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 وتداعياته املستقبلية الرتتيب العريب يف مناذج القياس الدولية
 *أ. د. وليد عبد احلي 

 
 : ةمقدم 

 

قليم سياسي أو تنظيم دويل هي مشكلة حتديد  إ دولة أو    جنازات أي  من بني مشكالت التقييم إل 
. ومثة فرق  جناز هذه املعايري إل   وترتيبها طبقا    ، ساسها مقارنة الدول بني بعضها أ تم على  ت املعايري اليت  

،  و دوليا  أ   و إقليميا  أ   لدى الرأي العام حمليا    بني الصورة "االنطباعية" عن دولة معينة واليت تسود غالبا  
مؤشرات معينة واملقارنة بني    quantification )التحويل الكمي(   تقوم على تكمية   وبني الصورة اليت 

على   املؤشرات أ الدول  هذه  واألقرب    ، ساس  الواقعية  الصورة  متثل  من  إ واليت  احلقيقة  لصورة  ا ىل 
الصورة    ساس أ على  يتم  و اهليئة الدولية  أ و االقليم  أ التخطيط االسرتاتيجي للدولة    معلوم أن االنطباعية، و 

 الواقعية ال االنطباعية. 
 

 :املؤشرات منهجية قياس أواًل: 
 

يعيد أغلب الباحثني يف جمال تكمية الظواهر االجتماعية املختلفة أول خطوة يف هذا املسار 
الوضعي  ىل  إ املنهج  أوجست كون  Positivismأتثريات  الفرنسي  املفكر  طرحه  ت  الذي 

Auguste Comte    يف القرن التاسع عشر، والذي اندى فيه بتناول املوضوعات االجتماعية تناوال
لدى   نداؤه صدى  ووجد  الطبيعية،  العلوم  موضوعات  تناول  الفرنسيحياكي  فريدريك   املفكر 

العام.    يأاستطالعات الر جراء  يف قيامه إبأيضا   يف القرن التاسع عشر    Frédéric le Play  ليبالي 
 

املستقبلية    * الدراسات  األردن  خبري يف  الريموك يف  السياسية يف جامعة  العلوم  أستاذ يف قسم  واالستشرافية، 
جملس أمناء    سابق يف  سابقا ، حاصل على درجة الدكتوراه يف العلوم السياسية من جامعة القاهرة، وهو عضو 

، واجمللس األعلى  وجامعة إربد األهلية، واملركز الوطين حلقوق اإلنسان وديوان املظال جامعة الزيتونة يف األردن،  
  كتااب ، يرتكز معظمها يف الدراسات املستقبلية من الناحيتني النظرية والتطبيقية، وُنشر له   37. ألَّف  لإلعالم 

حك مة.   120حنو  
ُ
 حبثا  يف اجملالت العلمية امل



 3 مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات 

  وحتديدا    ، ات من القرن املاضي ي ات والستين ي يف فرتة اخلمسين   خصوصا  قاييس املختلفة  ظهور امل مث بدأ 
 لتصل إىل  لتنتشر بعد ذلك يف كافة فروع العلوم االجتماعية تقريبا    ، يف نطاق الدراسات السيكولوجية 
   1. العلوم السياسية والعالقات الدولية 

السياسية واالقتصادية واالجتماعية على عدد من   الظواهر  لتكمية  املعاصرة  النماذج  بناء  ويقوم 
 2، وهي: السياسية   اخلطوات اليت تعتمدها أغلب مناذج القياس 

تنقسم    ىل مؤشرات مركزية إ حتديد مؤشرات الظاهرة موضوع القياس، ويتم تقسيم هذه املؤشرات   .1
 بدورها إىل مؤشرات فرعية. 

حتديد أوزان املؤشرات الفرعية اليت تشكل يف جمموعها وزن املؤشر املركزي، ويتم حتديد األوزان   .2
ن حجم الفروق بني وزن  ابملقارنة، أ   ، لقواعد رايضية ونظرايت اجتماعية، وقد تبني لنا   استنادا  

موع الفروق  ن جم إ خر، وابلتايل ف ب منوذج    عند مقارنة   كان بسيطا    يف خمتلف النماذج   املؤشر الواحد 
  كل مؤشر وحتدد قيمة    جنازها. و املستوى العام إل أ على ترتيب الدولة  ،  غالبا  ،  وزان ال تؤثر يف األ 
و  أ قليمية  لبياانت يتم احلصول عليها من الدولة واملؤسسات البحثية واملنظمات اإل   استنادا    فرعي 

األ أ الدولية   الدراسات  وسائل  و  )أو  كادميية 
، ويتم أحياان  استخدام  الضرورة( عالم عند  اإل 

األحادي    Normalization  3التنسيب 
اإلحصائي هبدف توحيد القياس للمؤشرات  

   املختلفة األوزان. 
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على   .3 املؤشر  وزن  املتبادل أيعتمد وضع  التأثري  يسمى مصفوفة  ما   Cross Impact  ساس 

Matrix،  من خالل قياس معامل االرتباط بني كل مؤشر فرعي وبقية املؤشرات ملعرفة حجم
هلذا احلجم يتم توزيع األوزان    (، وطبقا  جيااب  إأو    )سلبا    التأثري لكل مؤشر على بقية املؤشرات 

مث يتم    ،على األوزانأ(  جيااب  إأو    )سلبا    على أتثريا  على املؤشرات، حيث تعطى املؤشرات األ
 ساس.أوزان بقية املؤشرات على هذا األترتيب 

