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الريوع النفطية ُت ّرسخ االستبداد في الشرق االوسط
«صفر» لعمان ،قطر،
ٌ
اإلمارات والسعودية
على مستوى العملية
االنتخابية والتعددية

 %11.3م��ن س��ك��ان العالم فقط ينعمون بأنظمة
ّ
ديموقراطية كاملة يوفرها  25بلدًا ،فيما %37.1
ّ
منهم يئن ّون من األنظمة االستبداية .هذا التصنيف
على ّ األق���ل ه��و بحسب املعايير املعتمدة إلع��داد
«مؤشر الديموقراطية لعام  ،»2012الذي أطلقته وحدة
األب��ح��اث الخاصة بمجموعة «.»The Economist

ّ
عنوان هذه النسخة الخامسة هو التوقف التام ملسيرة
الديموقراطية عامليًا .في العالم العربي ،حيث انطلقت
االنتفاضات قبل أكثر من عامني ،ال يزال القمع عند أوجه،
حيث ُيرصد  12نظامًا استبداديًا في املنطقة .النفط
ّ
ُيشكل األداة األساسية لتلك األنظمة في قمع شعوبها
وترسيخ شبكات الزبائنية واألمن

 48%من السكان
يعيشون في أنظمة
ديموقراطية و  2.5مليار
في «أنظمة استبدادية»

خالل اشتباكات
على خلفية
طائفية في مصر
(محمد الشاهد -
أ ف ب)

ّ
مؤشر الديموقراطية  :2012األنظمة العربية هجينة
حسن شقراني
ّ
إنها الديموقراطية من جديد ،وعنوانها
ف� ��ي ه � ��ذه امل � ��واس � ��م ط �ب �ع��ًا ه� ��ي ال �ب �ل ��دان
العربية .آخ��ر اإلض��اف��ات ف��ي ه��ذا اإلط��ار
ّ
م��ؤش��ر ال��دي�م��وق��راط� ّ�ي��ة ل�ع��ام  2012ال��ذي
أع � ّ�دت ��ه وح� ��دة م�ج�م��وع��ة «إك��ون��وم �س��ت»
ل�لأب �ح��اث ( )EIUون �ش��رت��ه أم ��سُ .يظهر
ال�ت�ق��ري��ر امل��دم��ج ،ال ��ذي ي�ش�م��ل  167ب�ل�دًا
ّ
ّ
الديموقراطية ف��ي العام
ومنطقتني ،أن
ّ
امل��اض��ي ت��راج�ع��ت ف��ي ّ  40ب�ل�دًا ،تحسنت
في  54بلدًا وبقي مؤشرها ثابتًا في 73
بلدًا.
وف� � ��ي م �ع �ظ��م األق� ��ال � �ي� ��م ال � �ت ��ي ي��درس �ه��ا
�ي امل� ��ؤش� ��ر ث��اب �ت��ًا
ت �ق��ري ��ر امل �ج �م ��وع��ة ب �ق� ّ
مقارنة بعام  .2011تشذ منطقة الشرق
األوس��ط وشمال أفريقيا عن هذا ّالنمط،
ح�ي��ث ارت �ف��ع امل �ع� ّ�دل ال �ع��ام ل�ل�م��ؤش��ر من
 3.62نقاط إل��ى  3.73ن�ق��اط .فقد انتقلت
ثالثة بلدان من هذه املنطقة من «أنظمة
اس �ت �ب��دادي��ة» إل��ى «أن�ظ�م��ة ه�ج�ي�ن��ة»؛ مع
ّ
العلم أن ليبيا شهدت أعلى ارت�ف��اع بني
أي بلد في العالم.
ُي �ع� ّ�د امل��ؤش��ر ب �ن� ً
�اء ع�ل��ى خمسة معايير:
ً
ّأوال ،العملية االنتخابية ،ثانيًا ،الحريات
املدنية ،ثالثًا ،مستوى فاعلية الحكومة،
راب� �ع ��ًا ،امل �ش��ارك��ة ال �س �ي��اس �ي��ة وخ��ام �س��ًا،
ّ
الثقافة السياسية التي تسود في كل بلد.
�رات ال� �ب� �ل ��دان وف �ق��ًا
وان� �ط�ل�اق ��ًا م ��ن م ��ؤش � ّ
ل � �ه� ��ذه امل� �ع ��اي� �ي ��ر ،ت� �ص ��ن ��ف ف � ��ي واح� � ��دة
م ��ن أرب� ��ع م �ج �م��وع��ات« :دي �م��وق��راط �ي��ات
ك� ��ام � �ل� ��ة»« ،دي � �م� ��وق� ��راط � �ي� ��ات ن ��اق� �ص ��ة»،
«أنظمة هجينة» و«أنظمة استبدادية».
ُ ّ
�دان ف��ي ه��ذه ال�ف�ئ��ات طبقًا
وت�ص��ن��ف ال�ب�ل� ّ
للنقاط التي تحققها على سلم من واحد
إل��ى ع �ش��رة .ف��ي منطقة ال �ش��رق األوس��ط
وشمال أفريقيا ،التي ينتمي إليها العالم
ُ
�درس أح��وال  20بلدًا .باألرقام
العربي ،ت� ّ
ُي ّ
سجل مؤشرها  3.73نقطة ،بينها بلد
واح��د يعيش في «ديموقراطية ناقصة»
ُ
هو إسرائيل ،سبعة بلدان تطبق «أنظمة
هجينة» ،فيما يعاني  12بلدًا من أنظمة
«استبدادية».
ووف�ق��ًا ل�ه��ذه اآلل� ّ�ي��ة ي�ك��ون لبنان بنقاطه
ال �ب��ال �غ��ة  ،5.05ف ��ي امل ��رت� �ب ��ة  99ع��امل �ي��ًا

