أخرى .وعىل
فإ ّن هذه ال ّنسب منخفضة ومحدودة عند
صعيد املجتمعات األكرث فاعل ّي ًة يف مثل هذا ال ّنشاط ،أفاد نحو ربع
مستجيبي املغرب وموريتانيا أنّهم شاركوا يف التظاهر والتّج ّمع
رش شه ًرا املاضية .وجاء املجتمع
م ّر ًة واحد ًة أو أكرث خالل االث َني ع َ
الفلسطيني يف املرتبة الثانية بنسبة  ،%22ث ّم السوداين (،)%19
واملرصي( ، ،)%18والجزائري والعراقي ( %15و %14عىل التوايل)،
أقل نسب املستجيبني الذين أفادوا
والتونيس ( .)%12يف املقابل ،فإ ّن ّ
السلمي خالل االث َني عرش شه ًرا
أنّهم شاركوا يف التج ّمع أو التظاهر
ّ
املاضيةُ ،س ّجلت يف السعودية بنسبة .%2
إ ّن نسب الذين أفادوا أنهم شاركوا يف تظاهرات /مسريات أو تجمعات
يف استطالع  2015انخفضت عىل نح ٍو طفيف ،مقارن ًة باستطالعي
 2014و2013 - 2012؛ إذ ارتفعت النسبة من  %17يف استطالع
 2013 /2012إىل  %19يف استطالع  ،2014لتنخفض يف استطالع
عام  2015بنسبة  .%14ويعود سبب االنخفاض إىل أ ّن املجتمعني
اليمني والليبي مل يشملهام استطالع عام  2015ألسباب أمنية داخلية
يف هذين البلدين؛ إذ كانت نسب املشاركني يف التظاهرات واملسريات
يف اليمن وليبيا بحسب نتائج استطالع عام  2014بلغت %46
و %27عىل التوايل .كام أ ّن نسب املشاركني يف التظاهرات واملسريات
جوهري ،يف استطالع عام  ،2015مقارن ًة باستطالع
انخفضت ،عىل نح ٍو
ّ
كل من الكويت (بفارق  16نقط ًة مئويةً) ،والسودان
عام  2014يف ّ
(بفارق  8نقاط مئوية) ،مقارن ًة باستطالعات املؤرش السابقة .ويف
كل
املقابل ،ارتفعت نسب املشاركني يف التظاهرات واملسريات يف ّ
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من موريتانيا واملغرب والجزائر ،يف استطالع عام  ،2015مقارن ًة
باستطالعي  2014و .2013 - 2012وكانت النسبة شبه ثابتة أو ذات
تغيريات طفيفة يف باقي املجتمعات املستطلعة.
تدن انخراط املواطنني يف أنشطة ذات طبيعة مدنية
تُظهر النتائج ّ
وسياسية .ويف ما يبدو ،هناك انخفاض يف اإلقبال عىل هذه األنشطة
يف استطالع عام  ،2015مقارن ًة بالسنوات السابقة .ومن الالفت
لالنتباه أ ّن املشاركة يف االعتصامات والتظاهرات يكاد يساوي
ذلك يف ما يتعلق بتوقيع عريضة أو االنتظام يف مجموعة ضغط،
عىل الرغم من أ ّن االعتصامات والتظاهرات تفرتض مست ًوى أعىل من
الناشطني السابقني .وهذا األمر يف ح ّد ذاته يشري إىل أ ّن املواطنني
غري ُمعتادين عىل أسلوب املشاركة إلّ من خالل االعتصام والتظاهر،
وهذا االنطباع يتكون عندما تكون األساليب األخرى غري مجدية
أو غري منتجة لتحقيق أهدافها.

