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 توجهات وسلوكات سياسية
 زا ي المغيرطي

 دور المجتمع المدني في تعزيز الديمقراطية

تتف  معظم األدبيات المهتمة بالديمقراطية عل  أن وجود مجتمع مدني قو  ي عد من العوامل 
ويمثل انضمام المواطنين لشبكات ومنظمات المجتمع المدني . نظام الديمقراطيالداعمة لل

لا كان . والمشاركة في نشاطاتها أحد أ م الم شرات الدالة عل  قو  المجتمع المدني وحيويته وا 
في بلدان الرطيع العرطيء تونس ومصر واليمن  المسح العالمي للقيماألمر كلل ء فإن بيانات 

 .مجتمع مدني قو  وداعم للديمقراطية أمامها لبناء   أن الطري  ال يزال طويالوليبياء تشير إل
% 91وتوضح بيانات المسهح أن أغلبيههة ساحقههة مههن المواطنيهن في  له البلدانء تتهراوح ما بين 

ء ليسوا أعضاء في أ  منظمات مدنيةء بغض النظر عن طبيعة نشاطها سواء كانت %88الي 
لا كان من الممكن تفسير . أم ثقافية أم ترفيهية أم بيئية أم نقابية أم سياسية دينية أم رياضية وا 

انخفاض نسبة عضوية منظمات المجتمع المدني في ليبيا بحداثة التجرطة الديمقراطية ء فإن 
انخفاض  له النسبة في البلدان الثالثة األخرى التي قطعت شوطا أطول في تجرطة المجتمع 

مزيد من التحليل بحثا عن األسبا  الكامنة وراء لل ء خاصة أن بيانات  المدني يحتاج إل 
في ليبيا أعل  من نسبتها في البلدان ( العاملة)المسح تشير إل  أن نسبة العضوية النشطة 

 . الثالثة األخرى في معظم  له المنظمات
البلدان الراسخة وللوصول إل  فهم أفضل لهله النتائج يتعين مقارنتها بنتائج المسح في بعض 

ولقد اخترنا السويد والواليات المتحد  األمريكية ألنهما يمثالن نمولجين مختلفين إل  . ديمقراطيا
حد ما للبلدان الديمقراطية التعدديةء حيث تعبر السويد عن الديمقراطية االجتماعية بينما تعبر 

 . الواليات المتحد  عن الديمقراطية الرأسمالية الفردية
ت االنتباه في النتائج ارتفام نسبة عدم العضوية في العديد من  له المنظمات في  لين ما يلف

و لا يثير . البلدين وطدرجة تكاد تقتر  من نسبتها في بلدان الرطيع العرطي في بعض الحاالت
بعض التسا الت حول االفتراضات المتعلقة بمركزية المجتمع المدني في العملية الديمقراطيةء 

ا إلا كان ترسيث النظام الديمقراطي يعتمد عل  عوامل أخرىء كهنمال التطورات التاريخية وحول م
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والسياسية واالقتصادية واالجتماعيةء أكثر من اعتماده علي انخرال المواطنين في منظمات 
 .المجتمع المدني

ات في الوالي% 60في السويد و% 22)تبين النتائج أن أغلبية من المواطنين في البلدين 
من % 62من السويديين و% 66.9ليسوا أعضاء في منظمات رياضية أو ترفيهيةء و( المتحد 

من % 91.6من السويديين و% 99.2األمريكيين ليسوا أعضاء في تنظيمات ثقافيةء و
من األمريكيين % 29.2من السويديين و% 61.6األمريكيين ليسوا أعضاء في منظمات بيئيةء و

من ناحية أخرىء فإن نسبة غير المنضوين تحت كنائس أو . خيريةليسوا أعضاء في منظمات 
في الواليات المتحد ء بينما تتجاوز لل  % 12.1في السويد و% 26منظمات دينية تصل إل  

في تونسء % 89.0في اليمنء و% 80.9في ليبياء % 96.0)بكثير في البلدان العرطية األرطعة 
ل دينية أكثر من تفسيره بعوامل مدنيةء فعدم ويمكن تفسير لل  بعوام(. في مصر% 88.5و