ساس جمموع النقاط اليت حصلت عليها يف جمموع  أعلى    Rankingوترتيبها    يتم تقييم الدولة  .4
ومن الضروري التنبيه إىل أن    مث جمموع املؤشرات املركزية.  ،املؤشرات الفرعية لكل مؤشر مركزي

الفرعية،  املؤشرات  من  عددا  كبريا   تضم  السياسي(  االستقرار  )مثل  املركزية  املؤشرات  بعض 
الذي يقيس عدالة   Gini  بعضها مت  تصنيفه كمؤشر مركزي يف مناذج أخرى؛ فمثال  مؤشر غيين

 ملؤشر مركزي خمتلف، توزيع الدخل جنده يف بعض النماذج مؤشرا  مركزاي ، ويف أخرى فرعيا  
 وهو ما يستوجب اختصار حسابه مرة واحدة لضمان دقة احلساب. 

تعتمد بعض مناذج القياس على املقارنة إما على املستوى العاملي بني الدول أو على املستوى   .5
املعدل العام على أساس  ساس سنة واحدة بل  أعلى    تتم عملية املقارنة غالبا  ال  و   .قليمياإل

 املراد قياسه.  أو السياسي حسب املؤشر االجتماعي ،السننيلعدد من 
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 : مؤشرات الدراسةاثنياً: 
 

اعتمدان يف قياس ترتيب الدول العربية على عشرة مؤشرات مركزية يتفرع من كل منها مؤشرات 
للقاعدة اليت    عطاء أوزان للمؤشرات استنادا  إ  ، ومت  مؤشرا  فرعيا    413وصل جمموعها إىل    فرعية

ذات داللة   لعدد من مناذج القياس ل جند فروقا    شارة هلا، وعند تطبيق القياس استنادا  سبقت اإل
 4:ما املؤشرات اليت استخدمناها وأوزاهنا ومؤشراهتا الفرعية فيوضحها اجلدول التايلأحصائية. إ

 

 : مؤشرات القياس وأوزاهنا 1اجلدول رقم 
 

 الوزن النسيب للمؤشر  مؤشراته الفرعية عدد  املؤشر املركزي
 5 60 قراطيةو الدمي

 5 3055 االستقرار السياسي 

 4 2 )الفوارق الطبقية( مؤشر غيين

 Militarization 5 4 العسكرة

 3 24 العوملة

 2 1 نفاق على البحث العلمياإل

 2 4 معدل اجلرمية 

 2 10 معدل الفقر

 2 1 نفاق على الصحةاإل

 2 1 ميةمعدل األ

 31 413 اجملموع

 
 : نتائج القياس للدول العربيةاثلثاً: 

 

من    من املفارقات اليت ال بد    ا  عداد هذا البحث عددإمن بني الصعوابت اليت واجهتنا خالل  
   وضعها يف االعتبار عند وضع النتائج: 
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ومصر  ،  والسودان  ،والعراق  ، وتونس  ،واليمن  ، وليبيا  ة،أن "بعض" الدول العربية مثل سوري .1
يف ظروف غري    2020- 2010مرت خالل الفرتة    السابقة،  قل من بقية الدولأولو بقدر  

صابت قيمة املؤشرات بتغريات كبرية، وعليه فقد قمت ابعتماد قيمة املتغريات املركزية  أطبيعية  
وقيمتها يف آخر  ثالث  ساس  أعلى   العريب  قبل عشرية االضطراب    ات سنو ثالث  سنوات 

وعلى    ،(2018-2021) للدولة  العام  املعدل  استخراج  منوذج  أمث  أكثر من   قياسلل ساس 
 لضمان دقة النتائج. 

الرتتيب عامليا   .2 بينها مث حتديد  فيما  العربية  الدول  ترتيب  اتساق    ، عند حتديد  الحظنا عدم 
 ىل:إقليمي مع الرتتيب العاملي، والسبب يعود الرتتيب اإل

قياسها(،    دولة عربية اليت مت    19)وهو    قليمي هو عدد اثبتساس اإلألن عدد الدول على اإ .أ
قليم إو  أ)مستقلة    دولة  200بينما يف النماذج الدولية هناك مؤشرات يتم قياس أكثر من  

و يقيس الدول اليت توفرت  ، أمم املتحدة()عدد دول األدولة    193وبعضها يقيس   ، اتبع(
ومن هنا تباين الرتتيب الدويل عن    .أحياان    ىل أقل من مئة دولةإ البياانت عنها واليت تصل  
 العاملي، لكنه تباين حمدود.

