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مدخل
يُ َع ُّد تقييم الرأي العام للدولة ومؤسساتها يف املنطقة العربية موضو ًعا
يف غاية من األهمية؛ ألنه يعكس بالرضورة اتجاهات الرأي العام
نحو الدولة ومدى رشعيتها ،ويقدم بيانات مهمة حول مدى تقبل
املواطنني لسياسات الدولة وأساليب إدارتها .وانطالقًا من أهمية هذا
خاصا يف استطالعه السنوي
املوضوع فقد خصص املؤرش العريب قسام ًّ
للوقوف عىل اتجاهات الرأي العام يف بلدان املنطقة العربية نحو
الدولة ومؤسساتها؛ إذ يقيس بشكل دوري مدى الثقة بالسلطات
الثالث للدولة ،من تنفيذية وترشيعية وقضائية ،إضافة إىل مدى الثقة
باملؤسسات األمنية والعسكرية املختلفة يف بلدان املنطقة ،انطالقًا
من كَ ْون هذه املؤسسات ذات أهمية خاصة ،كان لها دور أسايس منذ
تأسيس الدولة الحديثة ،تزايد تأثريه مع ازدياد التعقيد البريوقراطي
واعتامد األنظمة السياسية عىل هذه املؤسسات يف الحكم.
إضافة إىل مؤرشات الثقة بسلطات الدولة ومؤسساتها ،يقوم املؤرش
وباالستعانة بأكرث من ثالثني مؤرشا تفصيليا بتقييم السلطتني
التنفيذية والترشيعية عرب أسئلة تفصيلية ذات عالقة بأداء هاتني
السلطتني يف مهامتهام األساسية ،إضافة إىل تقييم أدائها يف مجال
السياسات العامة .وألن السمة الرئيسة للدولة الحديثة هي احتكارها
إلصدار الترشيعات والقوانني ،األمر الذي ح ّول السلطة الترشيعية إىل
سلط ٍة أساسي ٍة يف الدولة الحديثة ،وجعلها تحتل رأس هرم بنائها
التنظيمي باعتبارها التجسيد الفعيل ملبدأَي التمثيل والسيادة.
بسبب هذه السمة؛ أضحت الربملانات والغرف الترشيعية ت ُع ِّرف
الدولة الحديثة عىل اختالف أنواع األنظمة السياسية ،ومتثل نظريًّا
سلطتها العليا ،كونها توجه وتراقب وتحاسب القامئني عىل السلطة
التنفيذية ومؤسساتها املختلفة .ويف السياق ذاته ومع ميالد الدولة
الحديثة ،بدأت الدول العربية  -حتى يف مراحل االنتداب  -إصدار
تنص عىل فصل السلطات من جهة ،ووضع
دساتريها ،وض ّمنتها موا َّد ُّ
السلطة الترشيع ّية يف رأس هرم بنائها السيايس من جهة أخرى .وبنا ًء
عليه؛ أُنشئت املجالس الترشيع ّية عىل اختالف مس َّمياتها (برملانات،
مجالس شورى ،مجالس أعيان ،غرف ترشيعية) واضطلعت بدور
ترشيعي تباينت فاعليته بحسب أوضاع كل دولة .بل كانت املجالس
الترشيعية يف ظل االنتدابات نقطة ارتكاز رئيسة يف دفع النضال
الوطني وتوجيهه لنيل االستقالل .ويقدم لنا التاريخ شواهد عديدة
عىل مواجهات سياسيّة وعسكريّة بني الربملانيني وسلطات االحتالل؛
كام جرى يف ظل الربملانات العراقية واملرصية والسورية.
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من املعلوم أن دساتري أكرث األنظمة السياسية يف البلدان العربية
نصت عىل وجود ثالث سلطات عىل أساس مبدأ فصل السلطات
َّ
وضامن املراقبة بينها؛ ذاك أن دساتري األنظمة السياسية الرئاسية
والنيابية تنص عىل السلطة القضائية واستقاللها وصالحياتها يف مراقبة
السلطات األخرى ،كام أن هذه الدساتري التي تفصل يف صالحيات كل
من السلطة التنفيذية والترشيعية تنص رصاحة عىل استقاللية هذه
السلطات ،وصالحيات املراقبة بني هاتني السلطتني.
بطبيعة الحال ،تتباين صالحيات السلطة الترشيعية يف النظام الرئايس
عن تلك املنصوص عليها يف دساتري األنظمة الربملانية ،ففي حني أن
األنظمة الرئاسية يف البلدان العربية مل تنص عىل دور رقايب واسع
تجاه منصب الرئيس ،كام أن صالحيات السلطة الترشيعية يف مساءلة
الرئيس ومحاسبته هي صالحيات محدودة ،وال تقارن بتلك املمنوحة
لها نحو الحكومة ورئيسها يف النظام السيايس الربملاين .عىل الرغم من
هذا التباين بني صالحيات السلطة الترشيعية يف األنظمة العربية
الربملانية والرئاسية ،تبقى للمجالس الترشيعية صالحيات مهمة ج ًدا
يف النظام السيايس العريب ،من حيث الجهة املخ ّولة بإصدار الترشيعات
وتحويل مشاريع القوانني إىل قوانني نظامية عادية .لذا؛ فإن املجالس
التمثيلية هي الجهات التي تناقش فيها القوانني وتنفذ منها إىل مناقشة
أوسع يف املجال العام .وهكذا تعطي صالحياتُ سن القوانني للمجالس
فضل عن
مجال واس ًعا للتأثري يف تنظيم حياة الناس اليوميةً ،
الترشيعية ً
الصالحيات التي تنظِّم العالقات بني املواطنني والدولة.
عرب العقود الثالثة املاضية؛ ُر ِّسخ يف الثقافة العامة أن القوانني املؤقتة  -أي
تلك الصادرة عن السلطة التنفيذية دون مرورها عىل السلطة الترشيعية
أي يف القنوات الترشيعية النظامية  -هي قوانني استثنائية وغري نظامية،
عاد ًة ما ينظر إليها بوص ِفها إمنا جاءت لخدمة أهداف السلطة التنفيذية،
وغري مرحب بنقاشها يف املجال العام ،وهي مدخل لسوء استخدام
السلطة ،أو تعبري عن هيمنة السلطة التنفيذية عىل الترشيعية.
مهم
إضافة إىل عمل املجالس يف سن القوانني ،فإن لها كذلك دو ًرا ًّ
يف إقرار املوازنات العامة ومنح الثقة للحكومات ،سواء يف األنظمة
النيابية أو الرئاسية ،إضافة إىل حقها يف حجب الثقة عن الحكومات
أو بعض أعضائها ،وكذلك حقها يف توجيه األسئلة إىل الحكومة
واستجوابها .إن حق املراقبة الذي تتمتع به املجالس الترشيعية عىل
السلطة التنفيذية حق واسع املجال إىل درجة ميكن أن تعوق عمل
السلطة التنفيذية أو تجمده .ومع أهمية السلطة الترشيعية يف سن
القوانني والترشيعات ،فإن املجالس التمثيلية من حيث املبدأ هي
التي تنوب عن املواطنني يف حكم أنفسهم أو يف املشاركة يف الحكم.