االفتراضي
التفاعل في المجال
ّ
إضاف ًة إىل قياس مدى انخراط املواطنني يف ٍ
سيايس أو
نشاط ذي محتوى
ّ
مد ّين من خالل املؤرشات السابقة التي ركّزت يف قيامهم بأنشطة معينة
يعبون عن
(مثل التجمع والتظاهر وتوقيع العرائض) ،فهي تفيد أنّهم ّ
املؤش قياس مدى تفاعل
آرائهم ويدافعون عن مصالحهم .وقد اتّبع ّ
ايض ،ومن خالل وسائل التواصل
املواطنني
السيايس واملد ّين يف املجال االفرت ّ
ّ
وبخاصة يف ضوء استخدامها املتزايد بصف ٍة عا ّمة ،أو يف
االجتامعي،
ّ
ّ
خاصة.
األنشطة ذات الطبيعة السياسية واملدنية يف البلدان العربية بصف ٍة ّ
ايض ومن خالل وسائل االتّصال االجتامعي،
كام أ ّن ال ّنشاط يف املجال االفرت ّ
السيايس أو املدين املبارش
يصبح أكرثَ أهميّ ًة يف ضوء التضييق عىل النشاط
ّ
(تج ّم ًعا ،أو انتسابًا) يف بعض البلدان العرب ّية .وبنا ًء عليه ،جرى استطالع
االجتامعي "فيس بوك"
الرأي العا ّم بخصوص استخدام وسائل التّواصل
ّ
و"تويرت" ،إضاف ًة إىل معرفة مدى استخدام املستجيبني بهذه الوسائل يف
التعبري عن آراء سياس ّية ومدن ّية .وقبل طرح السؤال املتعلّق باستخدام
يايس،
مواقع التواصل
االجتامعي بصف ٍة عا ّمة أو استخدامها للتّفاعل ّ
الس ّ
ّ
كان ال ب ّد من معرفة مدى استخدام مواطني املنطقة العربيّة بصفة عا ّمة،
شبكة "اإلنرتنت" ،ومدى تكرار هذا االستخدام.

استخدام شبكة المعلومات "اإلنترنت"
ُسئل املستجيبون عن مدى استخدام اإلنرتنت يف املنطقة العربيّة ،ومقدار
تكرار هذا االستخدام .وتُظهر ال ّنتائج أ ّن املستجيبني يف املنطقة العرب ّية
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الشكل ()3
املستجيبون الذين أفادوا أنهم قاموا باملشاركة يف تظاهرة /مسرية سلم ّية أو تج ّمع خالل االثني عرش شه ًرا املاضية بحسب نتائج استطالع  2015مقارنةً
باستطالعي  2014و2013 /2012
ْ

الشكل ()4
باستطالعي  2014و2013 - 2012
املستجيبون الذين أفادوا أنهم يستخدمون اإلنرتنت ،وأولئك الذين أفادوا أنهم ال يستخدمونها يف استطالع  2015مقارنة
ْ

