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عن المجلة..

جملة علمية دولية حمكمة تعنى بنرش البحوث يف جماالت االقتصاد والتمويل اإلسالمي ،وتصدر
مرتني يف السنة.
هتدف املجلة إىل إتاحة الفرصة للباحثني واملتخصصني لتحكيم ونرش نتاجهم العلمي (عريب
 إنجليزي) من بحوث ودراسات يف جمال االقتصاد والتمويل اإلسالمي ،كام هتدف إىل نرشالوعي املعريف من خالل إتاحة هذه البحوث والدراسات للمستفيدين عرب وسائط النرش
الورقية واإللكرتونية.

الرؤية..

أن تكون جملة علمية دولية رائدة يف جمال الصناعة املالية اإلسالمية.

الرسالة..

نرش البحوث العلمية املحكمة يف جمال الصناعة املالية اإلسالمية ،وفق املعايري العاملية املعتمدة.

األهداف..

٭إتاحة الفرصة للباحثني لتحكيم ونرش بحوثهم يف جمال الصناعة املالية اإلسالمية.
٭اإلسهام يف دعم وتطوير الصناعة املالية اإلسالمية من خالل البحوث العلمية املتسمة
باألصالة والتجديد وفق املعايري العلمية املعتربة.
٭حتقيق عاملية التمويل اإلسالمي وفق الرؤية العرصية بضوابطها الرشعية وأخالقياهتا
املهنية.
٭تأسيس مكانز للمعلومات حتقق املرجعية العلمية بحيث تكون املجلة سج ً
ال وثائقي ًا
للبحوث والدراسات يف جمال الصناعة املاليةاإلسالمية.

العناوين للتواصل:
info@mashurajournal.com

http://www.mashurajournal.com
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نبذة عن بيت المشورة لالستشارات المالية
توطئــة:

بيت املشورة لالستشارات املالية هي رشكة مسامهة قطرية تأسست عام  2007م ،وتعد
األوىل يف دولة قطر يف تقديم االستشارات املالية الرشعية والرقابة والتدقيق للمؤسسات املالية
اإلسالمية ،باإلضافة إىل االستشارات اإلدارية والتدريب والتطوير.
تعمل عىل تقديم احللول واألعامل اإلبداعية ضمن نطاق خدماهتا للرشكات واألفراد ،وألجل
رفع مستوى األداء انضمت بيت املشورة لعضوية حتالف جمموعة( ،)LEAوهي رشكة أمريكية
تعترب ثاين أكرب رشكة عاملية متخصصة يف االستشارات والتدقيق.
ومن أجل مواكبة التطور الرسيع يف قطاع التمويل اإلسالمي عمدت بيت املشورة إىل تقنني
أعامل اهليئات الرشعية والتدقيق والرقابة متاشي ًا مع التطور الرسيع واالنتشار الواسع ألعامل
التمويل اإلسالمي يف العامل ،باإلضافة إىل االهتامم باجلانب العلمي واملعريف املتمثل يف نرش
املفاهيم والقيم واألخالق املالية اإلسالمية ،لتكون رشيك ًا حقيقي ًا يف نجاح العمل املرصيف
اإلسالمي.
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رؤيتنا:

أن نكون رشكة رائدة عاملي ًا يف تقديم االستشارات املالية واالستشارية والرشعية واإلدارية
والتدقيق الرشعي والتطوير والتدريب يف جماالت الصناعة املالية املختلفة.

رسالتنا:

نرش املفاهيم والقواعد واألحكام املتعلقة بالصناعة املالية ،ومتابعة تطبيقها بأعىل معايري اجلودة
والتميز من خالل األساليب العلمية احلديثة والعنرص البرشي املؤهل.

قيمنا:

األمانة ،املصداقية ،االحرتافية ،الشفافية ،روح الفريق ،الرسية.

أهدافنا:

٭نرش ثقافة الصناعة املالية داخل دولة قطر وخارجها.
٭استحداث وتطوير منتجات مالية تواكب النمو يف الصناعة املالية عموم ًا واإلسالمية عىل
وجه اخلصوص ودعم وضعها التنافيس.
٭االستثامر يف العنرص البرشي إلعداد كوادر مؤهلة علمي ًا وعملي ًا يف جمال االستشارات
املالية واهليئات االستشارية والرقابة والتدقيق الرشعي.
٭حتقيق رضا املتعاملني عن اخلدمات املقدمة.
٭التواصل مع املؤسسات املالية حملي ًا وإقليمي ًا وعاملي ًا.
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ً
أوال :شروط النشر العامة:

1ـ تعنى املجلة بنرش املواد املتعلقة باالقتصاد والتمويل اإلسالمي باللغتني :العربية واإلنجليزية ،سواء أكانت بحو ًثا
عروضا ألطاريح علمية مما له صلة بمجال التخصص.
أصيلة ،أم تقارير عن مؤمترات وندوات وورش عمل ،أم
ً
بأي وسيلة من وسائل النّرش ،وال ُقدِّ مت للنّرش يف جملة أخرى ،ويوثق
2ـ تعنى املجلة بنرش البحوث التي مل يسبق نرشهاّ ،
ذلك بتعهد خطي من الباحث.
3ـ البحوث التي تصل إىل املجلة ال تُرد سواء َأنُرشت أم مل تنرش.
4ـ ال جيوز نرش البحث يف مكان آخر بعد إقرار نرشه يف املجلة إال بعد احلصول عىل إذن كتايب بذلك من مدير التحرير.
5ـ يف حال ثبوت إخالل الباحث باألمانة العلمية فإن للمجلة احلق باختاذ اإلجراءات الالزمة وتعميم ذلك عىل املجالت
املتعاونة.
6ـ تعترب املجلة غري ملزمة بإبداء األسباب يف حالة عدم النرش.
 - 7حيق هليئة التحرير إجراء التعديالت الشكلية عىل البحث وفق سياسات النرش يف املجلة.
 - 8ال تتقاىض املجلة أي رسوم للنرش وال تقدم أي مكافآت لألبحاث املنشورة إال يف حالة االستكتاب.

ً
ثانيا :شروط النشر الخاصة:

 - 1رضورة التقيد بالقيم املوضوعية واألخالقية للبحوث العلمية؛ ومنها:
أ اتسام البحث باألصالة وسالمة االجتاه علم ًيا وفكر ًيا.
ب ال ُبعد عن جتريح األشخاص واهليئات أثناء النقد العلمي يف البحث
ج معاجلة البحث القضايا ا ُملعارصة واألقرب إىل حاجة الواقع اإلنساين معاجلة نظرية تطبيقية
د مالزمة املوضوعية والتجرد عن امليول واالجتاهات الشخصية.
 - 2حسن الصياغة العلمية للبحث ،ومراعاة ما ييل:
أ سالمة اللغة وخلوها من األخطاء اللغوية والنحوية.
ب مراعاة عالمات الرتقيم والقواعد اإلمالئية.
ج الدقة يف التوثيق وختريج النصوص والشواهد.
 - 3أن ال تزيد عدد صفحات البحث عن ( )30صفحة من القطع العادي ( )A4بام يف ذلك املراجع واملالحق.
 - 4حجم اخلط ونوعه:
أ البحوث املكتوبة بالعربية يكون حجم اخلط فيها )16( :وخط اهلامش ،)12( :ونوع اخلط)Traditional Arabic( .
ب أما البحوث املكتوبة باإلنجليزية فيكون حجم اخلط )14( :واهلامش )10( :ونوع اخلط)Times New Roman( .
 - 5يرفق البحث بملخص باللغتني :العربية واالنجليزية؛ عىل أن ال يتجاوز كل واحد منهام ( )300كلمة؛ ويتضمن
امللخص ما ييل :موضوع البحث وأهدافه ومنهجه وأهم النتائج والتوصيات إضافة إىل الكلامت املفتاحية.
ُ - 6يقسم البحث وين َّظم وفق متطلبات منهج البحث العلمي ،حفا ًظا عىل نسق البحوث والتقارير املنشورة يف املجلة،
عىل النحو اآليت:
أ املقدمة وتشمل :موضوع البحث ،وأمهيته ،ومشكلته ،وحدوده ،وأهدافه ،ومنهجه ،والدراسات السابقة (إن وجدت)،
وهيكلة البحث.
مقسم إىل مباحث ومطالب متسقة ومرتابطة
ب متن البحث ،وينبغي أن يكون
ً
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ج احلرص عىل عرض فكرة حمددة فـي كل مبحث جتن ًبا إلطالة الفقرات والعناوين الفرعية.
د اخلامتة ،وتكون ملخصة وشاملة للبحث متضمنة ألهم (النتائج) و(التوصيات)
هـ قائمة املصادر واملراجع واملالحق.
 - 7يتم اتباع منهج ( )MLAيف توثيق البحوث كاآليت:
أ -ذكر املصادر واملراجع يف احلاشية السفلية ألول مرة بالشكل اآليت:
(شهرة املؤلف ،االسم األول ،اسم الكتاب ،مكان النرش ،النارش ،رقم الطبعة ،تاريخ النرش ،اجلزء والصفحة)
ب -ذكر املصدر واملرجع عند تكراره يف اهلامش التايل مبارشة (املرجع نفسه ،اجلزء والصفحة) وعند ذكره يف موطن آخر
من البحث فيكون (شهرة املؤلف ،اسم الكتاب ،اجلزء والصفحة).
ج -إذا خال املرجع من بعض البيانات ،فتذكر االختصارات املتعارف عليها عىل النحو اآليت:
– بدون مكان النرش( :د .م) .بدون اسـم النـارش( :د .ن)
– بدون رقــم الطبـعة( :د .ط) .بدون تاريخ النرش( :د .ت)
د -تكتب اآليات القرآنية كتابة ،ال ً
نسخا من الربامج اإللكرتونية ،ويشار إىل اسم السورة ورقم اآلية يف اهلامش.
هـ -يراعى عند ختريج األحاديث النبوية الرشيفة بعد ذكر اسم املرجع إضافة اسم الكتاب واسم الباب ورقم احلديث.
و -يراعى عند االستشهاد من الشبكة العنكبوتية (اإلنرتنت) ذكر تاريخ استعراض املصدر من املوقع.
ز -توضع اهلوامش أسفل كل صفحة برتقيم متسلسل من بداية البحث إىل آخره.
ح الرسومات والبيانات واجلداول ونحوها ،يراعى فيها ما ييل:
ترقيم
– تدرج الرسوم البيانية واألشكال التوضيحية يف املتن ،وتكون الرسوم واألشكال باللونني األبيض واألسود وترقم ً
ً
متسلسل ،وتكتب عناوينها واملالحظات التوضيحية يف أسفلها.
ً
ترقيم متسلسل وتكتب عناوينها يف أعالها ،أما املالحظات التوضيحية فتكتب أسفل
– تدرج اجلداول يف املتن وترقم
ً

اجلدول.
ط تثبت مصادر ومراجع البحث يف هناية البحث وترتب ترتي ًبا هجائ ًيا ويفصل بني املراجع باللغة العربية واإلنجليزية.
ك -يف حالة قبول البحث يلتزم الباحث برتمجة املراجع العربية الواردة يف هناية البحث إىل اللغة اإلنجليزية (Roman
.)Script

ً
ثالثا :سير البحوث

ـ ترسل األبحاث إلكرتون ًيا إىل العنوان اخلاص باملجلة (.)editor@mashurajournal.com
ـ تقوم هيئة حترير املجلة بالفحص األويل للبحث ،ومن ثم تقرر أهليته للتحكيم ،أو رفضه.
ـ ُتكَّم البحوث والدراسات املقدمة للنرش يف املجلة من ِقبل اثنني من املحكمني عىل األقل.
ـ تُعاد البحوث إىل الباحثني بعد حتكيمها لغرض التعديل إن لزم.
ـ إذا تم قبول البحث للنرشّ ،
بأي وسيلة من وسائل النرش الورقية أو
فإن كافة حقوق النرش تؤول للمجلة ،وال جيوز نرشه ّ
اإللكرتونيةّ ،إل بإذن كتايب من مدير التحرير.
تنرش البحوث املقبولة حسب اإلجراءات املتبعة عىل املوقع الرسمي للمجلة.ـ إذا تم نرش البحث فريسل للباحث خطاب النرش مع نسخة إلكرتونية من املجلة التي تم نرش بحثه فيها.
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بسم الله الرحمن الرحيم

احلمد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عىل نبينا حممد ،وعىل آله وصحبه أمجعني ،أما بعد:
لقد أولت قواعد ومبادئ الرشيعة اإلسالمية اهتامم ًا كبري ًا بشأن العلم والبحث العلمي،

ودعت إىل التفكر والتدبر يف اآليات الكونية واحلقائق العلمية ،وحثت عىل بذل اجلهد

ودراسة العلوم الفلكية والطبيعية واالجتامعية بفروعها ،وتوجيه الطاقات إىل البحث الدقيق

يف كافة جماالت وأمور احلياة من أجل الوصول إىل نتائج تفي بحاجة املجتمع وتسهم ببنائه
وتطوره ،وهبذه الدافعية نشطت وازدهرت فنون العلم واملعرفة يف ظل احلضارة اإلسالمية
وأصبحت منارة يستضاء هبا ومرجع ًا للحركة العلمية والنهضة املعرفية.
وإن املتتبع ملسرية التطور واالزدهار يف عاملنا اليوم والسباق التكنولوجي يف تشكيل بنية
وصورة املستقبل يدرك يقين ًا أثر البحث العلمي املتخصص وإسهامه الكبري يف حتقيق ذلك

االرتقاء ،وأمهية ارتباط املجتمع بكافة قطاعاته الصحية والصناعية واالقتصادية وغريها

بالبحث العلمي املنهجي الرصني ،ورضورة تبني احلركة البحثية ودعمها للنهوض بنتاجها
وحتقيق أهدافها.

ولقد سعت «جملة بيت املشورة» إىل نرش النتاج العلمي املميز ضمن ختصصها إسهام ًا منها
يف تطوير وهنضة علوم االقتصاد والتمويل اإلسالمي ،ودع ًام ملؤسساته التطبيقية ،وتنمية
والقراء ،وجتويده وفق معايري الضبط
املجتمع من خالل إتاحة حمتواها املعريف للباحثني
ّ
العلمي املعتمدة دولي ًا.
ويطيب لنا أن نقدم لكم العدد الرابع عرش من «جملة بيت املشورة» ،والذي تضمن بح ًثا حول

مؤرشات احلوكمة يف دول منظمة التعاون اإلسالمي،ودراس ًة لعقد الـتأمني التعاوين وتكييفه
ٍ
دراسة لتعليامت احلوكمة الرشعية ملؤسسات الصناعة املالية اإلسالمية
الفقهي ،باإلضافة إىل

يف الكويت ،كام ضم العدد دراس ًة لضوابط االجتهاد يف النوازل الوقفية متناوالً جائحة كوفيد
 19نموذج ًا ،وبح ًثا حول معايري فرز االستثامر احلالل متناوالً حالة أسواق األسهم اخلليجية.

ونؤكد للسادة الباحثني واملتخصصني اهتاممنا وترحيبنا بآرائهم ومقرتحاهتم ،وحرصنا عىل

كل ما فيه تطوير وازدهار املجلة ،لتحقيق رسالتنا وأهدافنا النبيلة ،سائلني اهلل تعاىل التوفيق
والسداد واهلداية والرشاد.