المؤشر العربي
تقييم الرأي العام العربي ألداء المجالس التشريعية في نتائج المؤشر العربي 2015

وبنا ًء عليه؛ فإن السلطة الترشيعية هي سلطة حكم ،واملجلس
مجلسا تكميليًّا ألعامل السلطة
التمثييل هو مجلس حكم ،وليس
ً
التنفيذية؛ إذ إن روح الدساتري التي تنص عىل ثالثية السلطات
الترشيعي هو األداة التي بها يتحقق مبدأ
املجلس
والفصل بينها تع ُّد
َ
َّ
عب عن ذلك باالنتخابات النيابية
أن الشعب هو مصدر السلطات ،ويُ َّ
املجلس الذي يحكم نيابة عن الشعب.
التي من خاللها يُنتخَب
ُ
من خالل هذا الفهم ملكانة املجلس الترشيعي ودوره يف النظام
السيايس ميكن فهم أهمية املجلس الترشيعي ،ورضورة معرفة
اتجاهات الرأي العام نحو هذه املجالس يف البلدان العربية .بل
فعال وقامئًا بوظائفه
ميكن الزعم بأنه كلام كان املجلس الترشيعي ً
املنوطة به دستوريًّا؛ كان النظام السيايس يعمل بطريقة صحيحة .ويف
السياق نفسه ميكن التأكيد أنه كلام زادت ثقة املواطنني يف مجالسهم
ُهمت
الترشيعية أو كلام عربوا عن رضاهم عن أداء املجلس يف امل ّ
املنوطة به؛ انعكس هذا يف موقف إيجايب نحو الدولة بصفة عامة
ونظامها السيايس ،وساهم يف الحفاظ عىل رشعيتهام.
نعرض يف هذه الورقة التجاهات الرأي العام نحو السلطة الترشيعية
يف بلدان املنطقة العربية من خالل االطالع عىل مستويات الثقة
باملجالس الترشيعية أو التمثيلية يف البلدان املستطلعة ،إضافة إىل
ُهمت التي
تقييم املواطنيني ألداء مجالسهم يف مجموعة من امل ّ
يضطلعون بها .وتعرض هذه الورقة لتقييم املجالس الترشيعية من
املؤش ،ميكن يف امل ُج َمل أن تق ِّدم صور ًة
خالل خمسة معايري تض ّمنها ّ
بانورامي ًة لنظرة املواطنني يف املنطقة العربية ملجالسهم الترشيعية.
وهذه املعايري هي:
•مستوى الثقة باملجالس الترشيعية.

•أداء املجالس من ناحية القيام بدورها يف مراقبة أعامل الحكومات.
أداء املجالس من ناحية القيام بدورها يف مراقبة اإلنفاق العا ّم.
أداء املجالس من ناحية القيام بدورها مبا يضمن مراعاة مصالح
مختلف فئات املجتمع.
•أداء املجالس من ناحية القيام بدورها يف وضع ترشيعات
ت ُسا ِهم يف ضامن حريات املواطنني.