المؤشر العربي
المشاركة السياسية والمدنية

( )%38ال تستخدم اإلنرتنت ،مقابل  %61أفادوا أنّهم يستخدمون
ٍ
بدرجات متفاوتة ،ورفض  %2اإلجابة عن السؤال .أ ّما عند
اإلنرتنت
تحليل مؤرشات املستجيبني الذين أفادوا أنّهم يستخدمون اإلنرتنت.
فقد أفاد  %36من الرأي العا ّم يف املنطقة العربيّة أنّهم من مستخدمي
يومي ،و %14أنّهم يستخدمون اإلنرتنت
يومي أو شبه ّ
اإلنرتنت عىل نح ٍو ّ
ع ّدة م ّرات يف األسبوع ،يف حني قال  %5إنّهم يستخدمون اإلنرتنت ع ّدة
م ّرات يف الشّ هر ،و %6أفادوا أنّهم ناد ًرا ما يستخدمون اإلنرتنت.
إ ّن استخدام اإلنرتنت قد شهد تزاي ًدا بحسب نتائج املؤرش؛ إذ ارتفعت
نسبة الذين يستخدمونها من  %42يف استطالع عام  2013 /2012إىل
 %50يف استطالع عام  ،2014لرتتفع إىل  %61يف استطالع عام .2015
ويع ّد هذا األمر ارتفا ًعا جوهريًا ذا دالل ٍة إحصائية .ومن امله ّم اإلشارة إىل
يومي أو شبه
أ ّن نسبة الذين أفادوا أنهم يستخدمون اإلنرتنت عىل نح ٍو ّ
يومي ارتفعت من  %18يف استطالع  2013 /2012إىل  %26يف استطالع
ّ
 ،2014وإىل  %36يف استطالع 2015؛ وهو أيضً ا ارتفاع جوهر ّي.
وعند مقارنة نسب استخدام اإلنرتنت بحسب البلدان املستطلعة يف
استطالعات املؤرش ،تظهر النتائج أ ّن هذه النسب ارتفعت يف جميع
البلدان ،أو أنها كانت شبه ثابت ٍة وضمن ارتفا ٍع طفيف .ومن املهم اإلشارة
إىل أ ّن االرتفاع يف نسب استخدام اإلنرتنت يف استطالع عام  2015كانت
كل من العراق ،واملغرب ،والسودان ،واألردن،
ملحوظ ًة وجوهري ًة يف ّ
والسعودية ،وفلسطني ،ولبنان ،ومرص ،وموريتانيا.
االجتامعي بني مواطني املنطقة
عىل صعيد انتشار مواقع التواصل
ّ
املؤش إىل أ ّن أكرثيّة مستخدمي اإلنرتنت
العرب ّية ،تشري نتائج استطالع ّ
لديهم حسابات إ ّما عىل "فيس بوك" أو عىل "تويرت" أو عىل كليهام.
ومتثّل نسبة من لديهم حسابات عىل "فيس بوك" نحو أكرث من ضعفي
أولئك الذين لديهم حسابات عىل "تويرت" .فقد أفاد  %78من الذين
يستخدمون اإلنرتنت أ ّن لديهم حسابًا عىل موقع التواصل االجتامعي
"فيس بوك" ،مقابل  %22أفادوا أنّهم ليس لديهم حساب عليه .يف حني
كانت نسبة الذين أفادوا أ ّن لديهم حسابًا عىل "تويرت"  .%34وأفاد
 %66من مستخدمي اإلنرتنت أنّه ليس لديهم حسابات عىل "تويرت".
وتشري النتائج إىل ارتفاع استخدام "فيس بوك" من  %62من مستخدمي
اإلنرتنت يف استطالع  2013 /2012إىل  %71يف استطالع  ،2014وإىل
 %78يف استطالع  .2015وكذلك ارتفع عدد مستخدمي "تويرت" أيضً ا
من  %23يف استطالع  2013 /2012إىل  %29يف استطالع  ،2014لتصل
النسبة يف استطالع  2015إىل نحو ث ُلث مستخدمي اإلنرتنت ()%34
م ّمن لديهم حساب عىل "تويرت".
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التفاعل مع قضايا سياسية
على مواقع التواصل االجتماعي
ُسئل املستجيبون إن كانوا يقومون باستخدام مواقع التواصل
وتبي
االجتامعي من أجل املشاركة أو التفاعل مع قضايا سياسيّةّ .
ّ
النتائج أ ّن أكرثيّة ُم ِ
االجتامعي" ،فيس
ستخدمي موق َعي التواصل
ّ
بوك" و"تويرت" ،هي ِمن الذين يستخدمون هذين املوقعني من أجل
املشاركة أو التفاعل مع قضايا سياسيّة .فقد أفاد  %58من مستخدمي
"فيس بوك" أنّهم يستخدمونه للتفاعل مع قضايا سياس ّية .يف حني
كانت النسبة  %63من ُم ْجمل مستخدمي "تويرت" .وبنا ًء عليه ،فإ ّن
مستخدمي "تويرت" يتفاعلون مع قضايا سياس ّية بنسب ٍة أكرث من
تفاعل مستخدمي "فيس بوك".
أ ّما بالنسبة إىل مستخدمي "فيس بوك" للمشاركة أو التفاعل مع
قضايا سياس ّية ،بحسب بلدان املستجيبني ،فتشري النتائج إىل أ ّن أكرثيّة
كل من موريتانيا ( ،)%82ومرص (،)%75
مستخدمي "فيس بوك" يف ّ
والعراق ( ،)%71أفادت أنّها تستخدم "فيس بوك" للمشاركة والتفاعل
ثلثي الجزائريني ( ،)%68و%64
مع قضايا سياس ّية .وأفاد ذلك نحو ِ
السودانيني
بالنسبة إىل ّ
كل من املغرب والكويت ،وأكرث من نصف ّ
( )%58والسعوديني ( )%56والفلسطينيني ( .)%53يف حني أفادت
كل من تونس ،ولبنان ،واألردن ،أنّها
أكرثيّة مستخدمي "فيس بوك" يف ّ
ال تستخدمه للتفاعل مع قضايا سياسيّة ،مع اإلشارة إىل أ ّن نحو ثلث
إىل خُمس مستخدمي اإلنرتنت يف هذه الدول يستخدمونه للتفاعل
مع قضايا سياسيّة.
إ ّن استخدام "فيس بوك" للتفاعل أو املشاركة يف قضايا سياسية يف
استطالع املؤرش  2015كان شبه متطابق مع النسب التي ُسجلت
كل
يف استطال َعي  2014و .2013 - 2012إال أ ّن مقارنة النتائج يف ّ
مجتمع من املجتمعات املستطلعة يعكس عىل نح ٍو جيل ارتفاع نسبة
مستخدمي "فيس بوك" للتفاعل مع قضايا سياسية كام هي الحال يف
موريتانيا ،والسعودية ،والجزائر ،والكويت ،واألردن واملغرب .وتجدر
اإلشارة إىل أ ّن نسب الزيادة يف مستخدمي "فيس بوك" للتفاعل
وجوهري يف السعودية من
السيايس قد ارتفعت عىل نح ٍو مستمر
ّ
 %36يف عام  2013 /2012إىل  %43عام  ،2014لرتتفع النسبة إىل
أكرث من نصف السعوديني (.)%56
ومقابل هذه املجتمعات التي ارتفعت فيها نسبة مستخدمي "فيس
بوك" للتفاعل السيايس ،انخفضت يف مجتمعات أخرى مثل مرص،
وتونس ،والسودان .ففي مرص انخفضت من  %92يف عام 2013 /2012
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الشكل ()5
ً
باستطالعي  2014و2013 - 2012
املستجيبون الذين أفادوا أنّ لديهم حسا ًبا عىل "فيس بوك" ،و"تويرت" من ُمجمل مستخدمي اإلنرتنت يف استطالع  2015مقارنة
ْ