وجود م سسات دينية من قبيل الكنيسة قد يفسر انخفاض العضوية في البلدان العرطية المسلمةء 
بينما يمكن تفسير االختالف في العضوية بين السويد والواليات المتحد  إل  انتشار اليمين 

مصر سجلت أعل  نسبة عدم عضوية بين  ما يلفت النظر أن. المسيحي في الواليات المتحد 
من السكان وأن الكنائس التي ي مها % 01البلدان العرطية األرطعة رغم أن األقبال يشكلون حوالي 

األقبال منتشر  في مصرء األمر الل  يتطل  تحليال أعم  للعينة المصرية والبحث عن تفسير 
 .لهلا األمر

في % 21.2)تفام نسبة عدم العضوية في نقابات العمال ما يثير االنتباه في  له النتائج  و ار 
في % 60.0في السويد و% 91.1)والنقابات المهنية ( في الواليات المتحد % 95.2السويد و

لا كان من الممكن تفسير انخفاض نسبة العضوية في الواليات المتحد  (. الواليات المتحد  وا 
يات المتحد  التي كانت توص  بهنها منظمات بالعداء التاريخي التقليد  للنقابات في الوال

اشتراكية وشيوعيةء فإن انخفاضها في السويد التي ت عد من البلدان التي ينشط بها العمل النقابي 
يتطل  مزيدا من البحث والتحليل ويثير مزيدا من التسا الت حول فرضية محورية المجتمع 

العضوية في النقابات العمالية بدرجة الثقة ويرتبط انخفاض . المدني في ترسيث مجتمع ديمقراطي
% 52.1من الليبيين و%51.0من التونسيين و% 09.5من اليمنيين و% 00.1فقد عبر . بها

من األمريكيين عن ثقتهم فيهاء و ي نسبة ال % 50.2من المصريين عن ثقتهم بالنقاباتء وعبر 
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بين السويديين ما يعكس % 20.1إل   تختل  كثيرا عن البلدان العرطيةء بينما ارتفعت نسبة الثقة
 .التقاليد النقابية السائد   نا 

وتتضح الصور  أكثر عند مقارنة العضوية في األحزا  السياسيةء حيث نالحظ ارتفام نسبة عدم 
ء غير أنه ما (في مصر% 89.2في اليمن إل  % 91.0من ) العضوية في البلدان العرطية 

ورغم أن %. 96.0عدم العضوية في السويد حيث وصلت إل  يثير االستغرا   و ارتفام نسبة 
و ي أقل بكثير من البلدان األخرىء % 22.0نسبة غير األعضاء في الواليات المتحد  كانت 

وبحسبان أن وجود األحزا  السياسية يمثل . فقط% 00.2فإن نسبة األعضاء النشطين كانت 
. عزوف عن العضوية يتطل  مزيدا من التحليلأحد العناصر األساسية للنظام الديمقراطيء فإن ال

في % 2ويعكس انخفاض العضوية تدني درجة الثقة باألحزا  السياسيةء حيث كانت درجة الثقة 
وال يختل  األمر كثيرا في . في اليمن% 9.1في مصر %08.8في تونس و% 1.0ليبيا و

في % 05.5ترتفع إل   وفي حين أن نسبة الثقة%. 05.2الواليات المتحد  حيث كانت النسبة 
 . السويدء فإن أغلبية السويديين ال يثقون في األحزا  السياسية

 

 
ويعطي  لا م شرا قويا عن التقويم السلبي ألداء األحزا  السياسيةء ليس في الديمقراطيات 

وفي حين أنه من المستبعد أن . العرطية الناشئة فحس ء بل أيضا في الديمقراطيات الراسخة
دم الثقة إل  عداء لفكر  الحزطية لاتها في السويد والواليات المتحد  األمريكيةء فإن ما ت ترجم ع

يثير القل  أن عدم الثقة في األحزا  القائمة وفي أدائها قد يتحولء في البلدان العرطية وليبيا عل  
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ل  الخصوصء حيث تعرضت األحزا  إل  حملة عدائية ممنهجة طيلة العقود السبعة السابقةء إ
رفض للنظام الحزطي برمته والمطالبة بإلغاء األحزا  ما قد ي ثر سلبا عل  بناء الديمقراطية 