هيئة تحرير المجلة
23
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وصفية خالل الفترة (2018-1996م)
بشير حزام صالح مهدي

طالب دكتوراه ،قسم االقتصاد ،كلية العلوم االقتصادية والمالية اإلسالمية ،جامعة أم القرى -السعودية *

ّ
(سلم البحث للنشر في 2020/4 /10م ،واعتمد للنشر في 2020/ 5/18م)
https://doi.org/10.33001/M011020201475

الملخص

هيدف البحث إىل وصف وحتليل مؤرشات احلوكمة يف بلدان منظمة التعاون

اإلسالمي خالل الفرتة املمتدة (2018-1996م) ،باالعتامد عىل بيانات مؤرشات

احلوكمة العاملية ( .)WGIولتحقيق هذا اهلدف اعتمد الباحث عىل املنهج الوصفي
التحلييل باستخدام األساليب االحصائية يف عرض وحتليل مستوى وتطور

مؤرشات احلوكمة ،وقام ببناء مؤرش جتميعي للحوكمة باالستناد إىل املؤرشات
الفرعية الستة ملؤرشات ( ،)WGIوصنَّف مستوى احلوكمة يف البلدان اإلسالمية

إىل أربعة مستويات .وقد أظهر البحث وجود انخفاض عام يف مستوى احلوكمة

* «هذا البحث جزء من مرشوع مدعوم من عامدة البحث العلمي بجامعة أم القرى  -مكة املكرمة»
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يف البلدان اإلسالمية؛ حيث يقل متوسط املؤرش التجميعي للحوكمة يف البلدان
اإلسالمية عن املتوسط العاملي بمقدار ( )0.68 ،0.62نقطة يف عامي 2018 ،1996م
عىل الرتتيب ،وأن معظم البلدان اإلسالمية تقع ضمن مستوى احلوكمة املنخفض،
وال يوجد ٍ
أي من البلدان اإلسالمية ضمن رشحية البلدان ذات احلوكمة العالية
جدً ا ،كام تراجع متوسط احلوكمة للبلدان اإلسالمية بمقدار ( )0.07نقطة ما بني
عامي (2018 ،1996م) .وقد أوصت الدراسة متخذي القرار يف البلدان اإلسالمية
بتبني سياسات وإجراءات تدعم رفع مستوى احلوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد،
واالستفادة من املؤرشات الفرعية ملعرفة اخللل الكامن يف منظومة احلُكم.
الكلمات المفتاحية :مؤرشات احلوكمة ،بلدان منظمة التعاون اإلسالمي،
مؤرش الصوت واملساءلة ،مؤرش االستقرار السيايس ،مؤرش فعالية احلكومة،
مؤرش اجلودة التنظيمية ،مؤرش سيادة القانون ،مؤرش السيطرة عىل الفساد.
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Governance Indicators in the OIC Countries: A Descriptive
Study for the Period 1996 – 2018
Basheer Hazzam Salih Mahdi
PhD student, College of Islamic Economy and Finance, Umm Al-Qura University

Abstract

The study aims to describe and analyze the governance indicators in OIC
countries during 1996-2018 period based on the data of World Governance

Indicators (WGI). The descriptive analytical approach had been adopted for
using statistical methods to analyze the level and evolution of governance

indicators. The researcher relied on aggregated indicator of governance based
on the six sub-indicators of WGI indicators, and then classified the level of
governance in the OIC countries into four levels. The study reaped a number

of results, the most important of them are: i) In general, the level of the

aggregate index of governance in the OIC is lower than the world average by
0.62 and 0.70 points in 1996 and 2018, respectively; ii) Most Islamic countries

fall within the low level of governance, and there is no Islamic country in the
first level of governance (very high); iii) the average of governance index in
Islamic countries declined by (0.07) points between 1996 and 2018. The study

recommended that Islamic countries shall adopt policies aiming at improving

public governance and combating corruption, by taking advantage from the
sub-indicators of governance. The researchers also recommended to develop

indicators of governance that are compatible with the principles of the Islamic
Law and that can be used by the OIC.

Keywords: Governance indicators, Islamic countries, OIC countries, Voice
and Accountability, Political Stability and Absence of Violence/Terrorism,

Government Effectiveness, Regulatory Quality, Rule of Law, and Control of
Corruption.
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المقدمة

ركز املانحون والباحثون عىل أمهية «احلوكمة الرشيدة” كمحدد للتنمية ،وكهدف
للتنمية يف حد ذاته(((؛ فمنذ التسعينات اكتشفت املؤسسات الدولية املانحة
انخفاض مستوى التأثري االقتصادي للمنح التي تقدمها للعديد من الدول
النامية ،مما دعاها إىل مراجعة ودراسة األسباب التي تكمن وراء ذلك ،والتي كان
من أمهها طريقة إدارة احلكم يف تلك الدول (مستوى احلوكمة الرشيدة).
ُتعبِّ احلوكمة الرشيدة عن الطريقة التي تبارش هبا السلطات إدارة املوارد
االقتصادية واالجتامعية للدولة بام حيقق أهداف التنمية املستدامة الشاملة لكل
القطاعات؛ وال يقترص تأثري احلوكمة الرشيدة عىل أداء القطاع العام فحسب،
بل يتعدى ذلك للتأثري عىل أداء القطاع اخلاص؛ من خالل عملها عىل توفري بيئة
أعامل سليمة وجاذبة لالستثامر ،األمر الذي يعزز من دوره يف دعم النمو والتنمية
االقتصادية .كام أن هنالك ارتبا ًطا وثي ًقا بني احلوكمة والتنمية البرشية؛ فالتنمية
البرشية ال يمكن أن تستمر وتزدهر يف ظل عدم وجود حكم رشيد ،وال يكون
احلكم رشيدً ا إذا مل يؤد إىل تنمية برشية مستدامة(((.
ال يقترص دور احلوكمة الرشيدة يف كوهنا آلية لتحقيق التنمية املستدامة فحسب،
بل إن مؤرشات قياس احلوكمة الرشيدة تُعدُّ آلية لتقييم األداء سواء عىل املستوى
الكيل للدولة ،أو عىل مستوى املؤسسات واإلدارات((( ،كام تكشف عن أوجه
الضعف والقصور التي حتتاج ملزيد من االهتامم والعناية ،وتُعدُّ وسيلة ف َّعالة
تعني متخذ القرار واملعنيني عىل اإلحاطة بمجمل وضع الدولة فيام يتعلق بتطبيق
مبادئ احلوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد ،كام توفر هذه املؤرشات معلومات
للدول واجلهات املانحة واملستثمرين من القطاع اخلاص تعينهم يف اختاذ القرارات
(1) Thomas, Melissa A. “What do the worldwide governance indicators measure?.” The European Journal of Development Research 22.1
(2010): 31- 54.

((( البنك الدويل ،إدارة حكم أفضل ألجل التنمية يف الرشق األوسط وشامل أفريقيا  -تعزيز التضمينية واملساءلة ،تقرير عن التنمية يف الرشق األوسط
وشامل أفريقيا ،ترمجة :دار الساقي ،لبنان ،دار الساقي ،ط2004 ،1م.
((( مطري ،سمري عبد الرزاق ،واقع تطبيق معايري احلكم الرشيد وعالقتها باألداء اإلداري يف الوزارات الفلسطينية ،رسالة ماجستري غري منشورة،
الربنامج املشرتك بني أكاديمية اإلدارة والسياسة للدراسات العليا وجامعة األقىص ،إدارة الدولة واحلكم الرشيد ،فلسطني2013 - 1434 ،م.
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املستوى اإلقليمي ،من أمثلتها :دليل إبراهيم للحوكمة يف أفريقيا
ِ
مؤرشا ،مقسم ًة اىل
) Index of African Governance (IIAGوالذي يستخدم 84
ً
The Ibrahim

((( خرضي ،ياسمني .احلوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد :املفهوم والقياسات الدولية واملحلية تطبيقا عىل احلالة املرصية .جملة كلية االقتصاد والعلوم
السياسية :جامعة القاهرة  -كلية االقتصاد والعلوم السياسية ،مج ،17ع.81-52 ،)2016( 4

(5) Index, Legatum Prosperity. “Legatum institute.” Mode of access: http://www. prosperity. com (2016).
(6) https://www.prsgroup.com/wp-content/uploads/201902//ICRG_Brochure_2019.pdf 102020/05/.
(7) Faster Institute. Economic Freedom of the World: 2017 Annual Report.
(8) Miller, Terry; et al. INDEX OF ECONOMIC FREEDOM, The Heritage Foundation, 2018.
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املناسبة(((.
تقوم الكثري من املنظامت الدولية واملؤسسات اخلاصة بإصدار مؤرشات كلية
وجزئية للحوكمة جلميع بلدان العامل -تقري ًبا-؛ بغرض قياس وتقييم مستوى
تطبيق الدول املختلفة ملبادئ احلوكمة الرشيدة ،ومدى استيفائها لتلك املبادئ من
عدمه ،لعل من أبرزها :املؤرشات العاملية للحوكمة Kaufman: The Worldwide
) Governance Indicators (WGIالتي يصدرها معهد األبحاث التابع للبنك
الدويل ،و ُينرشها سنو ًيا لتقييم احلوكمة يف  215بلدً ا حول العامل ،وتتكون من
ستة مؤرشات فرعية .كام تُصدر مؤسسات أخرى عد ًدا من املؤرشات املتعلقة
باحلوكمة أو أحد مبادئها مثل :مؤرش االزدهار الصادر عن معهد ليجاتوم
الربيطاين  ،The Legatum Instituteوالذي يتناول احلوكمة كأحد مكونات املؤرش
الشاملة ،ويقيس احلوكمة من خالل ثالثة حماور ،تشمل :احلوكمة الفعالة،
والديمقراطية واملشاركة السياسية ،وسيادة القانون((( .وتصدر جمموعة PRS
التصنيف الدويل للمخاطر ال ُقطرية International Country Risk Guide (ICRG)،
الذي يتأ َّلف من  22متغري ًا موزعة يف ثالث فئات رئيسة ،تتمثل يف املخاطر:
السياسية واملالية واالقتصادية((( .كام يصدر معهد فرارس يف كندا Fraser Institute
مؤرش احلرية االقتصادية يف العامل ،والذي يتكون من مخسة مؤرشات رئيسة:
حجم احلكومة ،النظام القانوين وحقوق امللكية ،قيمة التضخم ،حرية التجارة
اخلارجية ،التنظيم((( .ويف نفس السياق تنرش مؤسسة هرييتيج The Heritage
ً Foundation
مؤرشا ويغطي
دليل سنو ًيا للحرية االقتصادية ،يتكون من 12
ً
 186دول ًة حول العامل((( .يف حني تصدر بعض اجلهات مؤرشات للحوكمة عىل
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أربع فئات رئيسة :األمن وسيادة القانون ،واملشاركة وحقوق اإلنسان ،والفرص
االقتصادية املستدامة ،والتنمية البرشية(((.

أهمية البحث:
تنبع أمهية البحث من أمهية احلوكمة الرشيدة باعتبارها الطريقة املثىل إلدارة
املوارد االقتصادية واالجتامعية بام حيقق التنمية املستدامة يف البلدان اإلسالمية،
وبام يمكن أن ُيسهم يف رفع الوعي بأمهية احلوكمة الرشيدة ،ويشد االنتباه إىل
جوانبها التي تعاين من قصور وضعف وحتتاج إىل مزيد من العناية واالهتامم يف
البلدان اإلسالمية ،وإن كان ذلك عىل وجه اإلمجال .كام يمكن أن تُسهم هذه
الورقة يف إثراء املكتبة ببحث جديد عن بلدان منظمة التعاون اإلسالمي.

مشكلة البحث:
بنا ًء عىل ما تقدَّ م فيمكن صياغة مشكلة البحث يف التساؤل الرئيس التايل:

ما مستوى مؤرشات احلوكمة الرشيدة يف البلدان اإلسالمية ،وكيف تطورت
خالل الفرتة (2018-1996م)؟
ويمكن معاجلة هذه اإلشكالية من خالل األسئلة الفرعية التالية:

*ما مفهوم احلوكمة الرشيدة؟ وما مؤرشاهتا؟
*ما واقع مؤرشات احلوكمة يف بلدان منظمة التعاون االسالمي؟
*ما مدى واجتاه تطور مؤرشات احلوكمة يف بلدان منظمة التعاون اإلسالمي
خالل الفرتة (2018-1996م)؟

أهداف البحث:
يمكن إمجال أهداف هذا البحث يف اآليت:
(9) https://mo.ibrahim.foundation/10/ 05 /2020.
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2.توصيف مستوى مؤرشات احلوكمة يف بلدان منظمة التعاون االسالمي.

3.حتليل مدى واجتاه تطور مؤرشات احلوكمة يف بلدان منظمة التعاون اإلسالمي
خالل الفرتة (2018-1996م).

حدود البحث ومصادر البيانات

الحدود المكانية :البلدان التابعة ملنظمة التعاون اإلسالمي والبالغة ( 57بلدً ا).
الحدود الزمانية :الفرتة (2018-1996م)؛ وسبب اختيار هذه الفرتة هو توفر
البيانات؛ حيث تعترب سنة 1996م أول سنة يتم فيها اصدار مؤرشات احلوكمة
( )WGIالتي سيتم استخدام بياناهتا يف البحث.
جهات ت ِ
ٍ
ُصدر مؤرشات للحوكمة الرشيدة
نظرا لعدم وجود
مصدر البياناتً :
عىل املستوى الكيل تتبنى وجهة النظر اإلسالمية ،فسيتم االعتامد عىل املؤرشات
املتاحة التي تُصدرها املنظامت الدولية ،والتي مل تسلم من االنتقاد واألخذ والرد،
سواء فيام يتعلق باملفاهيم النظرية واخللفية املعرفية هلذه املؤرشات واملعايري التي
بنيت عليها ،أو يف االجراءات التجريبية لقياسها( ،((1وسيتم اختيار مؤرشات
احلوكمة العاملية التي ُيصدرها معهد األبحاث التابع للبنك الدويل (Kaufman
؛) WGIباعتبارها من أكثر املؤرشات شمولية ودقة يف قياس جودة احلكم مقارنة
ببقية املؤرشات املتاحة( ،((1وأكثر استخدا ًما من بني مؤرشات احلوكمة يف وسائل
اإلعالم واألوساط األكاديمية وبني املنظامت الدولية( .((1وتتكون مؤرشات
( )WGIمن ستة مؤرشات سبق إيضاحها .ويتح َّفظ الباحث عىل بعض املؤرشات
الفرعية التي تُبنى منها هذه املؤرشات الستة وخاصة ما يتعلق بمؤرش الصوت
واملساءلة.
( ((1انظرThomas. “What do the worldwide governance indicators measure?. Cit.; Kaufmann, Daniel, Aart Kraay, and Massimo Mastruzzi. :

.58-“Response to ‘What do the worldwide governance indicators measure?’.” The European Journal of Development Research 22.1 (2010): 55
(11) Arndt, Christiane; and Oman, Charles. “Uses and Abuses of Governance Indicators”. OECD Development Centre Studies. Paris (2006), 13.
(12) UNDP, Governance Indicators: A Users’ Guide- Second Edition. New York. (2007), 57.
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منهجية البحث:
المنهج العام:

يعتمد هذا البحث عىل املنهج الوصفي التحلييل وذلك باستخدام األساليب
االحصائية يف عرض وترتيب وحتليل بيانات مؤرشات احلوكمة العاملية ()WGI
الستة لبلدان منظمة التعاون اإلسالمية خالل الفرتة (2018-1996م) ،مع الرتكيز
عىل املقارنة بني بداية فرتة الدراسة وهنايتها؛ كون متغري احلوكمة (متغري خمزون
وليس تدفق) فيصعب قياس التغيريات فيه عىل مدار فرتات زمنية قصرية من سنة
إىل أخرى؛ فعادة ما تكون التغريات صغرية جدً ا ،لذا ينصح منتجي مؤرشات
( )WGIعدم الرتكيز عىل التغريات قصرية األجل من سنة إىل أخرى ،ولكن عىل
االجتاهات طويلة األجل( .((1كام سيتم التعرف عىل ترتيب البلدان اإلسالمية
بحسب قيمة املؤرشات يف بداية وهناية فرتة الدراسة( .((1وألخذ نظرة عامة عن
منتجي مؤشرات ( ) WGIعدم الرتكيز على التغريات قصرية األجل من سنة إىل أخرى ،ولكن على االجتاهات طويلة
احلوكمة
مستوى احلوكمة يف البلدان اإلسالمية ،فسيقوم الباحث ببناء مؤرش
األجل .13كما سيتم ال تعرف على ترتيب البلدان اإلسالمية حبسب قيمة املؤشرات يف بداية وهناية فرتة الدراسة.14
التجميعي باالستناد إىل بيانات املؤرشات الفرعية الستة  ،WGIوذلك بأخذ
وألخذ نظرة عامة عن مستوى احلوكمة يف البلدان اإلسالمية ،فسيقوم الباحث ببناء مؤشر احلوكمة التجميعي ابالستناد
الوسط احلسايب هلذه املؤرشات؛ وهذه الطريقة تأخذ يف احلسبان مجيع املؤرشات
( ((1هلذه املؤشرات؛ وهذه الطريقة أتخذ يف
إىل بياانت املؤشرات الفرعية الستة  ،WGIوذلك أبخذ الوسط احلسايب
الستة ،وتعطي لكل منها نفس الوزن
النسبي .
احلسبان مجيع املؤشرات الستة ،وتعطي لكل منها نفس الوزن النسب.15
) (WGIVA + WGIPV + WGIGE + WGIRQ + WGIRL + WGICC
6

= WGIC

كمة األربعة
مستويات مستوايت
كمة :مت تصنيف
إلىللحو
مستوايت
البلدان أربعة
اإلسالمية إىل
منهجيةالبلدان
منهجية تصنيف
تصنيف
احلوتم
للحوكمة:
أربعة
اإلسالمية
تصنيف
ابالعتماد على طريقة  ،(Cooray, 2009)16وذلك كالتايل:
1.5 ≥ WGIit

حوكمة عالية ج ًدا
حوكمة عالية

>0

(13) http://info.worldbank.org/governance/wgi/index.aspx#doc

> 1.5-
≤ 1.5-

حوكمة ضعيفة
حوكمة ضعيفة ج ًدا

𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊أن التغري قد ال يكون بسبب حتسن أو انخفاض يف مؤرش ذلك
𝑖𝑖𝑖𝑖 الفرتة
( ((1ينبغي األخذ يف االعتبار عند النظر يف تغري ترتيب البلدان بني بداية وهناية
البلد ،وإنام قد يكون بسبب تغري مؤرش البلدان األخرى ،وبالتايل يرتفع ترتيب ذلك البلد أو ينخفض.
الستة للمؤرشات احلوكمة العاملية  ،WGIوذلك باستخدام تقنية حتليل
املؤرشات
( ((1قام ( )Emara, 2016بعمل مؤرش مركب للحوكمة بناء عىل
𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊
𝑖𝑖𝑖𝑖
املركبات الرئيسية ( )Principal Composants Analysisوالتي تقيض باعتامد العنارص األهم تأثريا دون العنارص ذات التأثري الضعيف وترجيح هذه العنارص
بأوزان .إال أن ما يؤخذ عىل هذه الطريقة عدم وجود معيار موضوعي تستند إليه يف عملية استبعاد بعض العنارص ،حيث تعتمد عىل اختيار العنارص التي
لدهيا حد أدنى يساوي  1من القيم الذاتية ( ،)Eigenvalueوهو حد ليس باملوضوعيEmara, Noha. “The Impact of Governance Environment on .

1.5 < 𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑖𝑖𝑖𝑖 <0

الدراسات السابقة:

.Economic Growth: The Case of Middle Eastern and North African Countries.” Journal of Economics Library 3.1 (2016): P 24 - 37

تناولت العديد من الدراسات مؤشرات احلوكمة على املستوى الكلي من اجلانب النظري :املفاهيمي ،أو النقدي
 34التأثري بني مؤشرات احلوكمة ومؤشرات التنمية
للمؤشرات القائمة ،ومن اجلانب التطبيقي من خالل دراسة عالقة
االقتصادية وذلك ابلتطبيق على بلدان معينة بشكل فردي أو على جمموع ة من البلدان ،إال أن الباحث مل جيد -

األجل  .كما سيتم ال تعرف على ترتيب البلدان اإلسالمية حبسب قيمة املؤشرات يف بداية وهناية فرتة الدراسة .
وألخذ نظرة عامة عن مستوى احلوكمة يف البلدان اإلسالمية ،فسيقوم الباحث ببناء مؤشر احلوكمة التجميعي ابالستناد
إىل بياانت املؤشرات الفرعية الستة  ،WGIوذلك أبخذ الوسط احلسايب هلذه املؤشرات؛ وهذه الطريقة أتخذ يف
احلسبان مجيع املؤشرات الستة ،وتعطي لكل منها نفس
العدد ()14

الوزن النسب.15
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مستويات احلوكمة األربعة باالعتامد عىل طريقة
كالتايل :على طريقة  ،(Cooray, 2009)16وذلك كالتايل:
ابالعتماد

(2009(((1

 ،)Cooray,وذلك

منهجية تصنيف البلدان اإلسالمية إىل أربعة مستوايت للحوكمة :مت تصنيف مستوايت احلوكمة األربعة

1.5 ≥ WGIit

1.5 < 𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑖𝑖𝑖𝑖 <0

1.5- > 𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑖𝑖𝑖𝑖 >0
𝑖𝑖𝑖𝑖𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊 ≤ 1.5-

حوكمة عالية ج ًدا
حوكمة عالية

الدراسات السابقة:

حوكمة ضعيفة
حوكمة ضعيفة ج ًدا

تناولت العديد من الدراسات مؤشرات احلوكمة على املستوى الكلي من اجلانب النظري :املفاهيمي ،أو النقدي

الدراسات السابقة:

للمؤشرات القائمة ،ومن اجلانب التطبيقي من خالل دراسة عالقة التأثري بني مؤشرات احلوكمة ومؤشرات التنمية

الكيلأن من
املستوى
احلوكمة عىل
العديد من
تناولت
اجلانب -
الباحث مل جيد
البلدان ،إال
جمموع ة من
مؤرشاتفردي أو على
الدراساتمعينة بشكل
ابلتطبيق على بلدان
االقتصادية وذلك

بلدانمن
التطبيقي
للمؤرشات
النقدي
املفاهيمي،
النظري:
منظمة
اجلانبيف جمموع
ومنات احلوكمة
القائمة ،مؤشر
مستوايت وتطور
حتليل وتوصيف
أو تناولت
اسات
اطالعه -على در
حبسب

االقتصاديةعام
التنمية احلوكمة بشكل
لت مؤشرات
احلوكمةاسات اليت تناو
بعضا من الدر
فسأستعرض هنا
عالقةبينها .و
دراسة واملقارنة
خالل اإلسالمي
التعاون
ومؤرشات
التأثريلذا بني
مؤرشات ً

بشكل وذلك
معينةأو املناطق،
بلدان البلدان
عىليف بعض
بالتطبيقأتثريها
وذلك اليت درست
أو تلك
كماأويلي:عىل جمموعة من البلدان ،إال
فردي
أن الباحث مل جيد -بحسب اطالعه -عىل دراسات تناولت حتليل وتوصيف
مستويات وتطور مؤرشات احلوكمة يف جمموع بلدان منظمة التعاون اإلسالمي
مؤرشات
بعضا من الدراسات التي تناولت
واملقارنة بينها .ولذا فسأستعرض هنا ً
http://info.worldbank.org/governance/wgi/index.aspx#doc
املناطق،ؤشر
حتسنأوأو اخنفاض يف م
يكون بسبب
التغري قد ال
درستوهناية الفرتة
البلدان بني بداية
أويف تغري ت
عامالنظر
االعتبار عند
األخذ يف
ينبغي
البلدان
بعض
تأثريهاأن يف
تلكرتيبالتي
بشكل
احلوكمة
ذلك البلد ،وإمنا قد يكون بسبب تغري مؤشر البلدان األخرى ،وابلتايل يرتفع ترتيب ذلك البلد أو ينخفض.
2016ييل:
وذلك) كام
(Emara,بعمل مؤشر مركب للحوكمة بناء على املؤشرات الستة للمؤشرات احلوكمة العاملية  ،WGIوذلك ابستخدام تقنية
قام
13

14

15

بناءالتأثري
منهجيةذات
تلخيصدون العناصر
العناصر األهم أتثريا
تقضي ابعتماد
 (Principalواليت
Composants et
Analysis
كبات(الرئيسية (
حتليل املر
al., ,2010
دراسةالورقة إىل
هدفت
،((1()Kaufmann

الضعيف وترجيح هذه العناصر أبوزان .إال أن ما يؤخذ على هذه الطريقة عدم وجود معيار موضوعي تستند إليه يف عملية استبعاد بعض

مؤرشات احلوكمة العاملية ( ،)WGIوتناولت مفاهيم طريقة بناء املؤرشات الستة
مؤرشات (WGI
Caseمنها
تتكون
التي
الواردة يف
التعاريف
Governanceعىل
 Environmentالباحث
on.)Economicوقد اعتمد
Emara,
Noha. "The
Impact of
Growth: The
of Middle
Eastern and North African Countries." Journal of Economics Library 3.1 (2016): 24-37. P 24-37.
هذه الدراسة للمؤرشات الستة باعتبارها مرج ًعا أصل ًيا.
Cooray, Arusha. "Government expenditure, governance and economic growth." Comparative
Economic
Studies
51.3 (2009):
401-418.
وأبعادها
باحلوكمة
التعريف
-دراسة كروش ( ،((1()2015هدفت هذه الدراسة إىل

العناصر ،حيث تعتمد على اختيار العناصر اليت لديها حد أدىن يساوي  1من القيم الذاتية ) ،(Eigenvalueوهو حد ليس ابملوضوعي.

16

6

(16) Cooray, Arusha. “Government expenditure, governance and economic growth.” Comparative Economic Studies 51.3 (2009): 401- 418.
(17) Kaufmann, Daniel, Aart Kraay, and Massimo Mastruzzi. «The worldwide governance indicators: methodology and analytical
issues.» Policy Research working paper; no. WPS 5430. World Bank. (2010).
( ((1كروش ،صالح الدين ،احلوكمة وأثرها عىل النمو االقتصادي يف ظل اقتصاد املعرفة :دراسة حالة اجلزائر وعينة من البلدان يف الفرتة (- 1996

2012م) ،جملة البشائر االقتصادية ،كلية العلوم االقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيري ،جامعة طاهري حممد بشار ،اجلزائر ،مج ،1ع،1
.90 - 77
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) (WGIVA + WGIPV + WGIGE + WGIRQ + WGIRL + WGICC
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الستة ومدى تأثريها عىل النمو االقتصادي يف اجلزائر وبعض الدول ،وقد توصلت
الدراسة إىل أن الدول التي حققت نتائج متقدمة يف جمال احلوكمة وإدارة احلكم
الرشيد قد حققت مستويات مرتفعة يف مؤرش اقتصاد املعرفة والنمو االقتصادي،
وقد اهتمت هذا الدراسة بإعطاء صورة خمترصة عن واقع احلوكمة يف اجلزائر
ومرص والكويت واملغرب وتونس ،خالل الفرتة (.)2012-1996
دراسة خرضي ( ،((1()2016هدفت هذه الدراسة اىل مجع وتلخيص القياساتاملختلفة للحوكمة ومكافحة الفساد ،وعرض منهجياهتا ،وتتبع مستوياهتا يف
مرص وحتليلها عىل مدار األعوام األخرية وف ًقا آلخر البيانات املتاحة حتى عام
 2015وباستخدام القياسات ليس فقط الدولية وإنام أيضا املحلية .وقد استخدمت
الباحثة عدة قياسات للحوكمة منها مؤرشات احلوكمة العاملية .وصلتها هبذا
البحث أهنا امهت بتحليل واقع احلوكمة يف مرص التي تعترب إحدى مفردات
الدراسة.
دراسة البسام ( ،((2()2014والتي هدفت اىل اإلجابة عن التساؤل حول مدىوجود عالقة بني النمو االقتصادي واحلوكمة يف السعودية وأقطار اخلليج العريب
األخرى ،وذلك عن طريق املقارنة بني الناتج املحيل االمجايل كمؤرش للنمو
االقتصادي مع مستويات احلوكمة العاملية ،حيث قام باستعراض مؤرشات
احلوكمة يف السعودية خالل األعوام ( )2011-1996ومقارنتها مع مؤرش بقية
البلدان اخلليجية يف عام 2011م .وتوصل اىل أنه ال توجد عالقة قوية بني النمو
االقتصادي وحتقيق مستويات متقدمة يف مؤرشات احلوكمة عىل األقل يف املدى
القصري ،ورأى أنه من غري الدقيق تعميم العالقة االجيابية بني النمو االقتصادي
واحلوكمة .ينتقد عىل هذه النتائج أن املنهجية املتبعة يف هذه الدراسة ال تسعف
الباحث للوصول إليها؛ فمجرد املقارنة بني ترتيب البلد يف مستويات احلوكمة
( ((1خرضي ،ياسمني ،احلوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد :املفهوم والقياسات الدولية واملحلية تطبيقا عىل احلالة املرصية .جملة كلية االقتصاد والعلوم
السياسية :جامعة القاهرة  -كلية االقتصاد والعلوم السياسية ،مج ،17ع.81-52 ،)2016( 4
( ((2البسام ،بسام بن عبد اهلل ،احلوكمة الرشيدة :دراسة حالة اململكة العربية السعودية ،جملة بجوث اقتصادية عربية ،مرص ،مج ،21ع( 68،67خريف
.200-175 ،)2014
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هيكل البحث:
يتكون هذا البحث باإلضافة إىل املقدمة واخلامتة من ثامنية مباحث كالتايل:

املبحث األول :مفهوم احلوكمة الرشيدة ومؤرشاهتا
املبحث الثاين :مستوى وتطور مؤرش احلوكمة التجميعي للبلدان اإلسالمية
املبحث الثالث :مستوى وتطور مؤرش “الصوت واملساءلة” يف البلدان اإلسالمية
املبحث الرابع :مستوى وتطور مؤرش “االستقرار السيايس ،وغياب العنف/
اإلرهاب” يف البلدان اإلسالمية
املبحث اخلامس :مستوى وتطور مؤرش “فعالية احلكومة” يف البلدان اإلسالمية
املبحث السادس :مستوى وتطور مؤرش “اجلودة التنظيمية” يف البلدان اإلسالمية
املبحث السابع :مستوى وتطور مؤرش “سيادة القانون” يف البلدان اإلسالمية
( ((2مكي ،مكاوي؛ صورية ،بيدي عيساوي ،احلوكمة الرشيدة ومؤرشات التنمية االقتصادية يف الدول العربيةRevue Organisation et Travail, 464 ،
(5971), 2017, 1-15.
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ومستوى ناجته املحيل بدون إجراء اختبار قيايس ملدة زمنية طويلة نسب ًيا ،ال يمكن
معه القول بوجود أو عدم وجود عالقة .لكن ما هيمنا منها أهنا اهتمت بوصف
احلوكمة يف السعودية وبلدان اخلليج ،وهي من ضمن البلدان اإلسالمية موضوع
هذه الدراسة.
دراسة مكي ،صورية ( ،((2()2017وقد هدفت الدراسة إىل إيضاح أمهيةاحلوكمة الرشيدة لتحقيق مستويات عالية من التنمية االقتصادية والبرشية
عىل املدى الطويل ،وقد اقترص الباحث عىل استعراض بعض نتائج مؤرشات
التنمية االقتصادية والبرشية لبعض البلدان العربية ،وتوصل إىل أن حتسني جودة
املؤسسات يف الدول العربية من شانه خلق بنى اقتصادية فعالة وجمتمعات منتجة
ونافعة .ينتقد عىل هذه الدراسة أنه بالرغم من أن «احلوكمة» هي إحدى متغرياهتا
الرئيسة ،إال أن الباحث مل يتطرق لبيان وحتليل مستواها يف البلدان حمل الدراسة،
كام أن الباحث مل يوضح منهجيته يف الوصول إىل نتائج الدراسة.
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املبحث الثامن :مستوى وتطور مؤرش “السيطرة عىل الفساد” يف البلدان اإلسالمية

المبحث األول :مفهوم الحوكمة الرشيدة ومؤشراتها
المطلب األول :مفهوم الحوكمة الرشيدة
يعترب مفهوم احلوكمة من املفاهيم احلديثة نسب ًيا( ،((2بدأ يف االنتشار خالل القرن
العرشين ابتدا ًء من تقرير البنك الدويل عام 1989م عن الدول اإلفريقية جنوب
الصحراء ،الذي وصف األزمة يف املنطقة كأزمة حكم .ثم ما لبث أن انترش يف
وثائق اهليئات الدولية واملنظامت املانحة يف أواخر الثامنينات من القرن العرشين،
والتي دعت إىل رضورة إصالح أنظمة احلكم ،واحلفاظ عىل احلقوق واحلريات(.((2
بالرغم من استخدام هذا املفهوم عىل نطاق واسع بني أوساط صانعي السياسة
والباحثني ،فلم يتم االتفاق عىل تعريف واحد للحوكمة أو احلكم الرشيد؛ حيث
تعددت التعاريف بتعدد املنظامت والباحثني املهتمني باحلوكمة ،وتنوعت ما بني
ٍ
للغاية بحيث يعدد جوانب احلوكمة املختلفة ،كالقواعد ،وآليات
موس ٍع ومطنب
التطبيق ،واملؤسسات( ،((2وما بني موجز يركز عىل النتيجة املأمولة من تطبيق
بعضا من أهم تعاريفها فيام ييل:
مبادئ احلوكمة الرشيدة .ويمكن استعراض ً

عرب البنك الدويل عن احلوكمة ضمن حديثه عن دور احلوكمة يف تنمية الدول
العربية ،حيث عرف إدارة احلكم بأهنا« :العمليات واإلجراءات التي تدير ممارسة
السلطة باسم الناخبني ،إىل جانب مماريس هذه السلطة واستبداهلم» .واعترب أن
إدارة احلكم تكون جيدة حني« :تشمل العمليات اجلميع ،وحني يتمتع الشعب
بالسلطة ملساءلة واضعي القوانني ومنفذهيا»( ،((2وهذا التعريف يركز عىل مبدأي

( ((2عاشور ،أمحد صقر ،إصالح حوكمة التنمية يف مرص ،مرص :مركز العقد االجتامعي.11 ،2010 ،
( ((2ناجي ،عبد النور ،دور منظامت املجتمع املدين يف حتقيق احلكم الراشد يف اجلزائر :دراسة حالة األحزاب السياسية ،جملة املفكر ،كلیة احلقوق
والعلوم السیاسیة ،جامعة حممد خیرض بسكرة ،اجلزائر ،العدد الثالث ،2008 ،ص .108-107

(24) World Bank. World Development Report 2002 (Overview): Building Institutions for Markets. World Bank, 2001, 22.

( ((2البنك الدويل ،إدارة حكم أفضل ألجل التنمية يف الرشق األوسط وشامل أفريقيا  -تعزيز التضمينية واملساءلة.22 ،-
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ومما سبق يمكن للباحث تعريف احلوكمة الرشيدة بأهنا( :جمموع القواعد
والسياسات واملؤسسات ،التي حتكم التفاعالت االقتصادية والسياسية واإلدارية
بني األطراف املختلفة ،وف ًقا ملجموعة من املبادئ ،وتؤدي أفضل طريقة إلدارة
احلكم عىل مستوى الدولة).

المطلب الثاني :مؤشرات الحوكمة في االقتصاد اإلسالمي

ال يوجد جهات تقوم بإصدار مؤرشات للحكم الرشيد عىل املستوى الكيل وف ًقا
للنظرة اإلسالمية .وتقييم مؤرشات احلوكمة القائمة من وجهة نظر االقتصاد
اإلسالمي حيتاج إىل الوقوف عىل تفاصيل األسئلة أو املؤرشات الفردية لكل

(26) Kaufmann, Daniel, Aart Kraay, and Massimo Mastruzzi. «The worldwide governance indicators: methodology and analytical
issues.» Policy Research working paper ; no. WPS 5430. World Bank. (2010), 2.
(27) Plumptre, Tim, and John Graham. «Governance in the new millennium: challenges for Canada.» Ottawa, ON: Institute on
Governance (2000), 10.

( ((2أسامة ،حسني ،مبادئ احلوكمة الرشيدة يف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد ،القاهرة ،مركز العقد االجتامعي ،ط.6 ،2014 ،1
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التضمينية واملساءلة لتمييز احلكم اجليد عن غريه وال يتعرض ملبادئ احلوكمة
الرشيدة األخرى كفعالية احلكومة واجلودة التنظيمية .كام عرفها معهد احلوكمة
التابع للبنك الدويل احلوكمة بأهنا“ :التقاليد واملؤسسات التي متارس هبا السلطة يف
أي بلد .ويشمل ذلك :العملية التي يتم من خالهلا اختيار احلكومات ومراقبتها،
وقدرة احلكومة عىل صياغة وتنفيذ سياسات سليمة بشكل ف َّعال ،واحرتام
املواطنني والدولة للمؤسسات التي حتكم التفاعالت االقتصادية واالجتامعية
فيام بينها( ،((2ويدخل حتت هذا التعريف معظم مبادئ احلوكمة الرشيدة .يف حني
عرف بعض الباحثني احلكم الرشيد بأنه« :أسلوب أو نموذج للحكم يؤدي إىل
النتائج االجتامعية واالقتصادية التي يبحث عنها املواطنون»( ،((2ويف التعريف
إشارة للنتيجة املطلوبة من احلوكمة الرشيدة ،دون التعرض ألبعادها ومبادئها.
ومن خالل التعريفات السابقة يالحظ أن مفهوم احلوكمة الرشيدة يدور حول
تفاعل جمموعة من العوامل واآلليات التي تؤدي إىل األسلوب األمثل إلدارة
احلكم عىل مستوى الدولة(.((2
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مؤرش فرعي من مؤرشات احلوكمة ،وعىل املفاهيم التي ُبنيت عليها تلك األسئلة
واملؤرشات ،وهذا ليس جماله يف هذا البحث.

لكن عىل وجه العموم ،فتتفق النظرة اإلسالمية للحكم الرشيد مع كثري من
خصوصا
مؤرشات ومعايري احلوكمة املستخدمة من قبل املؤسسات الدولية
ً
فيام يتعلق منها بالرقابة واملحاسبة ،وحماربة الفساد ،والرؤية االسرتاتيجية،
واالستقرار السيايس ،والعدالة واملساواة ،وسيادة القانون....؛ فعىل سبيل املثال:
تتجىل نظرة اإلسالم للحكم الرشيد من خالل وظيفة اإلنسان يف االستخالف
يف األرض كأساس للرؤية االسرتاتيجية ،واملساواة يف تطبيق القانون القائم عىل
مبدأ “لو أن فاطمة بنت حممد (صىل اهلل عليه وسلم) رسقت لقطعت يدها”(-((2
وحاشاها أن ترسق ،-واملحاسبة املرتكزة عىل مبدأ “فهال جلس يف بيت أبيه وأمه
فينظر ُأيدى إليه أم ال؟”( ،((3واملساواة التي تقوم عىل “الناس بنو آدم وآدم من
تراب”( ،((3كام شكلت «صحيفة املدينة» أول وثيقة تنظم العالقة بني سكان دولة
اإلسالم يف املدينة املنورة ،وكان أسلوب احلكم القائم يف عهد اخلالفة الراشدة
أساسا ملبدأ الشورى واملشاركة ،ومؤسسة احلسبة إحدى الركائز املهمة يف الرقابة
ً
وتطبيق القانون.

المطلب الثالث :مؤشرات الحوكمة الرشيدة:

تُعد مؤرشات احلوكمة بمثابة املقاييس التي تشري إىل مستوى احلوكمة يف ٍ
بلد
ما .وتقوم جمموعة من املنظامت واجلهات البحثية بإصدار عدد من مؤرشات
احلوكمة للبلدان املختلفة ،سنركز هنا عىل مؤرشات احلوكمة العاملية ( )WGIالتي
سيتم استخدامها يف اجلانب الوصفي من البحث ،والتي هي عبارة عن جمموعة
بيانات بحثية تلخص وجهات النظر حول جودة احلوكمة يف عدد من بلدان

( ((2البخاري ،حممد بن إسامعيل بن إبراهيم .صحيح البخاري ،حتقيق :حممد زهري النارص .بريوت :دار طوق النجاة1422 ،ه ،رقم (.175 /4 ،)3475
( ((3البخاري،صحيح البخاري ،رقم (.159/3 ،)2597
( ((3أمحد ،أبو عبد اهلل أمحد بن حممد بن حنبل ،مسند اإلمام أمحد ،حتقيق :شعيب األرنؤوط  -عادل مرشد ،وآخرون ،بريوت :مؤسسة الرسالة،
 ،2001رقم (455/16 ،)10781
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1 .العملية التي يتم من خالهلا اختيار احلكومات ومراقبتها :ويتم قياسيها من
خالل املؤرشين التاليني:
 1.1مؤرش «الصوت واملساءلة» ،ويقيس هذا املؤرش اآلراء املختلفة يف
دولة ما حول مدى قدرة املواطنني يف تلك الدولة عىل اختيار حكوماهتم،
ومدى حريتهم يف التعبري عن آرائهم ،وتكوين اجلمعيات ومنظامت
املجتمع املدين ،باإلضافة إىل مدى احرتام تلك الدول حلقوق اإلنسان.
 2.1مؤرش «االستقرار السيايس ،وغياب العنف/اإلرهاب» ،ويقيس
هذا املؤرش مدى احتامل زعزعة استقرار احلكومة أو إسقاطها باستخدام
الوسائل غري الدستورية ،بام يف ذلك العنف واإلرهاب بدوافع سياسية.

2 .قدرة احلكومة عىل صياغة وتنفيذ سياسات سليمة بشكل فعال :ويتم قياسها
من خالل املؤرشين التاليني:
 1.2مؤرش «فعالية احلكومة» ،ويقيس اآلراء حول جودة اخلدمات
العامة ،وجودة اخلدمة املدنية واستقالهلا عن الضغوط السياسية ،وجودة
(32) UNDP, Governance Indicators: A Users’ Guide- Second Edition, 57.
(33) www.govindicators.org 12/05/2020.
(34) Kaufmann, at el, The worldwide governance indicators: methodology and analytical issues, 2.
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العامل .يتم مجع بياناهتا باالعتامد عىل عدد من معاهد املسح واملؤسسات البحثية
واملنظامت غري احلكومية واملنظامت الدولية ورشكات القطاع اخلاص .و ُيعد
هذا املؤرش هو االكثر استخدا ًما من بني مؤرشات احلوكمة يف وسائل اإلعالم
واألوساط األكاديمية وبني املنظامت الدولية( .((3ويتم نرش بياناهتا عىل موقعهم
عىل الشبكة( .((3وقد غطى هذا املؤرش  214بلدً ا واقتصا ًدا يف عام 2018م .ابتدأ
يف اإلصدار منذ عام 1996م بصفة دورية كل سنتني حتى عام 2002م ،ثم أصبح
اإلصدار سنو ًيا منذ 2003م.
يتكون ( )WGIمن ستة مؤرشات فرعيةُ ،تثل ثالثة جماالت تشملها احلوكمة
الرشيدة ،يتم قياس كل جمال منها بمؤرشين خمتلفني ،وذلك كام ييل(:((3
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عملية صياغة وتنفيذ السياسات العامة ،ومصداقية احلكومة يف التزامها
بتلك السياسات ،كام يركز عىل البريوقراطية والروتني اإلداري ،وجودة
اإلجراءات يف املؤسسات احلكومية ،إىل جانب نسبة تغطية البنية التحتية
بمكوناهتا املختلفة ،ومدى رضا املجتمع عن تلك اخلدمات.

 2.2مؤرش «اجلودة التنظيمية» ،ويقيس اآلراء حول قدرة احلكومة عىل
صياغة وتنفيذ سياسات ولوائح سليمة تسمح بتنمية القطاع اخلاص
وتشجعيه .وهيتم هذا املؤرش بمدى سهولة مزاولة األعامل التجارية،
والسياسات السعرية والرضيبية املتبعة ،ومدى تدخل الدولة يف السوق من
خالل دعم أسعار السلع األساسية والبنزين.

3 .احرتام املواطنني والدولة للمؤسسات التي حتكم التفاعالت االقتصادية
واالجتامعية فيام بينها :ويتم قياسها من خالل املؤرشين التاليني:
 1.3مؤرش «سيادة القانون» ،ويقيس اآلراء حول مدى ثقة املواطنني يف
القواعد والقوانني السائدة يف الدولة وااللتزام هبا ،خاصة فيام يتعلق بإنفاذ
العقود وحقوق امللكية ،وفاعلية الرشطة واملحاكم ،وكذلك احتامل مدى
وقوع اجلريمة أو العنف ،حيث هيتم بكفاءة اإلطار القانوين ،واستقاللية
ونزاهة اجلهاز القضائي ،ومعدل انتشار اجلريمة.

 2.3مؤرش «السيطرة عىل الفساد» ،ويقيس اآلراء املختلفة حول مدى
استخدام السلطة العامة لتحقيق مكاسب شخصية ،بام يف ذلك أشكال
الفساد املختلفة ،ومدى سيطرة النُخب وأصحاب املصالح الشخصية عىل
احلكم.

ويتــم احتساب درجة كل مؤرش من املؤرشات السـتة بوحــدات ترتاوح بني
( 2.5 -إىل  ،((3( )2.5كام يتـــم حتديـــد املتوســط العــاملي للحوكمة بـ «الصفر»

(35) Kaufmann, at el, Op. Cit., 2.
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المبحث الثاني :مستوى وتطور مؤشر الحوكمة التجميعي للبلدان اإلسالمية
يقوم الباحث يف هذا املبحث ببناء مؤرش جتميعي ملؤرشات احلوكمة الستة يف
البلدان اإلسالمية باستخدام املتوسط العادي هلذه املؤرشات؛ للتعرف عىل
املستوى العام للحوكمة يف البلدان اإلسالمية يف عام (2018م) ،وتطور مستواها
خالل سنوات الدراسة الواحد والعرشين.