الشكل ()6
ً
باستطالعي  2014و2013 - 2012
ة
مقارن
2015
استطالع
يف
سياسية
مستخدمو "فيس بوك" و"تويرت" بحسب تفاعلهم أو مشاركتهم يف قضايا
ْ

المؤشر العربي
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إىل  %81عام  ،2014لتصل إىل  %75عام  .2015ويف تونس ،انخفضت
النسبة عىل نح ٍو طفيف يف عام  2013 /2012من  %59إىل %57
عام  ،2014ثم لتنخفض بفارق  14نقط ًة لتصل إىل  %43عام .2015
وكانت الفوارق يف نسبة مستخدمي "فيس بوك" يف التفاعل السيايس
كل من العراق وفلسطني ولبنان.
طفيف ًة يف ّ
من الواضح أ ّن انخفاض نسبة الذين يتفاعلون سياس ًّيا عىل الـ "فيس
بوك" يف تونس لها أسباب مختلفة عن األسباب التي يف مرص؛ ذلك
أ ّن االنخفاض يف تونس يبدو متوازيًا مع استمرار عملية التحول
الدميقراطي ورجوع النظام السلطوي يف مرص.
لقد متّت اإلشارة سابقًا إىل أ ّن  %63من مستخدمي "تويرت" أفادوا
أنّهم يستخدمونه من أجل املشاركة أو التّفاعل مع قضايا سياس ّية.
وخلصت النتائج إىل أ ّن أغلبيّة مستخدميه يف البلدان امل ُستطلَعة
آراء مواطنيها تقوم باستخدامه للمشاركة والتفاعل مع قضايا
سياس ّية ،باستثناء الجزائر ،ولبنان ،واملغرب ،وتونس ،واألردن .ففي
الجزائر ولبنان واملغرب أفاد أكرث من نصف مستخدمي "تويرت"
أنّهم ال يستخدمونه للتّفاعل مع قضايا سياس ّية ،إذ كانت نسبة من
ال يستخدمونه لقضايا سياسية يف تونس  %66واألردن .%69
ّ
وتدل هذه النتائج عىل أ ّن انخراط املواطنني يف الشأن السيايس يف
بلدانهم وتفاعلهم مع القضايا العا ّمة والسياس ّية يف املجال االفرتايض،
هو أكرث ارتفا ًعا ،مقارن ًة باألنشطة األخرى من قبيل التج ّمع والتنظيم
وتوقيع العرائض وال ّرسائل.
إ ّن استخدام "تويرت" للتفاعل مع قضايا سياسية قد ارتفع يف
استطالع عام  ،2015مقارن ًة بعام  2014ليصبح شبه متطابق مع
عام 2013 - 2012؛ إذ كانت نسبة الذين أفادوا أنهم ال يستخدمون
حساباتهم عىل "تويرت" للتفاعل مع قضايا سياسية  %35م ّمن لديهم
حسابات يف  ،2013 /2012وارتفعت لتصبح  %44يف استطالع ،2014
إال أ ّن هذه النسبة انخفضت إىل  %37يف استطالع عام  .2015ومن
الجدير بالذكر أ ّن نسب أصحاب حسابات "تويرت" الذين يتفاعلون
دائـــم قــد ارتفعت يف استطالع
مــع قضايا سياسية عــى نح ٍو
ٍ
باستطالعي  2014و2013 - 2012؛ إذ ارتفعت من
عام  ،2015مقارن ًة
ْ
 %17عام  2013 /2012إىل  %18عام  ،2014لتصل إىل  %22عام .2015
ويأيت هذا التغري الكبري يف نسب أصحاب حسابات "تويرت" الذين
يتفاعلون مع قضايا سياسية نتيج ًة الرتفاع نسبهم يف بعض
املجتمعات املستطلعة ،مقارن ًة باستطالع عام 2014؛ إذ تشري النتائج
إىل أ ّن مستخدمي "تويرت" للتفاعل مع قضايا سياسية قد ارتفع