ّ
وال�ث��ال�ث��ة ع��رب �ي��ًاُ ،م�ح��ق�ق��ًا أداءه األف�ض��ل
ع �ل��ى م �س �ت��وى «امل �ش ��ارك ��ة ال �س �ي��اس �ي��ة»،
إذ يحصد هنا  7.22نقاط ،فيما يرسب
الحكومة»؛
بامتياز على مستوى «فاعلية
ُ ّ
ّ
إذ ُيحقق  1.79نقطة؛ وللمقارنة تحقق
ليبيا أكثر من ثالثة أضعاف نقاط أداء
ّ
اللبنانية.
الحكومة
ّ
ُ
ويعطي هذا الهامش تقدمًا لليبيا على
جميع ّالبلدان العربية ،في ما عدا تونس؛
إذ ُيحقق  5.15نقاط ،وبالتالي يكون في
امل��رت �ب��ة  95ع��امل �ي��ًا .وف ��ي امل��رت �ب��ة األول ��ى
ّ
عربيًا ت�ح��ل ت��ون��س ،البلد ال��ذي اندلعت
ف �ي��ه ش � ��رارة ّاالن �ت �ف��اض��ات ال �ع��رب �ي��ة ع��ام
2010؛ إذ تحقق  5.67نقطةّ ،واليوم هي
البلد الوحيد عربيًا الذي ُيصنف نظامه
ّ
ّ
ب��أن��ه ديموقراطي ،وي�ح��ل ف��ي املرتبة 90

عامليًا رغم بعض الشوائب ّالتي تعتريه.
ّ
ال�لاف��ت ه��و أن التقرير ُيصنف فلسطني
الرابعة عربيًا أي وراء لبنان
في املرتبة
ّ
م �ب��اش��رة ،إذ ح��ق�ق��ت ال�س�ل�ط��ة  4.8ن�ق��اط
وجاءت في املرتبة  103عامليًا.
ّ
وراء فلسطني ت �ح��ل م�ص��ر ب�ن�ق��اط تبلغ
ّ
 ،4.56أي دون م �ع ��دل ال �ن �ج��اح ،ب�ع��ده��ا
موريتانيا ب�ـ 4.17نقاطّ ،
ثم العراق بـ4.1
نقاط.
ول �ل �م��رت �ب��ة ال �ث��ام �ن��ة ع��رب �ي��ًا ن �ن �ت �ق��ل إل��ى
امل�غ��رب ب�ـ  4.07ن�ق��اط تجعله ف��ي املرتبة
 115ع ��امل� �ي ��ًا .ب� �ع ��ده ال � �ج� ��زائ� ��ر ،ال �ك��وي��ت
واألردن.
ف��ي منطقة الخليج العربي يظهر األداء
السيئ عربيًا وف�ق��ًا للمؤشر؛ إذ ُت ّ
سجل
ّ
س �ل �ط �ن��ة ع �م ��ان  3.26ن� �ق ��اط ،ل �ت �ح��ل ف��ي