•الثقة باملجالس الترشيعية.
قام املؤرش العريب عىل قياس اتجاهات الرأي العام نحو سلطات
الدولة من تنفيذية وترشيعية وقضائية يف البلدان العربية ،إضافة إىل
السؤال حول مدى الثقة باملؤسسات العسكرية واألمنية .وعىل الرغم
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من أن تبعية هذه املؤسسات للسلطة التنفيذية ،فإن تطور كياناتها
واستقاللية عملها خالل العقود الثالثة األخرية أ َّدى دو ًرا أساسيًا يف أن
تصبح مراكز قوى ونفوذ مهمة .ويف إطار موضوع هذه الورقة حول
تقييم املجالس الترشيعية ،ت ُظهِر النتائج أن  %46من املستجيبني
أفادوا أنهم يُولون ثقتَهم للمجالس الترشيعية مقابل  %51أفادوا
عبوا عن عدم
بأنهم ال يثقون بها .بل إن أكرث من ربع املستجيبني َّ
عبوا
ثقتهم عىل اإلطالق يف املجالس الترشيعية مقابل  %17فقط َّ
عن ثقة كبرية بها .وهذا النمط يُظهِر بوضو ٍح أن هناك فجو َة ثق ٍة بني
املواطنني واملجالس الترشيعية .ولتكون الصورة أكرث جال ًء فمن املفيد
مقارنة مستويات الثقة بسلطات الدولة ومؤسساتها األخرى.
مؤسس َة الجيش يف بلدانها ثق ًة عالي ًة بنسبة
ت ُويل أكرثيّة املستجيبني ّ
( %82وهي مجموع نسبتَ ْي "ثقة كبرية" ،و"ثقة إىل ح ٍّد ما") ،كام
أن  %70من املستجيبني يف جميع البلدان يولون أجهزة األمن
عبوا عن عدم
العا ّمّ /
الشطة ثقتهم ،مقابل  %29من املستجيبني ّ
ثقتهم بها .وحازت األجهزة األمن ّية من مخابر ٍ
ات ومباحثَ وأمن دول ٍة
عبوا عن عدم ثقتهم بهذه
ثقة  %69من املستجيبني ،مقابل ّ %27
وتوافق  %64من املستجيبني عىل ثقتهم بالجهاز القضا ّيئ،
األجهزة.
َ
عبوا عن عدم ثقتهم به .يزداد مستوى ثقة املواطنني
مقابل ّ %34
السؤال متعلّقًا بالثقة بالحكومات إىل نحو
انخفاضً ا عندما يكون ّ
ال ّنصف؛ فقد أفاد  %56من املستجيبني أ ّن لديهم ثق ًة بحكومات
دولهم ،مقابل  %42أفصحوا عن عدم الثّقة بها .وهكذا فإن الثقة
باملجالس الترشيع ّية (التّمثيل ّية) ( %46مقابل  %51أفادوا أنّهم ال
يثقون بها) .وإذا كانت نسبة  %50ميكن أن تعكس ح ّد النجاح لهذه
املؤسسات ،فإن الحكومات تقف عىل حد النجاح ،فيام ت ُ َع ُّد املجالس
الترشيعية هي األقل بني سلطات الدولة ،وهي أقل جوهريًّا من تلك
التي حازتها األجهزة العسكرية واألمنية.
مبؤسسات ال ّدولة
إ ّن ال ّنمط الذي تربزه اتّجاهات الرأي العا ّم نحو الثقة ّ
يف البلدان العربيّة؛ يؤكّد بصور ٍة جليّة أ ّن الثقة باألجهزة التنفيذيّة،
من عسكري ٍة أو شبه عسكري ٍة ،هي أعىل من ثقتها بسلطات ال ّدولة
الثالث القضائ ّية ،والتنفيذيّة ،والترشيع ّية .وتعكس أيضً ا فقدان الثقة
يل أن النمط العا ّم لتقييم
باملجالس الترشيعيّة (النيابيّة) .ومن الج ّ
املواطنني للمجالس الترشيعية مرتبط إىل حد كبري بتقييم الحكومات؛
مبعنى أن تقييم الحكومة يكون أقل من تقييم املؤسسات العسكرية
وأقرب إىل تقييم املجلس الترشيعي ،وإن كانت الحكومة تحوز عىل
ثق ًة أعىل من تلك يف املجلس الترشيعي .هذا يعني يف جوهره أن
يعب عنه بشكل واضح يف انخفاض
هنالك تراج ًعا يف الثقة بالدولة َّ
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الثقة بالسلطة التنفيذية أو الحكومة ومزيد من االنخفاض يف الثقة
باملجلس الترشيعي.
من أجل فهم أعمق للنمط الذي قُيِّمت فيه املجالس الترشيعية ،من
املهم تحليل اتجاهات الثقة بحسب البلدان املستطلعة آراؤها .تُظهر
النتائج أ ّن ال ّنمط العا ّم يف البلدان املستطلَ َعة هو عدم ثقة املواطنني
باملجالس الترشيعيّة ،إال أن االستثناء كان يف الكويت والسعودية،
حيث إن أكرثيتهم يثقون باملجلس ،وتجدر املالحظة هنا أ ّن أعىل
السعودية ()%87
نسبة ثقة ُس ّجلت كانت يف الكويت ( ،)%90ث ّم ّ
مجلس
عودي ،وهو
الس ّ
من املستجيبني الّذين يثقون مبجلس الشّ ورى ّ
ٌ
عبت أغلب ّية املستجيبني
غري منتَ ٍ
خب ومحدود ّ
الصالح ّيات .يف حني ّ
العراقيّني ،واللبنانيني ،وبنسب الفتة للنظر ،عن عدم الثقة مبجالسهم
الترشيعية حيث عرب  %83من العراقيني عن عدم الثقة مبجلسهم،
وكانت النسبة  %81يف لبنان.
وبنسب أقل من املسجلة يف لبنان والعراق عرب أغلبية األردن ّيني،
والسودانيّني عن عدم ثقتهم
واملغربيّني ،والجزائريّني ،والتونسيّنيّ ،
عب  %53عن ثقتهم
مبجالسهم ،يف حني انقسم املوريتانيون؛ إذ ّ
باملجلس الترشيعي مقابل  %45ال يثقون به .وتشري نتائج املؤرش
العريب يف البلدان املستطلعة فيام يتعلق بالثقة مبجالس النواب
أن مجلس النواب يحوز أدىن مستوى ثقة لدى املستطلِعني عند
املقارنة مبستويات الثقة بسلطات الدولة األخرى .كام أن الثقة
باملؤسسات األمنية والعسكرية يف كل من البلدان املستطلعة هي
أعىل بنح ٍو جيل من الثقة التي حصلت عليها السلطة الترشيعية.
بل إن الثقة باملؤسسات العسكرية واألمنية يف بعض البلدان يتجاوز
ِضعف الثقة التي سجلها املجلس الترشيعي ،عىل الرغم من أن هذه
املؤسسات األمنية والعسكرية هي مؤسسات تنفيذية تتبع السلطة
التنفيذية ،من املفرتض – نظريًّا  -أن تكون تحت مراقبة السلطة
الترشيعية ومساءلتها.
عند مقارنة مستويات ثقة الرأي العا ّم يف املنطقة العرب ّية باملجالس
الترشيعيّة (التمثيليّة) يف استطالع عام  2015باستطالعات 2014
و 2013 /2012و ،2011تُظهر النتائج أ ّن الثقة باملجالس الترشيع ّية
ارتفعت من  %33يف استطالع  2011إىل  %48يف استطالع
 2013 /2012لتنخفض مج ّد ًدا إىل  %41يف استطالع  ،2014وتعود
التغيات التي طرأت عىل
لالرتفاع إىل  %46يف استطالع  .2015وإ ّن ّ
نسب الذين أفادوا أنّهم ال يثقون مبجالسهم الترشيعيّة تُفقد الثقة
بشكلٍ أكرث وضو ًحا؛ إذ كانت نسبتهم  %57يف استطالع  2011ث ّم
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انخفضت إىل  %47يف استطالع  2013 /2012لرتتفع م ّر ًة أخرى
وتتجاوز مستوى استطالع  2013 /2012وتصل إىل  %55يف عام
 ،2014ث ّم عادت لالنخفاض مر ًة أخرى يف استطالع عام  2015لتصل
إىل  .%51إ ّن عدم الثقة الذي انعكس يف عام ال ّربيع العر ّيب عندما كان
مؤسسات دولهم ويقيّمونه يف ضوء آمالهم
املواطنون يراجعون أداء ّ
تغي ٍ
ات سياس ّي ٍة مه ّم ٍة قادت إىل ارتفاع الثقة
يف التغيري قد انعكس يف ّ
باملجالس الترشيع ّية قاربت نصف الرأي العا ّم يف املنطقة العرب ّية
يف استطالع عام  ،2013 /2012لك ّنها رسعان ما تالشت يف استطالع
بالتغيات الكربى التي َعصفت باملنطقة العرب ّية
عام  2014متأث ِّر ًة
ّ
قليل دون أن
ابتدا ًء باألشهر األوىل من عام  ،2013لتعود لالرتفاع ً
تصل إىل مستويات الثقة يف استطالع عام  .2013 /2012وعند
كل مجتمعٍ من املجتمعات
مقارنة مستويات الثقة لدى مواطني ّ
املؤش لعام  2015بنتائج عام 2014
امل ُستطلَعة عىل حدة يف استطالع ّ
يتبي أ ّن مستويات الثقة باملجالس
وعام  2013 /2012وعام 2011؛ ّ
كل من املغرب ،والجزائر ،فيام انخفضت يف
الترشيعيّة قد زادت يف ٍّ
موريتانيا والعراق ولبنان والكويت ،وبقيت شبه ثابتة يف البلدان
امل ُستطلَعة األخرى.
يبدو جل ًّيا أن ثقة العراقيني واللبنانني يف مجالسهم الترشيعية تكاد
تكون مفقودة؛ فاألزمة السياسية الحا ّدة التي يشهدها العراق والتي
التغي يف ثقة املواطنني
تتفاقم باستمرار منذ عام  2013تعكس ُّ
العراقيني مبجلس النواب ووظائفه ،وال س ّيام بعد عجز القوى
السياسية املمثلة يف مجلس النواب ،ويف حكومة الوفاق الوطني
برئاسة حيدر العبادي ،عن إصالح العملية السياسية ،ومعالجة آثار
السياسات الرعناء والتدمريية التي اتبعها رئيس الوزراء السابق
نوري املاليك ،بل  -عىل العكس  -أضحت هذه الحكومة رهينة قوى
سياسية تنهج سلوكًا طائفيًّا يف مجلس النواب وباقي مؤسسات الدولة
حتى إنها جعلت رشائح اجتامعيّة واسعة من العراقيني  -بغض النظر
عن مذاهبهم  -تنفر من العملية السياسية برمتها ،وتنظر إىل مجلس
النواب والحكومة كوجهني لعملة واحدة.
ومام الشك فيه ،أن االنطباع العام السائد عن مجلس النواب يف
العراق  -منذ تأسيسه  -أنه ال ميثل مجلس نواب وطن ًّيا مبقدار كونه
ممثل للطائفية السياسية ،وأنه ليس سوى مكان النعقاد
مجلسا ً
ً
الصفقات بني الحكومة والقوى السياسية عىل حساب الشعب
العراقي ومصالحه .وكذلك تدهور الثقة باملجلس النيايب يف لبنان
هو يف جوهره انعكاس لكون املجلس ميثل الصورة العامة لالنقسام
الطائفي يف البالد ،واستمرار األوضاع فيها عىل ما هي عليه.