كل من
ارتفا ًعا جوهريًّا يف استطالع  2015مقارن ًة باستطالع  ،2014يف ّ
موريتانيا ،والعراق ،والسعودية ،والكويت ،يف حني ارتفع عىل نح ٍو
طفيف يف املغرب .ومقابل هذا االرتفاع ،انخفضت نسب مستخدمي
كل من مرص ،وتونس،
"تويرت" يف التفاعل مع قضايا سياسية يف ّ
كل من
والسودان ،والجزائر ،ولبنان .وبقيت النسب شبه ثابتة يف ّ
فلسطني واألردن.
تظهر النتائج السابقة امل ُرتبطة مبدى املشاركة يف النشاط السيايس
واملدين أ ّن املشاركة الفعلية منخفضة مقابل املشاركة يف املجال
ولعل هذا األمر مرتبط مبيالد وسائل تواصل اجتامعي
االفرتايضّ .
تفاعل سياس ًّيا ومدن ًّيا بطرائق جديدة ،إال أنه أم ٌر يعكس ،أيضً ا،
ت ُتيح ً
أقل من االنخراط الذي تفرتضه املشاركة الفعلية من أجل
انخراطًا ّ
التغيري .مبعنى آخر ،هو أقرب تعبري عن الرأي يف قضايا سياسية ومدنية
من االنخراط يف نشاط سيايس ومدين من أجل التغيري واملشاركة.