بني دولة عربية وأخرى، فبعض الدول    ( كان متباينا  2020- 2010)   قد االضطراب أتثري حدة ع   . ب 
تتقدم  ما  صيب اقتصادها بتحوالت كربى تفوق غريها من الدول العربية، وهو ما جعل دولة أ 

ال  الظروف  نتيجة  املرتبة على حساب غريها  استنادا    ارئة، وهنا مت  ط يف  النتائج    تعديل بعض 
  Time Series  سالسل الزمنية ال تقنية  اخلاص ابملؤشر موضع القياس ابستخدام    trend  لالجتاه 

 للمؤشر.   Mega-Trendيف الدراسات اإلحصائية واملستقبلية هبدف حتديد االجتاه األعظم  
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 فكانت على النحو التايل: القياس ما نتائجأ
 

 2120-2102:رنتائجرمياسراملؤشراتريفرالودل رالعربيةر2ودل رقم راجل

ر
ر
ر
ر
ر
 

ر6الودميومراطيةر
االستقراقر
ر7السياسي

الفرلقر
رالطبقية
ر8)غيين(

مؤشرر
ر10العوملةر9العسكرة

اإلنفاقر
علىرالبحثر
لالتطويرر
)%رمنر
إمجايلر
الناتجر
 11احمللي(

معود ر
اجلرميةر
لكلرمئةر

ر12ألف

ر13)%(رالفقر

نسبةر
اإلنفاقر
علىر
ر14الصحة

معود ر
ر15ميةاأل

 34 69.3 2393 64932 0973 43926 703 2193 1931- 39.2رمصر

 13 491 22 41973 0931 33933 636 2097 3963- 19.3رليبيا

 1393 .793 1393 .6294 0943 43973 376 2393 0942- .493رتونس

 .1 4933 393 33902 0936 34913 762 3796 0934- 2977راجلزائر

 34 3921 13 63944 0972 70932 730 2.93 0922- 3906راملغرب

 67 6933 21 6293 0901 30937 363 2394 0973- 29.3رموقيتانيا

 .2 6931 6493 63926 092 64926 323 63 1974- 3936رالسودان

 391 .797 1397 2.9.4 0971 7296 322 2297 0923- 2943رقدنألا

 13 2937 2393 4396 0903 30932 7.4 2397 3972- 1962رةسوقي

 16 6911 .139 7093 0906 64972 446 3.93 3932- 2943رالعراق

 392 4924 1397 4091 0933 47972 723 .369 0944- 3903رالسعودية

 .69 3923 3796 4794 .097 43942 733 2193 1943- 6914رلبنان

 293 3 691 22963 0904 71934 818 .329 0936 293رالكويت

 7 6932 793 3292 192 73931 712 .639 0942 397راإلماقات

 7 .396 292 3391 0931 73923 371 3492 0947 2936رمطر

 6 6912 493 .6 0933 42972 731 3391 0927 2رعمان

 692 6912 1393 3396 091 439.3 .72 3796 .093- .396رالبحرين

 26 6933 6394 4192 0937 63 471 2497 3947- 19.3راليمن

 292 4 24 13 .096 .229 307 2297 3903- 29.2رفلسطني
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 : اً الرتتيب عربيرابعاً: 
 

 ساس اخلطوات التالية: أترتيب الدول العربية على  مت  
 .حتديد قيم كل مؤشر للدولة  .1
استنادا   .2 ترتيب كل دولة عربية  العشرة )من    حتديد  املؤشرات  للقيم اخلاصة بكل مؤشر من 

  .ىل األقل(إاألعلى 

 . خل.إ.. 17مث    18عدد الدول موضع القياس( تليها طبقا  ل) 19قيمة فضل عطاء الدولة األإ .3

وىل للدولة األ  5يف   19)يعين نضرب    مؤشرل نقوم بضرب رتبة الدولة يف قيمة الوزن النسيب ل .4
نضرب ترتيب ، حيث  خرىاملؤشرات األ  وهكذا مع بقية  ،خل(إللدولة الثانية...  5يف    18مث  

ن بعض  أننا راعينا  أ. مع ضرورة التنبه  1الدولة يف وزن املؤشر كما هو موضح يف اجلدول رقم  
وعليه،    .خل(.إو العسكرة..أ)مثل معدل اجلرمية    كثر سوءا  املؤشرات تكون القيمة العليا هي األ

الدولة األإف يتم ترتيبها رقم  ن  قل من  أفتحصل على قيمة    ،لتضرب يف وزن املؤشر  1سوأ 
   لطبيعة املؤشر  طبقا    ،تنازيل  حياان  أتصاعدي و   حياان  أن ترتيب القيم يتم  أ)أي    فضلالدولة األ

 وملراعاة الرتتيب. )سلبيا  أو إجيابيا (،

 كل دولة ونعطيها الرتتيب حسب اجملموع. لنقوم جبمع القيم املتحصل عليها  .5
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لنحوًموعًالدولًالعربيةًوترتيبهاًيفًاملؤشراتًالعشرةًعلىًاكانًجمًً،ىلًهذهًاخلطواتإًواستناداً 
ً:7-3ولًرقمًااجلداملبنيًيفً

ً

 (8180-8102الدميوقراطية واالستقرار السياسي عربياً ) ا: معدل مؤشر 3اجلدول رقم 
 

 ةقراطيو الدمي الدولة
 5الوزن:

(01×5) 
 

 الدولة
االستقرار 
 السياسي

 5الوزن:
(01×5) 

 .9 7590 قطر .9 95.9 تونس

 97 7590 ماراتاإل 97 575. املغرب

 .5 7500 مانع   .5 55.9 لبنان

 57 75.5 الكويت 57 0590 فلسطني

 .0 .750- ردناأل .0 .059 موريتانيا

 07 7500- املغرب 07 055 الكويت

 .9 75.9- البحرين .9 0500 اجلزائر

 97 7590- تونس 97 .059 ردناأل

 .. 7599- السعودية 97 .059 العراق

 7. .750- موريتانيا .. 05.5 قطر

 .5 7559- اجلزائر 7. 0 مانع  

 57 ..5.- مصر .5 590. مصر

 .0 .59.- لبنان 57 50. ماراتاإل

 07 509.- السودان .0 5.5. السودان

 .. .57.- فلسطني 07 559. البحرين

 7. 555.- ليبيا .. 575. السعودية

 .. 5.0.- العراق 7. .59. ليبيا

 7. 590.- اليمن 7. .59. اليمن

 . 500.- ةسوري .. 550. يةسور 
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 الفروق الطبقية )غيين( والعسكرة ا : مؤشر 4اجلدول رقم 
 