المؤشر العربي

97

تقييم الرأي العام العربي ألداء المجالس التشريعية في نتائج المؤشر العربي 2015

ً
أوال .مراقبة أعمال الحكومات
عىل صعيد تقييم ال ّرأي العا ّم ألداء مجالسه الترشيعيّة يف مراقبة
أعامل الحكومات ،تشري النتائج إىل أ ّن الرأي العا ّم منقس ٌم بشأن
مدى مراقبة املجالس الترشيعية للحكومات وأعاملها؛ إذ يعتقد
 %53من املواطنني أ ّن مجالسهم الترشيع ّية تقوم بدورها يف مراقبة
وعبت
الحكومة ،مقابل نحو  %42ال يرون أنّها تقوم بدورهاّ .
كل من لبنان ،والعراق ،والجزائر ،واألردن ،عن
أكرثيّة املستجيبني يف ٍّ
تخلُّف هذه املجالس عن القيام بدورها يف املراقبة ،يف حني رأت
والسودانيني أ ّن مجالسها
والسعوديّني ،والتونس ّينيّ ،
أكرثيّة الكويت ّينيّ ،
الترشيعيّة تقوم بدورها يف ذلك ،غري أن الرأي العا ّم تجاه ذلك كان
منقسم يف املغرب وموريتانيا.
ً
إ ّن تقييم أداء املجالس الترشيع ّية يف أداء دورها يف مراقبة الحكومات
املؤش لعام  2015جاء شبه ُمتطابقٍ مع نتائج استطال َع ْي
يف استطالع ّ

 2014و2013 /2012؛ إذ كانت نسبة الّذين وافقوا عىل ذلك يف
قليل يف عام  2015إىل  .%53مع
هذين االستطال َعني  ،%50لرتتفع ً
مالحظة ارتفاع نسبة الّذين وافقوا بش ّدة عىل أ ّن املجالس تراقب
الحكومات من  %15يف استطالع عام  2013 /2012إىل  %18يف
استطال َع ْي  2014و .2015وعند مقارنة نتائج استطالع عام 2015
كل مجتمعٍ من املجتمعات
باستطال َع ْي  2014و 2013 /2012يف ِّ
امل ُستطلَعة ،ت ُظهر النتائج انخفاض مستوى الثقة يف استطالع عام
 2015جوهريًّا يف العراق ،لينخفض من  %71يف عام 2013 /2012
إىل  %54يف عام  ،2014ثم ينخفض مجد ًدا يف استطالع  2015إىل
 .%38كام انخفض مستوى الثقة يف كل من السعودية ،وموريتانيا
مقارنة باستطالع عام  2014وبقي أعىل مام كان عليه يف استطالع
كل من تونس،
عام  .2013 /2012وباملقابل ارتفع مستوى الثقة يف ٍّ
والسودان ،واملغرب ،والجزائر ،ولبنان ،واألردن ،يف حني كان مستوى
ّ
الثقة شبه ثابت يف الكويت.