االنتساب إلى هيئات
مدنية وأهلية
وسيايس،
إضاف ًة إىل انخراط املواطنني يف أنشطة ذات محت ًوى مد ّين
ّ
املؤش العر ّيب إىل معرفة مدى مشاركة مواطني املنطقة
هدف
ّ
العرب ّية يف املجال العا ّم والشؤون العا ّمة؛ وذلك من خالل معرفة
ٍ
جمعيات خرييّة ونقابات وأندية ثقافيّة طوعيّة.
مدى انتسابهم إىل
ات ِ
كام ُسئل هؤالء املواطنون عن انتسابهم إىل جمع ّي ٍ
ذات طبيع ٍة
عائل ّية أو عشائريّة ،وهي جمعيات وهيئات غري طوع ّية؛ للمقارنة
بني نِسب االنتساب إىل الجمعيات الطوعيّة ،ونِسب االنتساب إىل
جمع ّيات تقليديّة غري طوع ّية.
وت ُظهر النتائج أ ّن أكرثيّة مواطني املنطقة العربيّة غري منتسبة إىل
ٍ
ٍ
وهيئات طوع ّية؛ إذ أفاد أكرث من  %87أنّهم غري منتسبني
جمعيات
ٍ
إىل جمع ّي ٍ
نقابات عامل ّية أو زراع ّية أو نقابات
ات خرييّة أو أهل ّية أو
مهنيّة أو أندية ثقافيّة .وراوحت نسبة الذين أفادوا أنّهم منتسبون
ٍ
هيئات طوع ّية خارج إطار العائلة بني  %13يف ح ّدها األعىل
إىل
ٍ
هيئات طوعيّة
انتساب إىل
و %5يف ح ّدها األدىن .وكانت أعىل نسبة
ٍ
يف االنتساب إىل الجمعيّات الخرييّة واألهليّة؛ إذ بلغت  %13من
كل من األندية الثقافية وال ّنقابات
املستجيبني ،يليها االنتساب إىل ّ
لكل منها) ،ث ّم الجمعيات الدينية ( ،)%7ث ّم النقابات
املهنيّة (ٍّ %9
العملية أو الزراع ّية (.)%5
ّ
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وعند مقارنة نِسب االنتساب إىل جمع ّي ٍ
ات طوع ّية ب ِنسب االنتساب
إىل جمعيّ ٍ
ات ورواب َط عائليّة ،تُظهر ال ّنتائج أ ّن  %14من املستجيبني
أفادوا أنهم ينتسبون إىل جمع ّي ٍ
ات ورواب َط عائل ّية .وبنا ًء عليه ،فإ ّن
نسبة املنتسبني إىل هذا النوع من الهيئات غري الطوعيّة كانت أعىل
من النسبة التي سجلت يف الهيئات الطوع ّية.
لقد ارتفعت نسبة االنتساب إىل هيئات طوعية عىل اختالف أنواعها
عامي  2014و،2013 - 2012
بحسب مؤرش عام  ،2015مقارن ًة بنتائج ْ
مع أ ّن هذا االرتفاع كان طفيفًا .فعىل سبيل املثال ،ارتفعت نسبة
االنتساب إىل جمعيات خريية من  %9يف مؤرش  2013 /2012إىل
 %12يف مؤرش  2014و %13يف مؤرش عام  ،2015كام ارتفعت نسبة
املنتسبني إىل نقابات مهنية من  %5يف مؤرش  2013 /2012إىل %7
يف مؤرش  2014وإىل  %9يف مؤرش  .2015وارتفعت نسبة الذين
أفادوا أنهم ينتسبون إىل جمعيات /روابط عائلية من  %7يف مؤرش
 2013 /2012إىل  %10يف مؤرش  ،2014لتصل إىل  %14يف مؤرش .2015
وبنا ًء عليه ،فإ ّن وترية الزيادة يف االنتساب إىل الجمعيات العائلية هي
أعىل من وترية الزيادة يف االنتساب إىل الجمعيات الطوعية.
منظامت وجمع ّي ٍ
ٍ
ات طوع ّية – بالرضورة  -أ ّن
ال يعني االنتساب إىل
هؤالء املنتسبني هم فاعلون يف إطار هذه الجمع ّيات أو املنظّامت.
ٍ
منظامت
وبنا ًء عليهُ ،سئل املستجيبون الذين أفادوا أنّهم ينتسبون إىل
ٍ
وهيئات طوع ّية عن مدى مشاركتهم يف هذه الهيئات .وتشري النتائج
ٍ
ٍ
مجموعات بحسب
هيئات طوعيّة إىل ثالث
إىل انقسام املنتسبني إىل
تقييمهم الذايت ملستوى مشاركتهم يف هذه املجموعات وأنشطتها،
وهي كام ييل:
•املجموعة األوىل :وهي التي أفاد فيها املستجيبون املنتسبون إىل
هذه الهيئات الطوعيّة أنّهم مشاركون دامئون يف نشاطها .وتصل
نسبة الذين أفادوا أنّهم مشاركون دامئون إىل ما بني  %24و%40
من ُمجمل املنتسبني إىل الجمع ّيات الخرييّة واألندية الثقاف ّية
والنقابات املهن ّية والعامل ّية والجمعيات الدينية.
ٍ
هيئات طوعيّة ،وأفادوا
•املجموعة الثانية :تض ّم املنتسبني إىل
أنّهم "مشاركون إىل ح ٍّد ما" يف نشاط هذه الهيئات ،وكانت نسبة
هؤالء بني  %40و %48من املستجيبني املنتسبني.
•املجموعة الثالثة :تض ّم املنتسبني إىل الهيئات الطوعيّة والذين
أفادوا أنّهم "ناد ًرا ما شاركوا" يف أنشطة هذه الهيئات ،أو أنّهم
ويثّلون نحو ثلث املستجيبني
"مل يشاركوا فيها عىل اإلطالق"ُ .
املنتسبني إليها.
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بنا ًء عىل ذلك ،ميكن القول إ ّن نحو  ،%3يف املع ّدل العا ّم ،من املستجيبني
ٍ
هيئات تط ّوعية ومن املشاركني
يف املنطقة العربيّة هم من املنتسبني إىل
الدامئني يف أنشطتها .يف حني أفاد  %4أنّهم من املنتسبني واملشاركني "إىل
ح ٍّد ما" يف أنشطة هذه الهيئات .وبذلك ،فإ ّن نحو  %94من املستجيبني
هم من غري املنتسبني إىل الهيئات الطوع ّية ،أو أنهم منتسبون إليها وليس
لهم أ ّي مشاركة فعل ّية يف أنشطتها.
من امله ّم اإلشارة إىل أ ّن  %44من املستجيبني الذين أفادوا أنّهم منتسبون
إىل جمع ّي ٍ
ات ورواب َط عائل ّية ،قالوا إنّهم مشاركون دامئون يف أنشطة هذه
الجمعيّات .يف حني أفاد  %41أنّهم مشاركون إىل ح ٍّد ما ،مقابل %12
من املنتسبني إىل جمع ّي ٍ
ات ورواب َط عائل ّية أفادوا أنّهم ناد ًرا ما يشاركون،
و %3أفادوا أنّهم ال يشاركون عىل اإلطالق .وبنا ًء عليه ،فإ ّن املنتسبني
ٍ
هيئات (غري طوع ّية) هم األكرث مشارك ًة وفاعل ّي ًة يف إطار جمعياتهم
إىل
ٍ
التقليديّة غري الط ّوع ّية من أولئك املنتسبني إىل
هيئات طوع ّية.
ٍ
جمعيات ورواب َط عائلية
من امله ّم اإلشارة إىل أ ّن نِسب املنتسبني إىل
كل ٍ
بلد من البلدان التي شملها االستطالع ،هي أعىل من نسب
يف ّ
ٍ
جمعيات طوعيّة ،باستثناء مرص ،واملغرب ،ولبنان؛ إذ إ ّن
املنتسبني إىل
نسبة املنتسبني إىل الجمعيات الطوعية يف هذه البلدان ،كانت أعىل من
ٍ
جمعيات ورواب َط عائلية .وتُشري النتائج السابقة إىل أ ّن نسب
املنتسبني إىل
انتساب املواطنني إىل هيئات طوعية هي نسب متدن ّية إجاملً  ،وتصبح
أقل عندما يجري السؤال عن مدى مشاركة املنتسبني يف
هذه النسب ّ
أعامل هذه الهيئات الطوعية .ويبقى األمر امله ّم الذي يقتيض التأكيد أ ّن
االنتساب إىل هيئات غري طوعية هو أكرث من االنتساب إىل هيئات طوعية.