المطلب األول :مستوى مؤشر الحوكمة التجميعي في البلدان اإلسالمية
حصلت حوايل ( )% 87من البلدان اإلسالمية عىل درجة أقل من ( )% 50من قيمة
مؤرش احلوكمة التجميعي ( )WGIيف عام ( )2018بمتوسط مقداره ( )0.62 -نقطة
جلميع البلدان اإلسالمية ،أي أقل من املتوسط العاملي والذي يفرتض مؤرش
( )WGIأنه يساوي الصفر ،مما يشري إىل الضعف العام يف مستوى احلوكمة يف
البلدان اإلسالمية.
ويبني الشكل رقم ( )1معدل مؤرش احلوكمة التجميعي يف البلدان اإلسالمية يف
عام  2018م بحسب البلدان:

(36) Kaufmann, Daniel, Aart Kraay, and Massimo Mastruzzi. The worldwide governance indicators project: answering the critics. The World
Bank, 2007, 3-4.
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يف كـل فرتة زمنية(.((3
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الشكل ( :)1مؤرش احلوكمة التجميعي يف البلدان اإلسالمية ،لعام 2018م
2.00

2.50

1.50

1.00

0.50

0.00

م ـ ــرتـف ـ ـ ـ ـ ـعــة

0.66
0.62
0.47
0.35
0.14
0.01

-0.50

-1.00

-1.50

-2.00

-2.50
اإلمارات
برواني

ماليزاي
قطر
عُمان
ألبانيا

منـخـفـض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
جـ ًدا

منـخـفـضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة

-0.08
-0.08
-0.11
-0.14
-0.19
-0.20
-0.21
-0.23
-0.23
-0.30
-0.30
-0.32
-0.40
-0.43
-0.48
-0.50
-0.50
-0.59
-0.59
-0.63
-0.67
-0.68
-0.74
-0.74
-0.76
-0.78
-0.79
-0.79
-0.81
-0.82
-0.82
-0.83
-0.88
-0.90
-0.94
-0.95
-0.97
-1.00
-1.05
-1.07
-1.13
-1.21
-1.33
-1.38
-1.54
-1.58
-1.58

السنغال
األردن

الكويت
اندونيسيا
سورينام

تونس
غياان
البحرين

السعودية
املغرب
بنني

كازاخستان
جامبيا
بوركينا فاسو
تركيا
املالديف
ساحل العاج
سرياليون
أوغندا
قريقيزاي
فلسطني
أذربيجان
النيجر
الغابون
موريتانيا
موزمبيق
جيبويت
توغو
بنجالدش
اجلزائر
مصر
لبنان
جزر القمر
مايل
غينيا
أوزبكستان
ابكستان
إيران
الكامريون
نيجرياي
غينيا بيساو
طاجكستان
تركمنستان
تشاد
العراق
السودان
أفغانستان

-1.90
-1.97
-1.99
-2.12

ليبيا
سوراي
اليمن
الصومال
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الشكل ( :)1مؤشر احلوكمة التجميعي يف البلدان اإلسالمية ،لعام 2018م
املصدر :من إعداد الباحث من بياانت مؤشرات احلوكمة العاملية ).(WGI
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المطلب الثاني :تطور مؤشر الحوكمة التجميعي في البلدان اإلسالمية
يدرس الباحث يف هذا املطلب تطور مؤرش احلوكمة التجميعي يف البلدان
اإلسالمية بني عامي (1996م ،وعام 2018م) لبيان مقدار التغري احلاصل يف
مستوى احلــوكمة يف البلـــدان اإلسالمية واجتاه ذلك التغري .وذلك ما يتضح
يف اجلدول رقم (:)1

يالحظ من اجلدول رقم ( )1أن متوسط مؤرش احلوكمة التجميعي يف البلدان
اإلسالمية قد تراجع ً
قليل بني عامي (2018 ،1996م) بمقدار ) (0.07-نقطة ،حيث
ساءت احلوكمة يف ( )23بلدً ا من البلدان اإلسالمية ،فيام حتسنت يف أربعة وعرشين
بلدً ا أخرى ،وحافظت عرشة بلدان عىل نفس مستواها تقري ًبا(.((3
نقصا؛ وهذا املقدار يمثل
( ((3اعترب الباحث أن الدولة قد حافظت عىل نفس مستوى احلوكمة إذا مل يزد مقدار التغري يف مؤرشها عن ( )0.1نقطة زيادة أو ً
( )%5من قيمة وحدات املؤرش التي ترتاوح بني ( 2.5 -إىل .)2.5
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يظهر من الشكل رقم ( )1أن أعىل الدول اإلسالمية يف مؤرش احلوكمة التجميعي
هي دولة اإلمارات بمعدل بلغ ( ،)0.66يليها ّ
كل من :بروناي ثم ماليزيا ثم قطر
ثم ُعامن ثم ألبانيا ،وهذه الستة البلدان هي البلدان اإلسالمية التي كان متوسط
مؤرشها التجميعي للحوكمة موج ًبا (أكرب من الصفر) يف عام 2018م ،فيام كان
متوسط املؤرش التجميعي لبقية البلدان اإلسالمية يقل عن الصفر بنسب متفاوتة،
حيث حيل يف أدنى القائمة بالرتتيب ّ
كل من :الصومال ،واليمن ،وسوريا،
وليبيا ،وأفغانستان ،والسودان ،والعراق ،ومعظم هذه البلدان غري مستقرة
سياس ًيا ومستعرة باحلروب ،كام أن مجيعها بلدان عربية باستثناء أفغانستان ،ييل
هذه املجموعة عدد من البلدان اإلسالمية معظمها بلدان أفريقية باإلضافة إىل
باكستان وعدد من البلدان األسيوية التي خضعت ساب ًقا لالحتالل السوفيتي:
تركمنستان ،وطاجكستان وأوزباكستان.
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اجلدول ( :)1تطور مؤرش احلوكمة التجميعي يف البلدان اإلسالمية ،مقارنة بني عامي 1996م2018 ،م
اجلدول ( :)1تطور مؤشر احلوكمة التجميعي يف البلدان اإلسالمية ،مقارنة بني عامي 1996م2018 ،م

املصدر :من إعداد الباحث من بياانت مؤشرات احلوكمة العاملية )(WGI

بيانات مؤرشات احلوكمة العاملية ()WGI
املصدر :من إعداد الباحث بنا ًء عىل 16
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هذا ،وقد سجلت دولة سرياليون أفضل مقدار يف حتسن مؤرش احلوكمة
التجميعي من بني البلدان اإلسالمية خالل فرتة الدراسة ،حيث ارتفع مؤرشها
بمقدار ( ،)0.64مما أدى إىل انتقاهلا من املرتبة الرابعة واألربعني يف عام (1996م) إىل
حتسن مؤرش احلوكمة التجميعي
املرتبة الواحدة والعرشين يف هناية الفرتة ،يليها يف ُّ
دولة ألبانيا التي ارتفع مؤرشها بمقدار ( )0.63نقطة ،فيام ارتفع مؤرش كل من:
اندونيسيا ،وكازاخستان ،وأذربيجان ،وطاجكستان ،وأفغانستان بأعىل من
( )0.35نقطة خالل فرتة الدراسة.

ومن جهة أخرى ،فقد كانت دولتي اليمن وسوريا هي أعىل الدول التي ساء فيها
مؤرش احلوكمة التجميعي من بني البلدان اإلسالمية خالل فرتة الدراسة ،حيث
تراجع مؤرشها بمقدار ( ،)1.13 -مما أدى إىل نزول مرتبتيهام بمقدار أربعة عرش
درجة .كام سجلت دولة املالديف تراج ًعا بمقدار ( )0.80 -نقطة ،األمر الذي
أدى إىل انخفاض دولة املالديف من املرتبة الرابعة عىل مستوى البلدان اإلسالمية
يف عام (1996م) إىل املرتبة العرشين يف هناية الفرتة ،كام تراجعت دولة ليبيا أربع
مراتب من املرتبة الرابعة واألربعني بداية الفرتة .كام انخفض مؤرش احلوكمة
التجميعي يف ٍ
كل من :مايل ،وموريتانيا ،ومرص ،ولبنان ،الغابون وموزمبيق،
والبحرين ،والكويت ،بمقدار فاق ( )0.35 -نقطة.
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احتلت دولة بروناي عىل املرتبة األوىل يف مؤرش احلوكمة التجميعي عىل مستوى
البلدان اإلسالمية يف عام (1996م) ،وقد انخفض مؤرشها ً
قليل بمقدار () 0.07-
نقطة ،مرتاجعة بذلك إىل املستوى الثاين يف عام (2018م) ،األمر الذي سنح لدولة
عوضا عن املرتبة الثانية
اإلمارات يف احلصول عىل املرتبة األوىل يف عام (2018م) ً
حتسن مؤرشها التجميعي بمقدار ( )0.21نقطة.
يف بداية الفرتة ،حيث َّ
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المبحث الثالث :مستوى وتطور مؤشر «الصوت والمساءلة» في البلدان اإلسالمية
يقيس هذا املؤرش اآلراء املختلفة يف دولة ما عن مدى قدرة املواطنني يف تلك
الدولة عىل اختيار حكوماهتم ،ومدى حريتهم يف التعبري عن آرائهم ،وتكوين
اجلمعيات ومنظامت املجتمع املدين ،باإلضافة إىل مدى احرتام تلك الدول حلقوق
اإلنسان( .((3ويمكن فيام ييل التعرف عىل مستوى وتطور هذا املؤرش يف البلدان
اإلسالمية خالل الفرتة (2018 - 1996م):

المطلب األول :مستوى مؤشر «الصوت والمساءلة» في البلدان اإلسالمية
حصلت حوايل ( )% 87من البلدان اإلسالمية عىل درجة أقل من ( )% 50من قيمة
مؤرش الصوت واملساءلة يف عام ( ،)2018بمتوسط مقداره ( )0.81-نقطة جلميع
البلدان اإلسالمية ،وهو ما يقل عن النصف الذي يمثل املتوسط العاملي ويساوي
( ،)0مما يشري إىل االنخفاض العام يف مستوى قدرة املواطنني يف البلدان اإلسالمية
عىل اختيار حكوماهتم ،والتعبري عن آرائهم ،وانخفاض مستوى احرتام حقوق
اإلنسان وف ًقا للمعاين التي يراها فريق مؤرشات ( .((3()WGIويوضح الشكل
التايل مستوى مؤرش «الصوت واملساءلة» يف البلدان اإلسالمية يف العام (2018م)
مع ترتيبها تنازل ًيا حسب القيمة:

(38) Kaufmann, at el, The worldwide governance indicators: methodology and analytical issues, 2.

خصوصا املؤرشات التي تتناول املساواة
( ((3يسجل الباحث اعرتاضه عىل عدد من املؤرشات الفرعية التي ُيبنى منها هذا املؤرش “الصوت واملساءلة”؛
ً
بني الرجل واملرأة من كل الوجوه ،وبعض مبادئ احلريات التي ختالف الرشيعة اإلسالمية.
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الشكل ( :)2مؤرش الصوت واملساءلة يف البلدان اإلسالمية ،لعام 2018م
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يتضح من الشكل رقم ( )2أن دولة سورينام قد تربعت يف مقدمة البلدان
اإلسالمية يف معدل مؤرش الصوت واملساءلة لعام (2018م)؛ حيث بلغ مقدار
مؤرشها ( )0.32نقطة ،يأيت بعدها بالرتتيب كل من :بنني ،وغيانا ،والسنغال
وتونس وألبانيا واندونيسيا وهذه البلدان الثامنية فقط هي البلدان اإلسالمية
التي كانت ضمن رشحية البلدان املرتفعة يف هذا املؤرش ،ويالحظ أن فيها دولة
عربية واحدة فقط هي دولة تونس .فيام كانت قيمة مؤرش «الصوت واملساءلة»
لبقية البلدان اإلسالمية أقل من الصفر يف عام (2018م) ،حيث احتلت دولة
تركمنستان هناية القائمة بقيمة بلغت ( ،)2.14 -يسبقها بالرتتيب كل من :سوريا،
والسودان ،والصومال ،واليمن ،وطاجكستان ،والسعودية ،وأوزبكستان ،وليبيا،
وأذربيجان ،وهذه متثل أقل عرش دول من البلدان اإلسالمية يف مؤرش «الصوت
واملساءلة» .كام ُيالحظ أن مجيع دول اخلليج عدا الكويت تقع ضمن أدنى 20
دولة إسالمية يف هذا املؤرش.

المطلب الثاني :تطور مؤشر «الصوت والمساءلة» في البلدان اإلسالمية
حياول الباحث يف هذا املطلب إيضاح مدى التغري احلاصل يف مستوى مؤرش
الصوت واملساءلة يف البلدان اإلسالمية خالل الفرتة (2018- 1996م) واجتاه
ذلك التغري ،وذلك كام يتبني من خالل اجلدول رقم (:)2
يتضح من اجلدول ( )2أن متوسط مؤرش الصوت واملساءلة يف البلدان اإلسالمية
قد حافظ عىل نفس مستواه خالل الفرتة (2018-1996م) .وقد حتسنت قيمته يف
( )19بلدً ا إسالم ًيا خالل نفس الفرتة ،يف حني تراجعت يف ( )28بلدً ا ،وحافظت
عرش بلدان عىل نفس مستواها تقري ًبا .كام احتلت دولة بنني عىل املرتبة األوىل هلذا
املؤرش يف عام 1996م عىل مستوى البلدان اإلسالمية ،وقد تراجعت إىل املرتبة
الثانية يف عام 2018م بسبب تقدم دولة سورينام التي ارتفعت من املرتبة السادسة
يف بداية الفرتة لتحتل املرتبة األوىل يف عام 2018م.
50
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اجلدول ( :)2تطور مؤشر الصوت واملساءلة يف البلدان اإلسالمية ،مقارنة بني عامي 1996م2018 ،م

املصدر :من إعداد الباحث من بياانت مؤشرات احلوكمة العاملية ).(WGI
العاملية (.)WGI
املصدر :من إعداد الباحث بنا ًء عىل بيانات مؤرشات احلوكمة
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اجلدول ( :)2تطور مؤرش الصوت واملساءلة يف البلدان اإلسالمية ،مقارنة بني عامي 1996م2018 ،م
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وعىل مستوى مجيع البلدان اإلسالمية سجلت دولة نيجرييا أعىل مقدار للتحسن
يف مؤرش الصوت واملساءلة خالل فرتة الدراسة ،حيث ارتفع مؤرشها بمقدار
( )1.15نقطة ،يليها يف مقدار التحسن دولة اندونيسيا والتي ارتفعت خالل نفس
املدة بمقدار ( )1.10ووصلت إىل املرتبة السادسة ،ثم دولة جامبيا بمقدار تغري
( )1.08نقطة ،وارتفعت من املرتبة الثامنة والثالثني إىل املرتبة العارشة ،يليها يف
التحسن كل من :العراق ،وأفغانستان ،وألبانيا ،وتونس والتي حتسن
مقدار
ُّ
مؤرشها بمقدار يزيد عن ( )0.80نقطة.
فيام سجلت دولة اليمن أعىل تراجع يف مقدار مؤرش الصوت واملساءلة من بني
البلدان اإلسالمية خالل فرتة الدراسة؛ حيث انخفض مؤرشها بمقدار ()1.07 -
نقطة ،مرتاجعة بذلك من املرتبة الواحدة والعرشين يف (1996م) إىل املرتبة التاسعة
واألربعني عىل مستوى البلدان اإلسالمية يف عام (2018م) .يليها يف الرتاجع كل
من :دولة اإلمارات وتركيا والبحرين وبنجالدش؛ حيث انخفض مؤرشها يف
حدود ( )0.70 -نقطة .يليها يف الرتاجع كل من :تركمنستان ،وسوريا ،والتي
جتاوز مقدار االنخفاض يف مجيعها حاجز ( )0.50 -نقطة.