 الدولة
الفروق  
 الطبقية

 4الوزن:
(19×4 ) 

 
 الدولة

مؤشر  
 العسكرة

 4الوزن:
(19×4 ) 

 76 484 ليبيا 76 27.4 اجلزائر

 72 538 السودان 72 29.5 العراق

 68 571 قطر  68 30.7 ليبيا

 64 574 تونس 64 31.5 مصر

 60 648 موريتانيا 60 31.8 لبنان 

 56 664 العراق 56 32.6 موريتانيا

 52 671 اليمن 52 32.7 ةسوري

 48 705 مصر 48 32.8 تونس

 44 713 ماراتاإل 44 33.7 ردناأل

 40 720 املغرب 44 33.7 فلسطي 

 36 728 لبنان  40 36.7 اليمن

 32 735 السعودية 36 39.5 املغرب

 28 739 البحرين  32 45 السودان

 24 743 اجلزائر 28 48.9 ماراتاإل

 20 751 مانع   24 53.9 الكويت 

 16 796 ةسوري 20 54.9 السعودية

 12 807 فلسطي  16 55.1 مانع  

 8 818 الكويت  12 56.3 قطر 

 4 833 ردناأل 8 57.4 البحرين 
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 العوملة واإلنفاق على البحث العلمي مؤشرا : 5اجلدول رقم 
 

 العوملة الدولة
 3الوزن:

(19×3 ) 

 

 الدولة

نفاق  اإل
على  

البحث 
 العلمي

 2الوزن:
(19×2 ) 

 38 1.3 ماراتاإل 57 75.51 ماراتاإل

 36 0.82 السعودية 54 75.32 قطر 

 34 0.79 لبنان  51 73.4 ردناأل

 32 0.73 املغرب 48 71.86 الكويت 

 30 0.72 مصر 45 70.53 املغرب

 28 0.71 ردناأل 42 68.92 البحرين 

 26 0.68 تونس 39 68.72 تونس

 24 0.54 اجلزائر 36 68.63 لبنان 

 22 0.51 ليبيا 33 68.34 مصر

 20 0.51 قطر  30 67.73 السعودية

 18 0.49 فلسطي  27 63.73 مانع  

 16 0.3 السودان 24 56.15 اجلزائر

 14 0.27 اليمن 21 55.28 ليبيا

 12 0.22 مانع   18 50.83 ةسوري

 10 0.1 البحرين  15 50.57 موريتانيا

 8 0.06 الكويت  12 48 اليمن

 6 0.04 العراق 9 46.73 العراق

 4 0.02 ةسوري 6 46.34 السودان

 2 0.01 موريتانيا 3 33.9 فلسطي 
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 اجلرمية والفقر ا : مؤشر 6اجلدول رقم 
 

 الدولة
اجلرمية: مئة  

 لفأ
 2الوزن:

(19×2 ) 
 

 الدولة
معدل  
 الفقر

 2الوزن:
(19×2 ) 

 38 3.3 قطر  38 12 فلسطي 

 36 4.1 الكويت  36 33.42 الكويت 

 34 5.5 اجلزائر 34 39.96 ردناأل

 32 6.2 مانع   32 42.34 السودان

 30 7.2 ماراتاإل 30 43.69 تونس

 28 12.5 البحرين  28 43.8 موريتانيا

 26 12.7 السعودية 26 46.83 مصر

 24 15 املغرب 24 48.66 املغرب

 22 15.2 تونس 22 49 مانع  

 20 15.7 ردناأل 20 52.03 اجلزائر

 18 18.9 العراق 18 52.1 قطر 

 16 27.4 لبنان  16 53.3 ماراتاإل

 14 31 موريتانيا 14 55.4 البحرين 

 12 32.5 مصر 12 60.1 السعودية

 10 33 ليبيا 10 61.3 اليمن

 8 35.2 ةسوري 8 61.78 ليبيا

 6 36 فلسطي  6 67.6 لبنان 

 4 46.5 السودان 4 68.4 ةسوري

 2 48.6 اليمن 2 70.5 العراق
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 نفاق على الصحة ومعدل األمية إلا ا : مؤشر 7اجلدول رقم 
 

 الدولة

نفاق  اإل
على  

  الصحة:
 أ.ن.م 

 2الوزن:
(19×2 ) 

 

 الدولة
معدل  

 ميةاأل
 2الوزن:

(19×2 ) 