االنتساب إلى األحزاب
والتيارات السياسية
إ ّن واحـ ًدا من األساليب األساسية ملعرفة مدى التفاعل السيايس
للمواطنني يف مجتمعهم ،هو قياس انخراطهم يف األحزاب السياسية
(((
ش
أو املجموعات أو التيارات السياسية والفكرية  .وقد هدف املؤ ّ
العر ّيب إىل معرفة مدى انتساب املواطنني إىل األحزاب السياسيّة يف
بلدانهم ،وذلك من خالل مجموعة من األسئلة املتتالية؛ إذ ُسئل
اب سياسيّة ،أو مجموعة سياسيّة
املستجيبون إن كانوا ينتمون إىل أحز ٍ
السعودية ُسئل املستجيبون إن كانوا ينتمون إىل تيار ٍ
ات فكريّة /سياسية؛ أل ّن األحزاب
 1يف ّ
محظورة يف السعودية .أ ّما يف الكويت ،فقد ُسئل املستجيبون عن االنتساب إىل الجمع ّيات
أو التكتّالت أو املجموعات السياسية.
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الشكل ()7
املستجيبون املنتسبون وغري املنتسبني إىل مجموعة من الهيئات والجمعيات املدنية والطوعية

ّ
الشكل ()8
باستطالعي  2014و2013 - 2012
املستجيبون املنتسبون وغري املنتسبني إىل مجموعة من الهيئات والجمعيات املدنية والطوعية يف استطالع  2015مقارن ًة
ْ
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الشكل ()9
املستجيبون املنتسبون إىل جمعيات وهيئات مدنية وأهلية بحسب مستوى مشاركتهم يف هذه الهيئات

الشكل ()10
اتجاهات الرأي العا ّم نحو االنتساب إىل أحزاب سياسية أو نحو وجود أحزاب وتيارات سياسية مت ّثلهم
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الشكل ()11
ً
ّ
باستطالعي  2014و2013 / 2012
اتجاهات الرأي العا ّم نحو االنتساب إىل أحزاب سياسية أو نحو وجود أحزاب وتيارات سياسية متثلهم يف استطالع املؤرش لعام  2015مقارنة
ْ

اب
وسئل املستجيبون الذين أفادوا أنّهم ال ينتمون إىل أحز ٍ
وفكريّةُ .
ٍ
ٍ
مجموعات أو
مجموعات سياسيّة إن كانوا ينوون االنضامم إىل
أو
اب أو ت ّيار ٍ
ات سياس ّية يف املستقبل .أ ّما املستجيبون الذين أفادوا
أحز ٍ
ٍ
ومجموعات سياسيّة ،وال ينوون االنتامء يف
اب
أنّهم ال ينتمون إىل أحز ٍ
حزب أو ت ّيار أو مجموعة فكريّة يف
املستقبل ،فقد ُسئلوا إن كان هناك ٌ
تعب عن آرائهم ومصالحهم وتطلّعاتهم .وقد أظهرت النتائج
بلدانهم ّ
اب سياسية ميثّلون نحو  %12من املستجيبني.
أ ّن املنتسبني إىل أحز ٍ
يف حني قال  %3من املستجيبني إنّهم غري منتسبني ،ولك ّنهم ينوون
اب سياس ّية يف املستقبل .وأفاد نحو  %21من
االنتساب إىل أحز ٍ
املستجيبني أنّهم غري منتسبني إىل أحزاب ،إالّ أنّهم أفادوا أ ّن هناك
عب عن آرائهم أو أفكارهم .أ ّما
حزبًا /ت ّيا ًرا سياس ًّيا أو تيا ًرا فكريًّا يُ ّ
حزب ُيثِّلهم ،فنسبتُهم
الذين أفادوا أنّهم غري منتسبني وال يوجد ٌ
 .%54يف حني كانت نسبة الذين رفضوا اإلجابة .%11
عند مقارنة اتجاهات الــرأي الــعــا ّم نحو األحـــزاب السياسية
(من حيث االنتساب أو النية يف االنتساب أو وجود حزب ميثلهم)
يف استطالع  ،2015مقارن ًة بنتائج استطال َع ْي  2014و،2013 - 2012
نجد أ ّن نسبة الذين أفادوا أنهم منتسبون إىل أحزاب سياسية شبه
متطابقة مع استطالع  ،2014وأعىل منها يف استطالع 2013– 2012؛