المبحث الرابع :مستوى وتطور مؤشر االستقرار السياسي،
وغياب العنف/اإلرهاب في البلدان اإلسالمية
يقيس هذا املؤرش مدى احتامل زعزعة استقرار احلكومة أو إسقاطها باستخدام
الوسائل غري الدستورية ،بام يف ذلك العنف واإلرهاب بدوافع سياسية(.((4

المطلب األول :مستوى مؤشر االستقرار السياسي ،وغياب العنف/اإلرهاب في البلدان اإلسالمية
حصلت حوايل ( )% 82من البلدان اإلسالمية عىل درجة أقل من ( )% 50من قيمة
مؤرش االستقرار السيايس وغياب العنف واإلرهاب يف عام ( ،)2018بمتوسط
(40) Kaufmann, at el, The worldwide governance indicators: methodology and analytical issues, 2.
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مقداره ( )0.82 -نقطة جلميع البلدان اإلسالمية ،وهو ما يقل عن النصف الذي يمثل
املتوسط العاملي ويساوي ( ،)0مما يشري إىل تدين املستوى العام لالستقرار السيايس
يف البلدان اإلسالمية؛ والذي يعود إىل االضطرابات السياسية ،واحلروب الناشبة
خصوصا اليمن ،وسوريا ،وليبيا ،وأفغانستان.
يف عدد من البلدان اإلسالمية
ً
ويوضح الشكل رقم ( )3مستوى مؤرش «االستقرار السيايس ،وغياب العنف» يف
البلدان اإلسالمية يف العام (2018م) مع ترتيبها تنازل ًيا حسب قيمة املؤرش.
استقرارا سياس ًيا و ُبعدً ا عن أعامل
يشري الشكل ( )3إىل أن أكثر البلدان اإلسالمية
ً
العنف يف عام (2018م) هي دولة بروناي؛ التي بلغ مؤرش االستقرار السيايس
فيها ( )1.2نقطة ،يأيت بعدها كل من :اإلمارات ،وقطر ،و ُعامن ،وألبانيا ،وماليزيا،
والكويت ،وجزر املالديف ،وسورينام ،وكازاخستان ،وهذه البلدان العرشة فقط
هي البلدان اإلسالمية التي تقع ضمن رشحية البلدان مرتفعة االستقرار السيايس،
فيام كان مؤرش بقية البلدان اإلسالمية سال ًبا أي أقل من النصف .ويالحظ أن بلدان
اخلليج تقع يف ضمن أعىل عرشة بلدان إسالمية يف قيمة االستقرار السيايس ،فيام
عدا السعودية فتقع يف املرتبة الثانية والعرشين ،والبحرين يف املرتبة الثانية والثالثني.
فيام يأيت يف أدنى قائمة مؤرش االستقرار السيايس للبلدان اإلسالمية يف عام (2018م)
عىل الرتتيب كل من :اليمن ،وأفغانستان ،وسوريا ،والعراق ،والتي بلغ مؤرش
االستقرار السيايس يف كل منها أقل من ()2.5 -؛ وهذه البلدان مضطربة وتعصف
هبا احلروب منذ سنوات .يأيت بعدها دولة ليبيا؛ التي تعاين من حرب أهلية ،ثم
باكستان؛ التي تُعاين من نزاع من جارهتا اهلند .ثم الصومال ،ونيجرييا ،ومايل،
وهي بلدان يوجد فيها مجاعات مسلحة خارجة عن سلطات الدولة ،ويأيت عقبها
دولة السودان؛ التي اندلعت فيها احلركة االحتجاجية ضد السلطات القائمة يف
هناية 2018م ،ثم دولة فلسطني املحتلة ،كام تقع لبنان ضمن رشحية املنخفضة جدً ا
يف هذا املؤرش بسبب االضطرابات السياسية ،ووجود األحزاب املسلحة خارج
إطار الدولة.
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الشكل ( :)3مؤرش االستقرار السيايس ،وغياب العنف/اإلرهاب يف البلدان اإلسالمية ،لعام 2018م
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الشكل ( :) 3مؤشر االستقرار السياسي ،وغياب العنف/اإلرهاب يف البلدان اإلسالمية ،لعام 2018م

العاملية (.)WGI
املصدر :من إعداد الباحث بناء عىل بيانات مؤرشات احلوكمة
املصدر :من إعداد الباحث ً بناء على بياانت مؤشرات احلوكمة العاملية ).(WGI
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ُخصص هذا املطلب للتعرف عىل مقدار واجتاه التغري احلاصل يف مؤرش االستقرار

السيايس وغياب العنف واإلرهاب يف البلدان اإلسالمية خــــالل الفـرتة

(2018-1996م) ،وذلك كام يتضح من خالل اجلدول رقم (.)3

ُيالحظ من اجلدول رقم ( )3انخفاض قيمة متوسط مؤرش االستقرار السيايس يف
البلدان اإلسالمية بمقدار ( )0.33 -ما بني عامي (2018-1996م)؛ وهذا يعود إىل أن

مؤرش االستقرار السيايس قد ساء يف معظم البلدان اإلسالمية؛ بسبب االضطرابات
السياسية واحلروب التي رضبت بعض البلدان يف تلك الفرتة .يف حني حتسنت قيمته

يف ( )16بلدً ا إسالم ًيا فقط ،كام حافظت مخسة بلدان عىل نفس مستواها.

وقد حافظت دولة بروناي عىل مرتبتها كأعىل البلدان اإلسالمية يف مؤرش
االستقرار السيايس خالل فرتة الدراسة .يف حني سجلت دولة سرياليون أعىل

قيمة
للتحسن يف مؤرش االستقرار السيايس بمقدار ( )1.66نقطة ،مرتفعة بذلك
ُّ

من املرتبة السابعة واألربعني يف عام ( )1996إىل املرتبة الثانية عرشة يف (2018م)
عىل مستوى البلدان اإلسالمية .يليها دولة طاجكستان
بتحسن بلغ مقداره ()1.39
ُّ

نقطة ،مرتفعة بذلك من املرتبة اخلمسني إىل املرتبة السابعة والعرشين ،يليها كل

من :اجلزائر ،وغينيا بيساو ،واندونيسيا ،وغينيا بيساو ،وألبانيا ،والسودان ،وهذه
البلدان زاد فيها قيمة مؤرش االستقرار السيايس بام يزيد عن ( )0.50نقطة.

فيام كانت أكثر البلدان اإلسالمية تراج ًعا يف مؤرش االستقرار السيايس خالل فرتة
الدراسة هي دولة مايل والتي تدهور قيمة مؤرشها بمقدار ( )2.44 -نقطة؛ بسبب

ظهور اجلامعات املسلحة وحتالفهم مع احلركة االنفصالية يف الشامل والتي توجت
بانقالب (2012م) وما أعقبها من تدخل عسكري خارجي .يليها يف الرتاجع دولة

سوريا؛ والتي هبط مؤرشها بمقدار ( )2.39 -نقطة؛ بسبب احلرب املستعرة منذ
عام (2011م) ،منخفض ًة بذلك من املرتبة الثامنة والعرشين يف عام (1996م) إىل
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1996مم2018 ،م
اجلدول ( :)3تطور مؤرش االستقرار السيايس يف البلدان اإلسالمية ،مقارنة بني عامي
اجلدول ( :)3تطور مؤشر االستقرار السياسي يف البلدان اإلسالمية ،مقارنة بني عامي 1996م2018 ،

املصدر :من إعداد الباحث بناء على بياانت مؤشرات احلوكمة العاملية ).(WGI

املصدر :من إعداد الباحث بنا ًء عىل بيانات مؤرشات احلوكمة العاملية (.)WGI
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المبحث الخامس :مستوى وتطور مؤشر فعالية الحكومة في البلدان اإلسالمية

يقيس هذا املؤرش اآلراء حول جودة اخلدمات العامة ،وجودة اخلدمة املدنية
واستقالهلا عن الضغوط السياسية ،وجودة عملية صياغة وتنفيذ السياسات
العامة ،ومصداقية احلكومة يف التزامها بتلك السياسات ،كام يركز عىل البريوقراطية
والروتني اإلداري ،وجودة اإلجراءات يف املؤسسات احلكومية ،إىل جانب نسبة
تغطية البنية التحتية بمكوناهتا املختلفة ،ومدى رضا املجتمع عن تلك اخلدمات(.((4

المطلب األول :مستوى مؤشر فعالية الحكومة في البلدان اإلسالمية
حصلت حوايل ( )% 79من البلدان اإلسالمية عىل درجة أقل من ( )% 50من قيمة
مؤرش فعالية احلكومة يف عام ( ،)2018بمتوسط مقداره ( )0.60 -نقطة جلميع البلدان
اإلسالمية ،وهو ما يقل عن النصف الذي يمثل املتوسط العاملي ويساوي ( ،)0مما يعني
االنخفاض العام يف جودة اخلدمات العامة واخلدمات املدنية وخضوعها للضغوط
السياسية ،وانخفاض جودة صياغة وتنفيذ السياسات العامة ،والبريوقراطية الزائدة
يف اإلجراءات احلكومية ،وضعف تغطية البنية التحتية ،يف معظم البلدان اإلسالمية.
ويوضح الشكل رقم ( )4مستوى مؤرش «فعالية احلكومة» يف البلدان اإلسالمية يف
العام (2018م) مع ترتيبها تنازل ًيا حسب قيمة املؤرش.
(41) Kaufmann, at el, The worldwide governance indicators: methodology and analytical issues, 2.
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املرتبة الثانية واخلمسني يف عام (2018م) .كام شهد مؤرش االستقرار السيايس
تراج ًعا
كبـريا جتاوز ( )1.0-نقطة خالل مدة الدراسة يف كل من :اليمن ،وليبيا،
ً
وبنني ،ونيجرييا ،وباكستان ،وموريتانيا .يف حني تراوح هبوط قيمة املؤرش ما
بني ( ،0.50 -و )1.0 -يف كل من دولة :تونس ،وإيران ،ولبنان ،وساحل العاج،
والعراق ،واملالديف ،وبوركينافاسو ،وموزمبيق ،وجزر القمر ،وتوغو ،ومرص،
وجامبيا ،والبحرين ،والسنغال.
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الشكل ( :)4مؤرش فعالية احلكومة يف البلدان اإلسالمية ،لعام 2018م
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البلدان تقع ضمن رشحية البلدان املنخفضة جدً ا يف مؤرش الفعالية احلكومية.

المطلب الثاني :تطور مؤشر فعالية الحكومة في البلدان اإلسالمية
يبحث هذا املطلب مدى التغري احلاصل يف مؤرش فعالية احلكومة يف البلدان
اإلسالمية واجتاه ذلك التغري خالل الفرتة (2018-1996م) ،وذلك كام يتضح من
خالل اجلدول رقم (.)4
ُيالحظ من اجلدول رقم ( )4أن متوسط قيمة مؤرش فعالية احلكومة يف البلدان
اإلسالمية قد تراجع ً
قليل بمقدار ( )0.02 -نقطة خـــالل فرتة الدراســـة
(2018-1996م)؛ حيث ساءت قيمته يف ( )22بلدً ا من البلدان اإلسالمية خالل
حتسن يف ( )23بلدً ا إسالم ًيا ،بينام حافظت اثنا عرش بلدً ا
نفس الفرتة ،يف حني َّ
إسالم ًيا عىل نفس مستواها تقري ًبا.
أيضا أن دولة بروناي التي كانت األوىل عىل مستوى
كام يتضح من اجلدول رقم (ً )4
البلدان اإلسالمية يف مؤرش فعالية احلكومة يف عام (1996م) ،قد تراجعت إىل املرتبة
الثانية عىل البلدان اإلسالمية يف عام (2018م)؛ بسبب صعود دولة اإلمارات من
حتسن مؤرشها بمقدار ( )0.65نقطة.
املرتبة الثالثة يف بداية الفرتة؛ حيث ُّ
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ُيالحظ من الشكل رقم ( )4أن أعىل بلد إسالمي يف مؤرش الفعالية احلكومية هي
دولة اإلمارات ،حيث بلغ قيمة مؤرشها ( )1.43نقطة ،يأيت بعدها عىل الرتتيب
كل من :بروناي ،وماليزيا ،وقطر ،والسعودية ،و ُعامن ،والبحرين ،واندونيسيا،
وألبانيا ،واألردن ،وكازاخستان ،وتركيا ،وهذه البلدان االثني عرش هي البلدان
اإلسالمية التي تقع ضمن رشحية البلدان مرتفعة الفعالية احلكومية يف عام
(2018م) ،و ُيالحظ أن مخسة بلدان منها هي من بلدان اخلليج العريب.
فيام جاءت دولة اليمن يف أدنى قائمة البلدان اإلسالمية يف قيمة مؤرش الفعالية
احلكومية يف عام (2018م) ،بمعدل مقداره ( )2.24 -نقطة .ويأيت قبلها عىل الرتتيب
ٌ
كل من :الصومال ،وليبيا ،وسوريا ،وجزر القمر ،والسودان ،وتشاد ،وهذه
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اجلدول ( :)4تطور مؤرش فعالية احلكومة يف البلدان اإلسالمية ،مقارنة بني عامي 1996م2018 ،م
اجلدول ( :)4تطور مؤشر فعالية احلكومة يف البلدان اإلسالمية ،مقارنة بني عامي 1996م2018 ،م

املصدر :من إعداد الباحث من بياانت مؤشرات احلوكمة العاملية ).(WGI

املصدر :من إعداد الباحث بنا ًء عىل بيانات مؤرشات احلوكمة العاملية (.)WGI
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المبحث السادس :مستوى وتطور مؤشر الجودة التنظيمية في البلدان اإلسالمية

هيتم هذا املؤرش بقياس مدى متايش السياسات والقوانني مع اقتصاد السوق،
حيث يقيس اآلراء حول قدرة احلكومة عىل صياغة وتنفيذ سياسات سليمة
تسمح بتنمية القطاع اخلاص وتشجعيه .كام هيتم بمدى سهولة مزاولة األعامل
التجارية ،والسياسات السعرية والرضيبية املتبعة ،ومدى تدخل الدولة يف السوق
من خالل دعم أسعار السلع األساسية( .((4ويمكن فيام ييل التعرف عىل مستوى
وتطور هذا املؤرش يف البلدان اإلسالمية خالل فرتة الدراسة.