امل��رت �ب��ة ال �ت��اس �ع��ة ع��رب �ي��ًا و 135ع��امل �ي��ًا،
وراء ه� � ��ا ت �ب��رز ق �ط��ر ب � � �ـ 3.18ن �ق��اط ف�ق��ط،
لتكون في املرتبة ّ 138عامليًا .والالفت في
اإلمارة النفطية أنها ُت ّ
سجل ،مثل عمان،
«صفرًا» على عشرة في مؤشر «العملية
االن�ت�خ��اب� ّ�ي��ة وال �ت �ع��ددي» .م��ع ذل��ك تبقى
قطر ّأمام اليمن ،ولكن ليس بفارق كبير؛
إذ يحقق هذا البلد الغارق في الفقر3.12 ،
نقاط.
ّ
ّ
اإلمارات العربية املتحدة تحقق «صفرًا»
أيضًا على مستوى العملية االنتخابية
والتعددية السياسية .وبمجموع نقاط
ّ
ي �ب �ل��غ  2.58ف �ق ��ط ،ي �ح ��ل ه� ��ذا ال �ب �ل��د ف��ي
املرتبة  149عامليًا و 12عربيًا .أما املرتبة
 13ف�ه��ي م��ن نصيب ال�ب�ح��ري��ن ووراء ه ��ا
ّ
السعودية إلى املرتبة
السودان .وتنحدر

نهوض غير مسبوق ...ولكن
ّ
ُ
التطورات التي
مجموعة من
يشير تقرير « »EIUإلى ّ
ط��رأت ع�ل��ى ال�ع��ال��م أخ�ي�رًا وأث ��رت ع�ل��ى ت�ق��وي��م مستوى
ً
دي �م��وق��راط �ي��ة ال� �ب� �ل ��دانّ .أوال ،ن �ه ��وض غ �ي��ر م �س �ب��وق
ل� �ل� �ح ��رك ��ات امل � �ن� ��ادي� ��ة ب��ال �ت �غ �ي �ي��ر
ال��دي�م��وق��راط��ي ف��ي ال�ع��ال��م العربي
دف��ع إل��ى ت�ص� ّ�ور ّأن ه�ن��اك موجة
دم �ق��رط��ة ج ��دي ��دة .ول �ك��ن «ص ��ار
واض� �ح ��ًا ّأن ال��دي �م��وق��راط �ي��ة ف��ي
ه � ��ذه امل �ن �ط �ق��ة ت �ب �ق��ى أف� �ق ��ًا غ �ي��ر
ّ
م��ؤك��د أب� � �دًا» .ث��ان �ي��ًا ،ش��اب��ت ع��ام
 2012م� �ج� �م ��وع ��ة م � ��نّ أزم � � ��ات
ال��دي��ون السيادية ف��ي ظ��ل ضعف
ال �ق �ي��ادات ال �س �ي��اس �ي��ة ف��ي ال�ع��ال��م
ّ
تستمر ال�ث�ق��ة في
امل�ت�ق� ّ�دم .ث��ال�ث��ًا،

املؤسسات السياسية بالتدهور في العديد من البلدان
ّ
ّ
األوروبية .رابعًا ،تبقى الواليات املتحدة واململكة املت ّحدة
في أسفل فئة «الديموقراطية الكاملة» .أميركيًا تأثرت
ال ��دي� �م ��وق ��راط� �ي ��ة ب ��االس �ت �ق �ط ��اب
ال � �س � �ي� ��اس� ��ي ال � � �ح� � ��اد وس� �ي ��اس ��ة
ح ��اف ��ة ال� �ه ��اوي ��ة .أم � ��ا ب��ري �ط��ان �ي��ًا،
فهناك أزم��ة مؤسساتية عميقة.
خ ��ام� �س ��ًا ،ف ��ي أوروب � � ��ا ال �ش��رق �ي��ة
ت��راج �ع��ت ال��دي �م��وق��راط� ّ�ي��ة ف��ي 10
ب �ل��دان ف��ي ع ��ام  .2012س��ادس��ًا،
ت� � ّ
�ؤدي ال �ج��ري �م��ة امل�س�ت�ش��ري��ة في
بعض بلدان أميركا الالتينية إلى
ّ
الديموقراطية في هذه
كبح جماح
املنطقة.