 .وتعزيز ا
 االهتمام بالسياسة والمشاركة السياسية 

من المصريين أنها مهمة جدا أو مهمة % 62فيما يتعل  به مية السياسة في حيا  الفردء يرى 
% 01.5من اليمنيين و% 00.9من الليبيين و% 26.0إل  حد ماء بينما عبر عن الرأ  نفسه 

من األمريكيين موافقتهم عل   لا % 21من السويديين و% 25.2من التونسيينء في حين أبدى 
مهتم جدا )ولقد انعكس لل  عل  درجة اال تمام بالسياسةء حيث كانت نسبة اال تمام . الرأ 

في % 00.8في اليمن و% 09.2في ليبيا و% 29.6في مصر و% 60.0( ومهتم إل  حد ما
السويد و% 26.2تونس و  . في الواليات المتحد % 29.8في

وعل  الرغم من تقار  درجة اال تمام بالسياسة بين البلدان الستء فإن المقياس الحقيقي للل   
و نا يتضح الفارا بين البلدان العرطية األرطعة من .  و المشاركة الفعلية في العملية السياسية

 .ء وطين السويد والواليات المتحد  من جان  آخرجان 
من األمريكيين قاموا أو قد يقوموا بالتوقيع % 81.9من السويديين و% 85.8تبين النتائج أن 

% 51.5من التونسيين و% 52من الليبيين و% 50.2عل  عريضة التماسء بينما أقر بلل  
 . من المصريين% 0.1من اليمنيين و
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% 55.0في ليبيا و% 51.0: كة في عمليات مقاطعة جاءت النس  كالتاليوفيما يتعل  بالمشار 
في السويد % 61.2في مصرء بينما ارتفعت إل  % 6.1في تونس و% 51.1في اليمن و

 .في الواليات المتحد % 22.2و

 
في الواليات % 29.2في السويد و% 61.5وحول المشاركة في مظا رات سلمية كانت النس  

% 01.2في تونس و% 10.5في اليمن و% 15.2في ليبيا و% 08.8إل  المتحد  وانخفضت 
أما بخصوص المشاركة في . في مصرء رغم التحوالت السياسية التي تمر بها  له البلدان

% 1.1في ليبيا و% 51.8في تونس و% 50.9في اليمن و% 55.0إضرابات فكانت النس  
 . في السويد% 65.2  وفي الواليات المتحد% 08.0في مصرء بينما ارتفعت إل  
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ويالحظ أن أدن  نسبة مشاركة في جميع  له الحاالت كانت في مصرء و لا يحتاج إل  تفسير 
والبحث في مدى تهثير اختالف أنمال بناء الدولة والتطورات االجتماعية في  له البلدان عل  

م القفز إل  تعميمات طبيعة الثقافة السياسية وتوجهات المشاركة السياسيةء وما يعني ضرور  عد
 .  متسرعة حول عدم وجود تباينات مهمة بين  له البلدان

ئل مواطنو البلدان العرطية األرطعة عما إلا كانوا قد شاركوا في أ  من  له  ولكن عندما س 
أغلبهم بهنهم قد شاركوا في  له األنشطة مر  أو أكثر و لا . النشاطات في الفتر  األخير  أجا 

وقد . جابات عن األسئلة السابقة التي أبدوا فيها أنهم لن يقوموا بهله النشاطاتيتناقض مع اإل
يعكس لل  مشكلة منهجية تتعل  بمدى مصداقية إجابات المبحوثين أو تحريهم الدقة في 

 . إجاباتهم

 
كي  يمكن تفسير  لا التفاوت بين درجة اال تمام بالسياسة العالية نسبيا في البلدان العرطية 

ولعل التفسير األكثر . رطعة واالنخفاض الملحوظ في بعض النشاطات المدنية والسياسيةاأل
ففي البلدان الديمقراطية الراسخة . مصداقية يتعل  بطبيعة الثقافة السياسية السائد  في  له البلدان

ية تسود ثقافة المشاركة التي تغرس في المواطن إحساسا بقدرته عل  التهثير في العملية السياس
من خالل المشاركة فيهاء بينما ال يزال المواطن في البلدان العرطية تحت  يمنة نمط ثقافة الرعية 