المطلب األول :مستوى مؤشر الجودة التنظيمية في البلدان اإلسالمية

حصلت حوايل ( )% 82من البلدان اإلسالمية عىل درجة أقل من ( )% 50من
قيمة اجلودة التنظيمية يف عام ( ،)2018بمتوسط مقداره ( )0.60 -نقطة جلميع
البلدان اإلسالمية ،وهو ما يقل عن النصف الذي يمثل املتوسط العاملي ويساوي
(42) Kaufmann, at el. The Worldwide Governance Indicators: Methodology and Analytical Issues. P: 2.
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مؤرشات احلوكمة يف بلدان منظمة التعاون اإلسالمي:
دراسة وصفية خالل الفرتة (2018-1996م)

حتسنت قيمة مؤرش الفعالية يف كل من دولة :كازاخستان ،واندونيسيا،
وقد َّ
وأذربيجان ،وألبانيا ،والعراق ،وأفغانستان ،وأوزبكستان ،واجلزائر ،وماليزيا،
والسعودية ،بمقدار تراوح بني ( )0.98 – 0.50نقطة.
فيام تراجع قيمة مؤرش فعالية احلكومة يف دولة اليمن بشكل كبري بلغ ( )1.62 -نقطة،
متأخرة بذلك من املرتبة السادسة والعرشين يف عام (1996م) إىل املرتبة األخرية
أيضا مؤرش دولة املالديف بمقدار
عىل مستوى مجيع البلدان اإلسالمية .فيام هبط ً
( )1.39-نقطة ،مرتاجعة بذلك من املرتبة الثانية عىل مجيع البلدان اإلسالمية يف
عام (1996م) إىل املرتبة الواحدة والعرشين يف عام (2018م)؛ بسبب االضطرابات
السياسية التي شهدهتا البلد .كام تراجعت قيمة مؤرش الفعالية احلكومية يف كل
من :ليبيا ،وسوريا ،وتشاد ،وموزمبيق ،والبحرين والسودان ،والغابون ،بمقدار
جتاوز ( )0.60-نقطة.
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شكل ( :)5مؤرش اجلودة التنظيمية يف البلدان اإلسالمية ،لعام 2018م
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فيام يأيت يف أدنى القائمة دولة الصومال ،وليبيا ،بمؤرش يقل مقداره عن ()2.27 -

نقطة ،كام يأيت قبلها عىل الرتتيب كل من :تركمنستان ،وسوريا ،والسودان ،واليمن.

المطلب الثاني :تطور مؤشر الجودة التنظيمية في البلدان اإلسالمية
حياول الباحث يف هذ املطلب دراسة مقدار واجتاه التغري احلاصل يف مؤرش اجلودة
التنظيمية يف البلدان اإلسالمية خالل فرتة الدراسة (2018-1996م) ،وذلك كام
يتضح من خالل اجلدول رقم (.)5

ُيالحظ من اجلدول رقم ( )5أن متوسط مؤرش اجلودة التنظيمية يف البلدان
اإلسالمية قد سجل تراج ًعا طفي ًفا بمقدار ( )0.03-نقطة ما بني العامني (،1996
و2018م)؛ حيث تراجعت اجلودة التنظيمية لـ( )23بلدً ا من البلدان اإلسالمية

حتسنت يف ( )20بلدً ا أخرى ،يف حني حافظت أربعة عرش
خالل نفس الفرتة ،فيام َّ
بلدً ا عىل نفس مستوياهتا تقري ًبا.

63

مؤرشات احلوكمة يف بلدان منظمة التعاون اإلسالمي:
دراسة وصفية خالل الفرتة (2018-1996م)

( ،)0وهذا يشري إىل الضعف العام يف قدرة احلكومات يف ٍ
كثري من البلدان
اإلسالمية عىل صياغة وتنفيذ سياسات ولوائح سليمة تعمل عىل تنمية القطاع
اخلاص وتشجيعه ،كام يشري إىل ضعف السياسات السعرية والرضيبية املتبعة يف
تلك الدول ،ومدى سهولة مزاولة األعامل التجارية .ويوضح الشكل رقم ()5
مستوى مؤرش «اجلودة التنظيمية» يف البلدان اإلسالمية يف العام (2018م) مع
ترتيب البلدان تنازل ًيا بحسب قيمة املؤرش.
يشري الشكل رقم ( )5إىل أن أعىل البلدان اإلسالمية يف مؤرش اجلودة التنظيمية
يف عام (2018م) هي دولة اإلمارات؛ حيث بلغ قيمة مؤرشها ( )0.93نقطة ،يأيت
بعدها بالرتتيب كل من :بروناي ،وماليزيا ،وقطر ،والبحرين ،و ُعامن ،وألبانيا،
وكازاخستان ،واألردن ،وفلسطني ،وتقع هذه البلدان ضمن رشحية البلدان
مرتفعة اجلودة التنظيمية .و ُيالحظ أن مجيع البلدان اخلليجية تقع ضمن هذه
الرشحية فيام عدا الكويت والسعودية.
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جدول ( :)5تطور مؤرش اجلودة التنظيمية يف البلدان اإلسالمية ،مقارنة بني عامي 1996م2018 ،م
جدول ( :)5تطور مؤشر اجلودة التنظيمية يف البلدان اإلسالمية ،مقارنة بني عامي 1996م2018 ،م

املصدر :من إعداد الباحث بناء على بياانت مؤشرات احلوكمة العاملية ).(WGI

املصدر :من إعداد الباحث بنا ًء عىل بيانات مؤرشات احلوكمة العاملية (.)WGI
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وقد تأخرت دولة بروناي عن املرتبة األوىل يف عام (1996م) إىل املرتبة الثانية
عىل مستوى البلدان اإلسالمية يف عام (2018م)؛ حيث انخفض مؤرشها بمقدار
( )0.66 -نقطة ،فيام حل مكاهنا دولة اإلمارات مرتفعة بذلك عن املرتبة اخلامسة
يف عام (1996م)؛ وارتفع مؤرشها بمقدار ( )0.24نقطة .كام سجلت كل من:
للتحسن خالل فرتة الدراسة؛
أفغانستان ،وفلسطني ،والعراق ،أعىل مقدار
ُّ
بمقدار جتاوز ( )0.92نقطة ،إال أن دولتي أفغانستان والعراق ال زالت ضمن أسواء
أيضا كل من :أذربيجان ،وألبانيا،
البلدان اإلسالمية يف الرتتيب .كام سجلت ً
حتسنًا يف قيمة املؤرش تراوح ما بني ( )0.83-0.50نقطة.
وأوزبكستان ،وسرياليون ُّ
وكان أسوأ تدهور يف قيمة مؤرش اجلودة التنظيمية عىل مستوى البلدان اإلسالمية
خالل فرتة الدراسة يف دولة املالديف؛ التي هبط مؤرشها بمقدار ( )1.51-نقطة،
مرتاجع ًة بذلك من املرتبة الثانية إىل املرتبة الثالثة والعرشين يف عام (2018م)؛
وعند البحث عن األسباب تبني أن بداية التدهور الكبري هلذا املؤرش كان يف عام
(2004م)؛ وقد يرجع ذلك إىل األرضار الكبرية التي حلقت البلد بسبب التسونامي
يف هذا العام ،لكن املؤرش عاد
للتحسن يف عامي ( ،)2006 ،2005ثم ما لبث أن
ُّ
تراجع بعد ذلك يف السنوات الالحقة.
يليها يف الرتاجع دولة اليمن التي انخفض مؤرشها بمقدار ( )1.10-نقطة ،مرتاجع ًة
بذلك عن املرتبة الرابعة والعرشين يف عام (1996م) إىل املرتبة السابعة واألربعني
يف عام (2018م) .كام تراجع قيمة مؤرش اجلودة التنظيمية -عىل الرتتيب -يف كل
أيضا
من :الغابون ،ومرص بمقدار ( ،)0.82 - ،1.02-كام تراجعت اجلودة التنظيمية ً
يف كل من :سوريا ،وتركمنستان ،وتونس ،وليبيا ،بمقدار جتاوز ( )0.50-نقطة ما
بني عامي ( ،1996و2018م).
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المبحث السابع :مستوى وتطور مؤشر سيادة القانون في البلدان اإلسالمية
يقيس هذا املؤرش اآلراء حول مدى ثقة املواطنني يف القواعد والقوانني السائدة
يف الدولة وااللتزام هبا ،خاصة فيام يتعلق بإنفاذ العقود وحقوق امللكية ،وفاعلية
الرشطة واملحاكم ،وكذلك مدى احتامل وقوع اجلريمة أو العنف ،كام هيتم هذا
املؤرش بكفاءة اإلطار القانوين ،واستقاللية ونزاهة اجلهاز القضائي ،ومعدل
انتشار اجلريمة( .((4ويمكن فيام ييل التعرف عىل مستوى وتطور هذا املؤرش يف
البلدان اإلسالمية خالل فرتة الدراسة.

المطلب األول :مستوى مؤشر سيادة القانون في البلدان اإلسالمية

حصلت حوايل ( )% 82من البلدان اإلسالمية عىل درجة أقل من ( )% 50من
قيمة مؤرش سيادة القانون يف عام ( ،)2018بمتوسط مقداره ( )0.64 -نقطة جلميع
البلدان اإلسالمية ،وهو ما يقل عن النصف الذي يمثل املتوسط العاملي والذي
يساوي ( ،)0وهذا يعني االنخفاض العام يف مدى ثقة املواطنني يف البلدان
اإلسالمية بالقواعد والقوانني السائدة فيها ،ومدى االلتزام بتلك القواعد
والقوانني ،وارتفاع احتامل وقوع اجلريمة والعنف ،وضعف استقاللية ونزاهة
اجلهاز القضائي ،وارتفاع معدل اجلريمة .ويوضح الشكل رقم ( )6مستوى
مؤرش «سيادة القانون» يف البلدان اإلسالمية يف عام (2018م) مع ترتيب البلدان
تنازل ًيا بحسب قيمة املؤرش.
يتضح من الشكل رقم ( )6أن أعىل البلدان اإلسالمية يف قيمة مؤرش سيادة القانون
لعام (2018م) كانت دولة اإلمارات؛ حيث بلغ قيمة مؤرشها ( )0.81نقطة،
يأيت بعدها عىل الرتتيب كل من :قطر ،وبروناي ،وماليزيا ،و ُعامن ،والبحرين،
واألردن ،والكويت ،والسعودية ،وتونس ،وتقع هذه البلدان ضمن رشحية
البلدان املرتفعة يف مؤرش سيادة القانون.
(43) Kaufmann, at el, The worldwide governance indicators: methodology and analytical issues, 2.

66

أكتوبر  2020م ـ دولة قطــر

العدد ()14

1.50

2.50

-0.50

0.50

-1.50

-2.50
اإلمارات

مـ ـ ـرتـف ـ ـ ـ ـ ـعــة

0.81
0.73
0.63
0.62
0.46
0.41
0.23
0.21
0.14
0.04

قطر
برواني
ماليزاي
عُمان
البحرين
األردن
الكويت
السعودية
تونس

منـخـفـض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة

-0.06
-0.14
-0.21
-0.29
-0.31
-0.32
-0.32
-0.39
-0.41
-0.43
-0.43
-0.45
-0.48
-0.55
-0.58
-0.58
-0.59
-0.60
-0.64
-0.67
-0.68
-0.69
-0.69
-0.71
-0.76
-0.77
-0.78
-0.80
-0.88
-0.91
-0.92
-1.04
-1.07
-1.08
-1.08
-1.12
-1.21
-1.23
-1.28
-1.31
-1.45
-1.67
-1.76
-1.79
-1.79
-2.05

سورينام
املغرب
السنغال
أوغندا
اندونيسيا
تركيا
غياان
ألبانيا
مصر
جامبيا
كازاخستان
بوركينا فاسو
فلسطني
املالديف
ساحل العاج
النيجر
توغو
أذربيجان
بنجالدش
ابكستان
بنني
موريتانيا
إيران
الغابون
لبنان
سرياليون
اجلزائر
مايل
نيجرياي
قريقيزاي
جيبويت
موزمبيق
أوزبكستان
الكامريون
جزر القمر
السودان
غينيا
غينيا بيساو
طاجكستان
تشاد
تركمنستان

جـ ًدا

منـخـفـض ـ ـ ــة

أفغانستان
العراق
ليبيا
اليمن
سوراي
-2.33الصومال

احلوكمة العاملية (.)WGI
مؤرشات
سيادةبنا ًء
الباحث
لعام 2018م
بياناتاإلسالمية،
عىليف البلدان
القانون
إعداد) :مؤشر
املصدر :منشكل (6
املصدر :من إعداد الباحث من بياانت مؤشرات احلوكمة العاملية ).(WGI

38

67

مؤرشات احلوكمة يف بلدان منظمة التعاون اإلسالمي:
دراسة وصفية خالل الفرتة (2018-1996م)

شكل ( :)6مؤرش سيادة القانون يف البلدان اإلسالمية ،لعام 2018م

أكتوبر  2020م ـ دولة قطــر

العدد ()14

فيام سجلت دولة الصومال أدنى الدجات يف مؤرش سيادة القانون يف البلدان
اإلسالمية لعام (2018م)؛ حيث بلغ قيمة مؤرشها ما قيمته ( )2.33-نقطة ،أي
قريب جدً ا من أدنى نقطة للمؤرش والتي تساوي ( ،)2.5-ويأيت قبلها يف الرتتيب
كل من :سوريا ،واليمن ،وليبيا ،والعراق ،وأفغانستان وهذه متثل أدنى عرشة
بلدان إسالمية يف قيمة مؤرش سيادة القانون لعام (2018م).

المطلب الثاني :تطور مؤشر سيادة القانون في البلدان اإلسالمية

يدرس الباحث يف هذا املطلب تطور مؤرش سيادة القانون يف البلدان اإلسالمية بني
عامي (1996م ،وعام 2018م)؛ لبيان مقدار التغري احلاصل هذا املؤرش يف البلدان
اإلسالمية واجتاه ذلك التغري .وذلك ما يتضح من خالل اجلدول رقم (.)6
يظهر من اجلدول رقم ( )6أن متوسط مؤرش سيادة القانون يف البلدان اإلسالمية
قد حافظ عىل قيمته ما بني عامي ( ،1996و2018م) بمتوسط بلغ نحو ()0.63-
حتسنت يف ( )24بلدً ا إسالم ًيا خالل نفس الفرتة ،يف
نقطة .كام أن قيمة املؤرش قد َّ
حني انخفضت قيمته يف ( )21بلدً ا ،بينام حافظت اثنا عرش بلدً ا إسالم ًيا عىل نفس
مستواها تقري ًبا.
وكانت قيمة مؤرش سيادة القانون قد انخفضت يف دولـة بروناي بمقـــــدار
) (0.19-نقطة ،مرتاجعة بذلك عن املرتبة األوىل عىل مستوى مجيع البلدان اإلسالمية
حتسن مؤرش سيادة
يف عام (1996م) ،إىل املرتبة الثالثة يف عام (2018م) .يف حني َّ
القانون لدولة اإلمارات بمقدار ( )0.12نقطة ،منتقلة بذلك إىل املرتبة األوىل يف
هناية الفرتة عن املرتبة الثانية يف عام (1996م) .وخالل نفس الفرتة شهدت دولة
حتسنًا ملحو ًظا يف مؤرش سيادة القانون؛ حيث ارتفع بمقدار ( )0.77نقطة،
قطر ُّ
عوضا عن املرتبة الثالثة
مما أدى إىل صعودها إىل املرتبة الثانية يف عام (2018م) ً
عرشة يف بداية الفرتة .كام شهدت كل من :كازاخستان ،وأذربيجان ،وسرياليون،
والسودان حتسنًا ملحو ًظا يف مؤرش سيادة القانون بمقدار جتاوز ( )0.50نقطة
خالل مدة الدراسة.
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ومن جهة أخرى ،فقد سجلت دولة سوريا أسوأ تدهور يف مؤرش سيادة
القانون عىل مستوى البلدان اإلسالمية خالل الفرتة (2018-1996م)؛ حيـــث
تراجـــعت بمقــدار ( )1.50-نقطة ،األمر الذي أدى إىل أن حتل يف املرتبة قبل
عوضا عن املرتبة الثالثة
األخرية عىل مستوى البلدان اإلسالمية يف عام (2018م) ً
أيضا كل من :بنني ،وليبيا ،واملالديف،
والعرشين يف بداية الفرتة .كام سجلت ً
تراج ًعا يف مستوى مؤرش سيادة القانون بمقــــدار جتــــاوز ( )0.50 -نقطة
خالل مدة الدراسة .يف حني حافظت دولة الصومال عىل مستواها كأسوأ البلدان
اإلسالمية يف مؤرش سيادة القانون.