ّ
الشكل )(1
تقييم املستجيبني ألداء مجالس بلدانهم الترشيعية واج َبها يف مراقبة الحكومات
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تُعزى النتائج السابقة إىل جملة من العوامل التي قد تشرتك فيها معظم
الدول العربيّة ،وكذلك إىل أسباب تخص أوضاع كل دولة عىل حدة،
وتأخذ بعني االهتامم معايري أخرى؛ مثل شكل النظام السيايس (مليك
أو جمهوري) وطبيعة النخب الحاكمة ،واآلليات املتبعة الختيار ممثيل
املجالس الترشيع ّية .ومن جملة العوامل العامة أن أحداث الربيع
العريب ألقت بتداعياتها عىل تفكري أنظمة الحكم العرب ّية ،إذ دأبت
األنظمة منذ عام  2011يف كتابة دساتري ،أو إصدار إعالنات دستوريّة ،أو
سن ترشيعات متنح الربملانات أو املجالس الترشيعيّة صالحيات أوسع،
وتنيط بها دو ًرا أكرب ملراقبة أعامل الحكومات ،وبخاصة يف القضايا
االقتصادية والخدمية لتلبية مطالب مرفوعة ،أو محاولة استباق ّية
الحتواء وامتصاص ه ّبات شعبية عىل غرار ما جرى يف عام .2011
وميكن من خالل نظرة رسيعة عىل الدستور التونيس  ،2014ودستور
اململكة املغربية  ،2011والتعديالت الدستورية يف األردن ،والدستور
املرصي عام  2012و ،2014والتعديالت الدستورية يف السودان ،2014
واإلصالحات السياسية يف الجزائر ،مالحظة التوسع يف دور املجالس
الترشيعية يف مراقبة الحكومات بوج ٍه انعكس إيجابيًّا عىل طبيعة
نقاشاتها واهتامماتها ،وهو ما جعل ما نسبته  %50من الرأي العام
العريب عىل مدار األعوام الثالثة السابقة يعتقد أن مجالسهم التمثيلة
تقوم بدورها يف مراقبة الحكومات .وعىل هذا األساس وجدنا ارتفا ًعا

يف نسبة الثقة يف تونس ،واملغرب ،والسودان ،واألردن ،والجزائر ،مقارنة
باألعوام السابقة ،ويف الوقت عينه انخفضت الثقة يف دول مل تعرف
إصالحات دستورية أو سياسية خالل األعوام السابقة ،مثل السعودية،
والعراق ،وموريتانيا ،يف حني بقيت الكويت املعروفة بفاعلية مجلسها
الترشيعي (مجلس األمة) يف استجواب الوزراء ضمن معدل ثابت.

ثان ًيا .مراقبة اإلنفاق العام
إ ّن تقييم ال ّرأي العا ّم ألداء املجالس الترشيع ّية (التمثيل ّية) يف مراقبة
اإلنفاق العا ّم مل يكن بأحس َن حالً من تقييمه ألدائها عىل صعيد
مراقبة أعامل الحكومات؛ فقد أفاد  %50من ال ّرأي العا ّم يف املنطقة
العربيّة أ ّن املجالس الترشيعيّة تقوم بدورها يف مراقبة اإلنفاق العا ّم،
مقابل  %44أفادوا أنّها ال تقوم بدورها .ويف حني أفادت أكرثية
والسودان أ ّن مجالسها
والسعوديةّ ،
املستجيبني يف تونس ،والكويتّ ،
أقل من نصف
الترشيع ّية تقوم بدورها يف مراقبة اإلنفاق العا ّم؛ فإ ّن ّ
إىل ربع املستجيبني يف بق ّية البلدان أفادوا أ ّن مجالسهم الترشيع ّية
تقوم بدورها .وانقسم الرأي العا ّم املوريتاين تجاه ذلك ،كام هي الحال
يف تقييمهم لدور املجالس الترشيع ّية يف مراقبة أعامل الحكومة.
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كل
وتحسن يف ٍّ
كل من العراق ،وموريتانيا ،والسعودية،
قد تراجع يف ٍّ
ّ
من تونس ،والسودان ،والجزائر ،واملغرب ،واألردن ولبنان ،والكويت.

عند مقارنة تقييم الرأي العا ّم يف املنطقة العربية ملدى قيام املجالس
الترشيعيّة بدورها يف مراقبة اإلنفاق العا ّم عىل مدى السنوات الثالث
املاضية؛ تُظهر النتائج أ ّن نسب املستجيبني الّذين أفادوا أنّها تقوم
املؤش لعام  2015هو األفضل مقارن ًة باستطال َع ْي
بدورها يف استطالع ّ
 2014و2013 /2012؛ إذ ارتفعت نسبة املستجيبني الذين أفادوا أ ّن
الترشيعي يف بلدانهم يقوم بدوره يف مراقبة اإلنفاق العا ّم
املجلس
ّ
إىل  %50مقارنة بـ  %45يف استطالع  ،2014و %46يف استطالع
 .2013 /2012ويف حني ارتفعت نسبة الّذين قالوا إنّها ال تقوم بدورها
يف مراقبة اإلنفاق العا ّم من  %39يف عام  2013 /2012إىل %45
قليل يف استطالع  2015إىل .%44
يف عام  ،2014عادت لتنخفض ً
وهذا يعكس ،واض ًحا ،أ ّن نِسب الذين لديهم ثقة بقيام املجالس
قليل ،يف حني بقيت نسبة الذين ليست لديهم
تحسنت ً
بهذا ال ّدور ّ
ثقة شبه ثابتة ،وهذا ُّ
يدل عىل أ ّن جز ًءا من الرأي العا ّم مل يكن يح ّدد
التغي يف
موقفًا من قَبل لك ّنه ح ّدد موقفًا أكرث إيجاب ّية .وعىل صعيد ّ
كل ٍ
بلد من البلدان امل ُستطلَعة ،فإ َّن تقييم املجالس
الرأي العا ّم يف ِّ

ما ميكن مالحظته يف هذا السياق أن تقييم املواطنني العرب ألداء
مجالسهم التمثيلية يف مراقبة اإلنفاق العام جاء مشاب ًها عىل نح ٍو شبه
كامل لتقييمهم ألداء املجالس يف مراقبة أعامل الحكومات ،وباستثناء
الكويت فإن نتائج جميع الدول األخرى جاءت متشابهة يف ارتفاع
وتراجع ثقة مواطنيها ،وهو ما يعزى إىل ضعف فاعلية املجالس يف
القيام بالصالحيات املنوطة بها بحسب الدستور كام أوردنا سابقًا،
إضافة إىل طبيعة األحوال السياسية التي تواجهها كل دولة .وإذا
كانت قضايا الفساد وسيادة انطباع لدى املواطنني بانتشار الفساد يف
بلدانهم يساهم يف تقييم سلبي للمجالس الترشيعية يف هذا املجال؛
فإن األحوال االقتصادية من ارتفاع مستويات البطالة وانتشار الفقر
ت ُساهم أيضا يف عدم الرضا عن سياسات اإلنفاق العامة للحكومات،
ومن ث َ َّم مراقبة هذا اإلنفاق.