 38 2.1 ردناأل 38 8.35 لبنان 

 36 3.3 فلسطي  36 7.79 ردناأل

 34 3.8 الكويت  34 7.29 تونس

 32 4 مانع   32 6.36 السعودية

 30 4.3 البحرين  30 6.22 اجلزائر

 28 4.9 لبنان  28 6.1 ليبيا

 26 5.3 السعودية 26 6 فلسطي 

 24 7 ماراتاإل 24 5.31 املغرب

 24 7 قطر  22 5 الكويت 

 22 12 ليبيا 20 4.95 مصر

 20 14 العراق 18 4.88 اليمن

 18 15 ةسوري 16 4.58 موريتانيا

 16 18.2 تونس 14 4.51 السودان

 14 19 اجلزائر 12 4.23 ماراتاإل

 12 26 مصر 10 4.13 مانع  

 12 26 املغرب 10 4.13 البحرين 

 10 34 اليمن 8 4.11 العراق

 8 39 السودان 6 3.57 ةسوري

 6 47 موريتانيا 4 2.49 قطر 
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  2010–2007  فرتةخالل الابجملموع ومقارنته  وعند حساب اجملموع الكلي للدول العربية
 .8تبني الرتتيب على النحو التايل كما يف اجلدول رقم  )أي قبل االضطراب العريب(

 

 : ترتيب الدول العربية قبل عقد االضطراب العريب وبعده8اجلدول رقم 
 

 الدولة

ترتيب الدول 
العربية حسب 
 جمموع النقاط

(2020-2021 ) 

جمموع نقاط  معدل 
ما قبل عقد  
  االضطراب 

(2007-2010 ) 

و أنقاط الرتاجع 
بي فرتة ما   التقدم

قبل االضطراب  
 وبعده 

ترتيب الدولة 
بي الدول  

العربية حسب 
عدد نقاط  

 الرتاجع 
 13 9 - 478 469 تونس

 2 1+ 408 409 املغرب

 10 5- 395 390 ردناأل

 3 0 388 388 قطر 

 4 1- 380 379 ماراتاإل

 15 17- 391 374 لبنان 

 4 1- 370 369 الكويت 

 9 4- 360 356 اجلزائر

 13 9- 339 330 مصر

 4 1- 323 322 موريتانيا

 4 1- 307 306 مانع  

 17 33- 328 295 ليبيا

 12 6- 300 294 السعودية

 4 1- 289 288 فلسطي 

 1 6+ 260 266 العراق

 11 5- 270 265 البحرين 

 16 21- 270 249 السودان

 18 61- 249 188 اليمن

 19 103- 349 146 ةسوري
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 ىل النتائج التالية: إ   8يشري اجلدول رقم  و 
 . دولة تراجعت نتائجها اإلمجالية بعد عقد االضطراب   17هناك   .1
 .واملغرب بنقطة واحدة   ، نقاط(   6داؤمها ومها العراق )حتسنت  أ هناك دولتان فقط حتسن   .2

األ  .3 العبء  حتملت  دول  مخس  االضطراب هناك  عقد  تراجعات  من  سوري   ، كرب  ة  وهي 
لبنان   ، نقطة(   33)   وليبيا   ، نقطة(   61)   اليمن و   نقاط(،   103)    خريا  أ و   ، نقطة(   17)   مث 

 نقطة(.   21السودان ) 

جمموع  )   31ضرب    ( عدد الدول )   19هو:  ن القيمة املطلقة جملموع املؤشرات  أ ذا اعتربان  إ  .4
كما يتضح من اجلدول    278وأن جمموع قيمة نقاط الرتاجع هي ، 589= وزان النسبية( األ 

جنازات العربية يف املؤشرات العشرة  ن االضطراب أدى لرتاجع اإل أ ن ذلك يعين  إ ، ف 8رقم  
 %. 47.2  ما يساوي 
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 على النحو التايل:  9 يف كل مؤشر، فيوضحه اجلدول رقم أما الرتتيب العريب دوليا  
 

 16يف كل مؤشر من املؤشرات العشرة عاملياً  : ترتيب الدول العربية9اجلدول رقم 

 قراطية و دمي الدولة
 استقرار
 سياسي 

 عوملة  عسكرة  غيين
حبث 
 علمي 

 اجملموع ميةأ صحة  فقر  جرمية
الرتتيب 
 الدويل 

 66 661 113 63 46 72 45 65 78 39 86 54 تونس

 73 734 46 50 34 71 41 45 147 49 133 118 ردناأل

 74 744 84 140 63 50 25 42 131 35 29 145 ماراتاإل

 80 797 86 175 54 29 53 43 76 119 36 126 قطر 

 80 804 77 43 86 70 37 71 136 32 144 108 لبنان 

 90 903 55 142 36 21 73 62 140 148 76 150 البحرين 

 91 910 74 90 32 101 36 70 118 146 87 156 السعودية

 93 928 130 115 42 111 38 59 135 106 96 96 املغرب

 93 929 96 96 99 89 52 118 37 22 163 157 ليبيا

 93 933 67 125 78 61 82 51 144 140 71 114 الكويت 

 96 963 58 97 58 84 54 164 142 50 143 113 فلسطي 

 97 971 70 143 85 35 65 85 142 147 63 136 مانع  

 97 972 116 95 89 118 47 113 141 12 126 115 اجلزائر

 105 1,049 132 126 101 146 39 67 129 30 141 138 مصر

 115 1,148 149 132 96 116 101 145 114 36 147 112 موريتانيا

 118 1,176 153 145 85 126 88 162 118 21 160 118 العراق

 127 1,269 145 133 144 185 60 163 62 56 172 149 السودان

 130 1,298 108 150 172 113 94 144 139 37 177 164 ةسوري

 134 1,339 134 129 168 145 62 159 122 84 179 157 اليمن
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عامليا  تبني لنا ما يلي )معدل عدد الدول اخلاضعة للقياس الدول العربية  وعند دراسة ترتيب  
 :دولة يف املؤشرات العشرة خالل ثالث سنوات(  185