ّ
مسجلة  1.71نقطة
 15عربيًا و 163عامليًا
ّ
فقط ،وراءها مباشرة تحل سوريا بـ1.63
نقطة.
ّ
وب��ال �ف �ع��ل ،ي �ق ��ول ال �ت �ق��ري��ر إن «م�ن�ط�ق��ة
ال �ش��رق األوس� ��ط وش �م��ال أف��ري�ق�ي��ا تبقى
أك �ث��ر امل �ن��اط��ق ق�م�ع�ي��ة ف ��ي ال �ع��ال��م ،رغ��م
االن �ت �ف��اض��ات امل�ط��ال�ب��ة ب��ال��دي�م��وق��راط�ي��ة
ّ
والتحسن في ّ
ّ
معدل مؤشرها؛ ّإذ إن 12
ُ
بلدًا من أصل  20بلدًا ال تزال تصنف أنها
استبدادية».
ّ
ّ
يرى ّ
التقدم ُرصد فقط
معدو التقرير أن
ف��ي ت ��ون ��س ،ل�ي�ب�ي��ا ،م �ص��ر وال �ي �م��ن «ف��ي
امل �ق��اب��ل ت��م اع �ت �م��اد ال�ق�م��ع ف��ي ال�ت�ع��اط��ي
م��ع االح �ت �ج��اج��ات ال�ش�ع�ب�ي��ة ،ع�ل��ى وج��ه
ال� �خ� �ص ��وص ف� ��ي س � ��وري � ��ا ،وأي � �ض� ��ًا ف� ّ�ي
البحرين ول�ب�ن��ان» .وي�ش��رح التقرير أن��ه
بعد عامني على انطالق الثورات لتغيير
ّ
مستقرة».
األن�ظ�م��ة «تبقى املنطقة غير
ّ
ُيشير إلى أن «الحرب األهلية في سوريا
ال� �ت ��ي أودت ب �ح �ي��اة أك� �ث ��ر م ��ن  60أل��ف
ّ
ش �خ��ص» ،وي ��رى أن ه ��ذا ال �ص��راع «رف��ع
مستوى التصادم الطائفي في لبنان بني
مؤيدي وداع�م��ي نظام األس��د» .من جهة
ّ
أخ ��رى ُي �ش� ّ�دد ال�ت�ق��ري��ر ع�ل��ى أن «ال��ري��وع
ال �ن �ف �ط �ي��ة ال �ه��ائ �ل��ة ه ��ي وس �ي �ل��ة ال �ع��دي��د
م ��ن ال �ح �ك ��وم ��ات ف ��ي امل �ن �ط �ق��ة ل�ت��رس�ي��خ
ّ
الحكم االستبدادي» .ويقول إن «الحكام
(ف��ي ال �ب �ل��دان ال�ن�ف�ط�ي��ة) ُيمكنهم تمويل
شبكات املحسوبيات املوغلة ،وأجهزتها
ّ
األمنية» ،موضحًا أن «اإليرادات النفطية
ُ
ت �ل �غ��ي ال �ح ��اج ��ة إل� ��ى ف� ��رض ال �ض ��رائ ��ب،
وب��ال �ت��ال��ي خ �ف��ض م �س �ت��وى امل �ح��اس �ب��ة؛
ّ
بالتالي فإن املجتمع املدني ضعيف جدًا
في معظم بلدان املنطقة».
ّ
ّ
يتوصل التقرير إلى أن  25بلدًا
إلى ذلك،
في ّ العالم تعيش ديموقراطية كاملة ،ما
إجمالي البلدان املدروسة.
يمثل  %15من
ّ
ّ
غير أن سكانها يمثلون فقط  %11.3من
سكان العالم ،أي قرابة  790مليون نسمة.
أم��ا ب �ل��دان «ال��دي�م��وق��راط�ي��ات ال�ن��اق�ص��ة»
ف �ع��دده��ا  ،54ي �ع �ي��ش ف �ي �ه��ا  %37.2من
س �ك ��ان ال� �ع ��ال ��م ،أي ب� �ح ��دود  2.6م�ل�ي��ار
ّ ّ
نسمة .هذا يعني أن أقل من نصف سكان
األرض ،وتحديدًا  %48.7منهم ،يعيشون
في أنظمة ديموقراطية إلى ّ
حد ما.