 .التي تعطيه إحساسا بعدم قدرته عل  التهثير عل  العملية السياسية وعدم جدوى المشاركة
 فلقد قال. غير أن الصور  تتغير إل  حد كبير عند مقارنة نس  المشاركة في االنتخابات 

من التونسيين % 20.9من اليمنيين و% 21.9من الليبيين و% 29.8من المصريين و% 60.6
من % 80.6إنهم يشاركون دائما أو عاد  في االنتخابات عل  المستوى الوطنيء مقارنة بنسبة 
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و لا قد يتناقض مع التعليل الساب  حول سياد  ثقافة . من األمريكيين% 69.0السويديين و
ء يمكن إرجام  له المشاركة إل  زخم التحوالت الديمقراطية التي تمر بها عل  لل . الرعية

ل  أن االنتخابات  ل  الطفر  الكبير  في النشال السياسي والمدنيء وا  البلدان العرطية األرطعةء وا 
وقد ال يعني لل  بالضرور  تغيرا كبيرا .  ي أكثر أشكال المشاركة السياسية المعروفة للمواطن

وي يد لل  االنخفاض الكبير في نس  المشاركة في االنتخابات . نمط ثقافة المشاركة ودائما إل 
 .  المتتالية في كل من ليبيا ومصر التي أجريت بعد أول انتخابات تعددية وحر  ونزيهة

 الثقة في موسسات الدولة 

ا عل  المدى ت ثر درجة الثقة بالم سسات السياسية والمدنية عل  مدى قبولها واإلحساس بشرعيته
ولقد تبين أعاله انخفاض درجة الثقة باألحزا  السياسية ونقابات العمال وما قد ينجم . الطويل

ولعل من المفيد أن نستعرض درجة الثقة ببعض الم سسات الرسمية . عن لل  من مترتبات
والمحاكم ( الشرطة)والم سسة األمنية ( القوات المسلحة)األخرى و   الم سسة العسكرية 

السلطة )والحكومة المركزية في العاصمة ( السلطة التشريعية)والبرلمان ( السلطة القضائية)
 (. اإلدار  البيروقراطية)وجهاز الخدمة المدنية ( التنفيلية
الليبيين و% 08.0من التونسيين و% 28.8أبدى  من اليمنيين درجة عالية أو % 19.0من

الثقة في القوات المسلحةء بينما من %25من األمريكيين و% 90.2عبر عن  له الثقة  كبير  من
ويالحظ من  له البيانات الدرجة العالية من الثقة التي . ولم تتوفر بيانات عن مصر. السويديين

تتمتع بها الم سسة العسكرية في الواليات المتحد  األمريكية بينما تقل عن لل  بدرجة ملفتة في 
الل  قامت به القوات المسلحة في التاريث األمريكي وفي وقد بعكس لل  الدور الحاسم . السويد

ويمكن إرجام كون . الدفام عن الدولة واألمة األمريكيةء بينما لم تمر السويد بنمط تطور مشابه
أغلبية من التونسيين يشعرون بالثقة في م سستهم العسكرية إل  الدور اإليجابي للقوات المسلحة 

ل  عد م تدخل الم سسة العسكرية في الحيا  السياسية في تونس منل التونسية خالل الثور  وا 
أما انخفاض درجة الثقة في اليمن فيمكن تفسيره بدور . االستقالل بطريقة مباشر  عل  األقل

الم سسة العسكرية في تهييد النظام الساب  وعدم االنضمام بشكل واضح للثور ء إل  جان  دور ا 
وأخيراء فإن انقسام الليبيين تجاه . المباشر في العملية السياسية في االنقالبات العسكرية والتدخل

تعكس .  لا الموضوم يعكس طبيعة التجرطة الليبية خالل النظام الساب ء وخالل الثور ء وبعد ا
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وطبيعة الحكم العسكر  الل   يمن عل  ليبيا خالل  0828عدم الثقة النظر  السلبية النقال  
تخلفها سياسيا واقتصاديا واجتماعياء إل  جان  أن الكتائ  األمنية  العقود الماضية وأدى إل 