 . عامليا  يف الرتتيب وىل دولة األ 65ـ  ل يكن هناك أي دولة عربية بني ال .1
 توزعت الدول العربية من حيث الرتتيب على النحو التايل: .2

 . 97و  66دولة وقعت بني املرتبة   13 .أ

   . 134و  105  املرتبة دول عربية وقعت بني 6 .ب 

%  64.7ن جمموع سكان الدول العربية اليت تقع يف ذيل القائمة يف الرتتيب العاملي تضم  إ .3
، وهو ما على استمرار املأزق العريب  من جمموع سكان الوطن العريب، وهو ما ميثل مؤشرا  

ساس الدول العربية بل على أساس "اجملتمع" ألنه أكثر تعبريا  عن يستوجب القياس ال على أ
 احلالة العربية.  

األسوأ   .4 والدولة  )تونس(  عربية  دولة  أفضل  بني  النقاط  فارق  أن جمموع  إىل  اجلدول  يشري 
نقطة، وهو ما يفوق الضعف، مما يعين أن التباينات يف البنية العربية حادة    678)اليمن( هو  
 بقدر كبري.

مثل   .5 لدولة  املؤشرات  قيم  يف  نظران  لو 
مصر، وهي األكرب سكاان  وأتثريا  إعالميا   
وقوة عسكرية، انهيك عن رصيد املخزون  
التارخيي هلا يف الذهن العريب، سنجد أن 

قيادة  على  قدرهتا  هو    تراجع  املنطقة 
انعكاس لرتاجع مستوى إجنازاهتا وترتيبها  

عربيا ، ول تتصدر أي مؤشر ال يف املرتبة األوىل وال   14يف مؤشرات التطور، فهي حتتل املرتبة  
نقطة    388الثانية من املؤشرات العشر، بل إن الفارق بينها وبني الدولة األوىل عربيا  يصل إىل  

 . 10و 9كما يتضح من اجلدولني 
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 للمقاييس السابقة:   عند حتديد أفضل دولتني عربيتني يف كل مؤشر تبني لنا النتائج التالية طبقا  ف
 

 وىل والثانية بي الدول العربية يف كل مؤشر األرتبة  اليت حازت امل الدول  :10جدول رقم  
 

 

 :خامساً: التحليل
 

  و رفض هذه النتائج أ باعية يف قبول  ط من الضروري بعد هذا الرصد االبتعاد عن الثقافة االن 
سقاط احلكم على الدولة بناء  إ ىل مؤشر واحد و إ تناد  س و اال أ ،  شران يف مقدمة الدراسة أ كما  

 . غفال الفوارق يف أوزان املؤشرات إ و  أ على ذلك املؤشر،  

 ستقرار اال قراطية و دميال املؤشر

 غيين

)عدالة 

توزيع 

 الثروة(

 العوملة العسكرة

نفاق إ

على حبث 

 علمي

معدل 

اجلرمية  

)لكل مئة  

 ألف(

معدل الفقر  

)دوالر  

 واحد يومياً( 

 صحة ال

معدل 

األمية  

عاماً   15)

 فما فوق( 

الدولة 

 وىلاأل
 ردناأل 17لبنان السعودية البحرين مارات اإل مارات اإل ليبيا اجلزائر  مارات اإل تونس

الدولة 

 الثانية
 البحرين ردناأل ردناأل قطر السعودية قطر السودان  العراق قطر املغرب



 19 مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات 

 وبرصد املؤشرات العشرة عربيا  خلصنا إىل ما يلي: 
يالحظ أن املؤشرات املركزية، ذات الوزن النسيب العايل، سجَّل فيها العرب أسوأ إجنازاهتم   .1

متثل   وهي  والعسكرة،  السياسي  واالستقرار  الدميوقراطية  وزن  45.2مثل  إمجايل  من   %
األكثر   فإهنا هي  بنيوية،  الثالث ذات طبيعة  املؤشرات  املؤشرات كافة. وملا كانت هذه 

ملؤشرات، وهي اليت تشكل احملرك لبقية املؤشرات أو ما تسميه الدراسات  أتثريا  يف بقية ا 
السائق   أو  املوجه  العربية  Driverاملستقبلية  املكانة  يف  حتوالت  أي  أن  يعين  ما  وهو   .

 مرهون بشكل رئيسي يف حركة هذه املؤشرات الثالثة. 

  ، ، واجلزائر، والسعودية يالحظ أن الدول العربية املركزية )مصر، والعراق، وسورية، واملغرب  .2
الصغرية من   املتوسطة أو  العربية  الدول  بقية  والسودان( متخلفة يف أغلب مؤشراهتا عن 
حيث املكانة والسكان، وهو ما يعين أن تعاضد ضعف املؤشرات املركزية مع ختلف القوى  

ال مع  العربية املركزية يدفع إىل القول أبن الواقع العريب ال يتناسب أبي شكل من األشك 
 السيناريو املتفائل. 

من الضروري التنبه إىل أن بعض املؤشرات )الفقر، والصحة، واألمية( مت  حساهبا يف الدول   .3
اخلليجية على أساس اجملموع الكلي للسكان وليس  

%  63للمواطنني فقط )حيث يشكل األجانب حنو  
العام   يف  السكان  إمجايل  مع  2019/ 2018من   ،)

أن  االعتبار  يف  التعاون    األخذ  جملس  دول  جمموع 
% فقط من جمموع السكان  9اخلليجي يشكل حنو  

 18العرب. 