المبحث الثامن :مستوى وتطور مؤشر السيطرة على الفساد في البلدان اإلسالمية

يقيس هذا املؤرش اآلراء املختلفة حول مدى استخدام السلطة العامة لتحقيق
مكاسب شخصية ،بام يف ذلك أشكال الفساد املختلفة ،ومدى سيطرة النُخب
وأصحاب املصالح الشخصية عىل احلكم( .((4ويمكن فيام ييل التعرف عىل مستوى
وتطور هذا املؤرش يف البلدان اإلسالمية خالل فرتة الدراسة.

المطلب األول :مستوى مؤشر السيطرة على الفساد في البلدان اإلسالمية:
حصلت حوايل ( )% 87من البلدان اإلسالمية عىل درجة أقل من ( )% 50من
قيمة مؤرش السيطرة عىل الفساد يف عام ( ،)2018بمتوسط مقداره ( )0.69 -نقطة
جلميع البلدان اإلسالمية ،وهو ما يقل عن النصف الذي يمثل املتوسط العاملي
ويساوي ( ،)0مما يشري إىل استرشاء الفساد ،واستخدام السلطة العامة يف حتقيق
مكاسب شخصية ،وسيطرة النُخب وأصحاب املصالح الشخصية عىل احلكم ،يف
معظم البلدان اإلسالمية .ويوضح الشكل رقم ( )7مستوى مؤرش «السيطرة عىل
الفساد» يف البلدان اإلسالمية يف العام (2018م) مع ترتيب البلدان تنازل ًيا بحسب
(44) Kaufmann, at el, The worldwide governance indicators: methodology and analytical issues, 2.
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قيمة املؤرش:
يشري الشكل رقم ( )7إىل أن دولة اإلمارات هي أعىل الدول اإلسالمية يف مؤرش
السيطرة عىل الفساد يف عام (2018م) ،حيث بلغ قيمة مؤرشها مقدار ()1.15
نقطة ،يأيت بعدها عىل الرتتيب كل من :بروناي ،وقطر ،والسعودية ،وماليزيا،
و ُعامن ،واألردن ،وهذه البلدان السبعة هي البلدان اإلسالمية الوحيدة التي تقع
ضمن رشحية البلدان مرتفعة السيطرة عىل الفساد .و ُيالحظ أن أربعة بلدان منها
هي من دول اخلليج العريب.
فيام سجلت دولة الصومال أدنى الدرجات يف مؤرش السيطرة عىل الفساد عىل
مستوى البلدان اإلسالمية يف عام (2018م) ،فيام حل قبلها عىل الرتتيب كل من:
اليمن ،وسوريا ،وليبيا ،وغينيا بيساو ،وأفغانستان ،وتقع هذه البلدان الستة ضمن
رشحية البلدان املنخفضة جدً ا يف مؤرش السيطرة عىل الفساد يف عام (2018م).

المطلب الثاني :تطور مؤشر السيطرة على الفساد في البلدان اإلسالمية
ُخ ِّصص هذا املطلب للتعرف عىل مقدار واجتاه التغري احلاصل يف مؤرش السيطرة
عىل الفساد يف البلدان اإلسالمية خالل فرتة الدراسة (2018-1996م) ،وذلك كام
يتضح من خالل اجلدول رقم (.)7
يالحظ من اجلدول رقم ( )7حدوث انخفاض طفيف بمقدار ( )0.03 -نقطة
يف متوسط مؤرش السيطرة عىل الفساد للبلدان اإلسالمية ما بني عامي (،1996
حتسنت قيمة املؤرش يف ( )21بلدً ا من البلدان اإلسالمية خالل
و2018م) .حيث َّ
فرتة الدراسة ،يف حني تراجعت قيمته يف ( )26بلدً ا أخرى ،بينام حافظت عرشة
بلدان من البلدان اإلسالمية عىل نفس مستواها تقري ًبا.
أيضا أن قيمة مؤرش السيطرة عىل الفساد يف دولة بروناي قد ارتفعت
كام ُيالحظ ً
بمقدار بلغ ( )0.32نقطة ،لكنها تراجعت عن املرتبة األوىل يف بداية الفرتة إىل املرتبة
الثانية يف عام (2018م)؛ بسبب ارتفاع مؤرش دولة اإلمارات ،التي حلت يف املرتبة
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عوضا عن املرتبة الثامنة
األوىل عىل مستوى البلدان اإلسالمية يف عام (2018م) ً
يف عام (1996م) .يف حني تدهور مؤرش السيطرة عىل الفساد يف دولة الكويت
بصورة كبرية؛ حيث تراجعت عن املرتبة األوىل عىل مستوى البلدان اإلسالمية
يف عام (1996م) إىل املرتبة السابعة عرشة يف عام (2018م)؛ وعند تتبع قيمة هذا
التحسن خــالل الفرتة
مؤرش الكويت خالل فرتة الدراسة نجد أنه استمر يف
ُّ
( ،)2002-1996حتى بلغ أعىل قيمة له يف عام ( )2002بمقدار ( )1.01نقطة ،ثم بدأ
يف االنحسار شي ًئا فشي ًئا ابتدا ًء من عام ( ،)2003إىل أن وصل إىل أقل من النصف
يف عام ( ،)2011واستمر يف التدهور بعد ذلك.
من جهة أخرى ،فقد سجلت دولة اليمن أسوأ تراجع يف قيمة مؤرش سيادة القانون
عىل مستوى البلدان اإلسالمية مــــا بني عامـــي ( ،1996و2018م)؛ حيث
انخفض قيمة مؤرشها بمقـــدار ( )0.89-نقطة ،مرتاجعــ ًة بذلــك من املرتبة
السابعة والعرشين إىل املرتبة قبل األخرية عىل مستــوى مجيع البلدان اإلسالمية،
يليهـــا فــي مقدار الرتاجع كــل من :ســـوريا ،وليــبيا ،واللتـــني انخفض
قيــــمة مؤشـرمها بمقــــدار ( ،0.75-و )0.68-نقطة عىل الرتتيب ،ممــا ترتب
عليه تراجعهام ( )19مرتبـة خــالل فرتة الدراسة.
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النتائج :يمكن تلخيص أهم نتائج البحث يف النقاط اآلتية:

٭يمكن تعريف احلوكمة الرشيدة بأهنا( :جمموع القواعد والسياسات
واملؤسسات ،التي حتكم التفاعالت االقتصادية والسياسية واإلدارية بني
األطراف املختلفة ،وف ًقا ملجموعة من املبادئ ،وتؤدي أفضل طريقة إلدارة
احلكم عىل مستوى الدولة).

أي من البلدان اإلسالمية ضمن رشحية البلدان ذات احلوكمة
٭مل يكن ٌ
املرتفعة جدً ا ،خالل الفرتة (2018-1996م).
٭تقع معظم البلدان اإلسالمية يف مجيع املؤرشات الفرعية للحوكمة ضمن
املرتبة (منخفضة) وهي التي يرتاوح فيها قيمة مؤرش احلوكمــة ما بني
( )0 ،1.5-نقطة خالل الفرتة (2018-1996م).
٭ينخفض متوسط قيمة مؤرش احلوكمة التجميعي للبلدان اإلسالمية عن
املتوسط العاملي (= )0بمتوسط بلغ ( )0.68 ،0.62نقطة يف عامي ،1996
2018م عىل الرتتيب.
٭تراجع متوسط املؤرش التجميعي للحوكمة يف البلدان اإلسالمية بمقدار
( )0.07نقطة ما بني عامي (2018 ،1996م).
٭حصلت حوايل ( )% 87من البلدان اإلسالمية عىل درجة أقل من ()% 50
من قيمة مؤرش احلوكمة التجميعي يف عام (.)2018
٭تصدرت دولة اإلمارات مجيع البلدان اإلسالمية يف مؤرش احلوكمة
التجميعي لعام 2018م ،يليها عىل الرتتيب كل من :بروناي ،ماليزيا،
قطرُ ،عامن ،وألبانيا .فيام كانت سبع دول إسالمية ضمن مرتبة (حوكمة
منخفضة جدً ا) ومتثلت عىل الرتتيب -من األسوأ -كل من :الصومال،
اليمن ،سوريا ،ليبيا ،أفغانستان ،السودان ،العراق ومعظمها بلدان غري
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مستقرة سياس ًيا ومستعرة باحلروب.
حتسن مؤرش احلوكمة
٭سجلت دولتا سرياليون وألبانيا أفضل مقدار يف ُّ
التجميعي من بني البلدان اإلسالمية خالل فرتة الدراسة ،حيث
ارتفع مؤرشمها بحدود ( ،)0.63فيام ارتفع مؤرش كل من :اندونيسيا،
وكازاخستان ،وأذربيجان ،وطاجكستان ،وأفغانستان بأعىل من ()0.35
نقطة خالل فرتة الدراسة.
٭تصدرت دولتا اليمن وسوريا أعىل الدول اإلسالمية التي ساء فيها مؤرش
احلوكمة التجميعي ما بني عامي (2018 ،1996م) ،حيث تراجعتا بمقدار
( )1.13 -نقطة ،مما أدى إىل نزول مرتبتيهام أربع عرشة درجة من بني البلدان
اإلسالمية .كام سجلت دولة املالديف تراج ًعا بمقدار ( )0.80 -نقطة ،األمر
الذي أدى إىل انخفاض مرتبتها من الرابعة عىل مستوى البلدان اإلسالمية
يف (1996م) إىل املرتبة العرشين يف هناية الفرتة.
٭بلغ متوسط مؤرش «الصوت واملساءلة» للبلدان اإلسالمية مقدار ()0.81 -
نقطة يف عام 2018م ،مثبتة بذلك نفس القيمة تقري ًبا يف عام 1996م ،حيث
تصدرت دولة بنني أعىل البلدان اإلسالمية يف هذا املؤرش لعام 2018م ،فيام
سجلت دولة تركمنستان املرتبة األدنى.
٭بلغ متوسط مؤرش «االستقرار السيايس» للبلدان اإلسالمية مقدار ()0.82 -
نقطة يف عام 2018م ،مرتاجعة بذلك عن عام 1996م بمقدار ( )0.33 -نقطة.
وقد تصدرت دولة بروناي أعىل البلدان اإلسالمية يف هذا املؤرش يف عام
2018م ،فيام سجلت دولة اليمن أدنى مرتبة.
٭بلغ متوسط مؤرشي «فعالية احلكومة» و«اجلودة التنظيمية» للبلدان
اإلسالمية مقدار ( )0.60 -يف عام 2018م ،برتاجع طفيف عن عام ،1996
وقد تصدرت اإلمارات أعىل مرتبة يف هذين املؤرشين بني البلدان
اإلسالمية يف عام 2018م ،فيام كانت دولة اليمن والصومال يف أدنى مرتبة
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هلذين املؤرشين عىل الرتتيب.
٭استقرت قيمة متوسط مؤرش سيادة القانون يف البلدان اإلسالمية ما بني
عامي 2018 ،1996م ،بمتوسط حوايل ( )0.64 -نقطة ،وقد تصدرت كل من
اإلمارات وقطر أعىل رتبتني بني البلدان اإلسالمية يف عام  ،2018فيام كانت
دولة الصومال وسوريا يف أدنى املراتب.
٭بلغ متوسط مؤرش «السيطرة عىل الفساد» يف البلدان اإلسالمية ()0.65 -
نقطة يف عام 2018م ،مرتاجعة بذلك عن عام 1996م بمقدار ( )0.03 -نقطة،
وقد سجلت كل من اإلمارات وبروناي أعىل مرتبني بني البلدان اإلسالمية
يف عام 2018م ،فيام كانت دولة الصومال واليمن يف أدنى املراتب .ويالحظ
تراجع دولة الكويت من املرتبة األوىل من بني البلدان اإلسالمية يف عام
1996م اىل املرتبة السابعة عرشة يف عام 2018م.
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التوصيات:
يويص الباحث متخذي القرار يف البلدان اإلسالمية بام ييل:

٭اختاذ خطوات فاعلة وتبني سياسات وإجراءات تدعم رفع مستوى
احلوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد ،واالستفادة من املؤرشات الفرعية
ملعرفة اخللل الكامن يف منظومة احلكم.

٭تفعيل مبدأ املساءلة من خالل إجياد أطر وقواعد قانونية واضحة ،وعدم
التواين يف تطبيق العقوبات واجلزاءات ،وتكوين إطار مؤسيس مكتمل

للقيام بمهام املساءلة ،والعمل عىل تعزيز الوازع الديني واألخالقي ورقابة
اهليئات غري الرسمية .كام يويص بالعمل عىل تطبيق مبدأ الشورى كأساس
للمشاركة يف احلكم وعملية اختاذ القرارات.

٭تعزيز مستوى االستقرار السيايس من خالل العمل خالل حتكيم الرشيعة
اإلسالمية يف جماالت احلياة املختلفة ،مع االهتامم بسيادة القانون وتطبيق

العدالة عىل اجلميع ،وتعزيز مبدأ الشورى كأساس لتداول السلطة،
واحرتام القواعد املنظمة لعالقة احلكام باملحكومني.

٭رفع مستوى كفاءة وفعالية اخلدمات العامة ،من خالل رسم سياسات
اسرتاتيجية للمؤسسات العامة معززة باألهداف التشغيلية ومقاييس األداء،

مع املتابعة املتنظمة لتنفيذ تلك األهداف ،وأن ترتكز التعيينات والرتقيات
واملكافآت للموظفني العموميني عىل مستوى اجلدارة واإلنتاجية.

٭تعزيز مبدأ سيادة القانون من خالل إجياد أطر قانونية واضحة ذات
مرجعية إسالمية حتدد واجبات وسلطة ومسؤولية األشخاص والكيانات
ٍ
متساو وعادل عىل
والقطاعات املختلفة ،والعمل عىل تطبيقها بشكل

اجلميع ،مع رضورة إجياد هيئة قضائية قوية ومستقلة قادرة عىل تنفيذ تلك

القوانني.
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٭العمل عىل احلد من الفساد املايل واإلداري من خالل إجياد نظام متكامل:
قانوين وإداري وقضائي ومؤسيس ،والعمل عىل تطبيق مبدأ املساءلة
والشفافية وسيادة القانون ،والتطبيق الفعال عىل اجلميع.
٭تفعيل اتفاقية مكافحة الفساد الصادرة عن األمم املتحدة واملوقع عليها
من مجيع البلدان اإلسالمية تقري ًبا ،والتي حتتوي عىل جمموعة التدابري
واإلجراءات التي هتدف إىل منع وجتريم الفساد ،وتعزيز إنفاذ القانون
والتعاون القضائي الدويل ،وتوفري آليات قانونية فعالية السرتداد األموال
املنهوبة.
٭كام يويص الباحثني باالهتامم بتطوير مؤرشات للحوكمة تتوافق مع مبادئ
الرشيعة اإلسالمية وتنطلق منها ،وأن تتبنى منظمة التعاون اإلسالمي ممثلة
بجهاهتا البحثية هذه املؤرشات وتعمل عىل قياسها يف البلدان اإلسالمية.
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