من ناحية أخرىء . المحسوبة عل  القوات المسلحة الليبية وقفت مع النظام الساب  حت  النهاية
يمكن تفسير موق  األقلية الكبير  التي تث  في الم سسة العسكرية إل  انشقاا عدد كبير من 

ل  رغبة المواطن الليبي ضبال وجنود القوات البر  ية والجوية والبحرية مبكرا وانضمامهم للثور ء وا 
في وجود م سسة عسكرية قوية وسط فوض  السالح والمليشيات السائد  في المجتمع الليبي وما 

.ترت  عنها من غيا  األمن واالستقرار وتعطيل بناء الدولة
من % 62.2من األمريكيين و% 21.9 ء فقد عبر(الشرطة)أما فيما يتعل  بالم سسة األمنية 

السويديين عن ثقة عالية أو كبير  في الشرطةء وقد يعكس انخفاضها في الواليات المتحد  مقارنة 
وقد . بالسويد إل  االتهامات الموجهة إل  الشرطة بإساء  استخدام السلطة خاصة تجاه األقليات

ن المصريين عن ثقة عالية أو م% 21.1من الليبيين و% 22.5من التونسيين و% 28.0عبر 
وقد يعكس لل  الحاجة إل  وجود م سسة أمنية توفر األمن . كبير  في الم سسة األمنية

واالستقرار وتحمي المواطنين من اإلر ا  واالغتياالتء أكثر من كونه يعكس الثقة في األداء 
فيتطل  مزيدا %( 59.2)أما انخفاض درجة الثقة في اليمن . الساب  أو الحالي للم سسة األمنية

 .من البحث والتحليل في الحالة اليمنية
من % 20.0وتعكس درجة الثقة في المحاكم تباينا بين البلدان العرطية األرطعةء ففي حين عبر 

من الليبيين عن درجة عالية أو كبير  من الثقة في المحاكمء عبر عنها % 21.0المصريين و
ورطما تعكس  له الثقةء خاصة في ليبياء الرغبة . نيينمن اليم% 51.1من التونسيين و% 06.0

قامة العدل وتظل الحالة اليمنية حالة شال  .في تفعيل الم سسة القضائية إلحقاا الحقوا وا 
درجة مهسسة %( 62.2)ويعكس ارتفام درجة الثقة في المحاكم في السويد . تتطل  تقصيا أعم 

في المحاكم في الواليات المتحد  األمريكية القضاء في السويدء أما انخفاض درجة الثقة 
 .ء مقارنة بالسويدء فقد يعكس النظر  السلبية لألقليات لدور المحاكم وتحيز ا ضد م%(21.9)

درجة عالية من ( المجالس التشريعية)تبين نتائج المسح فيما يتعل  بدرجة الثقة في البرلمانات 
فجميعهم . ء مهما اختلفت مسميات  له المجالسالتشابه بين مواطني البلدان العرطية األرطعة

في اليمن % 8.8في تونس و% 2.8عبروا عن درجة منخفضة من الثقة بمجالسهم التشريعيةء 
في مصرء ويعكس لل  تجرطة   الء المواطنين مع  له % 52.1في ليبيا و% 01.2و
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ئها وتناحر ا المجالسء سواء من حيث خضوعها الكامل للنظم السابقة أم من حيث سوء أدا
ويختل  . وعجز ا عن تسيير ش ون الدولة وتحقي  تطلعات المواطنين في مرحلة ما بعد الثور 

ء مع %28.1لل  عن درجة ثقة المواطنين في السويد بمجلسهم التشريعي حيث تصل إل  
ن أما انخفاض درجة ثقة المواطنين األمريكيي. ثقتهم بالمحاكممالحظة أنها أقل بكثير من درجة 

فقد يعكس حالة العداء والش  التقليد  تجاه السلطات الفيدرالية %( 51.5)في مجلسهم التشريعي 
 .المركزية بصفة عامة

وال يختل  األمر فيما يتعل  بدرجة الثقة في الحكومة المركزية في العاصمةء حيث نالحظ أن 
من المصريين % 20.0من اليمنيين و%56.2من الليبيين و% 55.2من التونسيين و% 06.9