اسرتاتيجي لإلقليم العريب مع بقية األقاليم يشري إىل أنه يرتاوح بني  - إن مقارنة الوزن اجليو  .4
   املرتبة األخرية أو ما قبل األخرية، وخصوصا  يف املؤشرات املركزية. 
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تبني من   .5 أجنزها لقد  أن    سابقا    الباحث   دراسة 
اإلقليم العريب هو أكثر أقاليم العال اخرتاقا  من  

حاليا     19اخلارج،  املتحدة  الوالايت  تراجع  لكن 
وتراجع مكانة اإلقليم العريب يف أمهيته للوالايت  
املتحدة، كما يتضح من وثيقة الرئيس األمريكي  

ابيدن   جو  ا   Joe Bidenاحلايل    20لسنة، هذه 
يعين أن املنطقة مقبلة على حتوالت اسرتاتيجية  

متنح القوى العربية املركزية فرصة نسج حتالفات دولية جديدة مع القوى الدولية الصاعدة  
ذات النزعة التدخلية األقل قياسا  ابلنزعة التدخلية الغربية األوروبية واألمريكية، لكن ذلك  

ومستوى إجناز املؤشرات العشرة اليت حبثناها يف    ، عرب اع القرار ال نَّ مرهون مبستوى رشد صُ 
 هذه الدراسة. 

 
 : 2021- 2018سادساً: االجتاه العام لالستقرار السياسي يف الدول العربية للسنوات األربع  

 

املؤشرات، فإن حتديد اجتاهه   السياسي هو األكثر مشوال  بني  االستقرار  ملا كان مؤشر 
العام حيدد بقدر ما اجتاهات االستقرار يف الدول العربية خالل السنوات اخلمس القادمة  

 . 2025حىت سنة  

 جو ابيدن



 21 مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات 

 ول التايل:وبناء على النتائج للسنوات األربع املاضية، تبني لنا النتائج التالية الواردة يف اجلد
 

 202121- 2017: اجتاهات االستقرار السياسي يف الدول العربية  11اجلدول رقم 

 

الدولة/ نقاط  
التحسن )+( أو  

( يف -الرتاجع )
 االستقرار

2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021 

 0.7+ 1.8+ 1+ 0.6- اليمن

 0 0.8+ 0.7+ 0.1- سورية

 0.4- 2.8+ 3.5+ 5.4+ السودان

 1.8- 4.8- 2.4- 0.7- ليبيا

 0.3- 2.9+ 6+ 9.2+ العراق

 0.4- 1+ 3.1+ 4.6+ موريتانيا

 4.3- 4- 2.2- 0.8- لبنان 

 2.2- 0.9- 1.2- 1- فلسطي 

 1+ 3.4+ 3.7+ 4.8+ مصر

 1.4- 0.9- 0 1.9+ األردن

 1+ 1.8+ 2.2+ 3.2+ اجلزائر

 0.3- 1.5+ 2.5+ 3.4+ املغرب

 0.9- 0.7+ 0.5+ 1.5+ السعودية

 1.1- 0.9+ 2.9+ 5+ تونس

 2.8- 2.9- 2.3- 1.8- البحرين 

 2- 0.3+ 3+ 5.6+ الكويت 

 2.4- 0.4- 2.2+ 2.1+ ع مان

 0.4- 1.3+ 4+ 0.1- قطر 

 2.2- 0.2- 2.5+ 3.4+ اإلمارات
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شهدت حتسنا  يف مستوى االستقرار يف ثالث دول عربية هي اليمن ومصر   2021إن سنة   .1
دولة. لكن امللفت أن معدل التحسن يف كل من مصر واجلزائر يرتاجع    19واجلزائر من بني  

حنو حتسن أقل يف كل سنة قياسا  للسنة اليت سبقتها، مما يشي ابحتمال الدخول إىل مرحلة  
 السنوات القليلة القادمة. السالب يف معدل االستقرار خالل 

يالحظ أن ما ينطبق على مصر واجلزائر ينطبق تقريبا  على أغلب الدول العربية من حيث امليل   .2
التدرجيي حنو تراجع التحسن )كما يف السودان أو الكويت مثال (، أو زايدة السوء كما هو 
احلال يف كل من لبنان، والبحرين، وُعمان، واإلمارات، واألردن، وفلسطني، وليبيا، وهو ما  

، لكن  Covid-19أن اجتاه الرتاجع يف مستوايت االستقرار سابق على جائحة الكوروان  يعين  
 ضافت عامال  جديدا  لعدم االستقرار يف املؤشرات الفرعية ذات الصلة.أاجلائحة 

، جند أن اإلمجايل 2021إذا حسبنا إمجايل التحسن والرتاجع يف مستوايت االستقرار لسنة   .3
 . 2020نقطة عن سنة   20.2هو تراجع االستقرار مبجموع  العام لكل الدول العربية 

 

 سابعاً: مؤشرات االستقرار السياسي يف القوى اإلقليمية غري العربية: 
 

رقم   اجلدول  مؤشر   12يكشف  قيم  عن 
االستقرار السياسي، كونه األكثر مشولية، يف  
القوى اإلقليمية ذات التأثري املباشر واملستمر  
يف الشأن العريب، وتتمثل هذه القوى اإلقليمية  