ّ
الشكل )(3
تقييم املستجيبني ألداء مجالس بلدانهم الترشيع ّية دو َرها يف مراقبة اإلنفاق العا ّم
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ّ
الشكل )(4
ً
تقييم املستجيبني ألداء مجالس بلدانهم الترشيع ّية دو َرها يف مراقبة اإلنفاق العا ّم بحسب نتائج استطالع  2015مقارنة بنتائج استطال َع ْي  2014و2013 /2012

ً
ثالثا .مراعاة مصالح فئات
المجتمع المختلفة
انقسم ال ـ ّرأي العا ّم يف املنطقة العربيّة تجاه تقييم أداء مجالسه
الترشيعيّة من ناحية أدوارها مبا يضمن مراعاة مصالح فئات املجتمع
املختلفة؛ إذ أفاد  %50أ ّن هذه املجالس تقوم بأدوارها يف هذا الجانب،
مقابل معارضة  %45ذلك .ووافق أكرث من نصف املستجيبني يف الكويت،
السودان عىل أ ّن املجالس الترشيع ّية تقوم بأعاملها
السعودية ،وتونس ،و ّ
و ّ
أقل من
مبا يضمن مراعاة مصالح مختلف فئات املجتمع ،يف حني وافق ّ
 %50من مستجيبي بق ّية املجتمعات عىل ذلك ،بل إ ّن أكرثية اللبنان ّيني
والعراقيني أفادت أ ّن املجالس الترشيع ّية ال تقوم بدورها يف ذلك.
إ ّن تقييم الرأي العا ّم يف املنطقة العرب ّية ملدى قيام املجالس الترشيع ّية
بأدوارها مبا يضمن مراعاة مصالح مختلف فئات املجتمع ،قد ارتفع يف
عام  2015مقارنة باستطال َع ْي  2014و2013 /2012؛ إذ ارتفعت نسبة
الّذين أفادوا أ ّن املجالس تقوم بأعاملها يف متثيل مصالح مختلف فئات
املجتمع إىل  %50يف استطالع  2015يف حني كانت هذه النسبة %45
يف عام  2014و %46يف عام  .2013 /2012وعىل ال ّرغم من االرتفاع
املؤش لعام
الطفيف يف نِ َسب الّذين قالوا إ ّن املجالس تقوم بأعاملها يف ّ
مؤش عا َم ْي  2014و ،2013 /2012تُظهر النتائج
 2015مقارن ًة بنتائج ّ
أ ّن نِ َسب املستجيبني الّذين أفادوا أنّها ال تقوم بدورها يف عام 2015
شبه متطابقة مع نسبها يف عام  ،2014وأعىل منها يف عام .2013 /2012

وهذا يع ِكس ،جل ًّيا ،أ ّن نسب الذين ليست لديهم ثقة يف قيام املجالس
بهذا ال ّدور مازالت ثابت ًة مع ارتفاع نِ َس ِب الذين لديهم ثقة بها .وهذا
ُّ
يدل عىل أ ّن جز ًءا من الرأي العا ّم مل يكن يح ّدد موقفًا من قَبل ثم ح ّدد
موقفًا إيجابيَا.

كل ٍ
بلد من البلدان امل ُستطلَعة ،فإ ّن
التغي يف الرأي العا ّم يف ِّ
عىل صعيد ّ
كل من العراق وموريتانيا،
تقييم املجالس قد تراجع عىل نحو ملحوظ يف ٍّ
كل من تونس،
وتحسن يف ٍّ
وتراجع تراج ًعا طفيفًا يف األردن ولبنان،
َّ
والسودان ،والجزائر ،واملغرب ،فيام بقي متشاب ًها يف بق ّية البلدان األخرى.

إن مقارنة نتائج هذا السؤال بنتائج السؤالني السابقني يف كل من
لبنان واألردن يُظهر تفاوتًا يف النتائج ،إذ ارتفع التقييم يف ما سبق
وتراجع ولو بشكل طفيف ،وهو ما ميكن رده يف لبنان إىل املحاصصة
الطائفية التي تحدد متثيل املواطنني يف املجلس استنا ًدا إىل أديانهم
وطوائفهم ،وليس عىل أساس مواطنتهم أو توزعهم الدميوغرايف أو
الجغرايف .أضف إىل ذلك أن الزعامات الطائف ّية يف لبنان ما تزال
أشبه بإقطاعيات سياس ّية تسعى دامئا إىل ضامن مصالحها الخاصة،
وهو ما جعل فئات اجتامعية تشعر بالغنب .أما األردن فيعاين أيضً ا
اجتامعي ومن اختالل يف توزيع الرثوة يخلق هوة
من استقطاب
ّ
تتسع تدريجيّا ما بني األغنياء والفقراء ،خاصة بعد نزوع الحكومة
لتحرير أسعار املشتقات النفطية والخبز ورفع الدعم عنها ،األمر
معبا
الذي أقلق رشائح مجتمعي ًة ال ترى يف مجلس النواب بغرفتَيْه ِّ ً
حقيقًا عن مصالحهم.

المؤشر العربي

101

تقييم الرأي العام العربي ألداء المجالس التشريعية في نتائج المؤشر العربي 2015

ّ
الشكل )(5
تقييم املستجيبني ألداء مجالس بلدانهم الترشيع ّية دو َرها مبا يضمن مراعاة مصالح مختلف فئات املجتمع

(((

السعودية تم السؤال عن مجلس الشورى ،والكويت عن مجلس األمة.
السؤال يف مرص ،وفلسطني .ويف ّ
 1مل يُطرح ّ

تشريعات ت ُ
رابعاْ .
ساهم
وضع
ً
ِ
ٍ
في ضمان حرّيات المواطنين
عىل صعيد تقييم الرأي العام العر ّيب ألداء مجالس بلدانه الترشيع ّية يف
ٍ
ترشيعات تُسا ِهم يف ضامن ح ّريات املواطنني،
القيام بدورها يف وضْ ع
أظهرت النتائج أ ّن نحو نصف الرأي العام العريب يرى أ ّن مجالس
ٍ
ترشيعات ت ُسا ِهم يف ضامن
بلدانهم الترشيعيّة تقوم بدورها يف وضْ ع
ح ّريات املواطنني ،مقابل معارضة  %42من املستجيبني .وتباينت آراء
املستجيبني بني ٍ
بلد وآخر حول تقييم أداء املجالس الترشيعية ،ففي حني
والسعودي،
والكويتي ،واملوريتا ّين،
التونيس،
أفادت أغلب ّية الرأي العام؛
ّ
ّ
ّ
ٍ
ترشيعات
والسوداين أ ّن مجالسها الترشيع ّية تقوم بدورها يف وضْ ع
ّ
ِ
ت ُساهم يف ضامن ح ّريات املواطنني ،عارض ذلك أغلبيّة اللبنانيني ،وأكرث
من نصف املستجيبني يف كل من العراق ،والجزائر ،واملغرب ،واألردن.
عند مقارنة تقييم الرأي العا ّم يف املنطقة العربيّة يف استطالع عام
ٍ
ترشيعات
 2015ملدى قيام املجالس الترشيعيّة بدورها يف وضْ ع
تُسا ِهم يف ضامن ح ّريات املواطنني باستطالع عام  ،2014تشري النتائج
إىل ارتفاع طفيف يف نسبة املستجيبني الذين أفادوا أ ّن املجالس
الترشيع ّية يف بلدانهم تقوم بذلك الدور من  %48يف استطالع عام