وذلك بـ  3نقاط مئوية ،يف حني كانت نسب الذين أفادوا أنهم ينوون
االنتساب إىل أحزاب سياسية يف املستقبل أو أولئك الذين أفادوا
أنهم غري منتسبني ولكن يوجد حزب سيايس ميثّلهم شبه متطابقة
يف استطالعات املؤرش .أ ّما يف ما يتعلق بنسبة الذين أفادوا أنهم غري
منتسبني وال يوجد حزب أو تيار سيايس ميثلهم ،فقد انخفضت من
 %59يف استطالع  2013 /2012إىل  %50يف استطالع  ،2014لرتتفع
عىل نح ٍو طفيف إىل  %54يف استطالع  .2015ويعود سبب هذه
الفروقات إىل التغيريات يف نسبة الذين رفضوا اإلجابة عن هذا
السؤال؛ إذ ارتفعت من  %8يف استطالع  2013 /2012إىل  %14يف
استطالع  ،2014وعادت إىل االنخفاض بنسبة  %11يف استطالع .2015
اب سياسية أو ال ّن ّية
تشري النتائج ،سواء عىل صعيد االنتساب إىل أحز ٍ

اب /مجموعات سياس ّية ،أو عىل صعيد وجود
يف االنتساب إىل أحز ٍ

اب وتيّارات تُ ثّل مواطني املنطقة العربيّة ،إىل أ ّن األحزاب
أحز ٍ

السياسية ضعيفة ،وأ ّن انخراط مواطني املنطقة العربيّة يف ق ًوى

وت ّيارات وأحزاب سياسية هو انخرا ٌط ضعيف.

106
خالصة
تعكس اتجاهات الرأي العا ّم العريب يف املنطقة العربية أنها منحازة
إىل النظام الدميقراطي ،مقارن ًة بأنظمة سياسية أخرى .وعىل الرغم
من ذلك ،فإ ّن نسبة التأييد ما تلبث أن تنخفض عند اختبار تطبيق
الدميقراطية من خالل ع ّدة مؤرشات ،وهو ما يدل عىل قبول الرأي
العا ّم العريب للنظام الدميقراطي باألغلبية ،لك ّن انعدام التجربة
العملية يف نظام دميقراطي تحول دون انحياز األغلبية إىل مؤرشات
التطبيق الفعيل للدميقراطية.
ضعف انخراط املواطنني يف
تعكس اتجاهات الرأي العام العريب
َ
املنظامت الطوعية واألحزاب السياسية؛ إذ إ ّن أغلبيتهم غري منضوية
يف حزب سيايس أو هيئة طوعية ،كام أ ّن أغلبية املستجيبني ال تنوي
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االنتساب إىل أحزاب سياسية يف املستقبل وال يوجد حزب ميثّلها.
إضاف ًة إىل ذلك ،فإ ّن ثقة املواطنني يف املنطقة باألحزاب السياسية
متدنية ،وال تتجاوز نسبة الذين يثقون بها  %25من مجمل املستجيبني.
إ ّن هذا يف ح ّد ذاته ّ
يدل عىل أ ّن املواطنني عىل الرغم من انحيازهم
ُ
إىل النظام الدميقراطي ،فإنهم غري نشيطني يف أطر طوعية سياسية
أو مدنية تؤطر أفكارهم ووجهات نظرهم حتى تتيح لهم التنافس مع
ق ًوى أخرى للمشاركة يف عملية اتخاذ القرار أو الوصول إىل السلطة،
أو عىل األقل التأثري يف آليات صنع القرار .من ناحية أخرى ،فإ ّن نشاط
املواطنني السيايس واملدين املتمحور حول قضايا مح ّددة ،ومن أجل
التأثري يف موضوعات مع ّينة ،هو ُمتد ٍّن وضعيف .ومن ث ّم ،فإ ّن هذا
الضعف يعني بالرضورة عدم متكني االنحياز إىل مبادئ الدميقراطية
بأدوات تحمي هذا االنحياز نفسه وتدافع عنه وتعمل عىل تأسيسه.