ويمكن تفسير عدم ثقة مواطني . عبروا عن ثقة عالية أو كبير  بالحكومة المركزية في العاصمة
تونس وليبيا واليمن بسياسات التهميش والغبن التي مورست ضد سكان األقاليم البعيد  عن 

مط أما ارتفام درجة الثقة بالحكومة المركزية في مصر فقد يرجع إل   يمنة الن. العاصمة
درجة الثقة في الحكومة المركزية في العاصمة ب وفيما يتعل  .المركز  فيها منل آالف السنين

ء و و %(15.2) إل  عند األمريكيينء بينما انخفضت %(28.8)فكانت عند السويديين 
 .التي حددت درجة ثقتهم في السلطة المركزيةنفسها العوامل إل   انخفاض يعزى 

في اإلدار  البيروقراطية متفاوتة في جميع  له البلدانء حيث بلغت وأخيراء فإن درجة الثقة 
في % 02.0في ليبيا و% 01.8في مصر و% 15.0في تونس و% 59.0في اليمن % 01.2

والالفت في  له البيانات االنخفاض الشديد في درجة . في السويد% 21.2الواليات المتحد  و
ية الحالة اليمنية التي تتطل  مزيدا من الثقة بين اليمنيين األمر الل  قد يعكس خصوص

 .التقصي
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 الوالءات واالنتماءات    

يكش  المسح العالمي للقيم أن مواطني البلدان العرطية األرطعة عبروا عن درجة عالية من الفخر 
ء (في ليبيا% 81.0في تونس و% 81.2في اليمن و% 82.1في مصر و% 82.2)بهوطانهم 
 .من السويديين عن شعور مماثل% 90.2مريكيين ومن األ% 92.6فيما عبر 

% 25.9من الليبيين و% 22.9من اليمنيين و% 22.8أما فيما يتعل  باالنتماءاتء فلقد أقر 
من المصريين بهنهم يعتبرون أنفسهم مواطنين عالميينء وقد عبر % 01.2من التونسيين و

 .من األمريكيين عن شعور مماثل% 26.0من السويديين و% 68.0
من اليمنيين % 80.9من الليبيين و% 82.6من المصريين و% 89.5من ناحية أخرىء عبر 

% 81.5من السويديين و% 82.2من التونسيين عن انتمائهم الوطنيء بينما عبر % 81.6و
 .من األمريكيين عن مثل  لا االنتماء

% 92.2و من اليمنيين% 85.6من المصريين و% 80.2من الليبيين و% 80.2وأخيراء اعتبر 
فيما عبر  % 92.1من السويديين و% 81.2من التونسيين أنفسهم جزءا من مجتمعاتهم المحليةء

  .من األمريكيين عن ارتباطهم بمجتمعاتهم المحلية
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مواطني  له البلدان عبروا عن درجة عالية من االنتماء الوطني واالنتماء المحلي في  ويالحظ أن

هن   الء المواطنين ال يشعرون بوجود تناقض بين االنتماء ويمكن تعليل لل  ب. الوقت نفسه
الوطني واالعتزاز بالمجتمع المحليء وأنهم يميزون بين مستويات مختلفة من االنتماءات ال يوجد 

وينطب  التفسير نفسه عل  اإلحساس بالمواطنة العالمية ولو كان بدرجة . بينها تناقض بالضرور 
 . أقل

 ميحظات ختامية  
أفقا رحبا لمزيد من التقصيء وتوفر بياناته مجاال واسعا للبحث في  المسح العالمي للقيم يفتح

المزيد من المقارنات واالرتباطات المحتملة بين المتغيرات التي ع رضت في  له الورقة المبدئيةء 
 :ومنها
  ا  العالقات االرتباطية بين درجة اال تمام بالسياسة وطين االستعداد لالنضمام لألحز

 .السياسية ومنظمات المجتمع المدني

 العالقات االرتباطية بين درجة الثقة في الم سسات وطين المشاركة في العملية السياسية. 
  العالقات االرتباطية بين درجة االعتزاز بالمجتمع المحلي وطين درجة الثقة في م سسات

  .الحكومة المركزية
 