 2014إىل  %51يف استطالع  .2015إال أن هذا االرتفاع كان نتيجة
انخفاض نسبة الذين مل يُبدوا رأيًا يف استطالع  ،2014يف حني كانت
ٍ
ترشيعات
نسبة الذين أفادوا أ ّن املجالس ال تقوم بدورها يف وضْ ع
ت ُسا ِهم يف ضامن ح ّريات املواطنني يف استطالع هذا العام متطابقة
كل ٍ
بلد
التغي يف الرأي العا ّم يف ِّ
مع نتائج العام املايض .وعند مقارنة ّ
من البلدان امل ُستطلَعة يف عام  2015بعام  ،2014تشري النتائج إىل أ ّن
كل من العراق ،والسعودية،
تقييم املجالس قد تراجع تراج ًعا كب ًريا يف ٍّ
والسودان ،وتونس ،واألردن،
وتحسن يف ٍّ
وموريتانيا،
كل من الكويتّ ،
ّ
واملغرب ،والجزائر .فيام كانت النسب شبه متطابقة يف لبنان.
أ ّما عىل صعيد مدى متثيل املجالس الترشيع ّية لكافة أطياف املجتمع،
منقسم ،يف حني رأى  %14من ال ّرأي العا ّم يف
فقد كان ال ّرأي العا ّم
ً
املنطقة العربيّة أ ّن مجالسه الترشيعية متثّل أطياف املجتمع كافّ ًة إىل
درج ٍة كبرية ،وكانت نسبة الّذين أفادوا أ ّن مجالسهم ال متثّل أطياف
املجتمع عىل اإلطالق  %18من املستجيبني ،وقال  %37من ال ّرأي
متوسطة،
العا ّم إ ّن مجالسهم الترشيعية متثّل أطياف املجتمع بدرجة ّ
وقال  %26إنّها متثّل أطياف املجتمع بدرج ٍة قليلة.
عند مقارنة تقييم الرأي العا ّم يف املنطقة العربية ملدى متثيل املجالس
الترشيع ّية ألطياف مجتمعاتهم كافّة ،ت ُظهر النتائج ارتفاع نسب

102
املستجيبني الذين أفادوا أنّها متثل أطياف املجتمع كافة يف استطالع
عام  2015عن نتائج عا َم ْي  2014و .2013 /2012ويعود السبب
يف ذلك إىل ارتفاع نسبة الّذين قالوا إنّها تُ ثّل أطياف املجتمع إىل
متوسط ٍة من  %31يف عام  2014إىل  %37يف عام  .2015يف
درج ٍة ّ
حني انخفضت نسبة الّذين قالوا إنّها ال تُ ثّل أطياف املجتمع كافة
من  %21يف عام  2014إىل  %18يف عام 2015؛ لتتطابق مع نتيجة
استطالع عام  .2013 /2012وكانت نسبة الّذين قالوا إنّها تُ ثّل
املجتمع بدرج ٍة كبرية متطابقة يف استطالع عام  2015مع استطالع
عام  ،2014وأعىل بشكل طفيف من استطالع عام .2013 /2012
وكانت نسبة الّذين قالوا إنّها "تُ ثّل بدرج ٍة قليل ٍة" متقارب ًة يف عام
 2015مع نتائج االستطالعات يف السنوات السابقة.
كل ٍ
بلد من البلدان امل ُستطلَعة،
التغي يف الرأي العا ّم يف ّ
أما عىل صعيد ّ
فإ ّن تقييم املجالس عىل صعيد متثيلها لفئات املجتمع كافة قد تراجع يف
موريتانياولبنان ،فيام ارتفع ،ارتفا ًعا طفيفًا ،يف األردن ،والجزائر ،واملغرب ،يف
حني بقي شبه ٍ
ثابت يف تونس ،والسودان ،والعراق ،والكويت ،والسعودية.

خاتمة
أبرزت نتائج املؤرش العريب أن نظرة الرأي العام العريب نحو املجالس
الترشيعية هي نظرة سلبية؛ اذ إن مستويات الثقة باملجالس التمثيلية
ال تتسم بالنجاح؛ فقد ظهر أن املواطنني العرب الذين يثقون مبجالسهم
الترشيعية أقل من  ،%50وتكاد تكون نسبة الذين ال يثقون بها عىل
اإلطالق ضعف نسبة الذين يثقون بها إىل درجة كبرية .إن أغلبية
ُهمت التي تقوم بها  -مثل مراقبة
املواطنني ق َّيمت أداء املجالس يف امل َّ
أعامل الحكومات ومراقبة اإلنفاق العام  -وتنظر لها نظرة سلب ّية فيام
يخص متثيلها ملصالح مختلف فئات املجتمع ،ويف قدرتها عىل سن
ترشيعات تساهم يف ضامن حريات املواطنني ،كام أن أغلبية املواطنني
ترى أن هذه املجالس غري ممثلة ملختلف فئات املواطنني وفئاتهم.
أضف إىل ذلك أن نسبة املقيِّمني إيجابيًّا  -وإن ارتفعت يف عام 2015
 تظل قريبة من معدالتها يف األعوام السابقة ،وقريبة من التي سجلتيف عام  2011مرتافقة مع اندالع الثورات العربية ،حني كانت النظرة
لهذه املجالس باعتبارها امتدا ًدا لتسلط األنظمة وتعبريا عن فسادها.
يف الوقت ذاته ،تُظهِر النتائج ارتفا ًعا كب ًريا يف ثقة املواطنني العرب
مبؤسسات الدولة األخرى مثل الجيش واألجهزة األمنيّة ،وهو ما ميكن
رده من ناحية أوىل إىل تفضيل املواطنني العرب لالستقرار األمني
والسيايس؛ خاصة أن دولً عربية تشهد رصاعات أهلية دامية وتغرق يف
فوىض .كام أنها تُظهِر أن املواطنني يرون يف مؤسسات أخرى تعب ًريا عن
مصالحهم ،ما يعني أن متثيلية املجالس الترشيعية يف موضع تساؤل.