 يف ثالث دول هي "إسرائيل" وتركيا وإيران. 
 ويشري اجلدول إىل النتائج التالية: 

إن اجتاه عدم االستقرار يتزايد يف دولتني مها إيران و"إسرائيل" بنسبة متساوية مع أن جمموع   .1
نقاط مستوى االستقرار يف "إسرائيل" أعلى منه يف إيران، غري أن تنامي نقاط عدم االستقرار 

 يف الدولتني سينعكس بكيفية أو أخرى على املنطقة العربية مبا يزيد االحتقان فيها.  
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الرغم من أن تركيا سجلت حتسنا  واضحا  يف معدل استقرارها خالل فرتة القياس، إال أن  على   .2
،  2021لينتقل إىل القيمة السلبية سنة    2020املالحظ أن مستوى التحسن يرتاجع خالل فرتة  

 وهو ما يشي هو اآلخر مبزيد من عدم االستقرار. 

يب وبني عدم استقرار القوى اإلقليمية غري إذا أخذان التأثري املتبادل بني عدم االستقرار العر  .3
 العربية، فإن األمر يشي مبزيد من االضطراب لدى الطرفني العريب وغري العريب. 

اسرتاتيجيا  ستعمل القوى -شكَّل االنكماش األمريكي يف منطقة الشرق األوسط فراغا  جيو .4
التقليدية إىل إعادة   الصاعدة )الصني، وروسيا( على توظيفه، مما سيعرض خريطة التحالفات 

تشكيل، وهو ما قد يوِجد مواجهة بني قوى التحالفات التقليدية اإلقليمية وبني قوى االستدارة  
حنو حتالفات جديدة، وهو أمر سيرتك بصماته على االستقرار البنيوي إلقليم الشرق األوسط،  

تكيف االستباقي  ويصبح موضوع االستقرار لكل دولة مرهون بقدرهتا على توفري متغريات ال
 المتصاص آاثر التحوالت القادمة.

 22: القوى اإلقليمية غري العربية12اجلدول رقم 
 

 * جمموع النقاط تشري إىل "عدم استقرار".
   ** الرتبة األعلى هي األسوأ.

 
 :اثمناً: التوصية

 

على الرغم من إقراران بوجود ثغرات يف مناهج القياس الكمية، لكنها خُت ل ص اجملتمع من أوزار  
املعريف   العقلي   Cognitive Dissonance ،"23نظرية "عدم االتساق  التحايل  تقوم على  واليت 

 احملصلة 2021 2020 2019 2018 الدولة
اجملموع سنة 

2021 * 
الرتتيب العاملي 

 دولة** 179بي 
 136 84.5 1.5- 1.1- 1.5- 0.2- 1.3+ إيران

 122 79.7 3.6+ 0.6- 0.6+ 2.5+ 1.1+ تركيا

 31 44 1.5- 1.5- 0.4- 0.2+ 0.2+ "إسرائيل" 
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الناتج عن سيطرة فكرة معينة أو انطباع تدحضه املعطيات الكمية، فالتحيز األيديولوجي، أو  
نزعات القطرية، أو الروابط العاطفية، أو االجنذاب للشخصيات الكارزمية، أو التعصب اإلثين ال

تدفع األفراد والقادة على حد  سواء إىل اللجوء الفتعال أتويالت ملعطيات الواقع لتتسق مع الفكرة 
ظرة وحُت ي د  و القائد، لكن "املناهج الكمية العلمية الصارمة" هتذب هذه النأاملسيطرة على الفرد  

أتثريها على املنظومة املعرفية للفرد، مما يضع األساس السليم للتحليل "الكيفي"، وبناء النظرايت  
وإجنازات اإلقليم العريب    ،األنسب لفهم واقعنا العريب وحتديد إجنازات كل دولة عربية من انحية 

 مقارنة ببقية األقاليم اجليوسياسية العاملية من انحية اثنية.
 وعليه، فإننا ندعو إىل: 

 

حتديد املواقف والسياسات من األنظمة العربية على أساس االستناد إىل املناهج الكمية املناسبة   .1
 ملوضوع دراساتنا للتخلص من مراوغات االتساق املعريف املفتعل.

توظيف   .2 من  لتتمكن  استباقية  تكيفية  اسرتاتيجيات  بوضع  البدء  إىل  العربية  القوى  دعوة 
 اسرتاتيجية لصاحلها. -التحوالت املستقبلية اجليو

العربية على نسج شراكات اسرتاتيجية أو   .3 القوى اإلقليمية غري  تنافس  التنبه إىل أن  ضرورة 
و املنطقة، بعد الرتاجع األمريكي، يشري إىل  تفامهات اسرتاتيجية مع القوى الدولية الزاحفة حن

"إسرائيل"، هو  ذلك  يف  حظا   األقل   24أن 
الصني   مع  عالقاهتا  تطور  من  الرغم  فعلى 
وحماوالت ترتيب عالقاهتا مع روسيا، إال ان  
وكذلك  القوتني  مع  اإليرانية  العالقات 
العالقة الرتكية مع روسيا تشري إىل تقدمهما  
أمر   وهو  "إسرائيل"،  على  اجملال  هذا  يف 

ف العريب، وهو موضوع  يستحق من االسرتاتيجيني العرب التأمل يف كيفية توظيفه لصاحل الطر 
   ميكن أن يكون نقطة حبث علمي الحق.
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https://www.theglobaleconomy.com/rankings/wb_political_stability/
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