العدد 20
أيار  /مايو 2016

تتأت من
إن مكانة املجلس التمثييل يف النظام السيايس الحديث ّ
متثيل لسلطة الشعب يف عملية الحكم وإدارة أعامل الدولة،
ك ْونه ً
وك ْونِه تعب ًريا عن مصالح الفئات االجتامعية عىل اختالفها .وبنا ًء عليه؛
فإن الثقة باملجالس التمثيلية هي يف جوهرها انعكاس للثقة بالدولة
بصفة عامة ،ومؤسسات الحكم عىل اختالفها .بل إن أحد مصادر
رشعية األنظمة السياسية يف الدولة الحديثة هو الثقة مبؤسسة
السلطة الترشيعية والرضا عن أدائها .إن فجوة الثقة املتزايدة
بالسلطة الترشيعية لها أسبابها؛ فلقد عملت السلطات التنفيذية
يف املنطقة العربية عىل التمدد عىل حساب صالحيات السلطة
تكميل لعمل
ً
الترشيعية ،ودفعها اىل أدوار هامشية أشبه بأن تكون
السلطة التنفيذية .إن هذه العملية يف تهميش املجالس الترشيعية
تبدأ بالتدخل يف االنتخابات النيابية ،لضامن الحكومات يف أن يحصل
مؤيدوها عىل أغلبية مقاعد الربملان ،األمر الذي يعني أن تشكيلة
املجلس النيايب الذي يتم انتخابه بطريقة ِ
مباشة إمنا هي عبارة عن
ذراع مؤيد ٍة للحكومة وأعاملها ،تتج ّنب مساءلة الحكومة أو مراقبة
أعاملها .وهذا ما يسمح للسلطة التنفيذية بالتغ ّول عىل السلطة
الترشيعية واالنتقاص من صالحياتها.
إن هذا التغ ّول له العديد من الوسائل والطرق ،لعل أهمها إبقاء
املجالس الترشيعية ضعيفة ال تتمتع باستقالل مايل وبرشي ميكِّنها من
االستقالل يف صناعة القرار .إضافة إىل تجريدها من أدوارها الترشيعية
عرب إصدار القوانني املؤقتة ،وتجريد بعض النواب من الحصانة الربملانية.
وإن االتجاه الذي اتخذته السلطة التنفيذية يف إطار تعاملها مع السلطة
الترشيعية هو مجاوزة ما هو مضمون دستوريًّا من توازي السلطتني،
وتحقيق ملبدأ التوازن ،وكبح السلطات ،إىل تحويل السلطة الترشيعية
إىل تابع ال أكرث ،ال يعدو أن يكون وسيطًا بني الحكومة واملواطنني.
لعل تراجع دور األحزاب عىل أسس برامجية أو أيديولوجية ملصلحة
االنتامءات الفرعية من جهوية وقَ َبلية وإثنية من ناحية ،وما تكرسه
االنتخابات من ممثلني ملناطق انتخابية ،ساهم أيضا يف أن يتحول
النواب اىل ممثيل قطاعات أو جهات ،كام ساهم يف غياب سمة التمثيل
عىل املستوى الوطني ،وارتفاع قيمة ما يسمى نواب الخدمات عىل
حساب نواب السياسات العامة ،وهو ما أ ّدى إىل أن يكون تقييم
املجالس الترشيعية سلب ًّيا.
من املتوقع االستمرار يف تراجع الثقة باملجالس الترشيعية مع
استثناءات خاصة كام هي الحال يف التجربة التونسية ،ما مل يكن
هنالك تغيري جوهري يف أداء املجالس ملُه ِّمتها يف البلدان العربية.
إن استمرار تراجع الثقة باملجالس الترشيعية بالرضورة سوف يساهم
يف تراجع الثقة بالنظام السيايس بصفة عامة ويساهم يف تأكّل الثقة
بالدولة ورشعيتها.
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ّ
الشكل )(6
ٍ
ترشيعات تُساهِ م يف ضامن ح ّريات املواطنني
تقييم املستجيبني ألداء مجالس بلدانهم الترشيع ّية يف القيام بدورها يف وضْ ع

(((

ّ
الشكل )(7
اتّجاهات املستجيبني نحو مدى متثيل املجالس الترشيع ّية ألطياف مجتمعاتهم كا ّفة

(((

السعودية تم السؤال عن مجلس الشورى ،والكويت عن مجلس األمة.
السؤال يف مرص ،وفلسطني .ويف ّ
 1مل يُطرح ّ
السعودية تم السؤال عن مجلس الشورى ،والكويت عن مجلس األمة.
السؤال يف مرص ،وفلسطني .ويف ّ
 . 2مل يُطرح ّ

صـدر حديـ ًثا

مجموعة مؤلفين

مئة عام على الحرب العالمية األولى
مقاربات عربية

ً
حديثــا عــن المركــز العربــي لألبحــاث ودراســة السياســات ( 575صفحة مــن القطع المتوســط)
صــدر
كتاب  100عام على الحرب العالمية األولى  -مقاربات عربية في مجلده األول األســباب والســياقات
لحــدث كبير ترك بصماتــه وآثاره
إجابــات عدة عن أســئلة" :كيفنُــؤرخ
يقــدم
والتداعيــات .وهــو كتــاب
ّ
ٍ
ٍ
ْ
ولما تــزل ،هو الحرب
السياســية واالجتماعيــةواالقتصاديــة والثقافية في المنطقــة العربية منذ قرنّ ،
عــرب ،جمعهم
العالميــة األولــى؟ فمــاذا أرّخــت هــذه النخبــة؟ وكيف؟" .ســاق هــذه األســئلة مؤرخون
ٌ
المركــز فــي بيــروت فــي الفترة الواقعــة بين  20و 22شــباط  /فبراير ،فــي مؤتمرٍ تحت العنوان نفســه:
"مئة عام على الحرب العالمية األولى -مقاربات عربية".

